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LIETUVOS ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

h. n.
LIETUVA - VIENUI VIENA.

Taip yra pavadinta kny
ga, aprašanti lietuvių par
tizanų - miško brolių-tra
gišką kovų su sovietų 
okupaciniais daliniais po 
Antrojo Pasaulinio karo 
Lietuvos miškuose. Pasau
lis jų nenorėjo matyti ir 
išgirsti, nes Stalinas buvo 
Vakarų demokratijų ... ali- 
antas. Taip žuvo 50,000 
jaunų vyrų ir moterų nely
gioje kovoje.

Šiandien Lietuvoje toji 
kova dar nepasiekė tokios 
nuožmios ribos, bet sočios 
ir patogios Vakarų demo
kratijos, su Amerika ir 
Kanada priekyje, ir vėl 
nenori ištiesti rankos už 
savo laisvą ir nepriklauso- 
mybą kovojančiai Lietuvai, 
nors 50 metų tvirtino 
nepripažįstančios Baltijos 
kraštų okupacijos. Neistie- 
sia rankos todėl, kad ne
nori pakenkti ... Gorba- 
čiov’ui, kuris vis labiau 
nusimeta netikrą demokra
to kauką ir elgiasi, kaip 
Stalinas Antrasis, barbarų 
carų vertas palikuonis.

Nejauki įžanga, o faktai 
dar nejaukesni. Štai, Ame
rikos prezidentas balandžio 
23 d. pirmadienį, pasita
rus su Kongresu, nutarė 
taikyti Sovietų Sąjungai 
kelias ekonomines sankci
jas už elgesį Lietuvoje. 
Tos sankcijos, Kaip praneša- 
ma, būsiančios švelnios 
todėl, kad Sovietai neužsi
gautų ir, ko gero, Gorba- 
ciov' as ims ir neatvyks į 
viršūnių pasitarimą, numa
tytą gegužės 30-birželio 5 
dienomis Washington'e. O 
gal ir jokių sankcijų nebus. 
Gi Kazimierai Prunskienei, 
Lietuvos vyriausybės prem
jerei, Amerika atsisakė 
duoti vizą prieš birželio 
pradžią. Taigi, duos tiktai 
po viršūnių susiėjimo. 
Kodėl? Gi Lietuvos prem
jerės vizitas galįs sugadin
ti Bush' o ir Gorbaciov' o 
pasitarimą. Kokiu būdu jis 
gali sugadinti - nepa - 
aiškinta.

Š.m. balandžio mėn. 23 
d. į Maskvą atvyko net 
dvi Lietuvos delegacijos pa
sitarimams su Kremliumi. 
Nors Kremlius įžūliai te
bemeluoja, jog norįs su 
Lietuva tiktai "nuoširdaus 
dialogo", iki šiol diktato
rius Gorbaciov' as nė su 
viena Lietuvos delegacija 
nesusitiko ir nekalbėjo. 
Per savo adjutantus jis vis 
paleidžia tą pačią frazą: 
"atsisakykite nepriklauso
mybės paskelbimo, tada 
bus galima kalbėti, laikan
tis sovietinės konstitucijos 
nuostatų". O Lietuva ne
priklausomybės paskelbimo 
neatšauks ir. nenori tartis 
pagal sovietiną konstituciją, 
nes Lietuvai ji niekad, 
negaliojo. Lietuva nuo 

1940 metų yra okupuota 
šalis.

Tą patį pirmadienį net 
du Gorbačiov'o statytiniai 
atsiliepė apie Lietuvą. 
Vienas tų medaliuotųjų 
maršalų pareiškė anglų 
BBC reporteriams, kad jis 
"jei būtų reikalas, panaudo
tų ir kariną jėgą, kad 
atstatytų tvarKą Lietuvo
je". Medaliuotasis dirži- 
mordovas nepaaiškino, 
kokia netvarka dabar yra 
Lietuvoje, o Maskvos radi
jas ir televizija dar vis 
pila melo ir šmeižtų sru - 
tas ant Lietuvos, lygiai 
kaip buvo daroma "draugo" 
Stalino laikais. Melo malū
nai mala, kaip pašėlę1.

Kitas statytinis, Gcrba- 
čiov'6 ‘ ffistūvaš paaiškino 
užsienio spaudos atstovams 
Maskvoje, kad "Maskva 
visai nenori parklupdyti 
Lietuvos ir nėra pradėjusi 
jokios blokados ir mielai 
kalbėtų su Lietuvos vy
riausybe, jeigi ši bent 
užšaldytų nepriklausomybės 
siekimą ir pradėtų tartis 
pagal sovietinės konstitu
cijos nuostatus".

Koks tai akivaizdus ir 
begėdiškas melas, kurį, 
net užsienio žurnalistai 
tuojau pat pramatė, nes 
tartis Kremlius nė nemano, 
kol nepalauš Lietuvos eko
nomiškai ir politiškai. Kad 
tai nėra išmislas, parodo 
Maskvos centrinės komunis
tų partijos sekretoriaus 
vizitas Lietuvon. Kažkoks 
draugas Girenko, atvykąs 
Vilniun, nesikalbėjo su Lie
tuvos vyriausybe, bet at
šventė Lenino gimtadienį 
su rusais komunistais ir 
keliais lietuviais parsida
vėliais, ištikimais Maskvos 
partijai, sudarančiais apie 
10% buvusios komunistų 
partijos Lietuvoje ir iš
rinkusios Lietuvos parla- 
mentan vos 4 atstovus. 
Girenko gąsdino Lietuvą 
akligatviu ir visokiom ne
laimėm, jei neatsisakys 
nepriklausomybės. Ir liūdna, 
kad kažkoks lietuvis Buro
kevičius jam ištikimai 
pritarė, panašiai kaip ir 
rašytojas Juozas Baltušis, 
tebedergiąs Lietuvą užsie
nio žurnalistams Lietuvoje 
ir Maskvoje, ir, turbūt, 
taikąsis į prezidentus, nes 
savo laiku buvo vienas 
Maskvos statytiniu ir kaž
kurio tenai lietuviško so
vieto pirmininko pavaduoto- 
ju brežneviniais laikais, 
kai lietuvius trėmė į sibi- 
rus ir kišo į kalėjimus. 
Turi jis savo draugų, deja, 
(j?av., rašytoją Joną Avy
žių) ir net judošių, parda
vusių Lietuvą už lovį ir 
rublius kegebistams ir 
Kremliui.

Tuo tarpu JAV televizija 
skelbia^ tą patį pirmadienį, 
balandžio 23 d., ir tokią

MONTREALIO LIETUVIAIŠ.m. TRADICINIO SPAUDOS VAKARO PROGA MINI 
IR " NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS " SAVAITRAŠČIO

VIKTORAS DAGILIS, seniausio demokratines minties Ka
nados lietuviu laikraščio "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" 
pirmasis redaktorius.

1940 m. rugpjūčio mėn., reaguojant į Sovietų Rusijos 
vykdomų tų metų vasarų okupacijų, Toronto lietuvių ini
ciatyva buvo suorganizuota Lietuvių Taryba ir nutarta 
leisti lietuvių laikrašti. Sudarius redakcini branduoli iš 
Viktoro Dagilio, K.Burės ir P.Kundroto, pirmuoju redakto
rium išrinktas Viktoras Dagilis, kurio namuose ir buvo 
redakcija. Šiuo metu jis gyvena Toronte.

"mielą" žinią: "Nebus So
vietų Sąjungai sulaikytas 
grūdų tiekimas, nežiūrint 
kas atsitiktų Lietuvoje". 
Tokia žinia yra beveik 
kvietimas Gorbaciov' ui 
paleisti apyvarton savo 
maršalus, kad pradėtų jėga 
tramdyti Lietuvą. Tiesiog 
norisi juoktis ir verkti,-lyg 
toji mūsų Lietuvėlė būtų 
kažkokia pasaulio galybė 
ir grėstų vargšei silpnutei 
Sovietų Sąjungai... Prisi
mena 1939 metų žiema, 
kai Raudonosios armijos 
milijonai užpuolė mažytą 
Suomiją, kaltindami ją 
agresija prieš Sovietų 
Sąjungą... Turėtų tie Krem
liaus despotai dar kartą 
pasiskaityti Krylov’o pasa
kėčias, ypač tą apie vilką 
ir ėriuką...

Patetiškai skysta yra 
Kanados laikysena. Žinoma 
Mulroney be Bush' o~ leidi
mo nepakels nė piršto už 
Lietuvą, o Kanada galėtų 
vieną kartą pasirodyti 
padoriausia Vakarų demo
kratija, kuri ne tiktai 

kalba, bet ir kovoja už 
visų valstybių laisvą ir ne- 
priklausomybą, kaip^ ir 
dera laisvai Vakarų šaliai. 
Bet tą patį pirmadienį- 
- balandžio 23 d. - Lietu
vos delegacijai atsilankius 
Kanados ambasadon Mask
voje, ten lietuviams buvo 
pasakyta, netgi lietuvių 
draugo, parlamento atstovo 
ir buvusio jo pirmininko 
John Bosley, kad jie, deja, 
niekuo negali padėti, bet 
pažadėjo kreiptis į vyriau- 
sybą Ottawoje. Tai, kol 
kas, tušti pažadai!

Tą_ patį pirmadienį - 
balandžio 23 - Jungtinės 
Tautos vienbalsiai priėmė 
į savo narius naują Afri
kos valstybą - Namibiją..., 
kai JT sekretorius nese
niai viešai pareiškė, kad 
Baltijos vasltybių nepriklau
somybės reikalavimai esą 
"grynai Sovietų Sįungos 
reikalas". Norisi į tokią 
Jungtinių Tautų organizaci
ją tiktai numoti ranka ir 
ją įrašyti į ilgąjį hipokritų 
sąrašą. Teisingai Čekuolis 

prasitarė kartą: "Gal ir Lie
tuvos nepriklausomybę 
pripažintų greitai, jei bū
tume juodi..."

Nežiūrint viso to tarp
tautinio cirko, LIETUVA 
LAIMĖS. Visas pasaulis 
žino, kurioje pusęje yra 
tiesa ir jokie Maskvos 
melai, ir jokios Kremliaus 
represijos, ir jokie maršalų 
gąsdinimai bei grasinimai 
neprivers Lie
tuvos atšaukti 
savo nepriklau 
somybės pa
skelbimo. IR
LIKS JISAI KAIP LIETU
VIU TAUTOS PASIDIDŽIA
VIMAS IR VISO PASAULIO 
GĖDA.

Istorija minės Lietuvą 
didžiosiomis raidėmis, o 
Maskvą ir Kremlių, kaip 
paskutiniojo tautų kalėjimo 
viršininkus, beviltiškai 
bandančius išlaikyti savo 
vergų imperiją.

O toji imperija gyve
na savo pasku
tines dienas 
ir neišvengia
mai subyrės.

JAV PREZIDENTAS 
LIETUVĄ PARDUODA

Balandžio 24 d., antra
dienį, prez. Bush' as pra
nešė, kad jis šiuo metu 
yra nutarąs jokių ekono
minių sankcijų prieš Sov. 
Sąjungą nenaudoti. Jo 
pasiaiškinimas dėlei tokio 
keisto elgesio yra toks: 1) 
nė vienas iš sąjungininkų 
(įskaitant Kanadą) ir, anot 
jo, nė viena iš Europos 
valstybių nėra patarusios 
Gorbaciov'ą nubausti; 2) 
esą nuo bet kokių sankcijų 
pritaikymo ir pagalbos 
Lietuvai priklausys ne tik 
Europos, bet ir pasaulio 
likimas (nejaugi?! h.n.); 3) 
prez. Bush' o tokią poziciją 
deja, palaikė beveik visi 
senatoriai ir kongresmenai, 
pareišką palieką preziden
tui laisvas rankas; 4) nuro
doma, kad JAV viešoji 
opinija labai neskaitlingai 
palaiko Lietuvą - tik apie 
30% pasisako, kad reikėtų 
remti Lietuvos nepriklau- 
somybą, o ne Gorbaciov'ą; 
5) prez. Bush' as paliko 
duris šiek tiek atviras, 
paaiškindamas, kad įvykius 
nuolat seksiąs ir veiksiąs, 
jeigu situacija Lietuvoje 
pablogėtų.

Lietuvos Respublikos pre
zidento Vytauto Landsber
gio reakcija buvo greita ir 
griežta: jis tvirtino, kad 
Lietuva ir Lietuvos žmo
nės bijojo nuo Maltos 
pasitarimo pradžios, kad 
Lietuva galėtų būti išduota. 
Dabar gi Amerikos žmonės 
patys gali nuspręsti, ar 

prez. Bush' as, jokių sank
cijų netaikydamas, nepar
davė Lietuvos.

Anot prez. Landsbergio, 
negalima vienų žmonių, 
laisvės išduoti vardan kitų 
žmonių_ laisygs,__n&s_ tada
iškreipiama ir pati laisvės
samprata-

Vėliausiomis žiniomis, 
KGB specialūs daliniai 
buvo atsiųsti sustiprinti 
Lietuvos sienų užblokavimą 
ir tam pačiam tikslui buvo 
sustiprinta Baltijos jūroje 
karinių laivų sargyba ties 
Klaipėda, kad nebūtų įvež
ta iš užsienio vaistų ir 
kitų reikalingiausių prekių.

Maskvon atvykusios net 
2 Lietuvos vyriausybės 
pasiųstos delegacijos tebe
laukia draugo Gorbaciov' o 
priėmimo. Su jomis Krem
lius dar vis nekalba, nors 
užsieniui tebemeluoja sie
kiąs taikaus dialogo.

• ELENA BONER, nese
niai mirusio disidento And
rėj Sakcharov'o žmona 
žurnalui "Die Welt" pareiš
kė, kad Vakarų pataikavi
mas Gorbačiov’ui neišven
giamai sunaikins jį patį 
ir jo politikų. Kodėl Vaka
rai neužmezga diplomatinių 
santykių su VILNIUMI, 
nors visi žino, net ir pats 
Gorbačiov'as pripažino, 
kad Hitlerio-Stalino Paktas 
buvo priešingas tarptauti
niams Įstatymams ir todėl 
Sovietų įvykdyta Baltijos 
kraštų aneksija 1940 m. 
buvo nusikaltimas?

"Kiek aš kartų bandžiau 
sau atsakyti j šį klausimų, 
aš radau tik vienų atsaky
mų: jie yra baimės pagauti. 
Tokia ilga S.S.S.R.baimė. 
Tačiau tai taip pat reiškia, 
kad jie tikrumoje savo 
širdies gilumoje nepasitiki 
Gorbačiov’u ir jo Perestroi
ka. Taip pat tai reiškia, 
kad mes galime užmiršti 
nusiginklavimo projektus 
ir dėkoti Dievui, kad bran
duolinė gynybos strategija 
dar tebegalioja.
...Nebus daugiau ramu ir 
taikinga. Vakarų neveiklu
mas nepagelbės Gorbačio
v’ui nė Perestroika!. Bus 
kraujo praliejimo. Tačiau 
kiekvienas pralietas kraujo 
lašas kris ant sųžinės ne 
tik ant tų, kurie jį priver
tė pralieti, bet ir ant 
Vakarų vadovų, kurie šian
dien sėdi nieko nedarydami. 
Jų tylos lydimas, Gorba- 
čiov’as prisidės prie galeri
jos tų Rytų Europos lyde
rių, kuriuos mes neseniai 
broliškai pabučiavome, 
o jie dabar yra atmesti 
kaip politiniai kriminalistai?

DEMOKRATIJA 
TRIUMFUOJA

Jugoslavų Slovėnijos 
valstijoje rinkimus užtik
rintai laimėjo demokrati
nės partijos. Komunistai 
rinkimus pralaimėjo. Slovė
nija jau pasiskelbė siek
sianti nepriklausomybės.
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P.S. Bendradarbių, ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai Rali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, Rražinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

KK K K S S
IDĖJA IR REALYBĖ

Prieš 50 mėty Kanados lietuviams, pirmosios 
išeivių bangos tautiečiams, kurie nebuvo nei reikšmingai 
skaitlingi, nei tikrai profesionalai, kilo mintis skleisti 
lietuviškąjį žodį, susižinoti savo tarpe, o svarbiausiai 
- įvykdžius Sovietų Rusijai Lietuvos okupacijų - susibur
ti į krūvų, puoselėti savų kultūrų ir patvirtinti tikslus, 
kaip kad buvo įrašyta pirmojo leidžiamo laikraščio ant- 
galvėje: "UŽ IŠLAISVINIMĄ LIETUVOS! UŽ IŠTIKIMYBĘ 
KANADAI! UŽ SANTARVĖS PERGALĘ!”

Laikraščiui duotas vardas "NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA".

Po 50 metų, atskleidę šio laikraščio puslapį su 
jo metrika, tebeskaitome: "UZ LIETUVOS IŠLAISVINIMĄ! 
UŽ IŠTIKIMYBĘ KANADAI".

Trečiojo šūkio seniai nebėra įrašyto, nes 1945 
m. karas buvo oficialiai užsibaigęs, nors ir su paleistais 
apyvarais. Jų "neužvarstymas", kaip žinome, atnešė di
džiules kančias Pabaltijo kraštams, o taip pat visiems, 
pakliuvusiems į Sovietų Sųjungos sferų. Tačiau, gyvenimo 
ratai riedėjo toliau.

Vystėsi ir šio seniausiojo Kanados lietuvių laikraš
čio leidimas. Iš paprasto, bet rimto leidinėlio, jis išaugo 
ir turiniu ir formatu, ir galų gale, spausdinimo technika.

Laikraštis NEPRIKLAUSOMA LIETUVA per savo 
gyvavimo estafetę, išlaikydamas demokratinę kryptį, 
buvo redaguojamas 12-kos redaktorių: VIKTORO DAGI
LIO, MARIJOS AUKŠTAITESj JONO YLOS j MARIJOS 
ARLAUSKAITĖS, LEONO GIRINIO, PRANO RUDINSKO, 
JONO KARDELIO, HENRIKO NAGIO, ROMO MAZI
LIAUSKO, JUOZO PETRĖNO-TARULIO, PRANO P AUKŠ
TAIČIO ir dabar BIRUTĖS NAGIENĖS.

Per tų visų 50-metį ištikimai ir patvariai, skatina
mi paliktosios Tėvynės ir jos išaugintų vertybių meilės, 
dirbo ir dirba korespondentai, žurnalistai- kai kurie jau 
veteranai - taip pat "Nepriklausomos Lietuvos" valdybos 
ir talkininkai, metų metus vykdant įvairius darbus.

Lygiai svarbu, kad toje 50-ties metų kelionėje 
skaitytojai nuoširdžiai rėmė ir remia laikraščio leidimų, 
o ypač jaučiamas jų didelis dėmesys, kada vyksta svar
būs įvykiai LIETUVOJE arba išeivijos kontinentuose.

Per 50 metų "Nepriklausomų Lietuvų" rėmė ir 
remia įvairios mūsų organizacijos.

50-mečio proga juos visus su pagarba prisimename, 
nuoširdžiai dėkojame. Nors mūsų antrosios bangos išeivių, 
eilės retėja, nors idėja teisinga ir gera, bet jos įgyvendi
nimui tenka padėti daug pastangų. Remiamės žinomu 
lietuvių posakiu, kuris ir dabar kursuoja Lietuvoje: "KAS 
BUS, KAS NEBUS - O LIETUVIS NEPRAŽUS". Norisi 
tikėti, kad lietuvių savitarpio ryšys ir toliau bus palai
komas, kiek sųlygos leis, per spaudų, taip, kaip norisi 
tikėti ir kad 50 metų ištvėrusi mūsų Lietuva, greitai 
atsikratys neužtarnautos naštos ir mūsų savitarpio ryšiai, 
dar labiau palengvės. Birutė N a g i e n ė

Iš "NL" 1947 m. balandžio mėn. numerio.

IŠVIETINTIEJI BALTAI VOKIETIJOJE ŠAUKIASI 
PASAULIO PAGALBOS JŲ TĖVYNĖMS

Jau baigiame antrus metus, kai nutilo patrankų šūviai, 
kai nustojo raižę padangę, miestus ir kaimus griaunan
čiomis bombomis nešini lėktuvai, ištisus šešis metus 
mirtis tykojo iš mūsų kiekvieną - prievarta aprengtus 
vokiška uniforma fronte, suvarytus kasti apkasų, apsupto
se bažnyčiose sugaudytus ir įkinkytus į karo pramonės 
mašiną, bei pristatytus vokiečiui ūkininkui vergais. Besi
artinant antru kartu raudonųjų idėjų nešėjams, daugelis, 
vedini skaudaus patyrimo, paliko savo mieląją tėviškę, 
paliko viską, kas taip sielai brangu, ir veržėsi pro fronto 
ugnį, per bebaigainčios savo galybės dienas Vokietijos 
žemę į Vakarus. Pagaliau atėjo Vokietijos žlugimo diena.
Ar tai mieste, ar miestelyje, ar kaime, ar vienkiemyje, 
visur pradėjo burtis nužmogintieji darbo vergai. Nereikėjo 
klausti tautybės, nereikėjo klausti kilmės krašto, šių 
žmonių veidai, spindį atgauta veiltimi, pasakė, kad tai 
žmonės, ištisais metais yra laukę šios dienos, kuri reiškė 
išsivadavimą iš fizinės ir dvasios vergovės.

Daugelio tautų žmonės skubinosi namo, namo - kur 
laukia jų išlaisvinta tėvynė, laukia išsiilgusios šeimos bei 
artimieji, išskubėjo namo belgai, olandai, danai, prancū
zai, italai, graikai ir daugelis kitų. Ir šiandieną, baigian
tis antriesiems metams nuo karo pabaigos, Vokietijoje, 
vargingose D.P. stovyklose, dar tebėra virš 700 tūkstan
čių žmonių, kurie nusivylę taip ilgai svajota karo pabaiga. 
Jų tarpe randamės ir mes baltiečiai. Nevienam kyla 
klausimas, gal mes išsižadėjome savo tėvynės, gal mes 
nusikaltome jai ir dabar, vengdami užtarnautos bausmės, 
verčiau skurstame D.P. stovyklose, nei grįžtame namo? O 
gal mūsų protas tiek sumenkėjo, kad mes nebepriimame 
mums taip primygtinai siūlomos laimės gyventi didžiau-

2 psl. 

šioje laisvėje savo gimtajame krašte, kur viešpatauja dar 
niekur kitur pasaulyje iki šios taip neįgyvendinta demo
kratija? O gal, pagaliau, mums labai patinka dabartinis 
gyvenimas D.P. stovyklose, kur esame net po kelias 
seimas susigrūdę viename kambaryje su keliais aukštais 
lovų (apie baldus galvęti netenka), ir gaudami nemoka
mai (tuo taręu) pusbadžio maisto davinį? Ir kai nuolat ir 
nuolat pabrėžiama, kad murns nėra leista jokia politinė 
veikla, turbūt kai kas mano, kad šia veikla mes perdaug 
ir nesisielojame? Vargu, ar atsiras pasaulyje sveikai 
galvojantis žmogus, kuris sutiks su panašiais daleidimais. 
Savaime peršasi išvada, kad yra pakankamai svarbi prie
žastis, dėl kurios mes esame verčiami sutikti su didžiau
siais vargais, nešame fizinį ir moralinį skurdą.

Ir štai šiandieną, vykstant Maskvoje konferencijai, kur 
pasaulio didieji pasiryžo dėti pagrindus teisingai ir visos 
žmonijos taip išsiilgtai taikai, mes pabaltiečiai atsisako
me nuo politinės veiklos draudimo vykdymo. Neturėdami 
kitų kovos priemonių, šiandieną, kovo 11 dieną skelbiame 
visuotiną vienos dienos bado streiką ir susilaikome nuo 
darbo.

Mūsų 3000 išvietintųjų baltų stovykloje šiandieną vieš
patauja rimtis ir susikaupimas. Vienuoliktą valandą lietu
viai, etai ir latviai renkasi stovyklos bažnyčion. Prieš 
pradedant pamaldas, iškilmingai įnešamos trijų Baltijos 
vlstybių tautinės vėliavos, perrištos gedulo kaspinais ir 
išsirikiuoja prie altoriaus. Du su puse tūkstančio susirinku
siųjų pagarbiai sustoja, o daugelio akyse sužiba ašaros. 
Šiose tautinėse vėliavose šiandieną mūsų visų viltys, jos 
paskatina mus būti tvirtais, budint dėl savo tėvynės 
laisvės ir nepriklausomybės.

Pasibaigus pamaldoms, kreipiąmes į pasaulio vado
vaujančius politikus su sekančiu atsišaukimu:

Mes, 3Ū00 (—) D.P. stovyklos Pabaltijo tautų (Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos) atstovai kreipiamės į Jus, kaip tarp
tautinės teisės, krikščioniškosios civilizacijos, pasaulio 
saugumo ir žmonijos sąžinės taurius saugotojus:

Gelbėkit žudomas Pabaltijo tautas. Niekuo nekaltos, 
taiką mylinčios, estų, latvių ir lietuvų tautos 1940 m. pa
grobtos neišprovokuota agresija, šiandieną okupanto yra 
naikinamos pasibaisėtinu greičiu ir žiauriausiais metodais.

Mes, (—) baltai, turime galimybę ir šventą pareigą šauk
ti pasaulio sąžinės ir teisingumo, nes pavergtieji broliai 
tėvynėje nebeturi jokio balso.

S.O.S. šaukia Pabaltės tautos. Išgirskite, kol dar nevėlu, 
pasaulio teisingumo ir tiesos atstovai.

Prašome imtis skubių priemonių, kad trys Baltijos valsty
bės su Vakarų kultūra būtų išgelbėtos nuo fizinio ir mora
linio sunaikinimo.
Prašome, darykite Jums įmanomų žygių, kad būtų įsteig
ta Baltijos valstybėse Kontrolinė Komisija, kuri padarytų 
galą okupanto ir jo kontroliuojamų marionetinių vyriau
sybių vykdomoms baltų deportacijoms, taip pat padarytų 
galą Baltijos kolonizavimui piliečiais, kurie 1939 metų 
rugsėjo mėn. 2 dieną nebuvo Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
piliečiais, juos drauge su okupacine armija ir politine 
policija išgyvendinant, ir kad tuo būdu būtų suteikta gali
mybė deportuotiems ir tremtyje gyvenantiems Pabaltijo 
piliečiams grįžti į jų išlaisvintas tėvynes ir užtikrinti 
Baltijos valstybėms demokratinę valdymosi formą, atatin- 
kančią UN Statutui.

Šis kreipimosi raštas 1947 m. kovo mėn. 11d. daly
vaujant 300i) pabaltiečių priimtas vienbalsiai bendrame 
susirinkime.

įgalioti susirinkimo: (Parašai)

Susirinkimą baigiame Baltijos valstybių, Anglijos Ka
ralijos ir Jungtinių Amerikos valstybių himnais.

Tremtinys . _

AMERIKOS DARBININKAIPASISAKO UŽ LIETUVĄ

Washington. Amerikos unijų ir federacijos prezidentas 
Lane Kirkland įteikė Valstybės departamento sekretoriui 
James Baker' iui unijų vardu specialų raštą.

"jame rašo, jog AFL-CIO pasisakė už vykdomą demo
kratinį procesą Centro ir Rytų Europoje. Unijos pritarė 
Amerikos dalyvavimui Europos banke, kuris padės atista- 
tyti tame regione esančioms valstybėms pagal priimtas 
sąlygas, įskaitant ir tą sąlygą, kad Amerikos pinigai 
nebūtų išmokami tiems kraštams, kurie nepravedė laisvų 
ir teisėtų rinkimų.

įspėjimas vyriausybei

Todėl paskutiniu metu Sovietų vykdomi veiksmai Lie
tuvoje ir kitose ne rusiškose respublikose iškelia rimtą 
klausimą, ar Sovietų dalyvavimas tame banke yra gali
mas. Laikantis tų sąlygų, AFL-CIO ragina Valstybės 
sekretorių imtis žygių, kad Sovietų Sąjunga negalėtų daly 
vauti to banko steigimo įvairių klausimų apsprendime. 
Minimo banko organizatorių - valstybių atstovų pasita
rimai prasidėjo balandžio 7 d. Raštas Valstybės sekreto
riui įteiktas anksčiau.

ALF-CIO darbininkų unija tiki, jog bet koks Amerikos 
dalyvavimas to specialaus banko suorganizavime, jei čia 
dalyvautų ir Sovietų Sąjunga, būtų didelė klaida, o Sovie
tų vyriausybė galėtų susidaryti įspūdį, kad visi reikalai 
vyksta įprasta vaga.

Toliau AFL-CIO vadovybė rašo, kad jokiomis sąlygo
mis, o unija laikosi griežto principo, Amerika negali į tą 
banką įnešti bet kokios sumos pinigų, jei iš ten pasinau
dos Sovietų Sąjunga. Tokia mokesčių mokėjimo finansinė 
pagalba ne demokratinėms vyriausybėms reikštų nukry
pimą nuo pagrindinio principo, kad minimi fondai turėtų 
būti naudojami tik naujų demokratijų rėmimui Lenkijoje, 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje, o dabar jau ir Lietuvos res-
publikoje.

O šiuo metu, kai rimti klausimai kyla dėl Sovietų 
taktikos ir veiksmų Lietuvoje ir Estijoje, Amerikos vy
riausybė turi pasiųsti griežtą ir aiškų pareiškimą Sovietų 
Sąjungai ir Europos vyriausybėms. Tad ALF-Cio prez. 
Kirkland ragina Valstybės sekretorių įsakyti Amerikos 
atstovams to banko pasitarimuose nedalyvauti, jei neuž
kertamas kelias Sovietų dalyvavimui.

/š "Darbininko Nr. 74./.

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ KVIEČIA Į
WASHINGTON'A SUTIKTI SOVIETŲ VADĄ GORBAčloy^

(Washington'as, IV. 18, JAV LB)_ JAV Lietuvių Bend
ruomenės Washington'© biuras kviečia į masinę demonst
raciją, kuri įvyks š.m. birželio 2 d. Washington' e, kada 
sostinėje lankysis Sovietų Sąjungos prezidentas Michail 
Gorbačiov'as. Kviečiami visi Amerikos lietuviai, Lietuvos 
rėmėjai.

Prof. Bronius Kuzmickas, Lietuvos vice—prezidentas, S.m. 
balandžio 5 d. Toronte, Queens Parko priėmime.

Nuotr. St. V arankos

LIETUVOS VICE-PREZIDENTAS BRONIUS KUZMICKAS 
Maltiečių vakare ottawoje 

J.V.D A N Y S--------
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENE pakvietė 

prof.dr. Bronių KUZMICKĄ, vienę iš trijų prez. Vytauto 
Landsbergio vice-pirmininkų, atvykti į Kanadę ir specia
liai į metinį XVIII-ųjį BALTIEČIŲ VAKARĄ Ottawoje 
parlamento rūmuose 1990 m. balandžio mėn.4 d., nes 
tuo metu vyksta susitikimas su daugeliu parlamentarų, 
senatorių,ministerių ir ambasadorių.

Iš prof.dr.B.Kuzmicko Kalbos
Svečias buvo pakviestas kalbėti vakaro programo

je. Br.Kuzmickas savo kalboje trumpai supažindino su 
esama padėtimi Lietuvoje. Lietuvos vyriausybė sutinka 
derėtis visais klausimais, išskyrus Nepriklausomybės at
statymo faktų.

Br.Kuzmickas pareiškė, kad jis gerai žinųs Kanados 
taikių tarptautinę politikų ir sėkmingų tarpininkavimų 
politiniuose valstybių konfliktuose, todėl kvietė Kanadų 
imtis tokios rolės santykiuose tarp Lietuvos ir Maskvos.

"Kanada Lietuvos valstybę pripažino 1921 metais. 
Taigi,Lietuvos valstybės pripažinimas iš Kanados pusės 
yra įvykęs. 1990 m. kovo 11 d. aktu lietuviai ATSTATĖ 
tų valstybę, kuri buvo daugelio kraštų pripažinta. Mums 
būtų daug geriau, jei Kanada atstatytų tų pripažinimų, 
kurį Kanada buvo padariusi. Suprantu, kad kiekviena vals
tybė turi nuspręsti kada tai padaryti, bet tuo pačiu metu 
sakau, kad pripažinimas mums yra labai svarbus".

Pristatomas parlamerito posėdyje.
Balandžio 5 d. Bronius Kuzmickas buvo parlamento 

pirmininko BILL FrcXZER pristatytas parlamentui, kaip 
Lietuvos respublikos vice-prezidentas. Prieš tai buvo pa
kviestas į diplomatams skirtų ložę. Tokiam pristatymui 
yra numatyta speciali įstatyminė procedūra, reikalaujanti 
visų politinių partijų ir parlamento pirmininko pritarimo. 
Moraliniai tai yra labai svarbus įvykis...ir netiesioginis 
spaudimas vyriausybei.

Užsienio Reikalų ministeris JOE CLARK nesutiko 
paskirti Br.Kuzmickui oficialaus susitikimo, bet privačiai 
Kuzmickas, po jo pristatymo parlamente, ten pat buvo 
pristatytas ministeriui Clark.

Vėliau Joe Clark pareiškė Canadian Press atstovui, 
kad Kanada negali oficialiai pripažinti Lietuvos vyriausy
bės, nes ji dar nekontroliuoja savo teritorijos.

Sudaryta parlamentarų grupė remti Lietuvų
Visų partijų parlamento nariai rodo didelį palanku

mų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui.
Susikūrė "Parlamentarų Komitetas Baltijos Valsty

bių Reikalams”, kuris studijuos padėtį Baltijos valstybėse, 
ypatingai Lietuvoje. Tai bus tarpininkas tarp parlamenta
rų ir vyriausybės ir Kanados Lietuvių,Latvių ir Estų Bend
ruomenių.

Iniciatoriais yra Bill Blakie, Pauline Browse, Jesse 
Flis ir David Kilgour. Pirmieji trys buvo nuvykę į Lietu
vų aštuonioms dienoms (Kanados Lietuvių Bendruomenės 
rūpesčiu) stebėti rinkimų. Dabar jie visi trys rodo daug 
iniciatyvos kelti ir remti Lietuvos reikalus parlamente. 
Balandžio mėn. 5d. Komitetas turėjo pirmųjį posėdį-pusry- 
čius, dalyvaujant Broniui Kuzmickui, kuris atsakinėjo į 
klausimus. Dalyvavo virš 20 kviestųjų parlamentarų.

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. M6P1A6.

Šio fondo sukis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!"

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Valentinas Gustainis
B E K A L T Ė S

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

PAGALIAU MES TREMTINIŲ GYVENVIETĖJE.
/tęsinys/

- Kokią čia jums diagnozę parašyti? - lyg save, lyg 
mane paklausė jis. - Rašysime "stenokardija" - tai sun
kiausia patikrinti.

Jis sėdo prie stalo ir parašė man medicinos pažymą. 
Su tokiu dokumentu turės skaitytis ir mano darbdaviai, 
jau nevarinės sunkių fizinių darbų dirbti. Atvirai sakant, 
tada fizinių darbų aš nevengiau. Man jie geriau patiko, 
negu rašyti sėdint kontoroje. Visa bėda, kad dėl silpnumo 
fizinės jėgos buvo išsekusios.

Savaime aišku, tą pačią dieną grįžti negalėjau. Nuta
riau nakvoti pas Augustinavičių, su kuriuo norėjau arčiau 
susipažinti. Augustinavičiai priėmė mane labai draugiškai 
pavaišino kaip didelį svečią. Maža jų lūšnelė buvo labai 
švari. Gyveno juodu čia su save maža mergyte, sūnelis 
buvo miręs pakeliui į Ulužajų. Tiesa, Augustinavičiai 
buvo priglaudę ir nuo vyro atskirtą mokytoją Lenktienę, 
taip pat su dukrele. Šiuos gerus žmones ir čia užgriuvo 
nelaimė: Marcinkevičienė, Augustinavičiaus žmonos moti
na, buvo įskųsta ir pasodinta į kalėjimą. Senutė, šiek 
tiek mokėdama rusiškai, vaikščiojo po kolūkius ir tenai 
už drabužius pirkinėjo maisto produktus. Kartą vienai mo
teriškei ji pardavė drabužį už kviečius, tačiau pirkėjai 
pagailo tų sutartų kviečių ir ji nusprendė ta senute atsi
kratyti: įskundė ją NKVD - esą agituojanti prieš tarybinę 
santvarką. Marcinkevičienę nuteisė berods aštuoneriems 
metams į darbo lagerius. Tiesa, po poros metų paleido.

Ta medicinos pažyma iš pradžių labai džiaugiausi. 
Bet tuoj pagalvojau: o ką gi aš veiksiu? Visai be darbo 
būti ne tik negražu, bet ir nenaudinga. Pažymą paro
džiau tarybinio ūkio direktoriui ir politinio skyriaus vado
vui Silčenakiui. Juodu sutiko, kad man negalima duoti 
sunkių darbų. Bet kokį lengvą darbą jie galėjo man pa
siūlyti? Kontoroje? Buhalterijoje? Ten vietų nebuvo: dvi 
mūsų moterys - Purvinienė ir Paltanavičiūtė jau dirbo 
kontoroje. Mokytojas Juozas Cimbolaitis ėmė man piršti 
buhalterio darbą rajono sūrių gamykloje. Girdi, buhalte
riai sūrių pramonėje jokio bado nematą, varškės ir sūrių 
gauną valgyti iki soties. Turėjau gauti Jabagano tarybi
nio ūkio sutikimą. Nei direktorius, nei politinio ūkio virši
ninkas neprieštaravo. Tik reikėjo gauti leidimą iš tikrojo 
mūsų šeimininko - NKVD.

Rajono NKVD viršininkas jau buvo kitas - Agapovas. 
Jis iš sykio pasirodė visai kitoks negu Prokuševas. Ati
džiai išklausė mano prašymą ir jo motyvus. Gavęs jo 
sutikimą, aš tuoj pat nuėjau į sūrių gamyklą prašytis bu
halterio darbo. Pirmiausia pasikalbėjau su vyr. buhalteriu 
taip pat buvusiu tremtiniu, bet jau reabilituotu, simpa
tingu Krokuvos žydeliu. Jo padrąsintas, aš parašiau pa
reiškimą ir įteikiau jį valdytojui Sosninui. Pastarasis, 
beveik nieko neklausinėjęs, mano paęeiškime įrašė rezoliu
ciją ir liepė tuojau stoti darban, nes kaip tik vieno bu
halterio trūko. Atrodė, kad dabar jau tikrai aš ir mano 
šeima būsim apsaugoti nuo bado ir mirties. Varškės ir 
sūrių miražas mane tiesiog užkerėjo. Be to, pieninės 
žemesniuose slėniuose, kur ir bulvės, ir svogūnai, ir agur
kai užauga - geri priedai prie varškės ir sūrio. Dėl persi
kėlimo net su žmona nesitariau, mat tikėjausi, kad blo
giau kaip Jabagane mums tikrai nebus.

Kadangi visą savo turtą turėjau su savimi, buvau kaip 
stoviu, taip brangus, tai nieko nereikėjo iš namų pasiim
ti. Vilkėjau ta pačia skrandute, kuri iš raudonos darėsi 
juoda, avėjau tomis pačiomis padovanotomis, jau gerokai 
lopytomis kailinėmis kelnėmis, švarko tebuvo likę tik 
draiskalai, todėl dėvėjau baltų vilnų megztinį. Žodžiu, 
pagal apsivilkimą aš atrodžiau kaip valkataujantis elgeta, 
o ne baltarankis buhalteris. Deja, savo išvaizdos jau ne
galėjau pakeisti. Tiesą sakant, ja ir nesirūpinau, nes visi 
rūpesčiai susikoncentruodavo į vieną vienintelį: kaip išsi
gelbėti nuo bado pačiam ir 1 išgelbėti šeimą...

DAUGIAU APIE PAGROBTUOSIUS JAUNUOLIUS

(New Yorkas, 1990, balandžio 13 d, LIG) Sovietų ar
mijos brutalia jėga paimti lietuviai jaunuoliai kurie pali
ko sovietų kariuomenės dalinius ir grįžo į atkuriamą 
Lietuvą, buvo išvežti į Anadyrą, į tolimąją Magadano 
sritį, - praneša Lietuvių Informacijos Centras.

Turimomis žiniomis, iš Naujosios Vilnios psichiatrinė 
je ligoninėje įkurdintos Raudonojo Kryžiaus stovyklos 
buvo pagrobtas 21 jaunuolis iš ten esančių 39.

Aukščiausiosios Tarybos komisijos atstovė šiam reika
lui tirti - Liudvika Pociūnienė, šiandien iš Vilniaus prane
šė, kad du jaunuoliai jau parašė laiškus, iš kurių sužino
me, kad pagrobtieji buvo nugabenti į Kazlų Rūdą, o iš 
ten - kariniu lėktuvu nuskraidinti į Anadyrą, dar pake
liui nusileidžiant Jakuteke. Dauguma liko Anadyre, o 
trys buvo nuvežti dar 600 kilometrų į Uremki. Čia juos 
patalpino po vieną skirtinguose kareivinių aukštuose ir 
pažadėjo paleisti, kai tik Gorbačiovas pripažins Lietuvą.

Pasak Pociūnienės, laiškai iš jaunuolių santūrūs, be 
nusiskundimų, nors yra liudijimų, kad jie buvo sumušti, 
kaip ir milicininkas A. Strogys. Minėtą milicininką sovie
tai desantininkai apspardė ir primušė, kai jis mėgino išsi
aiškinti, ką veikia naktį ligoninėje įsibrovę ginkluoti 
kareiviai.

Penki iš buvusiųjų ligoninėje patys grįžo į dalinius ir 
pranešė apie tai Aukščiausios Tarybos komisijai. Apie 
likusius tikslesnių žinių nėra. įsibrovimo metu ne visi 
užregistruotieji buvo ligoninėje.

Anadyre: Stelmokas Evaldas, Vazinskas Arūnas, Ado
maitis Kastytis, Štitilis Gintaras, Perveneckas Kęstutis, 
Mačernis Raimondas, Kučinskas Rimantas, Gudonis Rimas, 
Krasauskas Kęstutis, Bačiulis Darius, Klimas Ričardas, 
Valiukas Kęstutis, Jasiulis Arūnas, Zonys Artūras, Ba- 
brauskas Ričardas, Visockis Stasys, Klizas Gintaras, Jone- 
liūkštis Gintaras, Budinas Saulius, Žarskis Arvydas, Cha- 
mantauskas Arvydas, Dervinskas Kęstutis.

I dalinius sugrąžinti: Mecellca Gintautas, Vainoras Ri
mantas, Ražaitis Raimondas, Gudanso Žilvinas, Milaše
vičius Aivaras, Piščikas Gintaras, Baltiejus Gediminas, 
Veskupavičius Evaldas, Dlipšas Gintautas, Karalius Arvy
das, Lapinskas Darius, Šatas Tomas.

Kitų žinių apie likimą nėra: Valiulis Rolandas, Naudė 
laitis Remigijus, Noreika Svajūnas, Mockus Ričardas, 
Šileikis Rolandas.
1990.1)V. 26. ,

Varškės ir sūrio miražai išsisklaidė porą mėnesių padir
bėjus. Iš pradžių dirbau pačiame gamyklos centre. Aš juk 

įnė paprasčiausios pieninių atskaitomybės nesuvokiau, 
reikėjo išmokti vesti ne tik gaunamo ir perdirbamo pieno 
apskaitą, apskaičiuoti darbininkams algas, bet ir sudari
nėti įvairius balansus, parodyti kreditus ir debetus. Bai
gėsi metai, reikėjo rengti įvairias suvestines. Todėl cent
re darbavosi visų pieninių buhalteriai - visos moterys. Ir 
vyriausioji buhalterė buvo moteris. Tarp keturių moterų 
tebuvau vienas vyras, iš pradžių moterys mielai aiškin
davo ką raštyti kreditan, ką debetan, ką reiškia vienas ar 
kitas buhalterijos terminas. Pamažu perpratau pieno 
buhalterijos paslaptis. Man buvo pažadėta, kad būsiu pa
skirtas į vieną iš puspenktos pieninės buhalterio vietą. 
Sakau "puspenktos", nes Kirlyko pieninė sūrių negaminda
vo. Svajojau patekti į Tiudralą ar Talicą Čiaryšo upės 
slėnyje, kur uždera bulvės. Nelabai norėjau į altaišką 
Jakonurą, kur, kaip ir Jabagane, bulvės dažnai net vidur
vasarį nušąla.

Naujoje darbovietėje maisto reikalai kol kas buvo ne
puikūs. Gaudavau čia pagal sąrašą po 600 gramų duonos 
ir daugiau nieko. Žmona su vaikais tuo metu tarybiniame 
ūkyje dar gaudavo po 200 gramų duonos, daugiau taip 
pat nieko. Jie tenai grūsdavo avižas, virdavo išganingąjį 
kisielių ir laukė, kol aš čia įsitaisysiu, valgysiu varškę ir

40- SIOS Š. AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 
BOSTONE

Kaip jau anksčiau buvo pranešta, 40-sias Š.A. Lietu
vių Sporto Žaidynes vykdo Bostono LSS Grandis per spe
cialų organizacinį komitetą, 1990 m. gegužės 26-27 d.d. 
Bostone, Mass.

Pagal preliminarinės registracijos davinius, 40-ose 
žaidynėse bus vykdomos šios sporto šakos: krepšinis, 
tinklinis, ledo ritulys, šachmatai, kėgliavimas (Bowling), 
raketbolas (Raquetball), stalo tenisas, lauko tenisas ir 
plaukimas. Plauki me vyks kartu ir pabaltiečių pirmeny
bės. Anksčiau planuotos skvašo (Squash) varžybos nebus 
vykdomos dėl nepakankamo susidomėjimo. Gegužės 25 d., 
penktadienį, nebus jokių varžybų.

Papildomai, kaip parodomąsias šakas, planuojama 
pravesti buriavimą Mecury klasės laivais ir "Wind Sur
fing", kadangi Bostone yra galimybių šias varžybas vyk
dyti. Pradinis susidomėjimas jau parodytas.

Krepšinis vyks šiose klasėse: vyrų A, vyrų B, jaunių 
A (1971 m. gimimo ir jaunesnių), jaunių B (1973 m. gi
mimo ir jaun.), jaunių C (1975 m. gim. ir jaun.), ir mote
rų krepšinis vyks įvairiose salėse, šeštadienį ir sekmadie
nį prieš pietus. Krepšinio varžybų vadovas - Algis Ska- 
beikis, tel.: (617)-986-4363.

Tinklinis vyks tik vyrų ir moterų klasėse, šeštadienį 
ir sekmadienį. Vyrų tinklinio vadovas - Edvardas Auštras 
tel.: (617)-665-5563, moterų - Russ McDonald, tel: (617)- 
924-1053.

Ledo ritulys bus tik vyrų klasėje. Vyks tik šeštadienį, 
nuo 10:00 vai. ryto, Pilgrim Skating Arena, 75 Recrea
tion Park Drive, Hingham, Mass. Varžybų vadovas - Ša
rūnas Norvaiša, tel: (508)-784-S975.

Galutinė dalyvių registracija - krepšinio, tinklinio ir 
ledo ritulio privalo būti atlikta iki gegužes mėn. 5 d., 
pas organizacinio k-to pirmininką Vytautą Eikiną, šiuo 
adresu: Vytautas Eikinas, 1 Fawn Cicle, Randolph, MA 
02368. Tel: (617)-961-3523; Fax # (617)-849-2065.

Po galutinės krepšinio, tinklinio ir ledo ritulio dalyvių 
registracijos, žaidynių vykdytojai praneš tvarkaraščius ir 
kitas paskiausias informacijas.

šachmatų varžybos vyks Brocton High School, 470 
Foresl_ Ave,, Broctom Mass. Vyks 5-kių ratų turnyras
šveicarų sistema. Laiko riba - 50 ėjimų per 2 vai. su 30 
min. "Sudden Death". 3 ratai vykdomi šeštadienį ir 2 
sekmadienį. Pirmo rato pradžia - šeštadienį, 9:30 vai. 
ryto. Registracija - nuo 8:30 vai. ryto. Laimėtojui teks 
Dr. Algirdo Nasvyčio Atminimo Pereinamoji Taurė, įsteig
ta 1982 m. Taipogi bus piniginės premijos: $100.00 uz 
I-mą vietą, $60.00 - už II-rą vietą ir $40.00 už Ill-čią 
vietą. Šachmatų turnyro vadovas - Bronius Skrabulis, tel; 
(508)-668-8230.

Kėgliavimo pirmenybės bus komandinės ir individuali
nės. Komandą sudaro 4 mišrios lyties žaidėjai,-jos. Daly
vių skaičius ir amžius neapribotas.

Kėgliavimo varžybos vyks tik šeštadienį, West Gate 
Lanes, 65 Westgate Dr.. Brocton, Mass. Tel: (508)-583- 
1297, Pradžia - 9:30 AM. Varžybų vadovas - Arūnas 
Kleinas, tel: (6.17).-328-8354,

Raketbolo varžybos vyks tik šeštadienį. Vieta bus pra
nešta vėliau. Pradžia 9:00 vi. ryto. Programoje - indivi
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juos pasiimsiu.^ Deja, kol kas aš net nežinojau, kur patek
siu baigęs stažuotę. Šeimai nieko negalėjau padėti. Tiesa, 
kartais buhalterijai vietinė pieninė atsiųsdavo gero raugin
to pieno - po lėkštę kiekvienam. Deja, to gaivinančio 
priedo prie duonos gaudavau retai.

Dirbdamas gamykloje, aš nebadavau, nes gyvenau pas 
geruosius Augustinavičius. Duonos ir jie neturėjo, bet 
pieno, bulvių netrūko, dažnai gaudavo iš klientų kruopų 
ir mėsos. Vakarieniaudavau dažniausiai drauge su jais, 
nors ausys kaisdavo iš gėdos. Jie nuolat šelpdavo tai 
vieną, tai kitą vargan patekusį tautietį.

Vis laukiau paskyrimo į pieninę, kur varškės tikėjausi 
valgysiąs iki soties. Vis rūpinausi, kaip čia šeimai padė
ti. iš vertingesnių daiktų teturėjau žinomos šveicarų fir
mos "Longines" markės laikrodį. Svarsčiau, kaip jį parduo
ti, žinoma, už maistą. Prekė buvo brangi, nelengva rasti 
turtingą pirkiką. Pagaliau atsirado karininkas, panorėjęs 
tą mano laikrodį įsigyti. Kadangi miežių jis negalėjo 
daugiau kaip 100 kilogramų sukrapštyti, tai pasiūlė prie
do prie tų miežių naujus veltinius. Sutikau. Veltiniai 
buvo reikalingi ne mažiau kaip maistas. Gavęs miežius, 
dalį pasiunčiau savo šeimai; už dvidešimt kilogramų nu
pirkau kiaurus veltinius žmonai, kad pasilopius ji ir dukre
lė galėtų per šalčius bent į kiemą išbėgti. /b.d./ 

dualinės vienetų rungtys: vyrų (neriboto amžiaus), vyrų 
senjorų (virš 44 metų) ir moterų klasėse. Varžybų vado
vas - Algirdas Veliuona, tel: (301)-744-2044.

Stalo teniso varžybos vyks šeštadienį (jei reiks ir sek
madienį), Brocton High School. Pradžia - 9:00 vai.ryto. 
Provizorine programa - individualinės vienetų ir dvejetų 
rungtys, vyrų, senjorų (virš 44 m.) ir moterų klasėse. Jei 
atsiras dalyvių, bus vykdoma ir prieauglio (žemiau 19 
m.) klasėse. Galutinė programa bus nustatyta po dalyvių 
r egist rac i jos. Varžybų vadovas - Aidas Kupčinskas, tęl: 
(5081-668-2167.

Lauko teniso programa: vienetai - vyrų A, vyrų B, 
moterų, vyrų senjorų (virs 44 m.), jaunių (žemiau 19 m.) 
ir mergaičių (žemiau 19 m.), dvejetai - vyrų ir mišrus. 
Varžybos vyks šeštadienį ir sekmadienį, Brocton High 
School aikštelėse. Pradžia - šeštadienį 9:00 AM. Registra
cija - nuo 8:00 AM. Numatoma turėti papildomų aikšte
lių kitur, jei reiks. Esant blogam orui, yra numatyta 
naudoti uždaras patalpas. Vadovas- Darius Ivaška, tel; 
(617)288-4543.

Plaukimas vyks tik šeštadienį, Brocton High School. 
Pradžia 2:30 PM. Registracija ir apšilimas 1:30 PM. 
Varžybos bus pravestos vyrų, moterų ir visose prieauglio 
klasėse. Varžybų vadovas - Adolfas Ivanauskas, tel: (617) 
298-1042.

Galutinė dalyvių registracija - šachmatų, kėgliavimo, 
raketbolo, stalo teniso, lauko teniso ir plaukimo^ pirme
nybėms atliekama iki gegužės 19 d. imtinai, pas žaidynių. 
Organizacinio K-to' pirmininką Vytautą, 1 Fawn Cicle,( 
Randolph, MA 02368. Tel. (617)-96~1-3523., FAX #"(617)- 
849-2065.

Buriavimo varžybų Mercury tipo laivais vadovas yra 
Romualdas Veitas, 29 Fox Hill Lane, Milton, MA 0218. 
Tel: (617)-698-2162. Dalyvių registracija iki gegužės 12, 
pas R. .yeitą,.

"Wind Surfing" varžybų vadovas yra Gintaras Subatis, 
59 Dayton St., Quincy, MA 02169. Tel: (617)-773-3148. 
Dalyvių registracija pas G. Subatį iki gegužės 12 d.

Bendros informacijos:
Žaidynių dalyvių apgyvendinimui yra rezervuota THE 

QUINCY BAY INN, 29 Hancock, Quincy, MA 02171. Tel: 
(617)-328-1500. Atliekant rezervacijas paminėkite "Lithu- 
ąnian Sports Festival". Kambarių kainos: 1 asmeniui - 
(Single room) 1 dviguba lova - $50.00; 2 asmenims (Doub
le) 2 lovos - $54.00; 4 asmenims reguliarus - $59.00; 4 
asmenims su whirl pool - $64.00.

Žaidynių org. komiteto narys apgyvendinimui yra Edis 
Auštras, Jr., tel: (617)-321-1303.

Visi žaidynių dalyviai, tiek klubai, tiek individai, 
privalo būti atlikę 1990 m. metinę ŠALFASS-gos narių 
registraciją savo sporto apygardose, ar eventualiai, ŠAL
FASS-gos Centro valdyboj.

v Visų šio sporto šakų smulkios informacijos yra prane
šamos visiems ŠALFASS-gos vienetams ir kai kuriems 
individualinio pobūdžio šakų sportininkams, jei turėjome 
jų adresus. Informacijų reikalais prašome kreiptis į bet 
kurį sporto klubą ar tiesioginiai į Žaidynių organizacinio 
komiteto pirmininką Vytautą Eikiną, bei atatinkamos 
sporto šakos varžybų vadovą.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA
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MARIJA ARLAUSKAITĖ

MARIJA AUK ŠTAI T Ė JONAS YLA PRANAS RUDINSKAS

LEONAS GIRINIS

PRANAS P AUKŠTAITIS ON AS KARDELIS HENRIKAS NAGYSPRANAS P AUKŠTAITI S ROMAS MAZILIAUSKAS

Į Gerbiamieji Leidėjai, Spaudos B-vės V-ba
j ir Redakcinė kolegija,

j Jau ištisus 50 metų, kai seniausias Kanados lietuvių 
I savaitraštis NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, rodąs iš- 
i tikimybę svetingajai Kanadai, sąžiningai tebevykdo 
t ryžtingą nusistatymą "Už Lietuvos išlaisvinimą!" 
t Šiandieną Tėvynės laisvėjimas per kančias^ aukas 
i ir pasišventimą Joje tebesančių, talkinant išeivijos 
{ broliams ir sesėms, yra gerokai pažengęs pirmyn. 
{ Laisvajame pasaulyje prieš trylika metų įsteig

tas LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTAS širdingai 
{ sveikina "Nepriklausomą Lietuvą" 50 metų sukaktį 
j minint.
t Mes gėrimės Jūsų ryžtingu darbu ir ištverme ir 
c reiškiame PADĖKĄ už rodomą jautrumą mūsų IN- 
fSTITUTO dabams išeivijoje.

Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
{ Vardan tos Lietuvos - vienybė težydi.

MANIESIEMS

Vincas Kudirka

ŠIO "NL" NUMERIO LEDIMO MECENATAS YRA 
MONTREALIO KREDITO UNIJA " L I T A S 

Dėkojame!

JEIGU AUDRA IŠTIKUS VERSTŲ STULPĄ VIENĄ 

IŠ TŲ, KURIE PRILAIKO JŪSŲ NAMO SIENĄ, 

NAMAS NEGRIUS! IŠ BAIMES JUS NEIŠLAKSTYKIT 

TIK VIETON ANO STULPO T ĄJĄ PAClĄ DIENĄ 

TUOJ KITĄ STATYKIT.

"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" ištvermingai 

nuo pat savo įsikūrimo pradžios prieš

METŲ

spausdintą

50

puoselėja lietuviškąjį

Šių sukaktuvių proga nuoširdžiai

žodį.

sveikina

MINDAUGO 
ŠAULIŲ KUOPA
L.K.

JEIGU ŽŪTŲ IŠ RANKOS PRIEŠO, AR LIKIMO

VIENS TŲ, KUR AUGIN GARBE, DVASIĄ JŪS KILIMO, 
RIMKIT - TEGUL JŪS ŠIRDIS DRĄSUME NEATSTOJA, 

TIKTAI, KĄ ANAS DARĖ VYRS PASIŠVENTIMO, 

TEGU KITS KARTOJA.

"NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI" MININT

50 METŲ

LIETUVA MANO, PRIEŠUI ANT TAVĘS ĮNIRTUS

PRIVALAI HYDRA TAPTI TA, KURIAI NUKIRTUS
GALVĄ, TUOJ KELIOS GALVOS VIETON JOS IŠDYGSTA. J 

IŠLIKSI, TIK į HYDRĄ GYVENIMO PAVIRTUS

NORS PRIEŠAS NESTYGSTA. X

sukatį, nuoširdžiai sveikina Jūsų :

ANASTAZIJA ir ANTANAS TAMOŠAIČIAI
Kingston, Ontario.

50 - METI

nuoširdžiai sveikina, linkėdamas ir toliau

a a

minint savo gyvavimo

sėkmingai dirbti lietuvybės reikalams

KLK MOTERŲ D-JOS 
MONTREALIO SKYRIUS .

iaaaaaaaaaaaaaaaaaoaactianEfaaaaaaciannaaaaaaaaaaaai

leidimo metų jubiliejum ir palinkėti kuo 

ilgesnio kūrybinio klestėjimo -

ALBINAS MARKEVIČIUS

Kaip buvus kanadietis ir Montrealio 

gyventojas, noriu nuoširdžiai pasveikinti 

"Nepriklausomos Lietuvos" laikraštį su
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Gerbiamieji "NL" Darbuotojai,

Lietuvai praradus nepriklausomybe, 50 metų Jūs 
ryžtingai nešėte "Nepriklausomos Lietuvos" vėliavą, 
kaip nepamainomą patriotinės išeivijos žibintą, 
būrusį, švietusį ir viltingai laukusį Tėvynės nepri
klausomybės atstatymo.

Šiandien būkime visi laimingi, galėdami šią reikš
mingą sukaktį švęsti Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbime džiaugsme ir šviesėjančios ateities vizi
joje- .

Sėkmės visiems Jums, ypač Gerb. Redaktorei, 
nelengvuose spaudos darbuose -

Jūsų C. Senkevičius,
Islington, Ont.

< o i* a ii> o o o a.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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LIETUVA

Lietuva - akmuo prie namo slenksčio, 
Lietuva - lašelis debesy, 
Lietuva - ugnis, kurią kūrenam 
Ir kurioj sudegsime visi...

Mes visi tenai gelmėj užgimę 
Su lenktu sukilėlio dalgiu, 
Ir visus mus Lietuva augina 
Tartum lauką želiančią rugią.

Ech rugiai, iškentę gruodžio vėją 
Ir keliai nubėgantys kalvon 
Kažkada į Lietuvą atėję, 
Mes ir vėl sugrįžtam Lietuvon.

kokią nuopelną jam bus 
už tai priskaityta iš Krem
liaus? Ir koks atpildas?

Keista, kad rašytojas 
nesugebėjo pasilikti sau 
pačiam jo asmeniškas pa
žiūras, o parsidavė "ponui" 
ir sutiko ( o gal net ir 
veržėsi) kalbėti Maskvoje, 
televizijos programoje...

• Lietuvos gyventojai per 
keletą dieną nusiuntė apie 
20.000 telegramą Gorba- 
čiov'ui pasisakydami, kad 
jie pritaria Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimui.

MUMS NEĮSIVAIZDUOJAMI 
VAIKŲ VARGAI

Vilniaus Juodšilią specia
lioje mokykloje gyvena 
90 vaiką. Jauniausiam- 
11 m., vyriausiam - 15 
m.amžiaus. Čia jie laikomi 
1-3 metus. Tame pačiame 
suole šalia niekuo dėto 
Juozuko, kurio atsikratė 
alkoholikė motina, sėdi 
Petrukas, kuris jau yra 
vogęs, mušęs ar net daly
vavęs grupiniame išžagini
me, 13 m.vilnietis.

Vaiką speciali mokykla, 
jos įtaka ją jauname ir 
jau suniokotame gyvenime 
priklauso ir nuo čia dirban
čią mokytoją, auklėtoją, 
prižiūrėtoją. Ir šioje mokyk
loje jau yra įvesta naują 
potvarkių, yra ir ten tebe- 
sėdinčią pašlijusios draus
mės darbuotoją ir tik rei
kia tikėtis, kad kolektyvas 
pats išsikoš, kas labiausiai 
naudinga tiems vargšams 
vaikams.

• Š.m. vasario mėn. 26 
dieną, pagal statistiką Lie
tuvos Komunistą partijoje 
buvo 84.958 nariai. Kiek 
ją liko iki dabar žinią dar 
nėra.

Tačiau ir iš ją Maskva 
nori pasigrobti jiems pri
klausančias patalpas, kitaip

• Gyvenimas yra komedija tiems, kurie galvoja, trage
dija tiems, kurie jaučia. /Horace Walpole/

• Kai pirmą kartą gerai pasijuoki iš savęs, tai gali sa
kyti, kad esi pasiekęs subrendimo. / aktorė E.Barrymore/

• Sena klaida visados populiaresnė, negu nauja tiesa.
/ Vokiečią priežodis/

• Saugiausias būdas padvigubinti jąsą pinigus yra, juos
sulenkus, pasidėti į kišenę. / K. Hubbard /

Ir tada, kai po sunkią klajonią 
Žemėn atsiguls mana galva, 
Nerašykit mano vardo, žmonės 
Parašykit žodį - LIETUVA.

Telegramą akcija tęsiama.

• Kovo mėn. pirmoje pu
sėje ties Rusnės sala buvo 
potvynis. Užpilta 10.000

/Atsiąsta laišku iš Lietuvos /
ha lauką.

sakant, nusavinti ją turtą. 
O tas turtas tikrumoje 
priklausė ir toliau turi 
priklausyti Lietuvos žmo
nėms ir Lietuvos teisėtai
vyriausybei.

X MX X**MXXXXX »XXX X*XX XXXXXX M XXX XXXXXXXX M XXX MXXXXXXXMX M

• Pripratę meluoti-neraudonuoja.
/ Abchazą patarlė /

KUO NUSIPELNE 
GABUS RAŠYTOJAS 
JUOZAS BALTUŠIS?

Kaip keista, kad 
garsus, gabus ir nusipelnęs 
prozaikas Juozas Baltušis, 
netikėtai nusipelnė už-didelę 
melagystę. Per Maskvos 
TV stotį jis ilgai kalbėjo 
apie "NEDEMOKRATIŠ
KUS" rinkimus į LIETUVOS 
parlamentą, pasisakė PRIEŠ 
nepriklausomybės atkūrimą( 
žinoma, tai jo asmeniška 
privilegija), o
iš SSSR esąs pražūtingas 
tautai, be to, nebuvo gau-

tas SUTIKIMAS IŠ KITŲ 
SSSR respubliką. Lyg tai 
turėtą ką nors bendro su 
tauta ar su valstybe, ar 
su demokratija, ar su pa
žanga. Galą gale, juk visos 
tautos,o kartu ir visos 
liaudies buvo aiškiai išreikš
tas 
tymas, 
gale,
pareiškimai 
neturi ir 
skelbta 
Glasnost- atvirumu...

Taigi,
maišo , tik įdomu sužinoti,

pageidavimas.nusista- 
pasiryžimas. 
rašytojo 

nieko
su

Perestroika

Galą 
Baltušio 

bendro 
Gorbačiov’o 

bei
išstojimas

išlindo yla iš

vau ragavęs namų darbo alaus. Birmą Kartą paragavau 
ir skaniai išgėriau netyčia net per daug. Mat, kai iš 
ūkininkų kluonų persikėlėme į dvarą, aš radau reikalo 
nuvažiuoti pas ūkininkus ir apklausinėti juos apie kareivių 
padarytus nuostolius. Ūkininkai labai gerai atsiliepė apie 
Žemaitijos vyrus ir jie net apgailestavo, kai jiems reikėjo 
išsikelti. Žinoma, mane pakvietė, kaip jie išsireiškė, 
alaus stiklui išgerti. Labaa^man skanus buvo tais namų 
darbo alus, o ūkininkų vaišingumas - nepaprastas. Jau 
pradėjus temti, vakare, beveik per jėgą išsprukau iš 
vaišių ir sėdau ant dviračio kelionei į namus. Kelionė jau 
nevyko sklandžiai, nes teko keletą kartų parvirsti. Ap
gaulingas tas aukštaitiškas alus! Jau tamsoj parvykau į 
namus, tik pasigedau kariškos kepurės. Matyt, kur nors 
atsidūrė kelio griovyje.

Sekantį rytą prašiau būrio vadą, kad vesdamas ka
reivius į darbą, atkreiptų dėmesį į griovius. Kada grįžo 
iš darbo, vienas iš būrio vadų, man grąžino kepurę. Jis 
sakė, kad jiedu pasiskirstė griovius ir sekė bežygiuodami., 
Vienoj vietoj pamatė mano kepurę ir joje 
gyvenusi varlė.

jau buvo apsi-

leido vesti į bažnyčią rikiuotėje. Tik kiek vėliau jis sek
madieniais suorganizuodavo ekskursiją į kokią nors žymes
nę vietą, gavęs iš kažkur sunkvežimią. Taip trukdė bažny
čios lankymą.

Beveik vienodai slinko rudeniškos dienos. Pradėjau 
galvoti, kaip čia sumenkinti politruko autoritetą kareivią 
akyse. Jis bemaž kasdien "šviesdavo" vyrus, aiškindamas 
jiems komunistą partijos istoriją ir pasakodamas apie 
laimingą gyvenimą komunistinėje santvarkoje. Aš tyčia 
jį apklausinėjau apie gyvenimą kolchozuose. Svarbiausias 
klausimas buvo, ar kolchozuose atsibūna koklį nors vaišią 
su išgėrimais ir ar jam teko tokiuose dalyvauti. Jis sakė
si kilęs iš kaimo, dirbęs kolchoze, dalyvaudavęs kolchozo 
vyrą išgėrimuose. Tada jo paklausiau, ar jis sutiktą su 
keliais iš mūsą nuvykti į Kupiškį (apie 10 km. kelio) šiek 
tiek pasilinksminti. Jis mielai sutiko su mano pasiūlymu. 
Tada savo sumanymą - labai nugirdyti politruką - prane
šiau būrio vadui, labai sumaniam liktiniui puskarininkiui 
ir vienai Komaro dukteriai. Susitarėm, kad Komaraitė 
atsisėstą šalia politruko ir būtą išgėrimo gundytoja, gi 
mes, vyrai, gertume, stengdamiesi simuliuoti, kad nepasi- 
gertume- nematant politrukui, išpilti dalį gėrimo lauk. 
Kaip sumanėm, taip ir padarėm. Nuvykom gurguole į
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Aš iš savo vadovybės gavau nurodymų - ūkininkams 

mokėti rinkos kaina. Gi turguose negalėjau dalyvauti, tad 
aš mokėdavau tiek, kiek ūkininkai užsiprašo. Man_ gi buvo 
visai negaila komunistinės valdžios pinigų. Gi ūkininkus 
ji labai skriaudė. Valgį mūsų kuopos virėjas pagamindavo 
gana skaniai. Mes, karininkai, taip pat valgėm is karis - 
kos virtuvės ir geresnio bei skanesnio maisto nepageida- 
vom. Sekmadieniais kareiviai, kurie norėjo, buvo vedami 
rikuotėje į bažnyčią, esančią už maždaug 3 km.

Dėl bažnyčios lankymo buvo atsiklausta politrukų. Jie 
atsakė, kad kas nori, pagal dabartinę konstituciją, gali 
eiti. Tik negalima jų versti eiti, kaip tai buvo daroma 
"kruvinojo Smetonos" valdymo metu. Tada visi katalikai 
sekmadieniais privalėjo eiti į katalikų bažnyčią, evange
likai - į evangelikų ir 1.1. Buvo vedami rikiuotėj. Mes 
stebėjomės, kad šiuo metu neatsirado beveik nė vieno, 
kuris neužsirašytų eiti į bažnyčią. Tiesa, žinojau vieną, 
kuris nėjo, jis sakėsi esąs ateistas.

Tuo laiku ūkiuose prasidėjo javų iškūlimo talkos. Ūki
ninkas, pas kurį turėjo būti kūlimo talka, ateidavo pas 
mane prašyti, kad leisčiau 5-6 vyrams padėti iškulti 
javus. AŠ leisdavau. Gi vyrai visi norėjo dalyvauti talkoję 
nes ten apturėdavo daug malonumų. Žinoma, kad kiek
vienas ūkininkas pabaigtuvėms iškeldavo pasigėrėtinas 
vaišes, o ir aukštaitiškas alus buvo labai geras. Asmeniš
kai man šis alus buvo skanesnis už pirktinį. Be to, Kupiš
kio rajono alus Lietuvoje buvo laikomas antroje vietoje. 
Pirmoji vieta teko Biržų rajono alui. Aš anksčiau nebu-

Taigi, susipažinęs su naminiu alum, pasidariau at
sargesnis jo ragavime. Vieną dieną, man bevaikščiojant 
po dvaro rajoną, gavau pranešimą, kad kažkoks "ruskis" 
Ieško manęs. Nuėjus į dvarą, mane pasveikino naujai 

paskirtas politrukas - Nazarov'as. Jis mane paprašė pasi
kalbėti. Nuėjus į atskirą kambarį, jis man pareiškė, kad 
iš pirmos dienos jau radęs tam tikros netvarkos mano 
kuopoje. Visą pirmiausiai, jis nuėjęs į mano kuopos rašti
nę ir radęs ją tuščią, o kampe stovįs raštininko šautuvas. 
Jis sako, taip negalima elgtis,nes radęs niekieno nesaugo
mą šautuvą, liaudies priešas nušaus tokį gerą kuopos vad%. 
Aš jam atsakiau, kad aš už save garantuoju: be jokio 
ginklo aš galiu eiti per Lietuvos teritoriją ir niekas 
manęs nenušaus.

Jis tuojau pradėjo daryti surašinėjimą kareivią 
ir karinininką. Teko atsakinėti į labai daug klausimą. 
Paskutinis klausimas buvo: kokios religijos, ir ar esi tikin
tis. Jis labai stebėjosi, kad tik 1 kareivis užsirašė netikin
čiu. Kada aš atsakiau esąs tikintis, jis labai nustebo. 
Jis ir sako, kad jeigu kareiviai tikintys, tai nieko nuosta
baus, nes jie nedaug mokyti. Tačiau jį stebino mano įsiti
kinimas, nes aš esu 14 metą mokęsis iki gavau karininko 
laipsnį: 4 metus pradžios mokykloje, 8 gimnazijoje ir 
2 Karo mokykloje... Aš jam atsakiau, kad mokslas nėra 
religinią įsitikinimą stabdis, nes labai daug ir daug moky- 
tesnią už mane yra tikinčią. Jis tik po to pareiškė, kad 
Maskvoje gyvendamas, aš pavirsčiau netikinčiu.

Rusas politrukas labai gyrė mūsą kareivią maistą. 
Tačiau gavau pastabą, jog negerai darau, kad leidžiu 
kareivius sekmadieniais vykti į bažnyčią ir dar rikiuotėje. 
Aš jam paaiškinau, kad konstitucija nedraudžia norintiems

vieną Kupiškio alinę, kur gavom atskirą kambarį savo 
grupei. Užsakėme litrinius bokalus alaus ir pradėjom 
girkšnoti. Politrukas buvo gana paklusnus Komaraitės 
raginimams. Jis išgėrė ar tik ne 3 litrus alaus ir jau 
jam nebėra kur pilti, o dar nepakankamai girtas, kad 
jau tiktą būti vežamas namo. Pasitaikius progai, aš Ko
maraitės paklausiau, ar ji neturinti gerą pažįstamą mies
tely, kurie galėtą pavaišinti degtine. Ji atsakė teigiamai. 
Politrukas, jau gerokai išgėręs, mielai sutiko nuvykti pas 
tuos žmones. Čia suradom dar vieną mergaitę, kuri padė
tą suvilioti politruką. Tada politrukas,iš abiejų pusių gun
domas merginų, gėrė be saiko iki nukrito po stalu. Jį 
nešte nunešėme į gurguolę ir paguldėm aukštielninką. 
Bevežant namo, jam pasidarė bloga ir jis "pasileido" iš 
abiejų galų... Žinoma, savo rūbus labai apteršė. Kada 
grįžom, aš tyčia iššaukiau keletą kareivią, kad jie jį nu
neštų į jo patalpą. Girdėjau šnekant, kad po to įvykio 
jis kareiviams buvo geresnis, mažiau įsivaizdavo esą ją 
viršininku. / bus daugiau /

A.A. CENTRINĖS: 
Montreal: 378-8130 
Ottawa: 613-8877 
Toronto: 488-3883 
Hamilton: 513-8381

Skambinti t Juozui S,t 631-6834 (namų)t 
Henrikui N, 366-77701 Dainiui L768-9606,

London: 438-1111 
Windior: 151-3841 
Calgary: 187-1712 
Winnipeg: 133-3501 
Sudbury: 874-8117

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTT - MŪSŲ

Ateik į Lietuviu A,A, (Alcoholic 
Anonymous) grupės susirinkimą.
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lankyti bažnyčią. Aš gi - neverčiu eiti - eina savanoriš
kai. Iš tų savanorių yra paskiriamas vyriausias laipsniu 
ir jis veda, atsako už tvarką. Pavieniai leidžiant, kaip 
Nazarov’as patarė, būtą didelis pavojus, nes šios a py lin
kės ūkininkai labai vaišingi ir daug vyrą gali labai "nusivai- 
šinti" ir pridaryti žalos. Su šiuo tvirtinimu jis sutiko ir

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-AmsterdAm-Maskva- 
VilniUs - Leningradas) lėktuvu;

* Vienas žmogus gali vežti 64 kg. bagažo.
* Užsirašiusiems 120 dienų prieš išvykimą- $50 

nuolaida ir nemokamas bilietas į vieną šventės 
koncertą.
Parūpinu:

* Lėktuvo bilietus individualiai kelionei (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

COOPtilC
įstaigų, turinčią Ontario ir 
Quebec valdžios licenzijas.
aaBSBSsasssssssasssBSsasa

L. Stankevičius, 
1053 Cr. Albanel, 
Duvemay, Lavai, Quė. 
Canada H7G 4K7, 

Tel: (514) 669-8834
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DĖMESIO VYKSTANTIEMS 
I VASARIO 16-sios 
GIMNAZIJĄ
• VASARIO 16- osios GIM
NAZIJA Vokietijoje yra 
vienintelė lietuviška gimna
zija išeivijoje. Lietuvybei 
išeivijoje išlaikyti siŲskime 
savo vaikus joje mokytis, 
nežiūrint koks jų lietuvių 
kalbos žinojimas.

Kelionės išlaidas ten 
ir atgal i-pmokėti rūpinasi 
KLB Švietimo Komisijos 
narys L.Tamošauskas, 236 
Dovercourt Rd., Toronto, 
Ont. M6J 3E1, tel:416- 
531-4469.

Nepasiturintieji gali 
gauti dar stipendijas ki
toms išlaidoms iš Kanados 
Lietuvių Fondo ir Toronto 
Lietuvių Namų "Labdaros". 
Šių organizacijų adresas: 
1573 Bloor St.W. .Toronto, 
Ont., M6P 1AP.

KLB Švietimo 
Komisija

Kairėjei KLF presidiumas posėdžiauja Toronto Lietuvių Namuose 1990.4.7 d ! KLF pirm. dr. Silvestras Čepas 
sek Zita B ersėnaitė-C ers. Dešinėje - Susirinkimo registracijos stalas’. F. Mockus, V. Sendžikas, Sx Aušrotienė ir A. Vaičiūnas.

I 
Lietuvai jos kovoje, kad paskelbtoji nepriklausomybė 
nebūtų sutrypta.

Toji netikėta, reikalinga Lietuvai mūsų visuomenės 
pagalba išblaškė šiek tiek mūsų bendruomenės veiklų. 
Įkurtam Lietuvių Namuose Toronte KRIZĖS CENTRE

• Rugpjūčio men. 11-19 
d.d., sekmadienj ruošiama 
LIETUVIŲ . NAMŲ poilsio 
stovykla Tėvų Pranciškonų 
stovyklavietėje.

, KLF Tasybos pirm. dr. Fetras LukoSev i Čius ir KLF 
Nuotraukos St. Varankos.

Čia žemiau pateikiu, kiek sutrumpinęs, Fondo Ta
rybos, valdybos, iždininko ir investacijos pirmininkų pra
nešimus.

Tarybos pirm. P.Lukoševičius savo trumpame prane
šime pareiškė, kad šalia Fondo įvairių reikalų, praeitų

Lietuvių Namų 
Žinios

• Balandžio mėn.29 d.,sek
madienį, 1 val.p.p. LN 
seklyčioje vyks LN Visuo
meninės Veiklos komiteto 
posėdis. Jame dalyvaus 
"Atžalyno" ir sporto klubo 
"Jungtis" atstovai.

e Lietuvių Namų Vyrų 
Būrelis ir tautinių šokių 
ansamblis ATŽALYNAS 
planuoja gegužinę Boyd 
Conservation. Area parke 
š.m.liepos mėn. 8 d., sek
madienį.

Raginama visus narius 
ir svečius šių datų iš anks
to pasižymėti ir atvykti 
gegužinėn.

Daugiau informacijų 
apie stovyklų ar gegužinę 
gausite pas V.Drešerį,tel: 
233-3334 arba pas A.Stu- 
kauskų tel:244-2790.

e Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $ 100 - K. V- 
Stirbiai; po $ 50 - V.S.Liui- 
mai ir P.G.Stauskai; po 
$ 20 - I.R.Kymantai, P.G. 
Stauskai - a.a.P.Žaliausko 
atminimui.

Iš viso statybos fonde 
yra $ 167,909. Aukos pri
imamos PARAMOJE sųsk. 
8711, PRISIKĖLIMO P-JOS 
KOOPERATYVE sųsk. 155. 
332.17 ir TALKOJE sųsk. 
4259.

Aukos atleidžiamos 
nuo valstybinių mokesčių.

KANADOS LIETUVIU FONDAS STIPRINA LIETUVIŠKĄ 
VEIKLA,

Stepas V a r a n k a

Priešsusirinkiminė Pastabėlė
Lietuvos Respublikos Aukščiausiai Tarybai š.m'.kovo 

11 d., 22:45 vai. paskelbus Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymų, Lietuvoje ir viso pasaulio lietuviuose išsiveržė 
neišpasakytas džiaugsmas.

Džiaugsmo bangai nutilus, užviešpatavo nerami 
tyla. Prasidėjo atsikūrusios valstybės pirmieji darbai. Vil
tingai, skubiai buvo laukiama iš laisvojo pasaulio valsty
bių moralinės paramos, atkūrimo pripažinimo.

Skaudu ir nesuprantama, kad vieniša Lietuva savo 
kovoje iki šiol to pripažinimo dar nesusilaukė. Lietuvoje 
buvęs okupantas lietuvius terorizuoja ir gųsdina, vartoda
mas jėgų. Prie to prisideda ir Lietuvos priešai, kurie 
padeda Maskvai užgniaužti atkurtų nepriklausomybę.

Išeivijoje pasaulio lietuviai, gyvenantieji įvairiuose 
kraštuose, ypač JAV, Kanadoje, Australijoje, Argentinoje 
ir kitur, išvystė stiprių akdijų, ranginant savo vyriausybių, 
politikus, ministerius, ambasadorius, senatorius, dvasiškius 
ir įvairias tautybių organizacijas ir prašant jas pagelbėti

dirba nemažai tautiečių ilgas valandas. Vyksta nenumaty
ti ir neužplanuoti susirinkimai, posėdžiai, pasimatymai 
su asmenimis, kurie padeda mūsų veikėjams jų pastangose 
Lietuvai išgauti pripažinimų.

Neturime stebėtis ir rodyti nepasitenkinimo, kad 
į iš anksčiau numatytus susirinkimus ar posėdžius nesusi
renka pakankamai narių. Neįmanoma būti vienu laiku 
dvejose ar trejose vietose. Tikiu, kad tautiečiai pasirenka 
svarbiausių esamam momentui susirinkimų.

K.L.Fondo Susirinkimo Registracija, Susirinkimas, Invoka- 
cija, sveikinimai...

Iš esančių Fondo sųrašuose 1595 narių, 825 gyvųjų 
ir 127 organizacijų, į vykstantį susirinkimų užsiregistravo 
52 nariai su 112 įgaliojimų. Susirinkimas nebuvo skaitlin
gas, nes tų pačių dienų 2 val.p.p. Mississaugoje, Anapilio 
P-jos salėje buvo suorganizuotas netikėtas , atvykusio iš 
Lietuvos vice-prezidento prof.dr.Broniaus Kuzmicko pra
nešimas ir vainiko padėjimas prie paminklo Žuvusiems 
už Lietuvos Laisvę.

Susirinkimo prezidiumų sudarė dr.Petras Lukoševi
čius, Fondo Tarybos p-kas, dr.Silvestras Čepas, Fondo 
valdybos p-kas ir sekretorė Zita Bersenaitė-Cers. Susirin- 
kimui pirmininkavo dr.Lukoševičius, perskaitęs susirinkimo 
dienotvarkę, kuri buvo priimta be papildymų; pakvietė 
kun.Povilų Dilį tarti invokacijos žodį ir sukalbėti maldų 
už mirusius Fondo narius. Kun.Dilys specialiai tai progai 
pritaikytoje maldoje šiltais ižodžiais prisiminė ir pagerbė 
mirusius narius, kurie, mylėdami savo pavergtųjų tė
vynę 3=■? įnašais didino Kanados Lietuvių Fondų, kad jis 
savo palūkanomis galėtų remti lietuviškų išeivijos veiklų 
ir, reikalui esant, padėtų pavergtai tėvynei. Baigdamas 
invokacijų, prašė Aukščiausiojo palaimos Lietuvai, Fondo 
vadovybei ir visiems nariams.

Po invokacijos, sveikinimo žodį tarti buvo pakvies
tas Lietuvos generalinis konsulas Haris Lapas. Konsulas 
Lapas, pasveikinęs susirinkusius, kvietė tautiečius šiuo 
Lietuvai kritišku metu nuoširdžiai ir dosniai remti Kana
dos Lietuvių Fondų. Didesnė Fondo suma neša didesnes 
pajamas-palūkanas, tuomi sudarant geresnes finansines 
sųlygas skirti didesnes sumas pinigų, remiant lietuviškų 
veiklų, ypač šiandienų, kada vyksta gyvybinė kova- "bū
sim ar nebūsim" laisvi ir nepriklausomi.

Po konsulo Lapo, sveikinimo žodį tarė KLB Krašto 
valdybos vardu vicep. Herbertas Stepaitis ir KLB Toronto 
apylinkės vardu pirm.Rimas Strimaitis.

Praeitų metų protokolų perskaitė Fondo Tarybos 
sekretorė Zita Bersėnaitė-Cers. Protokolas buvo patvirtin-

metų antroje pusėje iškilo ir atgimstančios Lietuvos rei
kalai. Fondo Taryba, artimai bendradarbiaudama su KLB 
Krašto valdyba sutiko, kiek leis sųlygos, remti Lietuvos 
pagalbos reikalus. Taryba, vykdydama praeitų metų susi
rinkimo nutarimų - statuto kai kurių punktų pataisymo 
pristatymų "Consumer & Corporate Affaires" ministerijai,- 
turėjo visų statutų išversti į anglų kalbų ir pritaikyti 
teisinę terminologijų.

Tam darbui atlikti buvo sudaryta žinovų komisija: 
advokatai Joana Kuraitė -Lasienė, Algis Pacevičius - ir 
dr.Petras Lukoševičius. Paruošti įstatai buvo pristatyti 
ministerijos korporacijų direktoriui Frederik H.Sparling. 
Iš jo 1989.12.8 d. gautas atsakymas, kad Fondo įstatai 
yra patvirtinti nuo gruodžio 1 dienos su pastaba, kad 
keturi įstatų straipsniai ir vienas paragrafas turėtų būti 
papildyti, tiksliau paaiškinti ir grųžinti atgal ministerijai 
užbaigti KLF įstato teisiniam formalumui.

Užbaigus šio susirinkimo darbotvarkę, susirinku
siems nariams išdalintos statuto kopijos su padarytom 
pataisom, kurias susirinkimas privalo išnagrinėti ir pada
ryti nutarimų bei patvirtinti jų redakcijų, pataisas. Susi
rinkimui pataisas patvirtinus, įstatai bus nuvežti ministe
rijai, kad galutinai, greitu laiku būtų užbaigti ministerijos 
pageidavimai įstatams pilnai papildyti.

Kai visi formalumai bus užbaigti, įstatų kopijas 
lietuvių ir anglų kalba gaus kiekvienas Fondo narys.

Tarybos valdyba artimiausiu laiku planuoja sukvies
ti visų išeivijos fondų atstovus ir smulkiai išdiskutuoti 
reikalingų Lietuvai pagalbos reikalų. Mūsų pareįga yra, 
būti pasiruošusiems kiekvienu momentu padėti mūsų Bend
ruomenei jos veikloje, prisidedant prie paskelbtos Lietu
vos Nepriklausomybės atstatymo išlaikymo.

Valdybos pirmininko dr. Čepo Pranešimas
Dabartinė Fondo valdyba: pirmininkas dr.Silvestras 

Čepas, vicepirm. Jeronimas Pleinys, sekretorius Vaidotas 
Vaičiūnas, iždininkas Kazimieras Čepaitis ir narys Gedi
minas Skaistys buvo išrinkti visuotiniame narių susirinki
me 1986.6.3 dienų. Pareigomis pasiskirstė liepos mėn. 
5 dienų.

Naujoji valdyba, pradėjusi savo kadencijų, perėmė 
bendrų Fondo aktyvų: $1.340.432, paruoštų 1989.12.31 
d., kuris iki šio susirinkimo gražiai paaugo. Apie tai pra
neš iždininkas.

Naujos valdybos pirmas rūpestis buvo sutvarkyti 
Fondo sųskaitybos ir visus buhalterijos reikalus, kurie 
po nario Vinco Bačėno mirties 1989 m.pavasario ilgų

i

tas be pataisų. Mandatų komisijos pareigas sutiko atlikti
registracijos stalo nariai.

LIETUVIU kreditoPARAMA KOOPERATYVAS ,

Pranešimai

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

10 % už 6 mėn.term.indėlius 
10’4% už 1 m-term’ indėlius 
10 % už 2 m. term, indėlius
10 .% už 3 m. term, indėlius 
10V4%u* 1 m- G,c mėn. palūk.
11 ’/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 '4% už RRSP ir RRIF 1 m. term, ind 
1072% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind 
10V2% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind 
83/«% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą 
972% kasd. pal. sąsk. virė 10.000 
672% už kasd. pal. čekių sąsk.

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

1 metų .............1234%
2 metų ............ 1272%
3 metų ............ 1272%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų...11 ’4% 

(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.

'ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
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.

laikų nebuvo tvarkomi.
Šį neatliktų darbų sutvarkyti buvo pakviesta pada

ryti Sigita Aušrotienė, kuri, atidžiai dirbdama, į 1989 
metų pabaigų jį sutvarkė.

Pradėjus eiti naujam iždininkui Kazimierui Čepai
čiui savo pareigas, visos Fondo sųskaitybos ir buhalterijos 
buvo sutvarkytos. Sutvarkyta kartoteka, metų pabaigoje 
visa dokumentacija įvesta į kompiuterio sistemų. Prie 
to darbo prisidėjo sekretorius V.Vaidotas ir valdybos na
riai.

Paskutinio metinio susirinkimo pageidavimu, prieš 
Kalėdas buvo paruoštas visiems nariams sveikinimas su 
prašymu papildyti savo įnašus į Fondų. Vajus nebuvo sėk
mingas. Tuo metu su aukų prašymais į tautiečius kreipėsi 
PLB,VLIK'as ir KLB. Apie vajaus rezultatus praneš iždi— 
ninkas- (Bus daugiau)

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

KASOS VALANDOS: pirmšdlenlale, 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.
1,0 P**114 BŪSTINĖ: Lietuvių namai —
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario MSP 1A6

TELEFONAS: 532-1149 

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

180-185 d. term. ind. .:......10 %
1 metų term, indėlius...... .10,'/4%
2 metų term, indėlius..... 10 %
3 metų term. Indėlius..... 10 %
1 metų GlC-met. palūk. - 1172%
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. 11'4% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 10’4% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. Ind. 10'4% 
Taupomąją sąskaitą ........  8 %
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 9'4% 
Kasd. pal.čeklų sąsk.lki... 53/4%

Duodame asmenines paskolas Iki

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 13’4%
Sutarties paskolas 

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................  123/4%
2 metų .................  12’4%
3 metų .................  1272%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 113A%

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

$50,000 ir morglčius Iki 75% įkai
noto turto vertis. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler's'cheques). Neimamo mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

6 psi.

DAUGINIS
DRA ŪDA — INS URA NCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*
Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

ATEIjf Į LIETUVIŲ A,A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai' gatves .nuo pensininku tumų. 1610 
Bloor St. West. kampas Indian Rd.) 7x30 vai

SKAMBINKITE Tel.; 487-3591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton
nuoširdžiai
DEMONSTRAVO

Du kartu dideliais auto
busais lietuviai hamiltonie- 
čiai buvo nuvykę Ottawon, 
prie Kanados Parlamento 
rūmų. Demonstravo kovo 
mėn.29 d. ir balandžio 
mėn. 3 d., kad Kanados 
vyriausybė pripažintų Lie
tuvos valdžių. Visi buvo 
labai užsidegę nors kiek 
padėti Lietuvai.

HamiltonleČiams teko 
susitikti ten su parlamento 
nariais Hamiltonui-Geoff 
Scott, Shirley Martin, Stan 
Keys,Bill Kempling taip 
pat su Toronto parla - 
mentaru Jessie Flis ir Ed- 
montono David Kilgour.

Demonsturotojus pasvei
kino Kanados min.p-kas

Hamiltono Lituanistinės Vysk. M. Valančiaus mokyklos mokiniai, mokytojai ir vedėja Vida STANEVIČIENĖ dainuoja dainą, is Lietuvosi'Lietuva, Lietuva, ru mums
šventa* - kovo 31 d. Toliau mokiniai žygiuoja bažnyčion su plakatais

nieko

Brian Mulroney, kuris pa
tvirtino, kad Kanados val
džia nepripažinusi Lietuvos 
inkorporacijos į Sovietų 
Sujungę, daugiau
negalinti daryti. Jo atsi
sveikinimo žodis 
"Laimingai." Laimingai? 
Visi buvo nuliūdę dėl tokio 
musų Minister!© Pirmininko 

tačiau ir dar 
dirbti Lietu-

buvo:

pareiSkimo, 
labiau pasiryžę 
vos gerovei.

• Lituanistinė 
LANČIAUS 
taip pat įsijungė į darbų 
Lietuvai, 
surengtas 
apie Lietuvų, 
dainos ir maldos 
kojamos laisvai 
Mėgiamiausia 
daina buvo švelnus rokas: 
"Lietuva, Lietuva, Tu 
mums šventa, Už rankų 
susiėmę, apjuoskim Lietu
vėlę"...

Ši trumpa vigilija pakė-

Vysk.M.VA- 
MOKYKLA

Mokykloje buvo 
pokalbis-vigilija 

specialios 
buvo au- 
Lietuvai. 
mokinių,,

le visų jausmų ir viltį.
Taip pat buvo paruošta > 

maždaug 50 plakatų ir 
200 vėliavėlių, nes kartu 
žygiavo prie miesto rotu
šės, kur įvyko didžiulė 
demonstracija. Mokiniai, 
tėvai, mokytojai atrodė 
labai įspūdingai ir vietos 
spauda stebėjo juos akis 
išplėtę.

Viskas pavyko 
ir tikimasi, kad nors dalelė 
darbo ir energijos padės 
Lietuvai.

Ona

Liko Eugenijus Paulaus
kas- posūnis Sudbury, Ont.

• Lietuvaitė Laima 
TAUTYTĖ-LAMOTHE 
saugiai išdirbtus 7 metus 

autobusų 
valdybos 

garbės

Sudbury miesto 
vairuotoja, miesto 
buvo apdovanota 
ženklu-medaliu.

puikiai

S t anev i č i ū t ė

o A.a.Julius STRIŠKA,85m. 
mirė Extendicare-Falcon- 
bridge š.m. balandžio mėn.
7 d. Jo Žmona Marė Pau- 
lauskas-Stričkienė buvo 
mirusi š.m. sausio mėn. 19 
d.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose“

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

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

AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kMd. pal. tekių aąsk. Iki.... 9% 
santaupas.....—..............  8%
kasdpal.taupymo a-ta 7.5% 
90 dienų IndMIua ........... 10.5%
1 m. term. Indelius, ... 11.5% 
1 m. tarm.ind.tndn.pal. 11% 
3 m. term.Indėlius.............11%
RRSP ir RRIF (pensl|os).8.75% 
RRSP Ir RRIF 1 m.  ......... .11.5%
RRSPInd.3m.  ..............11%

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. vakaro. Liepos—rugpjūčio 
mėnesiais uždaryta.

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas....  16%
nekiln. turto oask. 1 m.. ...13% 
nekll.turto pask. 2 m,12.75% 
Nemokamas, tokių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

VALVK1A
SPCCIALYBis:

9 BATŲ TAISYMAS
9 DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
9 ADYMAS AUDIMU 
B MARŠKINIŲ SKALBIMAS 
B UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
B SAUGOJIMAS (STORAGE) 
B ZOMffAS

495-90® AVENUE, LaSaHe

2955 ALLARD, VIHe Emord

1990. IV. 26

GA- 
už

VILKUI"

savo
metų sukaktį

"GELEŽINIAM 
25 VEIKLOS METAI

Lietuvių žūklautojų ir 
medžiotojų klubas Geleži
nis Vilkas paminėjo 
veiklos 25
ir ta proga buvo suruošęs 
tradicinę metinę vakarie
nę. Minėjims vyko "Christ 
The King" šventovės didžio
joje salėje, kuriame daly
vavo 
narių, 
svečių. 
Klubo v-bos pirm. J.Stan
kus, papasakodamas apie 
šio klubo steigimų, steigė
jus, narių skaičių, gavimų 
Kanados valdžios leidimų 
(charter) ir energingų veik
lų per 25 metus.

Meninę minėjimo prog
ramų atliko pakviestos 
dainininkes Ona Vindašienė 
ir Valė Tautkevlčlene iš 
Windsor’o.

Dainininkės sudainavo 
10 dainų: Lietuvai, Kalba 
Gimtoji,O,Gimtine, Horizon
tai, Kodėl Taip Būna, Dar 
Pabūkim, Dzūkija, Žvejo 
Vargai, Baltų Dažų Kalva, 
Linai; taip pat suvaidino 
vaizdelį iš partizanų veik
los okupuotoje Lietuvoje.

Po meninės programos 
visi dalyviai po P.Venskaus 
sukalbėtos maldos, valgė 
vakarienę. Skaniai jų paruo
šė geros Klubo šeimininkės 
- B.Stankienė ir A. Alb- 
rechtienė. Pasistiprinus, 
dalyviai turėjo progos iš
bandyti laimę turtingoje 
loterijoje, kuriai laimikius 
dovanojo: L.Baltutis, J.Pet
rėnas, J.E.Sleiniai, B.J.Stan- 
kai, Pr.Gustas, P.Jutells, 
J.E.Staškai, J.Valiukas, 
A.Braškys, A.Gatautis,
A.F.Albrechtai.

Veikė turtingas baras, 
kuriuo rūpinosi V.Bružas 
ir A.Milčius.

Prieš pradedant sukak
tuvinį minėjimų, LB Sudbu- 
rio Apylinkės valdybos

60 asmenų, klubo 
vietos lietuvių ir 

Minėjimų pradėjo

kovo mėn. 25 d. ;

Lietuviai iš Hamiltono atvykę autobusu kovo 29 d. ruošiasi demonstracijai Ottawoje.

pirm. J.Petrėnas pasveikino 
Klubų, švenčiantį 25 metų 
sukaktį ir visus dalyvius. 
Ta proga pakvietė pasira
šyti patiektus specialius 
atvirlaiškius ir pasiųsti 
Kanados valdžiai- 1Brian 
Mulrortey ir Joe Clark, 
kad pripažintų Nepriklauso- 

,gios Lietuvos vyriausybę.
Tuo pačiu reikalu buvo 
išdalinti dalyviams lapeliai 
su telefono nr. 1-202-636- 
4801 skambinimui į Wa
shington^, USA. J.Kr.

Boston
SUSTIPRINO VEIKLĄ 
BOSTONO JAUNIMAS

Bostono ir . apylinkių 
jaunimas pradėjo energin
gai veikti tiek naujais pa
siūlymais, tiek darbais, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo pripažinimui.

Didele dalimi jie pri - 
sidėjo prie eilės demonstra
cijų, peticijų paruošimo, 
spaudai pranešimų. Aplankė 
eilę kongresmanų, arba 
susisiekė su jais raštu bei 
telefonu, ir t.t.

Jaunimo Sųjunga labai 
daug prisidėjo prie nepap
rastai sėkmingų demonstra
cijų Kennebunkport, Maine 
ir Washington’©, DC.

Toks aktyvumas Bostono 
ir apylinkių lietuviams 
buvo nepaprastai reikšmin

gas ir tikisi, kad pastarieji 
įvykiai, sujungę visas mūsų 
kartas bendram, konkrečiam 
tikslui išugdys pastovius 
darbo vienetus.

Neatsiliko ir mokyklinio 
amžiaus jaunimas. Jie irgi 
įsijungė su dideliu noru 
į laiškų rašymus JAV pre
zidentui, senatoriams ir 
kongresmanams, o taip 
pat ir M.Gorbačiov’ui, kad 
būtų pripažinta Lietuvos 
Nepriklausomybė.
• J demonstracijas už 
Lietuvos Nepriklausomybę 
iš Bostono ir apylinkių 
į Washington’u vyko apie 
150 žmonių. Buvo pasam
dyti 3 specialūs autobusai, 
kiti keliavo savo automobi
liais, dar kiti ir lėktuvais. 
Išvykos į demonstracijų 
išvakarėse buvo surengta 
spaudos konferencija. Joje 
dalyvavo televizijos, spau
dos ir radijo reporteriai.

Demonstuotojai į Wa
shington’ U buvo nusivežę

įspūdingus plakatus ir net 
vienų rusiškojo tanko ma
ketų. Visi šūkiai ir simbo
liai buvo matomi Sovietų 
Sųjungos Užsienio Reikalų 
ministerio Ševardnadzės, 
kuris tuo metu grįžo į 
ambasadų.

Demonstrantai aplankė 
ir savo atatinkamus kong
resui anus, kurie pažadėjo 
savo paramų Lietuvos rei
kalu, išskyrus vienas: kong- 
resmanas Studds. Jis nero
dė prielankumo Lietuvai 
ir lietuviai jį gerai įsidė
mėjo. Rinkimuose ir jam 
nebus jokio prielankumo 
iš jų pusės.

į demonstracijų taip 
pat buvo įsijungę kitų tau
tų atstovai.
• GEGUŽĖS mėn. 6 d., 
1 val.p.p. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje 
LB Bostono Apylinkės 
valdyba rengia komp.Jeroni
mo Kačinsko kūrinių kon
certų.

A t A

MONIKAI ŠI AUČIULIENEI 
mirus,

Jos vyrui Juozui Šiaučiuliui ir artimiesiems
gilių užuojautų reiškia -

JUOZAS ir DANUTĖ DANIAI 
Ottawa.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVRIUR

7725 George LaSalle 
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogdengys 
GUV RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. .

Stogo dengimui ar taisymui skambinkite tel * ' 
364-1470

Ottawa
PAGERBDAMI MIRUSIĄ JĄ, AUKOJO KANADOS

LIETUV1Ų FONDUI:
A.a. Elenos ŠIURNIENĖS atminimui: $ 100 - W.L. 

Plečkaitis; $ 50 - dr.J.Rimšaitė; po $35 - L.Daunienė, 
V.Kubilienė, A.ir V.Šukiai; po $ 25 - V.N.Trečiokas, 
J.V.Danys; po $ 20 - B.Vilčinskienė, M.Bružienė, R.O.Ba— 
riša, A. Danaitis, J.Morkūnas, J.Buivydas, V.Balsevičlus, 
V.V.Radžius, V.I.Priščepionka, A.Paškevičius; po $10 
- dr.M.Ramunienė, J.E.Valiulis.

Nuoširdžiai dėkoja K.L.F.

’FUNERAL HOME
■V J.F.WILSON & SONS

■ 123 MapleBlvJ, 5784Verdun AvW 
Fchateauguy, Que. Verdun, Que.l 
[Teh 691-4763 * Tel: 767-9956*

MODERNIOS KOPLYČIŲ?

7 psln



KURIS ĮVYKS 1990 m. 

BALANDŽIO mėn. 28 d.

7 vai. vakaro,
Šeštadienį,

Maloniai kviečiame visus Į Kanadoje seniausiojo lietuvių laikraščio Į

NEPRIKLAUSOMOS

o
a

LIETUVOS
50 Metų Sukaktuvinį

SPAUDOS BALIU
Aušros Vartų parapijos salėje

1465 rue de Sive, Montreal.

PROGRAMOJE: "SERENADA" , dainos vienetas iš Toronto;

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

• . A.a.Monikos ŠIAUČIULIE- 
NES atminimui Vytautas ir 
Albina BURAGAI aukoja $20 
"Nepriklausomai Lietuvai".

Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• A. a. Monikos Šiaučiulie - 
nės atminimui aukojo TAU
TOS FONDUI:

po $ 20 - Ig.Petrauskas 
ir A.Rusinas; $ 50 - L.A. 
J ur jonai.

Dėkoja Tautos Fondo 
Atstovybė Montrealyje

• Gegužės mėn. 6 d., po 
11 vai. pamaldų Seselių 
Namų salėje šaukiamas 
steigiamasis SUSIRINKIMAS 
įkurti VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO DRAUGI
JAI.

Iniciatyva iškilo iš dvie
jų Vytauto Didžiojo Univer
siteto Senato narių - Ilo
nos Maziliauskienės, Henrio 
Dauderio ir - Mildos Dany- 
tės, kuri numato vykti 
į Kaunu š.m. rugsėjo mėn. 
pradžioje dėstyti vienerius 
metus anglų kalbų VD Uni
versitete.

Tokia Draugija, kaip 
išsitarė Milda Danytė, 
galėtų padėti tam universi
tetui tapti tikru langu 
į Vakarus.

Visi suinteresuoti šiuo 
klausimu kviečiami daly
vauti. M.D.

"ML" VALDYBA

Dalis Montrealio demonstruotoją miesto centre renkasi prie paminklo s.ip. kovo mėn. 31 d. 
Prašant remti Lietuvą.

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.

LITAS montrealio lietuviu 
kredito unija

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

TEL: 766-5827; 766-5830

SKYRIUS: 3907 A Rosemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

MOKA

Certifikatus ................. 12%
Term, indėlius:

1 metų .................  1154%
180 d.-364 d......... 11 %
120 d.-179 d......... H%

60 d.-119d........ 1054%
30 d.- 59 d.......... 1054%

IMA
Nekilnojamų turtą — nuo

uz:
Taupymo - special................. 654%
Taupymo-su gyv. dr............ 654%
Taupymo-kasdienines........ 654%
Einamos sąsk......................... 454%
RRIF — RRSP— term............ 12 %
RRIF — RRSP - taup.............. 8 %

uz:
Asmenines — nuo 14%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE"

VIS! PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve

Pirm. Antrad. Tre?. ....... 9:00 — 3:00
Ketvirtadieniais..... . 12:00 — 8:00
Penktadieniais.......... . 10:00 — 6:00

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

KNYGOS Iš LIETUVOS
Norintieji įsigyti "VaGOS" ir "iviuKSLU" leidyk

lų išleistų knygų Lietuvoje, gali Kreiptis į tų lei
dyklų atstovą Kanadoje ir JAV-ėse, Liudą Stanke
vičių, 1053 Albanel Cr., Duverney, Laval, P.Q. 
H7G 4K7, Tel.: 669-8834.
"švyturio" metinė prenumerata oro paštu - $42.-

Peintutei Perez {Painting
RESIDENTIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 

STUCCO & WALL PAPER

D. Perez 
President Tel.: 365-6444

2422 MENARD - LASALLE 
P. OUE H8N 1J5

• Donaldas GEDRIKAS 
ir Audrius ZIBAITIS įsijun
gė į AV Parapijos Choro 
eiles.

Sveikiname ir džiaugia
mės.
• Dr. Audrius-Vaclovas 
ŽIBAITIS priėmė krikšto 
sakramentų AV Parapijos 
bažnyčioje. Sakramentų 
suteikė kleb.kun. J.Aranaus- 
kas,SJ, o krikšto tėvais 
buvo Julija ir Petras Ada- 
moniai.

• Dana DELTUVAITĖ, at
vykusi iš Lietuvos ir Algir
das URBANAVIČIUS 
susituokė AV Parapijos
bažnyčioje. Apeigas atliko 
kun. J.Kubilius, SJ.

Dr. JONAS MALISKA
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

D.D. S.
DANTŲ GYDYTOJAI -CHIRUROAJ 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600 
Montreal, P.O. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp.45 Av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 364-4658.

Dr. Gaitan BERARD, D.M.D.
Dantų gydytojas — chirurgas* 
466 A. bod. dos Lavrontldos 
Pont Viau, Lovai, H7G 2V1 

(Prie haul. Concorde ) 
Skambinti Tel : 662-1177

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

Atidaryta kaadiea n«o 0—10 v.v. 
šeštadieniais : neo Sr. — >:30 v.v. 
.Sekmadieniais: Seo 10 r. - 0'30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERAHTS
B.A. M.D. M-Se. L.M.C.C. F.R.CA (e)

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

TaL.-i 931-4024

Notarai

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

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V8 

Tel. (514) - 871-1430 
MMKMMKMBanOMEMMMnMMMMMEBMMEIUnnuaaaUMBBBUBM 

8 psi.

Sveikiname ir linkime 
gražaus ir ilgo gyvenimo

• RŪTOS Klubas organizuo
ja kelionę į Putnamų bir
želio mėn. 12-15 d.d. Re
gistruotis iki gegužės mėn.
2 d. pas Klubo valdybos 
narius.

Nuotr. J. Piežaicio.

• Šv.ONOS Draugijos narės 
kviečia į susirinkimų ba
landžio mėn. 29 d. Seselių 
Namų patalpose.

• MOTINOS DIENA bus 
minima abiejosė parapijose 
pamaldomis gegužės mėn.
13 d.

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

Siūlomas paskirstytojo arba vykdytojo (executive) 
darbas daliniam ar pilnam laikui entuziastingiems 
vyrams ir moterims.

Uždarbio galimybės labai didelės. Pradinis investa
vimas $100 - $400. Natūralūs produktai odos ir plau
kų priežiūrai dabar prasiveržė į Kanados rinką. Pra
dedame Seminarus darbo paruošimui. Teirautis pas

Ann arba Jean, tel: 845-6071.

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

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

Toronte tel.: (416) 886-7659

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

ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

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

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

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

1050 Laplerre 
366-7818 coin La Vėrendrye

Member D. N. BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
°'° M.L.S. 445 Je<n Tdon w 305, Montrea| p Q

sistema Te|. 273-9181 ...............Namų: 737-0844

MMKMWMMMMMmMaaWnMMMMWMaauMaaaaaanadwM 

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Tel 
C. I. B. 

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

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’ll
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

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St. Alexandre. 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telcfonaix 

844- 7307 ir 288-9046

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & CČTĖ realties 
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

PHOTO 
STUDIO

PASSE PORT - COMMERCIAL 
MAWAGE - WEDDINGS

5220 Quaaa Marr Rd. Salta 8
TONY LMMMMTIS

Maatfoal. P.U N3W 1X5 Tol.: 481-MOB

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AUUM1NIJAUS DURYS, LANGAI, STOGE U Al, 
APKALIMAI AUUMINIJUM, PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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