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Lietuvai
1990. gada marta dienūs 1990 metę kovo dienomis

SAULES MUŽU DZIVOT LATVIJAI !
- - - ■ ■■ - - -- - ---------

Rieblgi rflpuĮi ripo un žvadz, 
ripo un žvadz, 
pasaulės pierei p Ori.
Ripo un žvadz, 
un aprij žvadzčdami 
tris piejūras zemTtes kari. 
RiebTgiem rapuĮu viepįiem nirdzot, 
kapuru kedčm dzisušas saules 
akla vėsuma vizot, 
rapuĮi ripo un žvadz, 

ripo u n žvadz, 
ripo u n žvadz...

žemes s i rd i j par i.

Bjaurūs ropliai ropoja ir žvaga, 
žvaga ir ropoja 
per pasaulio kaktą.
Rieda ir žvaga 
ir praryja žvagėdami godžiai 
tris pajūrio mažytes žemes. 
Rauplėti ropliai nasrais išsiSiepusiais, 
žėrint vikšrų grandinėms 
gęstančios saulės akloj vėsumoj* 
ropoja ropliai ir žvaga 
rieda ir žvaga, 
žvaga, ropoja...
per pačię žemės Širdį.

/Vertė Henrikas Nagys/

• ESTIJA pakeitė savo 
iki dabar oficialų pavadini
mų "Estijos Sovietų Socia-

tina Estijos vyriausybė, 
kad Estija užimtų, tę pačia 
pozicijų, Kaip Lietuva ir

listinė Respublika" į ESTI
JOS RESPUBLIKĄ ir sugrą^- 
žino kai kuriuos nepriklau
somosios Estijos 1937 m. 
konstitucijų straipsnius.

Tai padaryta, kaip tvir-

Latvija.
Iš Tallinn'o pareiškiama, 

kad visos 3 Pabaltijo res
publikos turinčios už savo 
nepriklausomybę kovoti 
vieningSr ir kartu.

LATVIAI VERKĖ IŠ 

DŽIAUGSMO

Jeigu kas tikėjosi, kad 
gramozdiškas ir begėdiškas 
Lietuvos terorizavimas
paskers NEPRIKLAU
SOM r rilį sustabdys kitų 
Baltijos valstybių teisėtų

C’

PLB PAGALBOS LIETUVAI PROGRAMA -
SOS LIETUVAI FONDAS

reikalavimų vykdymų 
turės iš naujo persigalvoti.

Š.m. GEGUŽĖS mėn.4
d. LATVIJOS PARLAMEN-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės iniciatyva skelbia- TAS irgi paskelbė savo 
m a PAGALBOS LIETUVAI PROGRAMA, prie kurios prisi- valstybę NEPRIKLAUSOMA 
dėti PLB kviečia visus lietuvius, kartu ir visus prijau- DEMOKRATINE RESPUB- 
čiančius geros valios žmones. Lietuvai masinė finansine LIKA.
pagalba reikalinga jau DABAR. Reikalinga, kad Lietuva Pabrėžiama, kad tai

klausomybės paskelbimą.
Latvijai bus sunkiau 

negu Lietuvai, nes iš 2.7 
mil. gyventojų , daugiau 
negu trečdalis yra rusų 
kolonistai, o iš jų , nors 
dalis pasisako už Latvijos 
Nepriklausomybę, kita yra 
priešinga atsiskyrimui.

Tę dienę įtampa padi
dėjo, kai rusai priartėjo 
prie Parlamento , kur bu
dėjo didelė minia latvių. 
Prasidėjo šūkavimai ir gin
čai. Paskui rusai pradėjo 
dainuoti Stalino laikų dai
nas ir reikalavo dar ir 
referendumo dėl Nepriklau
somybės.

Savo ruožtu, \ latviai 
traukė liaudies dainas, 
kad nudainuotų rusus. Poli- 
fija įsikišo ir nustūmė 

usus toliau nuo minios.
Latvijos Nepriklausomy

bės pareiškimas yra atsar
gesnis, kalbantis apie perei
namąjį laikotarpį. Privačiai 
deputatai tikisi, kad užteks 
2-jų metų.

Bet - ir Ryga neapsiėjo 
be rusų tankų, kaip kad 
daroma Vilniuje.

Yra šioks toks ženklas 
iš Kremliaus į padoresnę

Prie Laisvės paminklo Rygoje: "Mes prašome laisves Latvijai.
Latvija — latviams!”

galėtų įgyvendinti savo reikalavimus.
Aišku, kad Lietuvai reikalinga milijoninių sumų 

pagalba, kuriai suteikti reikia įjungti ir kraštų vyriausy
bes, tačiau i r lietuviai išeiviai gali turėti reikšmingų 
įnašų Lietuvos atstatymo darbe. Tas finansines išeivijos 
lietuvių pajėgas PLB Valdyba ir tikisi suburti. Šiuo, Lie
tuvai kritišku metu, išeivijos susiskaldymas, keletos fon- 
delių steigimas, tiktai išsklaidys mūsų pajėgas. Susijungu
si išeivija bus pajėgesnė ir Lietuvai padėti. PLB nuolati
niais pranešimais Lietuvon ir visuomenei per spaudų, aiš
kiai atiduos kreditų kiekvienam kraštui bei kiekvienam 
individui, aukojusiam stambesnę sumų.

Prieš savaitę paskelbus Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Pagalbos Lietuvai Programų, per kurių stengiamasi 
sujungti visas lietuviškos išeivijos pastangas finansi
niai padėti Lietuvai, jau davė gražių konkrečių rezultatų. 
Per dviejų savaičių laikotarpį Australijos lietuviai Pagal
bos Lietuvai Programai jau yra sukaupę 50.000 dolerių 
( australiškas beveik lygus kanadietiškam doleriui). Kana
da, vieno sekmadienio aukų rinkliavos dėka, sukėlė jau 
$ 25.000. Brazilija, nepaisydama savo krašto sunkios eko
nominės padėties, jau surinko $ 10.000. Kolumbijos lietu
viai taip pat pranešė, kad prisijungia prie šios programos. 
Tai džiuginantys reiškiniai, kurie duoda vilties, kad išei
vija gal ir pajėgs susijungti tikslui didesniam ir svarbes
niam, negu savi vietos interesai - dėl Lietuvos.

Programa vykdoma PLB Valdybos globoje. Vykdo
mojo komiteto pirmininkas yra PLB pirmininkas dr.Vytau
tas Bieliauskas. Iždininkas - Horacijus Žibąs. Šiuo metu 
formuojami garbės ir vykdomieji komitetai.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės tikslas, steigiant 
šių programų, yra suburti visų išeivi jų, kad įgalinus Lie
tuvos dabartinę VYTAUTO LANDSBERGIO vadovaujamų

yra pirmoji stadija procese 
laipsniškai išstoti iš Sovie
tų Sųjungos.

Taip LATVIJA tapo 
trečiųja Sovietine respubli
ka, nutarusia nepriklausyti 
nuo Maskvos, prisijungiant 
prie LIETUVOS ir ESTIJOS, 
sudarant vieningų Baltų 
fronto nutarimų.

Paskelbus deklaracijų, 
žmonių minia, laukusi prie 
Parlamento rūmų Rygoje, 
dainavo, mėtė kepures 
į aukštį, mojavo Latvijos 
vėliavomis, atidarinėjo 
šampano butelius.

Parlamente už Nepri
klausomybę pasisakyta 138: 
0, 1 nario trūko ir 57 de
putatai- rusų mažumos 
Latvijoje atstovai - boiko
tavo balsavimų, sakydami, 
kad jis esųs nekonstitucinis.

Keletu valandų prieš 
Nepriklausomybės paskelbi
mų ties Bokšto aikšte buvo 
susirinkę keli šimtai rusų 
ir planavo streikus, nukreip
tus prieš Latvijos Nepri-

pusę, nes Michail Gorba- 
čiov'as pareikalavo iš Lat
vijos išrinkto prezidento 
Anatolij GORBUNOVS’O 
deklaracijos teksto, prieš 
tai pagrųsinant irgi sankci
jomis...

• ESTIJOS AUKŠČIAUSIO
JI TARYBA nusprendė 
baigti estų karinę tarnybų 
Sovietų Armijoje ir panai
kino atitinkamus konstitu
cijos straipsnius. įstatymas 
įsigaliojo nuo paskelbimo 
dienos.

• .KAZIMIERA PRUNSKIE
NĖ, Lietuvos ministerė 
pirmininkė, po Toronto 
ir Washington’© vizitų, 
vyksta į Angliju, kur susi
tiks su Margaret Tatcher 
ir, kaip žurnalistams pareiš
kė, tikisi, kad moteris 
su moterimi susitars leng
viau.

Apie jos vizitus plačiau 
- 2 psl. b.

Praneša ELTA
EUROPOS PARLAMENTO REZOLICIJA UŽ LIETUVOS
NEPRIKL A USOM YBĘ

JAV KLAIDA DĖL LIETUVOS PRIPAŽINIMO 
4 ... . ... ..........——..................................................... ■■■■■■■—

Jungtinės Amerikos Valstijos padarė "taktinę klaidą", 
sakydamos, kad jos pripažins Lietuvos vyriausybę tik 
tada, kai ji sugebės "kontroliuoti savo teritoriją" - THE 
NEW YORK TIMES 1990 m. kovo 28 d. numeryje, tvirti
na teisininkas, Carnegie Tarptautinės Taikos Fundacijos 
pareigūnas, DAVID J. SCHEFFER. Remiantis tokia poli
tika, rašo jis, lengviau užmegzti diplomatinius santykius 
su komunistų diktatūromis, negu su Lietuva ar kitomis iš 
komunistų valdžios išsivaduoti mėginančiomis tautomis. 
Tokia politika ignoruoja unikali ą Baltijos respublikų 
padėtį ir joms bruka "kreivus kriterijus". Gorbačiovas su 
savo karine galybe gali amžinai užblokuoti pripažinimą, 
ir Lietuva niekada nesugebės patenkinti Bush' o kriterijų.

Scheffer siūlo panaudoti prezidento Woodrow Wilson'o 
kriterijus, pagal kuriuos pripažinimo sąlygos yra "teisėta" 
vyriausybė, kuri remiasi "valdomųjų pritarimu", bei įrody
mas, kad ji sugeba išpildyti tarptautinius įsipareigojimus.

Teisininkas ragina Bush'ą viešai pareikšti, kad JAV ir 
toliau pripažįsta Lietuvos valstybę, laiko demokratiškai 
išrinktą Lietuvos vyriausybę teisėta, ir tikisi ją for
maliai pripažinti kaip de facto ir de jure suverenios 
Lietuvos valstybės vyriausybę. JAV turėtų iš naujo patvir
tinti vad. Stimson' o doktriną, pagal kurią nepripažįstama 
jokia vyriausybė, užėmusi teritoriją karine jėga ar grasin
dama ją panaudoti ir tuomi pažeidusi tarptauinę teisę. 
Jei sovietų kariuomenė pradėtų prievartauti Lietuvą, JAV 
bematant pripažintų Lietuvos vyriausybę, nors ji ir turė
tų valdyti iš egzilio. Taip JAV prezidentas padėtų Lietu
vai ir išlaikytų savo glaudžius ryšius su Gorbačiov'u.

JAV ŽURNALISTŲ PROTESTAS GORBAClOV’UI

valdžių veikti šiek tiek savarankiškiau už Lietuvos ribų 
ir dėl Lietuvos reikalų pačioje Lietuvoje. Programa buvo 
sustatyta PLB pirmininkui dr. Bieliauskui keletu kartų 
pasitarus su prez.V.Landsbergiu. VISOS LĖŠOS bus dispo- 
nuojamos jo ar jo įgaliotinio nuožiūra.

Kanadoje šios programos vykdymas pavestas KLB 
valdybos vice-pirm. Vytautui B i r e t a i, kuris šiuo 
metu organizuoja vykdomųjį komitetų. Visos stambesnės 
aukos bus atleidžiamos nuo mokesčių. 100% visų aukų 
bus skiriamos PLB Pagalbos Lietuvai programai tiesiogi
nei paramai Lietuvai.

Visas administracines bei organizacines išlaidas 
padengs KLB Valdyba. Kanados lietuviškuose bankeliuose 
yra atidarytos specialiai SOS Lietuvos sąskaitos. Taip 
pat galima aukoti per KLB Valdybos raštinę.

JAV-se aukas, kurios bus atleidžiamos nuo mokes
čių, galima siųsti tiesiai į specialių šiam tikslui atidaryta 
suskaitę: Aid to Lithuania, Department 1043, Cincinnati, 
OH 45263-1043. Gabija Petrauskięnė

1990 m. balandžio mėn. 5 d. priimtoje rezoliucijoje 
Europos Parlamentas perspėjo sovietus, kad jei jie jėga 
mėgins išlaikyti Lietuvos "dominavimą", tai turės "katast
rofiškų" pasekmių Maskvos santykiams su Europos valsty
bėmis. Rezoliucija kviečia E.P. narius, 12 Europos Bend
ruomenės valstybių, aiškiai pasisakyti, kad jie remia Lie
tuvos "nepriklausomybę, laisvę ir demokratiją". Rezoliu
ciją redagavo Otto von Habsburg.

VLIKas buvo pasiuntęs telegramas Europos Parlamento 
pirmininkui Enrique Baron Crespo (SD), vicepirmininkui 
Siegbert Alber ir Krikščionių Demokratų pirminikui dr. 
Egon Klepsch, prašydamas jų paremti šią rezoliuciją.

Balandžio 3 d. Europos Parlamento viceprimininkas S. 
Alber specialioje audiencijoje priėmė lietuvių delegaciją 
- VLIKo atstovą K. Dikšaitį, dr. J. Norkaitį, A. Šmitą ir 
keturis Vasario 16 gimnazijos mokinius.

K. Diksaitis įteikė ypatingą pareiškimą Lietuvos klau
simu 50-čiai įtakingesnių parlamentarų (fakcijų, komiteto 
ir prezidiumo narių). Visiems parlamentarams buvo įteik
tas 2 puslapių memorandumas su priedais.

1990 m. balandžio 4 d. amerikiečių spaudos organiza
cijų vadovai išreiškė prezidentui Gorbačiovui savo nepa
prastą susirūpinimą Maskvos pastangomis suvaržyti vieti
nę ir užsienio spaudą Lietuvoje. į Kremlių iš New Yorko 
pasiųstame telekse, jie rašo, kad tokie veiksmai priešta
rauja "glasnost" dvasiai ir labai apribos tikslią informaci
ją apie padėtį Lietuvoje.

Teleksą Gorbačiovui pasirašė Amerikos Laikraščių 
Redaktorių Draugijos, Žurnalistų Gynybos Komiteto, Laik
raščių Profsąjungos, Užsienio Spaudos Klubo, Reporterių 
Komiteto už Spaudos Laisvę, ir Amerikiečių PEN Centro 
atstovai. Jie pavadino spaustuvės Vilniuje užėmimą, mėgi
nimu įbauginti lietuvius ir kritikavo užsienio žurnalistų 
išstūmimą iš Lietuvos.

"Tokie valksmai", rašo amerikiečių spaudos atstovai, 
pažeidžia Jungtinių Tautų Visuotinę Žmogaus Teisių Dek
laraciją, kuri garantuoja teisę rinkti ir platinti informaci
ją, nepaisant sienų". Pasirašiusieji ragina Gorbačiovą 
laikytis "glasnost" principų - atitraukti kareivius iš lietu
vių spaustuvės ir leisti visiems žurnalistams nekliudomai 
siųsti savo pranešimus iš Lietuvos.



Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai!
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautš au Canada!
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Bendradarbiu, ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

ssssSsJsžssSsKJsSSSSJiasa
PAREMIANT SMURTININKĄ ,0 NE UŽPULTĄJĮ

Richard Perle

Mano draugui aprodė naujos nepriklausomos Lietu
vos stoties LIETUVOS RADIJAS M biurą. "Kas čia?" - 
paklausė jis, nurodydamas senovišką instrumentą, nuda
žytą pilkai, su visokiais mygtukais, matuoklėmis.

- Čia mūsą siuntėjas, - pasakė jaunas lietuvis.
- Niekada nesu tokio matęs, - atsakė mano drau

gas.
- Todėl, kad jis buvo garso trukdytoju, - paaiškino.

Jeigu Michail Gorbačiov’as panorės, Radijo M sto
tis netrukus galės būti užgožta kartu su lietuvių svajone 
atsistatyti tautini identitetą ir valstybinę nepriklausomybę.

Atrodo, kad George Bush'as savo, atsieit, gero 
norinčiu paralyžiumi, suteikė kartą smūgį lietuviams . ir 
jis toliau varys bizni, kaip paprastai, kai Europos bendruo
menės akivaizdžiai nurodo, kiek daug bailumo tebeesama. 
Administracijos įgaliotiniai aiškino, kad Amerikos toki 
nepaprastą nuolankumą iššaukė prezidento Bush’o baimė 
padaryti klaidą, lyg nieko nedarant, negalėtą įvykti klai
dos.

Praeitą savaitę atrodė, kad Bush’o administracija 
bent šiek tiek parems vis tebetuščiai skambančius pareiš
kimus, palaikančius Lietuvos teisę i nepriklausomybę. 
Iš Baltąją Rūmą buvo nugirsta savaitės pradžioje, kad 
svarstytos silpnos šlapią makaroną (wet-noodle) ekonomi
nės sankcijos, bet savaitės pabaigoje administracija pasi
elgė priešingai, suteikdama Maskvai koncesiją naujiems 
prekybos susitarimams.

Baltieji Rūmai ir Valstybės Departamentas davė 
suprasti, kad nenori komplikuoti jau nerimą keliančią 
Gorbačiov’o situaciją. Gorbačiov’as tuo tarpu buvo labai 
užsiėmęs ekonomine kilpa ant kaklo smaugti Lietuvą ir 
tuo pačiu ankstyvesnius savo pareiškimus, kad nevartos 
prieš Lietuvą sankciją, pavertė į tokios rūšies melą, kuris i 
naikina juo pasitikėjimą, taip reikalingą geros valios de - 
ryboms.

Bet mes atsilyginom. Kai Gorbačiov’as pradėjo 
meluoti, Bush’as nutarė prigulti ( angliškai skamba daug 
šmaikščiau ir dviprasmiškiau: "when Gorbashev started 
to lie, Bush decided to lie-down").

Valstybės sekretorius James Baker atėjo į Capitol 
Hill išreikšti simpatiją - ne Lietuvai - bet Sovietą Sąjun
gai, kuri, jis sugestijonavo, - kenčia nuo demokratinio 
vystymosi (" democratic growing pains").

Aš atsisakau įtikėti, kad George Bush, būdamas 
padorus žmogus, nėra sujaudintas nedidelės Lietuvos sun
kios padėties. Jis nepasiuntė Lietuvai alyvos nė kitokią 
reikmeną- net nei moralinės paramos - (t.y. pripažinimo. 
Red.) - nes jis tiki, kad JAV privalo vietoj to, remti 
Gorbačiov’ą.

Bet kas, jeigu Gorbačiov’as daro klaidą, demonst
ruodamas karinę jėgą, įsakydamas policijai mušti ir var
toti ekonominę blokadą, kad priverstą Lietuvą pasiduoti? 
Kai mes pasitraukiam į šalį Lietuvai kraujuojant ir tuo 
padrąsinant Gorbačiov’o kietą elgesį - ar tai padeda, 
ar kenkia Gorbačiov’ui?

Labai stiprus argumentas yra tai, kad BALTIJOS 
valstybią situacija yra unikali ir kad todėl galėtą padary
ti unikalą sprendimą. Maskva prisipažino, kad niekšiškas 
HITLERIO-STALINO paktas, atidavęs Baltą kraštus Sovie
tą Sąjungai, buvo niekšiškas ir yra negaliojantis. Tai neiš
vengiamai atveda prie išvados (pagal kurią bazavosi šiuo 
klausimu Amerikos politika per 50 metą), kad Lietuva 
buvo nepriklausoma visą laiką. Be to, kadangi rusai kolo
nizavo Lietuvą ne taip agresyviai, kaip Latviją ir Estiją, 
respublikos gyventojai yra nepaprasta dauguma lietuviai 
ir pagal paskutiniąją rinkimų duomenis, masiniai pasisakan
tys už nepriklausomybę. (Čia reikėtą autoriui priminti, 
kad ne dėl "agresyvumo" stokos Lietuva išliko ne taip 
kolonizuota, kaip kitos Baltijos valstybės, bet dėl dešimt
meti trukusio partizaninio pasipriešinimo prieš okupantus. 
Jo metu žuvo apie 50.000 lietuvią patriotą. Rašant padė
ką už ši straipsni autoriui Richard Perle, U.S.NEWS & 
World Report 2400 N.Street, N. W. Washington, D.C.20037 
USA, reikia paminėti šį ,gal jam nevisai žinomą, faktą .kad 
į Sibiru buvo prievarta ištremta apie penktadalis tautos, 
o numatyta ištremti 700.000 Lietuvos gyventojų. Red.).

Taigi, jeigu Maskva būtų pripažinusi Lietuvos suve
renumą, galima buvo suformuoti bazę pasitarimams su 
Vilniumi dėl praktiškų žingsnių, įgyvendinant respublikos 
nepriklausomybę. Vietoje to, kad pasinaudotų tokia proga 
pristatant unikalią Lietuvos situaciją ,Gorbačiov’as elgesį 
su Lietuva, lyg tai būtų tiktai dar viena nerimstanti pro
vincija pakraštyje irstančios imperijos.

Tiesa, Gorbačiov’as buvo pastatytas prieš stiprias 
išcentrines jėgas, kai tiktai paskelbė nevartosiąs Raudo
nosios Armijos kontroliuoti imperijai. Bet, bandydamas 
duoti pavyzdžiu Lietuvą, jis reikšmingai pablogino pasita
rimų galimybes. Ir jis padarė tučtuojau sunkų ir unikalų 
modelį kitoms respublikoms, kurios išsirikiavusios už Lie
tuvos - Estijai, Latvijai, Azerbaidžanui, Armėnijai, Uzbe- 
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Lithuanian premier sees Bush,
seeks ILS. recognition

___________—--------------------------- --------—------- VKLZ.' .. ....  I

DEŠINĖJE -

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
MINISTERS PIRMININKĖ , 
KAZIMIERA PRUNSKIENE
Washington'e, Baltuose 
Ruimuose kalbasi su JAV 
prez. George BUSH.

Ją lydėjo vertėjas.

Tokia antgalve buvo atspausdintas straipsnis š.m.ge
gužės mėn.4 d.,"CHICAGO TRIBUNE", Nation/World sky
riuje:
Washington. Lietuvos ministerė p-kė Kazimiera Prunskie
nė, pirmoji respublikos reprezentante, susitikusi su prez. 
Bush’u po atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos, ketvirtadienį 
/t.y.gegužės mėn. 3 d./ bandė gauti Amerikos pripažinimą 
jos vyriausybės nepriklausomybei.

"Aš nebūtinai tikėjausi tokio atsakymo", - pareiškė 
ji po 45 min. trukusio susitikimo Ovai Office salėje. "Aš 
nenoriu būti perdaug optimistiška, bet nemanau, kad Pre
zidentas galutinai apsisprendęs, kokia bus jo užimta pozi
cija Lietuvos atžvilgiu".

Prunskienė, 47 m., ekonomistė ir buvusi Komunistų 
Partijos narė sakė, kad ji nemato, kad būtų koks konflik
tas tarp JAV, palaikančios Sovietų prezidentą Michail 
Gorbačiov’ą ir tarp palaikymo Lietuvos nepriklausomybės 
vyksmo, kurį Gorbačiov’as bando užgniaužti ekonominiu 
embargo.

"Aš nemanau, kad parama Sovietų Sąjungai reiškia, 
kad negalima pritarti Lietuvos nepriklausomybei. Galvoju, 
kad JAV gali vykdyti tuos abu dalykus",- aiškino ji.

Du kartu praeitą savaitę Bush’as atliko svarbius 
ėjimus, kad būtų sunormuotį prekybiniai santykiai su So
vietais, kai tuo tarpu Kongresas vykdė spaudimą r^ynti 
koncesijų, kol Sovietai nesustabdys savo smurto veiksmų 
("crackdown"/ Lietuvoje.

Prezidento susitikimas su min.p-ke Prunskiene pla
čiai interpretuojamas, kaip noras apraminti vietos kriti
kus. Tuo pačiu tai ir signalas Sovietams, kad yra nepasi
tenkinimo dėl sankcijų prieš Lietuvą, kuri paskelbė nepri
klausomybę kovo mėn. 11 d., po jėga įvykdytos aneksijos 
į Sov. Sąjungą, trukusios 50 metų.

JAV niekada nepripažino 1940 m. Sovietų įvykdy
tos Lietuvos ir kitų dviejų Baltų valstybių - Latvijos 
ir Estijos - inkorporacijos.

Iš kitos pusės, Bush’o administracija nepareiškė 
oficialaus pripažinio Lietuvai, ^pradedant š.m.kovo mėn. 
11 diena ir Baltieji Rūmai pabrėžė, kad šis ketvirtadienio 
vizitas laikomas neoficialiu ir jis nereiškia pripažinimo.

kistanui, Kazachstanui, Gruzijai, Moldavijai ir net gal 
eventualiai- Ukrainai. Dabar jis atsidūrė ties ištęsta, 
apkartusia kampanija ir JAV bei jos alijantai priversti 
atsispirti prieš juos gėdinančius užmetimus dėl jų pasikar
tojančių, bejėgių diplomatinių veikėjų pasisakymų.

Mes niekada tikrai nežinosime, ar greitesnis ir 
tvirtesnis apsiėjimas su Gorbačiov’u būtų galėjęs Išspręsti 
krizę, ar išskirtina Baltų valstybių situacija būtų galėju
si abiems pusėms patiekti išeitį: kelią priimti Lietuvos 
reikalavimą ir nesielgti su visais atsiskyrimo judėjimais 
vienodai. Tačiau,tikrai būtų buvę verta pabandyti (red. 
pabr.). Kyla klausimas, ar Gorbačiov’as tokį pasiūlymą 
yra kada gavęs iš Bush’o.

Gorbačiov’o užsispyrimas kietai priversti Lietuvą 
pasiduoti, gal būt, kyla iš to, kad Lietuva pasipriešino 
Maskvos teisei pasiimti jaunus Lietuvos vyrus į Raudonąją 
Armiją.

Prisimena vienas atvejisf, kuris buvo privedęs prie 
1812 m. karo tarp JAV ir Britanijos. Britai imperišku 
gestu stabdė JAV prekybos laivus jūroje ir verbavo jau
nus Amerikos jūreivius į Britų Karališkąjį laivyną. Silpnai, 
jaunai JAV dėl to buvo verta pradėti karą.

Mes (t.y.JAV) tą karą pralaimėjome, kaip gali atsi
tikti, kad lietuviai grumtynėse dėl nepriklausomybes galėtų 
pralaimėti. Britai nugalėjo ir pašaukė Washington'ą prie 
derybų stalo Gento mieste 1814 m.

Tačiau amerikiečiai savo nepriklausomybės užtikri
nimo neatsisakė ir britai eventualiai suvokė, kad jie atsi
dūrė prieš iKšitęsusias, brangiai kainuojančias grumtynes, 
kurių nebūtų laimėję. Galų gale Londonas nusileido ir 
prie derybų stalo atidavė ką buvo laimėję kautynių lauke.

Karas efektingai užbaigė vyrų verbavimo praktiką 
ir Gento susitarimas leido prasidėti ilgam procesui, suku
riant išliekantį ryšį tarp Londono ir buvusios kolonijos.

Atsilaikyk, Lietuva.( "Hang in there, Lithuania ") 

/"U.S.NEWS & World Report, May 7, 1990. Vertė B.N./
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EUROPOS VALSTYBIŲ REAKCIJOS l MASKVOS 
SPAUDIMĄ

Norvegijos užsienio reikalų ministras Kjell Magne 
Bondevik 1990 m. kovo mėn. 22 d. įsakmiai ragino sovie
tus "nenaudoti karinio, politinio ar ūkinio spaudimo. Tik 
kantrios derybos ir konstuktyvus dialogas įgalins abi pu
ses išspręsti didįjį iššūkį."

[Diplomatinis triukas ,atrodo, buvo ir tai, kad Lie t u v os 
min.pirmininkei Kazimierai Prunskienei, atskridus į Wa- 
shington’ą- kaip pranešta "NL" redakcijai - nebuvo pasiū
lytas limuzinas atvykti į Baltuosius Rūmus. Roko žvaigž
dės gauna tokius limuzinus...).

Prez. Bush’as pasakė min.p-kei Prunskienei, kad 
ji savo žmonėms perduotų jo žodžius: "Aš asmeniškai 
ir JAV vyriausybė esame užsiangažavę dėl Lietuvos žmo
nių laisvo apsisprendimo".

Marlin Fitzwater, oficialus atstovas pareiškė, kad 
Bush’as ragino abi puses pradėti geros valios dialogą - Jis 
pabrėžė, kad JAV pageidauja Lietuvos situacijos taikingo 
išsprendimo be bauginimų.

Prez.Bush’as taip pat išreiškė abejonę dėl Premje
rės tvirtinimo, kad JAV galėtų tarpininkauti ginče dėl 
Lietuvos: "Jeigu būtų kokia konstruktyvi JAV rolė, žino
ma, mes ją atliktume, bet tokios nėra". Jis taip pat pri
minė K.Prunskienei 1956 m. Vengriją, kai Vakarai palaikė 
priešinimąsi Sovietų dominavimui ir paskui turėjo bejėgiš
kai stebėti, kaip Sovietų kariuomenės tankai riedėjo į 
Budapeštą. Pagrindinė idėja buvo: "Jūs. negalite priversti 
Sovietų, jeigu jie taip nutarę", - pasakė vyresnysis admi
nistracijos darbuotojas ir kad JAV nori dialogo - i kalbė
tis, kalbėtis, kalbėtis".

/Mūsų komentaras į tokį pareiškimą būtų ,ir patiems 
amerikiečiams gefaT* žinomas ,ir iš visa ko nujaučiamas 
- nebus to, ko didieji biznieriai nenorės...Red./.

K.Prunskienė taip pat sakė, kad ji suprantanti pla
čiai paplitusį Vakaruose Gorbačiov’ui pritarimą. "Vis 
dėl to, net ir pasaulio numylėtinis neturi monopolinės 
teisės nuspręsti kitų tautų likimo", - kalbėjo ji Žmogaus 
Teisių Vykdymo, Priežiūros Sovietų Sąjungoje grupėms, 
JAV Komisijai dėl Saugumo ir Bendradarbiavimo Europoje 
t.y. Helsinkio Komisijai.

"Tikrumoje", - sakė ji, - spaudžiant Sovietų Sąjun
gą Lietuvos klausimu daugiau padėtų, negu kad trukdytų 
M. Gorbačiov’ui nuosekliai vykdyti demokratiją...atsilaiky
ti prieš reakcionierius, kurie ne tik kad priešinasi Balti
jos kraštų nepriklausomybei, bet taip pat ir bendrai poli
tinėms ir ekonominėms reformoms". / Vertė B.N./

Belgijos užsienio reikalų ministras Mark Eyskens pa
reiškė: "Gorbačiovas turi progą parodyti, kad jis yra 
tikras demokratas ir atsižvelgia į Lietuvos žmonių valią".

Kovo 22 d. Danijos užsienio reikalų ministerija apelia
vo į sovietų vyriausybę užtikrinti, kad "derybos su Lie
tuva vyktų be spaudimo ir grasinimų."

Lenkų parlamentas kovo 22 d. priėmė rezoliuciją, iš
reiškiančią viltį, kad Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymas vyks sparčiai.
"SOLIDARUMAS" UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

"Solidarumo" vadovai 1990 m. kovo 27 d. Vilniuje 
susitiko su Lietuvos vyriausybės bei parlamento nariais ir 
paskelbė komunikatą už Lietuvos nepriklausomybę. LAIS
VOS EUROPOS radijo žiniomis jie perspėjo, kad bet koks 
Maskvos mėginimas jėga nustelbti nepriklausomybę būtų 
pasmerktas visame^ pasaulyje ir pakenktų Europos taikai. 
Komunikatą pasirašė "Solidarumo" parlamentarų vadovas 
Bronislaw Geremek ir Sąjūdžio - Virgilijus Čepaitis.

... Tą pačią dieną Varšuvos spauda paskelbė "Solida
rumo" lyderio Lech Walesos laišką Gorbačiovui, kuriame 
rašoma: "Aš jaučiu nepaprastą susirūpinimą sovietų veiks
mais Lietuvoje, kurie ryškiai prieštarauja jūsų eilę metų 

,vestos politikos dvasiai. Lietuvos suverenumo pažeidimas 
yra nukreiptas prieš naujos demokratiškos santvarkos Eu
ropoje sukūrimo dvasią". Pasak Walesos, Sovietų Sąjungos 
ir Rytų Europos istorija rodo, kad mėginimai grasinimais 
ir jėga išspręsti politinius klausimus buvo diskredituoti ir 
juos pasmerkė viešoji opinija.

Lenkijos katalikai intelektualai "Solidarumo" dienraš
tyje GAZETA WYBORCZA išspausdino pareiškimą, kuria
me jie pabrėžia savo paramą Lietuvai.
PRANCŪZIJA PASIRUOŠUSI GRĄŽINTI LIETUVOS AUKSĄ

United Press agentūros žiniomis, Prancūzijos bankas 
yra pasiruošęs Lietuvai atiduoti 2.2 tonų aukso, kurį 
nepriklausomos Lietuvos vyriausybė ten paliko 1940-tais 
metais, saugumo sumetimais. "Prancūzijos bankas visada 
išpildė savo įsipareigojimus", 1990 m. kovo 13 d. pareiš
kė banko atstovas. "Jis grąžins auksą Lietuvos valdžios 
organams, kuriuos Prancūzijos valdžia gali eventualiai 
pripažinti".

Sausio 12 d. Prancūzijos užsienio reikalų ministerija 
formaliai pareiškė, kad "Prancūzija niekada nepripažino 
Lietuvos aneksavimo ir priima "dėmesin Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos deklaraciją".

Prancūzijos bankas taip pat patvirtino, kad jo seifuo
se yra tona Latvijai priklausančio aukso.



LIETUVOS-LATVIJOS IR ESTIJOS KELIAI Į LAISVĘ.

Vytautas Skuodis

(Svarbesnių įvykių kronika: 199U metų sausis-kovas)

I. 3. Visoje Estijoje dviem minutėms buvo nutrauk
tas darbas, pažymint Estijos nepriklausomybės iškovojimo 
70-ąsias metines.

Lietuvos TSR vyriausybės ir LKP vadovai iš
kviesti į Maskvą pasiaiškinimams.

I. 6. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio seimo X se
sijoje buvo svarstoma Sąjūdžio rinkiminės programos 
projektas, metmenys apie Sąjūdžio tolimesnį bendradar
biavimą $u Pasaulio Lietuvių Bendruomene ir to bendra
darbiavimo konsultacinės tarybos įkūrimo projektas; buvo 
pritarta Lietuvos laikinosios politinės konsultacinės tary
bos idėjai, svarstytas atsikuriančių politinių partijų ir Są
jūdyje esančių nepartinių žmonių politinio klubo sudarymo 
klausimas. Sesijoje buvo nutarta, kad Sąjūdis buvo ir yra 
opozicija LKP-jai ir pritars tiems LKP vadovybes veiKS- 
m a m s, kurie gali būti naudingi Lietuvos nepriklausomybės 
atKŪrimui. Nutarta kreiptis į Lietuvos TSR AT, kad ne
būtų atidėta neeilinė sesija referendumo, dėl nenuolatinių 
gyventojų dalyvavimo rinkimuose į Lietuvos TSR ir į vie
tines tarybas klausimu. Priimtas reikalavimas, kad toje 
sesijoje būtų nutarta nepripažinti TSRS konstitucinės prie
žiūros įstatymo ir atitinakamo komiteto. Ryšium su lau
kiamu atvykimu TSKP CK delegacijos, buvo nutarta suor
ganizuoti eilę mitingų ir manifestacijų.

Vilniuje įvyko "socialistinio" judėjimo už per
tvarką Lietuvoje "Jedinstvo" ir "respublikinio dirbančiųjų 
politinių ir socialinių teisių gynimo komiteto” organizuo
tas mitingas. Dalyvavo apie 30u0 žmonių. Nutarime prie
kaištaujama Gorbačiov' ui, kad laiku nesiėmė priemonių 
prieš Lietuvos Kompartijos atsiskyrimą nuo TSKP.

1.7. Estijos Liaudies Frontas, Estijos ūkiskaitos 
komitetas ir Planavimo komitetas pradėjo ruošti knygą 
"Sąskaita Sovietų Sąjungai".

1.9. Metodistų Bendruomenės spaudos konferencija 
Tallinne gynė tris karininkus, kurie buvo atleisti iš armi
jos už Evangelijos mokymo platinimą.

1.10. Vilniuje, Katedros aikštėje, įvyko Sąjūdžio 
suorganizuotas mitingas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 
50,000 žmonių. Buvo reikalaujama: "LIETUVAI LAISVĖ IR 
NEPRIKLAUSOMYBĖ!", "IŠVESTI IŠ LIETUVOS OKUPA
CINĘ KARIUOMENE!" Plakatuose buvo užrašai: "LKP - 
-TAIP! BOLŠEVIZMUI .- NE!" "LENINAS PRIPAŽINO LIE
TUVĄ, STALINAS ATĖMĖ NEPRIKLAUSOMYBĘ, O GOR
BAČIOVAS?", "LIETUVA NIEKADA NEATSISAKYS SAVO 
NEPRIKLAUSOMYBĖS!" "OKUPANTAI, IŠSINEŠDINKITE!" 
"LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ LIETUVAI!"

Maskvos radijas- pranešė, jog 82% lietuvių 
palaiko LKP sprendimą būti savarankišką partija. Tą 
pačią dieną oficiali Sovietų žinių agentūra TASS paskelbė 
jog mitingas Vilniaus Katedros aikštėje parodo tikrą
jį respublikos nusistatymą.

Latvijos socialdemokratų partijos prezidiumas 
pasiuntė telegramą Sąjūdžiui, išreikšdamas solidarumą 
lietuvių tautai ir jos reikalavimui išvesti iš Lietuvos 
sovietų kariuomenę, atlyginti visus Lietuvai padarytus 
nuostolius, toliau grindžiant tarpusavio santykius 1920 
metų taikos sutarties pagrindu.

Rygoje V. Bogdanovas nutraukė badavime pro
testą, kuris tęsėsi 41 dieną. Jis protestavo dėl valdžios 
atsisaKymo peržiūrėti 1U asmenų bylą, kuri, jo nuomone, 
buvo sudaryta už kritiką. Latvijos TSRS pažadėjo tą bylą 
peržiūrėti.

1.11. į Vilnių atvyko Michail Gcrbačiov'as. Visame 
kelyje iš aerodromo iki Lenino aikštės jį sutiko žmonės 
su šūkiais: "LAIVĘ LIETUVAI".

16 vai. prie Vilniaus kuro aparatūros gamyklos apie 2 
tūkstančiai žmonių M. Gorbačiov’ą sutiko su plakatais: 
"LAISVĘ LIETUVAI!", "OKUPANTAI, NEŠDINKITĖS IŠ 
LIETUVOS!" Buvo ir tokių plakatų:"MES UŽ TSKP VIE
NINGUMĄ!", "TSRS - NESUGRIAUNAMA!" Tuo metu 
Katedros aikštėje prasidėjo antras mitingas, suroganizuo- 
tas Sąjūdžio. Aikštę ir gretimas gatves užpildę apie 3U0U 
žmonių. Susirinkusiųjų vienybė ir ryžtas siekti nepriklauso
mybės buvo išreikštas 15 minučių tyla su uždegtomis 
žvakėmis, simbolizuojančiomis dvasinę stiprybę, Kantrybę 
ir tikėjimu lietuvių pergale.

Tuo pačiu metu panašus mitingai įvyko Kaune, Klaipė
doje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Tei
siuose, Palangoje, PanevėzvĮe, Ukmergėje, Mažeikiuose ir 
kituose miestuose. 15 minučių akcija baigėsi oaznycių ir 
cerkvių varpų skambėjimu ir šv. Mišiomis už LIETUVOS 
LAISVĘ.

į kažkieno klausimą iš minios, ar bus Lietuvai 
nepriklausomybė, Gcrbačiov' as atsakė: "Jūs gavote eko
nominę laisvę, pažiūrėsime, kas bus toliau. Turėkite 
kantrybės". Kitoje vietoje jis aiškino, jog lietuviams būtų 
geriau pasiliktu Sovietų Sąjungoje, nes atsiskyrimas būtų 
ekonominė pražūtis. Taip pat prisimintinas apsaugos klau
simas, nes Baltijos jūra esanti svarbi strateginė vieta.

Estijoje, Tartu mieste įvyko pirmasis Estijos 
socialdemokratų forumas, Kuriame dalyvavo atstovai iš 
Švedijos, Didž. Britanijos, Prancūzijos, Vakarų Vokietijos, 
Suomijos, Kanados, Norvegijos, Vengrijos, Lietuvos ir 
Latvijos.

Latvijos Liaudies Fronto kvietimu, 17 vai. 
prie Laisvės paminklo susirinko net 10,000 rygiečių iš
reikšti savo solidarumą lietuvių tautai. Minia 15 min. sto
vėjo tyloje su uždegtomis žvakėmis. 17:15 vai. pradėjo 

skambėti Domo katedros varpai. Varpams nutilus, per 
Latvijos^ radiją buvo atlikti Lietuvos ir Latvijos himnai. 
Tuo pačiu metu Latvijos TSR AT laikinai nutraukė savo 
darbą. Deputatai tylos minute išreiškė solidarumą Lietu
vių tautai. Vakare įvyko pamaldos už Lietuvą šv. Jokūbo 
bažnyčioje.

Latvijos TSR AT panaikino konstitucinį straips
nį, kuris garantavo komunistų partijos vadovaujantį vaid
menį. Uz balsavo 220, pries - 50. Tuo pačiu nutarimu 
buvo įvesta daugiapartinė valdymo sistema. Sudaryta 
komisija, kuri paruoš latvių kalbos įteisinimo projektą.

1.12. Latvijos TSR AT sesijoje priimta rezoliucija, 
kurioje išreikštas pritarimas Lietuvos nepriklausomybės 
siekiams ir jos kompartijos savarankiškumui. Pareikštas 
solidarumas lietuvių tautai.

Latvijoje atkurta BIBLIJOS draugija.
Lietuva sulaukia didelės moralinės paramos iš 

kaimyninių respublikų. Vien tik iš Latvijos į Sąjūdžio 
būstinę kas valandą ateina 25-30 telegramų, pritariančių 
Lietuvos žingsniams.

M. Gorbačiov'as Vilniuje susitiko su "naktinės" 
Kompartijos atstovais. Tą pačią dieną jis atvyko į Šiau
lius, kur jį šiauliečiai sutiko skanduodami: "LAISVĘ LIE
TUVAI!" Mitinge 2000 dalyvių skandavo: "LAISVĘ! LAIS
VĘ! LAISVĘ!" ir "GORBAČIOVAI, PASIIMK SAVO TAN 
KUS IR NEŠDINKIS į NAMUS!" Šį mitingą organizavvo 
LIETUVOS LAISVĖS LYGA.

1.13. LPS Seimo tarybos pareiškimas, kuriame sa
koma, jog M. Gorbačiov'o atsivežtas sumanymas įstaty
mo dėl respublikų "išstojimo" procedūrų Lietuvai nepriim
tinas iš esmės, nes jos yra aneksuotos valstybės tarptau
tinio juridinio statuso požiūriu. Be to, projektas is anksto 
paneigia tautų apsisprendimo principą.

Lietuvos TSR AT Prezidiumas priėmė nuta
rimą "Dėl Lietuvos TSR sąžinės laisvės įstatymo pro- 
jeKto". Projektas buvo paskelbtas spaudoje vasario 27 
dieną.

Jungtinių Tautų vadovybė pranešė, kad dau
giau nebesisnekės su Pabaltijo sąjūdžių vadais ir nebesi
domės ten vykstančiais laisvės judėjimais. į tai jAV Vals
tybės departamentas atsiliepė kritiškai ir ragindamas 
toliau spręsti tokius pokalbius.

I. 15. Lietuvos TSRS AT Prezidiumą? patvirtino 
LTSR AT nutarimą dėl TSRS įstatymo "Dėl konstitucinės 
priežiūros Sovietų Sąjungoje". Nutarime sakoma, kad tas 
TSRS įstatymas Lietuvos TSRS teritorijoje neveikia nuo 
jo priėmimo dienos. Pavesta Lietuvos TSR AT Prezidiu
mui sudaryti komisiją Lietuvos TSR konstitucinio teismo 
įstatymo projektui paruošti.

Lietuvos TSR AT sudarė Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo planui rengti komisiją. (gus baugiau)

BE KALTĖS Valentinas Gustainis

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

Sunku buvo tikėti, kad 
vandenyje braidydamas, nesušlaptų kojų, kaip sako rusų 
liaudies patarlė. Kai kurių darbininkų veltiniai buvo svies
tuoti. Paskui juos, išėjusius iš sandėlio, sekiojo altajų 
Sūnys, norėdami nulaižyti sviestą.

Sviesto sandėlyje taip pat jokio trūkumo neradome. 
Bet aš nuo to nebuvau sotesnis. Pieninės darbininkai 
duonos visai neturi, gaunamus duoninius miltus greitai 
suvalgo, išsikepę prėskų bandučių. Nepastebėjau, kad ir 
bulvių kas turėtų. Mano buvę šeimininkės su manim tebe
buvo mandagios, neliepė ieškotis vietos kitur. Bet jaučiau, 
kad joms esu apsunkinimas.^ Rytais jos vis pasikepda
vo po šiek tiek to kvepiančio sūrio, susėdusios jį suvalgy
davo, bet manęs prie stalo jau nekviesdavo. Už tai nega
lėjau ant jų pyktL Negi jos įpareigotos svetimą žmogų 
maitinti, kai ir pačios, turbūt tik kartą per dieną teval- 
gydavo. Maistu pasirūpinti turėjau pats. Bet kur jo gauti. 
Duonos nėra, miežių ar bulvių, kad ir susirasčiau kur, 
jau neturiu į ką mainyti. Vienintelis maistas - tai išbro
kuotas sūris ir varškė. Bet sūrius brokuoja retai, berods, 
kartą per mėnesį. Ir išbrokuoja jų ne taip jau daug. O 
reikia duoti ir į rajono skyrių, siųsti dovanų net į sūrių 
trestą. O kur pieninės direktorius su šeima? Dar laukia 
pieninės darbininkai, sūrių prižiūrėtojai ir 1.1. Direktorius 
mato, kad aš duonos neturiu ir jokio kitokio maisto taip 
pat neturiu. Jis ima ir parduoda man pigia valdiška kai
na tai kilogramą, tai pusę kilogramo to išbrokuoto sūrio.

Jakonūro kolūkis kasdien į pieninę atveža pieną. Aš 
tą pieną priiminėju, jį sveriu, užrašau. Atveža tik po 12 
- 15 litrų. Metų pradžia, pats viduržiemis, maža turėju
sių karvių. O jr tos pagal senus vietinius papročius, daž
niausiai per žiemą ganosi laukuose, kur vėjai sniegus 
nupūsto. Retas kas turi savo karvei šiltesnį tvartelį, 
retas ir šieno jai pakankamai pasirūpina. Iš kolūkio prista
tomą pieną sūrių gamykla separuoja, renka griestinę, 
muša sviestą. Kai susirenka daugiau separuoto pieno, 
verda varškę, kuri visa pirmiausia dalijama pačios ga
myklos darbininkams. Per savaitę susirenka koks šimtas 
litrų nugriebto pieno, verdama varškė, tik ne po daug 
jos tenka. Žiemą sūriai visai neraugiami. Gamybos sezo
nas prasideda pavasarį, balandžio - gegužės mėnesiais. 
Tada veršiuojasi dauguma karvių, jauna vešli žolė duoda 
joms sočią ganyklą. Reikia tik sulaukti to šilto pavasario, 
ramina mane direktorius, ir varškės galėsi kasdien kilo
gramais gauti.

Nors kambario šeimininkės vis dar nieko man nesako, 
tačiau jas tikrai varžau. Ant jų stalo vis mano buhalte
rija. Turiu pieštuką, turiu ir vieną sunkiai gautą plieninę 
rašomąją plunksną, bet popieriaus nėra, rašinėju ant senų 
laikraščių ar šiaip iš knygų išplėštuose lapuose. Merginos 
žino, kad aš turiu šeimą. Nors ir ne žilas,bet jų akimis 
jau senis. Nė viena iš jų nė karto nepažiūrėjo į mane 
kaip į vyrą. Tačiau tai nereiškė, kad jos apskritai vengė 
vyriškių. Nežinau kelintą naktį po mano apsigyvenimo iš
girdau tamsoje duris brakštelint. Pajutau, kad kažkas sve. 
timas įslinko į mūsų kambarį. Girdėjau lapai prislopintą 
švagždėjimą, paskui tvardomą lovos braškėjimą, mylavi- 
mosi atodūsius, prislopintą juoką. Paskui vėl sugirgždėjo 
durys, supratau, kad svečias išėjo. Po kiek laiko atėjo 
kitas, o gal ir tas pats sugrįžo, nes kone absoliučioje 
tamsoje nieko nebuvo galima įžvelgti. Man atrodė, kad
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meilės scena pasikartojo kitoje lovelėje. Ir taip ne tik tą 
naktį. Tokiu vargingu jaunimo išdykavimu nė kiek nesi
piktinau, nesmerkiau jo. Supratau, kad pas merginas 
ateidavo jauni berniokai, vadinamieji "ikišaukimininkai", 
nieko gero gyvenime nematę, kuriems prieš akis žiauri 
karo tarnyba mirties frontuose. Nepavydėjau jiems bent 
tokio jaunystės džiaugsmo, kai viskas aplinkui taip pilka, 
ka j rūpestis dėl kasdieninės duonos kąsnio buvo viską už-

Sveikų suaugusių vyrt; kaimuose tuomet jau bėveik 
nebuvo, juos pavaduodavo į vyrus žengią pusberniai. Nega
lėjau smerkti ir merginų, kuros gyvenime, be darbo ir 
alkio, nieko gero nebuvo patyrusios.

Taip ant šiaudų gniūžtės kampininkaudamas, ten pat 
dirbdamas ir buhalterijos darbus, vis galvojau, kaip čia 
susirasti atskirą kampelį, kuriame galėčiau gyventi drauge 
su šeima. Žmona su vaikais tebeskurdo Jabagane.

Kartą visai netikėtai mane užkalbino ir pasikvietė pas 
save viena sūrių prižiūrėtoja, dar gana jauna moteris. Su 
ja buvau tik formaliai susipažinęs sūrių persvėrimo metu, 
Gyveno ji nuosavoje lūšnelėje, suręstoje iš apvalių rąstų. 
Viduje man pasirodė labai svaru, jauku, buvo net geleži
nė lova su spyruokliniu matracu. Maloniai nustebau, kai 
šeimininkė tuojau pat ant stalo padėjo karštos sriubos 
lėkštę su mėsa ir bulvytėmis. Tokio valgio jau seniai ne
buvau ragavęs. Sriuba gardžiai kvepėjo, mėsos buvo daug, 
viskas buvo skaniai išvirta ir švariai paduota. Privalgiau 
sočiai, šeimininkei buvau dėkingas už tokį pakvietimą. 
Bet jau per pačius pietus supratau šio pakvietimo tikslą. 
Moteris buvo karo našlė, turėjo kokių septynerių metų 
sūnelį, svajojo apie kitą vyrą, iš pradžių nedrąsiai užuo
minomis ji pradėjo mane klausinėti apie slaptus mokslus, 
kurie paprastai vadinami juodąja magija. Ji girdėjusi, aš 
esąs labai mokytas, daug nusimanąs, todėl norinti su 
manim pasikalbėti apie tas labai slaptas, bet veiksmingas 
priemones bei tam tikrus vaistus, kuriais galima mylimą 
vyrą prisivilioti ir prie savęs pririšti.

Po tokių sočių pietų ir švarios šeimininkės intriguojan
čių klausimų aš buvau gerai nusiteikęs. Tačiau apie juodą
ją magiją tik jaunystės laikais tebuvau kažką skaitęs, 
praktiškai apie ją nieko tikro negirdėjęs. Man pasidarė 
net gaila, kad nieko konkretaus šiai moteriškei patarti 
negalėjau, nesugebėjau pateisinti jos vilčių,~ dėtų~ į mano 
mokslus, negalėjau praktiškai atsilyginti už vaišes. Bet 
nenorėjau is karto jos apvilti. Todėl leidausi oasakoti 
apie žmonių aistras, apie tam tikras sąlygas, kurios jr 
man pačiam nesuprantamos. Atrodė, kad šeimininkė, nors 
ir negavusi jokių konkrečių nurodymų bei patarimų, vis- 
tiek dar turėjo vilčių, jog galėsiu jai pagelbėti. Netrukus 
ji ir vėl pasikvietė mane pietų, jau kaip seną, gerą pa
žįstamą. Deja, ir per antrus pietus nesugebėjau jai at
skleisti stebuklingų juodosios magijos paslapčių. Šį kartą 
įsišnekome apie mano šeimą, ji domėjosi, kodėl aš čia 
vienas. Paaiškinau, jog net sau neturiu kampelio. Ji pa
galvojo ir visai rimtai pasiūlė:

- Galėčiau jus priimti pas save... Net ir savo trobą 
užleisti, nes pati manau persikelti kitur, pas gerus bičiu
lius. Apsigalvokite. Jei panorėsite, parsigabenkite savo 
šeimą pas mane! Aš ne raguota, išsiteksime...

Kodėl ji mane pakvietė į savo butą apsigyventi? Gali
mas daiktas, ji svajojo persikraustyti pas tą man dar ne
pažįstamą mylimąjį, kurį magijos kerais norėjo galutinai 
priširišti. O galbūt vis dar tikėjosi iš manęs išgauti kon
krečių juodosios magijos paslapčių... Materialinių išskai
čiavimų ji negalėjo turėti, nes buvau nuskuręs ir suvar
gęs, jau beveik nepanašus į normalų žmogų.

Pasakiau apie gautą pasiūlymą direktoriui. Jis pritarė. 
Varškės miražas vėl šmėstelėjo prieš akis. Busimoji šei
mininkė pasiūlė savo ilgus kailinius ir veltinius žmonai 
vežant aprengti. Mažam sūnui apauti direktorius davė 
savo berniuko veltinius. Visi žinojome, kad be veltinių ir 
šiltų drabužių šeimos neperkraustysi.

Transporto reikalai visoje sūrių pramonėje buvo labai

apgailėtini. Mašinų nebuvo, arkliai - tik iš Mongolijos 
gautų puslaukinių arklių, netikusių kariuomenei, išrankos. 
Kaip tik dėl transporto stokos sandėliuose gulėjo sudrėb
tos sviesto krūvos, rūsiuose pelijo gero sūrio tonos. Dėl 
transporto stokos gyventojai neturėjo druskos, žibalo, ne 
laiku gaudavo duonos. Jakonūro sūrių gamyklai buvo 
skirta keletas mongoliškų arklių. Tačiau tie puslaukiniai 
arkliai, nors ir labai nereiklūs pašarui, čia badavo ir 
vienas po kito krito. Kokia bėda būdavb juos upelyje 
girdyti! Pasilenkia prie sruvenančio vandens, žiūrėk ir 
sukniumba, reikia visus pienines darbininkus šaukti jiems 
ant kojų pastatyti.

Tokį arklį gavau ir aš. Todėl 25 kilometrus žiemos 
rogių keliu važiavau apie šešias valandas. O važiavau tuš 
čiomis. Kaipgi tuo arkliu parsivešiu visą savo šeimą, 
kartu ir brolienę Marcelę su visa manta? Kadangi Jaba
gane arkliams avižų nebuvo gailimą, nutariau su tuo 
išsekusiu kuinu tenai nakvoti, jį visą parą avižomis šerti, 
kad rytojaus dieną pakelėje jis visai nesustotų. Avižų 
kaimynės parūpino, arklys galėjo ėsti kiek jam tilpo. 
Galbūt jis ir paėdė, bet kad staiga būtų labai sustiprėjęs, 
nepasakysi. Šlajukes tempė koja už kojos, veždamas tik 
tą mūsų mantą ir penkerių metų sūnų, kuris dar nespėjo 
paskui roges sekti. Visi suaugusieji ėjome pėsti, kad nesu
šaltume 30° šaltyje. 25 kilometrus keliavome iki išnaktų. 
Šeimininkė mūsų laukė, šiltai prikūrenusi kambarį. Buvo
me labai nuvargę, norėjome miego. To krašto papročiu 
pasiklojome ant grindų ir sugulėme. Šeimininkė su savo 
sūneliu atsigulė į geležinę lovą.

Kokią porą valandų pamiegoję, pajutome, kad labai 
šalta. Šeimininkė liepė^ užsikurti geležinę krosnelę, sto
vinčią prie didelio rusiško kakalio. Krosnelė greit įkaito, 
nuo kaitrių maumedinių malkų net paraudonavo, kamba
ryje pasidarė labai šilta, nors imk ir išsirenk. Tačiau 
vienlentės trobelės durys nebuvo sandarios, vėrėsi tiesiog 
į lauką, o viengubi langeliai nebuvo užkamšyti, tai tuoj 
atšalo. Po kokios poros valandų vėl pasikūrėme tą krosne
lę. Turint malkų, tokia šildymo technika labai gera.

Prašvitus visa mano šeima susipažino su namų šeimir? 
ke, aplinka, kurioje teks gyventi nežinia kiek laiko. Duo
nos iš Jabagano mes neatsivežėme, bet dar turėjome 
keliolika kilogramų miežių, gautų už mano parduotą 
laikrodį. Dukrelė, jau pramokusi miežius kepti ir iš jų 
daryti kurmačių bei talkaną, pati pas vietinius žmo
nes pasiskolino katilą ir didelę vėtyklę. Ji prikepė 
pusryčiams miežinio kurmačiaus. šeiminkė laikė karvę ir 
turėjo pieno, tad pirmą rytą nepagailėjo savo įnamiams 
jo "arbatai" užbaltinti. (Bus daugiau)

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. M6P1A5.

Šio fondo sukis "Kapitalas Lietuvai, palūkanos 
lietuvybei iseivi/o/e!"

3 psl.
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Nuotr. Vytauto Pluko.

DAR VIENAS ARCHYVAS IŠGELBĖTAS IR
SUGRAŽINTAS l LIETUVIU RANKAS

Senienų rinkoje, LITUANISTIKOS TYRIMO IR STU
DIJŲ CENTRAS įsigijo vienos LIETUVOJE ir JAV gyvenu- 
sios Šeimos archyvų, siekiantį gilių praeitį.

Tai Paškevičių šeimos išlaikyti dokumentai, kurių 
seniausias yra testamentas, sudarytas 1685 metais. Yra 
ir daugiau raštų iš Lietuvos-Lenkijos valstybės laikų.

(arza)

XXXIII KANADOS LIETUVIIĮ DIENOS
Hamilton, Ontario 1990
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Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras veikia CHI- 
CAGOS JAUNIMO CENTRO patalpose, 5620 S.Claremont 
Avenue,

"Nepriklausomos Lietuvos" Valdybai:

Sveikiname sukaktuvinį laikraštį "Nepriklausomą Lie
tuvą", sulaukusį 50 gyvavimo metų. "NL" atlieka didelį 
ir vertingą kultūrinį darbą, skleisdama gilias mintis reli
gijos, mokslo, meno bei politikos srityse.

Linkime "Nepriklausomai Lietuvai" dar ilgus metus 
sėkmingai dirbti!

Su gilia pagarba:Tatjana ir Donatas Renkauskai

Viso Siame pirkinyje yra virš 300 dalykų - ne vien 
popieriai. Objektų tarpe yra ir jau surūdijusi skrynia, 
su kuria Andrius Paškevičius, buv. Rusijos ir Lietuvos 
karininkas ir Lietuvos ministerijų valdininkas, 1924 me
tais keliavo į Amerikų.

Tarp rankraštinių knygų archyve yra jo tėvo, Sta
nislovo, 38 metus ištikimai vesti dienoraščiai, pradėti 
12 metų berniuko 1874 metais. Yra ir Vilniaus Universi
teto studento užrašai iš 1794 metų, bei vėlesnis vieno 
Rusijos kariuomenės pulko dienynas.

~ Ctni'tl 
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Krepšinio varžybos. Dalyvaus 12 komandų - Westdale gimnazijoje, 
700 Main St. West.
SUSIPAŽINIMO VAKARAS - Convention Centre, 115 King St. W. 
įėjimas: $12. asmeniui; veiks bufetas ir baras, vyks loterija bei 
gros puikus orkestras,

GEGUŽĖS

Woodlanda.’ 
ž P>fli

SVEIKINIMAS PERDUOTAS TELEFONU IŠ TORONTO:

Leidėjams, vyr. redaktorei Birutei Nagienei, Henrikui 
Nagiui bei visam savaitraščio kolektyvui.

SVEIKINIMAS.
Brandaus 50-ties metų sukakties proga ištvermingai dir
busius ir dabar dirbančius tame laikraštyje mūsų tautos 
laisvei ir gerovei, nuoširdžiausiai sveikiname ir linkime, 
kiek jėgos ir sąlygos leis, nenutraukti to kilnaus ir pras
mingo Lietuvai darbo -

Su pagarba, Steponas Varanka, Kanados Lietuvių 
žurnalistų Sąjunga

■ r

LAUKIAME KANADOS LIETUVIŲ DIENOSE.
KANADOS LIETUVIU DIENU RENGĖJAI

6 val.v. XXXm-jų KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ ATIDARYMAS
SNAIGĖS ŠILEIKIENĖS dailės paroda
"Aukuro" dramos grupės vakaras - Hamilton Public Library, 55 
York Blvd.

8 vai. v. ŠOKIAI JAUNIMUI- Lietuvių Jaunimo Centre, 48 Dundurn St.N 

GEGUŽĖS

EVANGELIKŲ PAMALDOS - Christ Latvian Ev. Lutheran bažnyčioje 
- 18 Victoria Ave. S.

1:30v. p.p. KATALIKŲ PAMALDOS - St. Patrick's bažnyčioje - Victoria Ave. 
South. Pastaba: mašinų stovėjimo aikštelės yra prie bažnyčių.
Po pamaldų rengiama eisena į miesto centre esantį Gore parką. 

4:30 v.p.p. KONCERTAS - "LAISVĖ LIETUVAI!" - Dalyvaus kanados lietuvių 
šokių ir dainų kolektyvai bei "Vingio" šokių ansamblis iš Vilniaus.- 
Mohawk College Fennell Campus Auditorium, Fennell ir 5-th St. 
įėjimas: vaikams iki 12 metų veltui; $6.- studentams, $10.- suaug.

GEGUŽĖS
3 v.p.p. KONCERTAS CANADA’S WONDERLAND parke, kur pirmą kartą 

bus paskelbta LIETUVIŲ DIENA. Vyks įvairūs renginiai bei 
"Vingis". Parkas atidaromas 10 vai. r. - Maple, Ont., prie 
jo greitkelio.

INFOMACIJA: Žibutė Vaičiūnienė, tek: 1-(416)-689-7464.
NAKVYNĖS: Elena Gudinskienė, tek: 1-(4l6)-547-1967.
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nauskas,
Prof.dr. Jonas Račkauskas, LTSC pirmininkas, 

džiaugiasi, kad šiuo įsigijimu Centras galėjo apsaugoti 
Lietuvos praeitį liečiantį rinkinį nuo išsibarstymo .oįrklių 
ir kitų svetimtaučių tarpe.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA4 psk
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Radome ir eilę spausdintų dalykėlių, kaip atsišauki
mai, gubernatoriškos proklamacijos, įstatymai ir įsakai 
bei vienos Lietuvos apylinkės teisėtų balsuotojų sąrašas 
rinkimams į carinės Rusijos seimų. Tai buvo žmonės su 
nuosavybėmis.

Seniausių šio archyvo dalį, lotynų ir slavų kalbomis 
rašytus dokumentus, peržiurėjo, suregistravo ir apibūdino 
LTSC bendradarbiai Kazimieras Padebinskas ir Jonas Dai-

Jie atvežė gražią, prasmingą ir brangią dovaną, už 
kurią, rodos, mes dar viešai nepadėkojome - tai medaliai 
pagminti iš mūsų tėvynės žemės - molio, kurie buvo išda
linti VI-tojo MOKSLO IR KŪRYBOS simpoziumo prele
gentams ir, rasi, organizatoriams.

Kitaip tariant, mūsų svečiai, atvykdami iš Tėvynės, 
pagalvojo ir apie lietuviškai nuoširdų "ačiū!" Simpoziumas 
buvo vadintas "istoriniu", na ir medalis tapo istoriniu.

Štai ką rašo doc. Petras BARŠAUSKAS, Kauno Poli
technikos Instituto prorektoriaus pavaduotojas, pats da
lyvavęs simpoziume: "Man teko tvarkyti (Kaune, V.P.) 
visus organizacinius reikalus... Idėja pagaminti mdalį kilo 
paskutinėmis dienomis prieš išvažiuojant į simpoziumą, 
kai sužinojome, kad organizacinis komitetas Amerikoje 
dėl finansinių sunkumų (Sic! V.P.) atsisakė iš anksto 
numatyto simpoziumo medalio gamybos. Paskubomis, sa
vaitės bėgyje, teko spręsti daug problemų, gal todėl 
medalis nesigavo toks, kokio mes norėjome". Toliau aiš
kina docentas: "Medalio autorius yra kaunietis Valentas 
STEPONAVIČIUS. Autorius sakosi norėjęs vienoje medalio 
pusėje atvaizduoti "XXI-jį amžių simbolizuojantį pastatą 
Čikagos centre, Ilinojaus valstijos administracinį centrą 
ir šalia - mūsų tautos šventyklą, Prisikėlimo bažnyčią".

įrašas toje pačioje medalio puseje yra: PASAULIO LIE
TUVIŲ ŠEŠTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS, 
CHICAGO, IL. NOV. 22-26, 1989.

Kitoje medalio pusėje, tarp Gedimino stulpų, yra 
įrašas: "VIEŠPATS YRA DVASIA/ O KUR VIEŠPATIES 
DVASIA/ TEN IR LAISVĖ/. MES VISI ATIDENGTU 
VEIDU/ VIEŠPATIES ŠLOVĘ ATSPINDĖDAMI/ DAROMĖS 
PANAŠŪS į JO ATVAIZDĄ/ IR VIS AUGAME GARBIN
GUMU/ VIEŠPATIES DVASIOS^ VEIKIAMI."

lai apaštalo Pauliaus žodžiai Nauj. Testamente, 
antrame laiške Korintiečiams, trečioje siciltyje, parinkti 
medalio autoriaus "kad suvoktume, kas mus gyvenančius 
skirtingose pasaulio pusrutuliuose jungia" ..

Skersai medalio yra įrašas: "LAISVĖ-MOKSLAS-KŪ- 
RYBA".

Medalis, 314 inčo diametro, buvo įdėtas į dailią dėžu
tę su kortele, kurioje auksinėmis raidėmis atspaustas, 
įrašas: "Jus sveikina Kauno Politechnikos Instituto moksli
ninkai".

Gal ir gerai, kad mūsų simpoziumo organizacinis ko
mitetas atsisakė savojo medalio: Mūsų, nors būtų buvęs ir 
auksinis, net jei ir pagamintas, nebūtų buvęs brangesnis 
už iš Tėvynės atvežtą molinį. Brangus ir istorinis. Ačiū 
Jums, svečiai iš Tėvynės! Vytautas Plukas
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grįžti 
nemaža

laikę ilgėjosi savo 
ir savo žmonių.

J.Basanavičium, J. 
ir kt.

"Vienybei 
domėjosi 

ir

keliavau namo.
Tuos 4 kariūnus, berods tų pačių dienų irgi paleido 

į laisvę,ir jie iškeliavo savo keliais. / bus daugiau /

i dar 
broliai

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVfS ifaŽA- 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NftGALI
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•. Pats geriausias darbas Sovietijoje yra nakties sargo.Jel 
nėra vagių -miegi sau. Jei jie ateina, tada kiek sunkiau... 
Reikia nuduoti miegantį.

komitetas jo 
į Gari-

jam pastatytas 
kurio autorius 
skulptorius S.

IŠ PADANGES MIELOS 
( lt SPAUDOS OKUPUOTOJE LIKTUVOJg IK iSgIYiJtJjgJ

Originalus paminklas A.Višteliui-Višteliauskui ties Zapyškiu 
Nuotr./G Jūrelės

• VIŠTELIS - VIŠTELIAUS
KAS Andrius, aušrininkas,ra
šytojas, visuomenininkas. 
Gimęs 1837 m. lapkričio 
mėn. 24 d. Kauno apskr., 
Kluoniškyje, prie Zapyškio. 
Mirė 1916 m.rugpjūčio 
mėn.2 d. Argentinoje, Bue
nos Aires. Baigęs 6 gimna
zijos klases 1863 m. įsijun
gė į sukilėlių veiklų. 1864 
turėjo pabėgti į Vokietijų, 
kurį laikų gyveno Paryžiuje. 
Jis save laikė lietuviu ir 
susikirto su ten esančiais 
1863 m. sukilėlių komiteto 
nariais, kurie jį visur rašė 
esant lenku.

Kai šis
nebeglobojo, įstojo 
baldi savanorius.

Negalėdamas 
į Lietuvų, surinkęs 
žinių apie įsikūrimo gali
mybes Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje, su šeima išvyko

į Brazilijų. Nors įsikūrė 
pakenčiamai, tačiau staiga 
mirė jo 2 vaikai ir 2 gimi
naičiai dėl siaučiančių epi
demijų. Išvyko į Argentiną, 
Buenos Aires, kur ir mirė.

Jis buvo išvertęs į lie
tuvių kalbų J. Kraszewskio 
"Vitolio Raudų" ir savo 
lėšomis išspausdino . Jis 
buvo vienas iš pirmųjų 
"Aušros" steigėjų ir I-ame 
jos numeryje buvo išspaus
dintas jo eilėraštis: 
" O brangi lietuviškoji, 
Šventa kalba prigimtoji, 
Už žemčiūgus tu brangesnė 
Ir už viskų meilingesnė"
Tas kelių posmų eilėraš

tis buvo tapęs savotiška 
lietuvių kovos išraiška spau
dos draudimo laikotarpiu, 
daugelio išmoktas atminti
nai. Taip pat labai populia
rus tupo jo eilėraštis, vė- 
liau daugelio dainuojamas:

Op,op kas ten, Nemunėli, 
Ar tu mane šauki?" Jis 
iš naujo atgijo po 1940 
metų trėmimų ir dažnai 
būdavo dainuojamas Sibiro 
tremtinių ir kitų.

A. Vištelis-Višteliauskas 
atliko nemaža kalbinių 
tyrinėjimų, šalia "Aušros" 
rašė ir "Lietuviškajam Bal
sui", "Varpui", 
Lietuvninkų", 
visų laikų kalbotyra 
mitologija. Beveik iki pat 
savo mirties palaikė ryšį 
su kitais lietuvių darbuoto
jais - 
Šliūpu

VE/Df?OD2/M

Kauno apskr.,(sovietų 
vadinamame rajone), Zapiš- 
kyje yra 
paminklas, 
kaunietis 
Žirgulis.

• KLAIPĖDOJE iš 30 šauk
tų tik 3 plungiškiai jaunuo
liai atvyko į karinę ligoni
nę patikrinti sveikatos 
prieš tarnybų TA, o išvežė 
juos.. 9 tonų keliamosios ga
lios kariniu "KRAZ" sunau
dojančiu 100 km 60 litrų 
dyzelinio kuro...

• KUPIŠKYJE iš 40 
jaunuolių, gavusių šaukimus 
balandžio 19 d. į karinį 
dalinį atvyko tik 1, piketan 
susirinkusiems 250 kupiškė
nų Anykščių karinis komi
sariatas raštu pažadėjo, 
kad šaukiamasis, patikrinus 
jo sveikatų, bus paleistas 
namo.
• ANYKŠČIUOSE, balan
džio mėn. 18 d. į rajono 
karinį komisariatų atvyku
sius 7 šaukiamojo amžiaus 
jaunuolius iš 56 kviestųjų, 
išvežė nežinoma kryptimi.

Įdomu, 1 
vietovėje skirtingai elgia- tuva". Red.

masi su rekrūtais. Ar tai 
tokia sovietiška 
iniciatyva"?

• BIRŽŲ rajono Kuprellškio 
kolūkiečiai, matydami, 
kad iš valstybės mokesčio 
už grūdus greitai galo su 
galu nesudurs, vienų laukų 
užsėjo kmynais. Jų derlių 
parduos už valiutų užsie
niečiams.
iniciatyvos 
kurių vis 
"didieji" I 
vietų...

Papildome: 
"NL" nr. 17, 5 

buvo atspausdintas eilėraš
tis, gautas laišku iš Lietu
vos, be autoriaus pavardės. 
Sužinojome, kad tai Jono 

kad kiekvienoje* Strielkūno eilėraštis "Lie- 
ftkirtinorai florin-. t-nvo” Dori

• Maskvos viešbučio kambarinė užtiko turistę laistant va
zonuose žydinčias gėles.

- Gerbiamoji, prašau į vazonus neplltl vandens.
- Kodėl? - nustebo turistė.
- Surūdys mikrofonai.

• Po ilgo laukimo ir didelių pastangų Jonui pagaliau 
pavyko gauti iš Maskvos leidimų aplankyti savo gimines 
Amerikoje. Išvažiuodamas, pažadėjo savo draugams pa
rašyti trumpai apie savo įspūdžius.

Iš Varšuvos jis atsiuntė atvirukų: "Tegyvuoja išlais
vinta socialistinė Lenkija." Iš Rytų Berlyno Jonas atsiuntė 
antrų atvirukų: "Tegyvuoja laisva socialistinė Vokietijos 
Respublika." Atskridęs į New York’ų, savo draugams 
pasiuntė telegramų : "Tegyvuoja Amerika. Išlaisvintas Jo
nas.".

nas duji s pradarius, pamačiau ant lovų išitiesusius tuos 
4 kariūnus. Surlkūš raudonarmiečiui "Ne čia.'", dar spėjau 
parodyti jiems ženklų, kad laikytųsi tvirtai. Galų gale, 
berods III-iame aukšte nurodė kambarį,, kur liepė laukti. 
Tie rūmai mane gerokai išgųsdino. Girdėjosi rašomų maši
nėlių tarškėjimas, durų varstymas. Darbas tų "naktinių 
paukščių" vyko gyvai.

Palaukus keletu minučių, į kambarį įėjo aprėdytas 
lietuviška uniforma ir turįs pulkininko laipsnį, gražiai 
nuaugęs vyras. Pasisveikinęs, jis prabilo lietuviškai. Iš 
kalbos supratau, kad jis ar tik nebus iš tų lietuvių, kurie 
po ,1917 m. revoliucijos pasiliko "rojuje" ir lietuviškai 
kalbėti primiršęs. Jis pirmiausiai davė tokį klausimų: 
"Koks buvo vakaras lapkričio mėn. 15 dienų?". Man tuo
jau šovė į galvų mintis, kad reikia su juo per vertėjų 
kalbėtis. Aš jam atsakiau: "Gerai neatsimenu, draugas 
pulkininke,, bet klek prisimenu, buvo debesuota ir lynojo", 
jis dar mėgino užduoti keletu klausimų, į kuriuos aš suge
bėjau atsakyti teisingai, bet ne į tų temų, kurios jis no
rėjo. Aš norėjau kalbėtis su vertėjo pagalba, nes tada 
jau rusiškai supratau, o kalbant per vertėjų, turėsiu dau
giau laiko atsakymui tokiam, kaip susitariau su kitais 
tardomaisiais. Su vertėjo pagalba mane klausinėjo kelias 
valandas. Buvo bandoma panaudoti tam tikrus triukus, 
kad aš susimaišyčiau. Šias tardymo "gudrybes" aš žinojau 
ir nesusipainiojau. Ryte, jau šviesoje, liepė eiti namo. 
Man nereikėjo niekur dėti savo parašo ir laimingas, kad

iš savo viršininkų. Mes esame įpratę taip daryti iš anks- 
UNKSMAVAKARIS KOMUNISTINĖJE KARO MOKYKLOJ H^'/dalyvTudav^ir'' kl?Snka°r^OJkarT0OnT°nrt

už tai. Nutarta pasakyti kariūnui Vėversiui, kad tuoj para
šytų dainos "Jeigu karas rytoj..." vertimų, kuris nebūtų 
taip stipriai pajuokiantis sovietinius karius.

Pasirodo, atspėjau. į pavakarę prasidėjo šaukimas 
į štabų ir paliekančių kariūnų tardymas. Galų gale ir 
aš gaunu kvietimų į štabų. įžengęs į nurodytų kambarį 
pamačiau už rašomojo stalo (raudonai apdengto) sėdintį 
lietuviškoje uniformoje, bet su raudona penkiakampe 
žvaigžde ant rankovės, politrukų. Man jis pasisakė pavar
dę, kurios neatsimenu ir pradėjo apklausinėjimų. Aš jam 
atsakinėjau, kad kariūnai labai švelnioj formoj pasijuokė 
iš savo viršininkų, nes įpratę taip daryti Karo Mokyk
loje, įpratę prie šposų. Tai buvo nelyginant tradicija. 
Nemaniau, kad tai yra nusikaltimas. Mane gana trumpai 
klausinėjo, parašė protokolų ir prašė mane pasirašyti. 
Perskaitęs ir pamatęs, kad buvo parašyta taip, kaip aš 
sakiau, pasirašiau.

Po tardymo, tik keturi "artistai" negavo leidimo 
pasiliuosuoti iš kariškos tarnybos . Sužinojus pavardes, 
pamatėme, kad palikti 3 "arabai" ir "politrukas", prave
dęs vaidinime politinę pamokų. Jie dienos metu būdavo 
kareivinėse ir ilsėdavosi, nes vakare juos su mašina kaž- buvau išleistas į laisvę iš tų paslaptingų Ir baisių rūmų, 
kur išveždavo ir parveždavo tiktai ryte. Jie nieko su 
pašaliniais nekalbėdavo ir kur juos išveža ir kų jie ten 
veikia, nesakydavo. Supratome, kad juos dar tardo ir 
uždrausta jiems apie tardymų prasitarti.

Vienų naktį, apie 1 vai. ryto, apturiu siurprizų. 
Aš gyvenau netoli geležinkelio stoties viename bute su 
vienu leitenantu lietuviu, einančiu tam tikras pareigas 
toje pat Karo Mokykloje. Turėjome po atskirų kambarį. 
Tų naktį labai gerai miegojau, nes buvau tik baigęs bu
dėtojo pareigas, kurios trunka 24 valandas be pertraukos. 
Pajutau, kad kažkas mane purto ir išgirdau rusiškai ragi
nimų kelti. Pramerkęs akis, pamačiau 2 raudonarmiečius 
karius su šautuvais ir su užmautais durtuvais ant jų. Jie 
pasakė, kad man teks žygiuoti jų nurodymu tardymui. 
Teko paklusti ir buvau varomas, kaip didelis nusikaltėlis, 
tuščiomis gatvėmis į vienus namus ant Neries kranto. 
Raudonarmiečiai ėjo su atkištais šautuvais užpakalyje 
manęs ir nurodinėjo kur eiti.

Privedę prie namo, kurį aš pavadinau kariuomenės 
NKVD būstine, kareiviai nepasakė iš anksto į kurį aukšta 
ir į kurį kambarį eiti. Norėdamas susipažinti daugiau 
su tuo namu, mėgindavau eiti ten, kur tik rasdavau duris. 
Tik jas pradarius, man sušukdavo, kad ne čia. Taip, vie-

4.
V.K. ATIMINIMAI

Šis atsitikimas sukėlė didelį sujudimų vadovybės 
tarpe. Prasidėjo tardymas. Kodėl kariūnai sustreikavo? 
Tai neleistinas reiškinys komunistinėje sistemoje. Tardė 
visus kariūnus ir mus, karininkus. Kada manęs užklausė, 
kodėl kariūnai sustreikavo, aš atsakiau, kad nežinau, bet, 
sakau, kad mes pusryčiams niekad negaudavom tokios 
sriubos, bet kaip įprasta visur, pusryčiams gaudavom duo
nos su sviestu, dešros ar sūrio ir kavos arba arbatos, 
kaip ir čia anksčiau duodavo. Mes nesam įpratę pusry
čiams gauti sriubos ir dar nebaltintos. Nė vienas kariūnų 
už streikų nebuvo nubaustas. Tam tikromis bausmėmis 
nubaudė ūkio viršininkų ir maisto tiekėjų - juk toje siste
moje turi būti koks nors kaltininkas. Jie gi buvo nekalti, 
nes tik vykdė instrukcijas, duotas iš aukščiau.

Netrukus, berods sekančių dienų po streiko, gauna 
kariūnai džiugių jiems žinių: atleidžiami iš Karo Mokyk
los. Tai pirmas toks nuotykis, kad kariūnai, kurie su di
deliu noru buvo padavę prašymus įstoti į Karo Mokyklų, 
džiaugtųsi atleidžiami. Kuopoj girdėjosi džiaugsmingi šū
kiai: "Valio, važiuojam namo"! Mums, karininkams buvo 
duotas įsakymas visų dienų prižiūrėti tvarkų ir priimti 
grųžinamų aprangų bei ginklus. Po pietų į kuopų buvo 
atnešta telefonograma, kurioje buvo paskelbtas sųrašas 
kariūnų, kurie dar sulaikomi nuo paleidimo. Jų buvo apie 
20. Surašė išvardintieji labai nusiminė ir klausinėjo vienas 
kito, kodėl. Vienas labai puikus vyrukas, atėjęs su sųrašu 
pas mane ,paklausė, gal aš kų nors žinau apie tai. Per
skaitęs sųrašų, pamačiau, kad paliekamieji yra visi buvę 
ano "linksmavakario" aktoriai...Aš tų vyrų nusivedžiau 
į atskirų kambarį ir daviau suprasti, kad aš turiu labai 
didelį įtarimų, jog būsim tardomi. Reiškia, tų "vakarėlį" 
stebėjo vienas, kuris buvo užverbuotas sekti kariūnus 
ir pranešinėti, kur reikia. Prašiau jo pranešti apie tai 
visiems esantiems surašė. Be to, sakiau, kad mes visi 
turėtume atsakinėti į klausimus labai vienodai. Smulkiai 
aptarėme, kaip turėtume atsakinėti į numatomus klausi
mus. Bendrai paaiškinti, kad mes labai švelniai pasijuokę

London: 438-1122 
Windwri 252-3342
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toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 350 žmonių. Ne
mažas būrys svečių iš Lie
tuvos miestų: Vilniaus, 
Kauno, Panevėžio, Klaipė
dos, Šakių, Jonavos, Pasva
lio, Kaišiadorių, Neringos, 
Plungės. Jų tarpe svečių 
knygoje pasirašė LIETUVOS 
RESPUBLIKOS prekybos 
ministeris Albertas Sinevi- 
čius,užsienio ekonominių 
ryšių departamento direkto
rius Rimas Purtulis. Taip 
pat LSS vyr.skautininkė 
Stefa Gedgaudienė iš Cle
veland'© ir iš Australijos 
Vanesa Kalnins.

• LN Poilsio Stovykla pla
nuojama rugpjūčio mėn. 
11-19 d.d. Dėl registracijos 
ir smulkesnių informacijų 
skambinti V.Drešeriui tel: 
7416/ 233-3334 arba A.Su-

• Š.m. balandžio mėn.
27 d., penktadienį į Kana
dą buvo atvykę Lietuvos 
prekybos ministeris Alber
tas Sinevičius ir tarptauti
nės prekybos generalinis 
direktorius Rimantas Pur
tulis, m in. p-kės Kazimie- 
ros Prunskienės pavaduoto
jas.

Jiedu ir min.p-kė K.
Prunskienė buvo susitikę 
su valdžios, biznio ir spau
dos atstovais Ottawoje, 
o gegužės mėn. 1 d. pana
šus susitikimas vyko To
ronte.

Tą pačią dieną, 8:30 
vai.v. min.p-kė Kazimiera 
Prunskienė susitiko su lietu* 
viy visuomene Lietuvių 
Namuose.

Gegužės 2 d. delegacija 
išvyko į Washington'ą.

kauskui 7416/ 244-2790.

• LIETUVIŲ NAMAI pigiai 
parduoda vartotus medinius 
stalus ir kėdes, kurie būtų 
tinkamiausi vasarnamiuose. 
Suinteresuoti prašomi skam
binti LN vedėjui Teodorui 
Stanuliui tel: 532-3311.

• Slaugos Namams aukojo:
a.a. V.Dubausko atmini

mui: LN Mo tery Būrelis, 
užjausdamos valdybos narę 
Valentiną Grybienę jos tė
veliui V.Dubauskui mirus 
- $40; Angelė Abromaitytė 
ir Birutė Abromaitienė-

$40.
Iš viso statybos fonde 

yra $169,187. Aukos atlei
džiamos nuo valstybinių 
mokesčių.

e PRADEDAMA REGISTRA
CIJA į skautą-čią stovyklą. 
ROMUVĄ, kuri vyks rugpjū
čio mėn. 5-18 <L<L Regis
truotis jau dabar pas drau
gininkus, vietininkus, tunti- 
ninkus arba pas v.s.A.Balta- 
kienę, 82 Hardale Cres., 
HAMILTON, Ont. L8T 1Y1 
tel: (416) 385-5681.

Registracija priimama 
iki birželio mėn.30 d.

Mokestis: 1 asmeniui
vienai savaitei - $145,
dviem savaitėm - $225; 
2 asmenim vienai savaitei- 
$225, dviem savaitėm 
- $ 365; 3 asmenims vie
nai savaitei - $305, dviem 
savaitėm - $500.

Užsiregistravusiems 
p o birželio 30 d. mokestis 
$50 daugiau vienai šeimai.

e Prisikėlimo Parodų Salėje 
balandžio mėn. skautininkų- 
-kią sueigon buvo atvykęs 
svečias iš Lietuvos- Vyt. 
Stašaitis, buvęs partizanas 
ir pogrindžio veikėjas. Jis 
kalbėjo apie trėmimus, 
Sibirą ir sunky gyvenimą.

Gegužės mėn. 1 d. Ontario prov. Parlamento rūmuose: Ontariopremjeras David Peterson, Lietuvos min. p—kė Kazimiera Prunskienė, Kanados 
LB Krašto Valdybos pirm. Algis Pacevifcius. Toliau — K. Prunskienė kalba su korespondentais Ontario Parlamento rūmuose.

PAGERBDAMI MIRUSIUS, AUKOJO KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI:

A.a.Juozo SIMINKEVIČIAUS.„ątminimui: Prima Sap- 
lienė - $ 100;

a.a. Elmiros BLYNIENĖS atminimui: E.Ulickienė 
- $ 50.

Dėkoja KLF

VLIKAS- ELTA SIŪLO VASAROS DARBĄ

Dar ir Lietuvon sugrįžus, 
atlikus bausmes, tremti

niai buvo persekiojami.
Atsiranda visa eilė gyvų 

liudininkų, kurių liudijimus 
reikėtų kuo greičiausiai 
surašyti ir išversti į anglų 
kalbą, kad šio kontinento 
žmonės geriau suprastų, 
kodėl LIETUVA užsitarnavo 
savo Nepriklausomybės.

VAIKAI RAŠO APIE 
LIETUVĄ

Toronto MAIRONIO 
Šeštadieninę Mokyklą lan
kanti IV-tojo skyriaus mo
kinė yra parašiusi tokį 
laišką:

"About Lithuania's Fre
edom. Hi. My name is 
AUŠRA WILKINSON and 
Lithuania is my family’s 
country. I should think 
that Lithuania should be 
free. If Gorbachev does 
not let Lithuania be free, 
then nobody will like him.

Lithuania is a very 
good country. I DO NOT 
understand why Lithuania 
should not be free.

In the outside world 
I please ask you to vote 
for Lithuania.

Lithuanians are quiet 
people. They do not fight. 
Lithuanians are crying. 
They hope they can have

a free country. Please, 
don't let us die.

My name is Aušra Wil
kinson and I am Lithuanian.

Tikriausiai yra ir dau
giau laiškų, kuriuose pasi
sako vaikai. Būtų įdomu 
ir daugiau jų gauti- lietu
viškai ar angliškai rašytų.

• Toronto TARPTAUTI
NIAME KARAVANE daly
vaus ir šiemet lietuviai 
su savo paviljonu VILNIUS. 
Šiais metais paviljoną or
ganizuoti apsiėmė Prisikė
limo P-jos Taryba.

KARAVANAS vyks bir
želio 15 - 23 d.d.

• MOTINOS DIENOS proga 
iškilmingos pamaldos numa
tytos IŠGANYTOJO .P-jos 
šventovėje, PRISIKĖLIMO 
ir ANAPILYJE. Iškilmingi 
Motinos Dienos pietūs - 
Anapilyje su jaunimo pa
ruošta programa ir Lietuviu 
Namuose.

PLAČIAI NUSKAMBĖJO
Lietuvių vardas ir jų 

laisvės siekiai per nepa
prastai sėkmi/igą demonst
raciją š.m. Jcovo mėn. 24 
d., šeštadienį, prie Šiluvos 
Marijos bažnyčios. Įsitikin

Lietuvos Ministerės Pirmininkės dr. Kazimieros Prunskienės pra
nešimas apie padėti Lietuvoje. į pranešimą susirinko virs 1000 
tautiečių. Lietuvių N amuose, Toronte 1990.V.1 d.

Nuotrauka Stepo Varankos.

Washing- 
jaunuolį

VLIK'o- ELTOS INFORMACIJOS įstaiga 
ton'e, DC kviečia studento ar vyresnio amžiaus 
ar jaunuolę atlikti stažą šioje būstinėje vasaros metu. 
Darbas tęstųsi tarp 2į-3 mėnesių

Skambinkite arba rašykite VILKO-ELTOS reikalų 
vedėjai Janinai Čikotienei:

ELTA INFORMATION SERVICE
1609 Connecticut Ave., NW
Suite 400, WASHINGTON, DC 20009
Tel: (202) 667-1980 arba (202) 332-1993.

VYKSTAME Į WASHINGTON' Ą

Š.m. BIRŽELIO mėn. 2 d. Washington'e, DC vyks 
prez.BUSH'o ir M. GORBAClOV’o susitiki
mas.

Organizuojama ekskursija į Washington'o demonst
racijas. Išvykstama BIRŽELIO mėn. 1 d., penktadienį. 
Šeštadienio naktį pernakvojama. Grįžtama sekmadienį, 
birželio mėn. 3 d.

VIETAS AUTOBUSE UŽSISAKYTI Lietuvių Krizės 
Centre tel: 588-6225.

LIETUVIŲ KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

10 % už 90 dienų term.indėlius 
, 10’74% už 6 mėn.term.indėlius
l01/2% už 1 m. term, indėlius 
101/4% už 2 m. terrri. indėlius 
l0’/<% už 3 m. term, indėlius 
101/2%.už 1 m. GIC mėn. palūk. 
113/a% už 1 m. GIC invest, pažym. 
11’72% už 2 m. GIC invest, pažym. 
111/2% už 3 m. GIC invest, pažym.
91/2% Už RRSP ir RRIF ind. (variable rate 

113/4% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind 
lV/2% užRRSPirRRIF2m.term.Ind
11 ’/2% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind

91/2% už namų planą- OHOSP (v.r.) 
8’/2% už taupymo sąskaitą

10 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
7 % už kasd. pal. čekių sąsk.

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

1 metų ........... 133/4%
2 metų ........... 13’72%
3 metų ........... 13’72%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų... 12 % 

(variable rate) 
Asmenines paskolas 

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

ta, kad tai pati geriausia 
vieta tokiam renginiui. 
Bažnyčia yra prie svarbiau
sios miesto gatvės - prie 
Dundas St., kuri yra ir 
plento Nr. 2 tęsinys. Visą 
laiką, ypač šeštadieniais, 
ta gatve vyksta labai dide
lis judėjimas, o kovo 24 
d. jis, kaip tyčia mūsų 
naudai, buvo dar didesnis: 
automobilis prie automobi
lio, kiek tik buvo galima į 
tolį matyti. Beveik visi 
automobiliai sveikino de
monstrantus garsiai signa
lizuodami. Kai kurie iškišo 
net rankas su "V" ženklu, 
linkėdami lietuviams laimė
jimo. Lietuviai padėkojo 
iškeldami rankas. Buvo dau
gybė plakatų bei trijų 
spalvų balionų. Visų dėme 
sį ypač patraukė didžiulė 
trispalvė: 3 metrų pločio, 
kabanti nuo bažnyčios 
bokšto iki pat žemės. Ją 
pagamino muz. R. Vilienė- 
Abromaitytė.

Lietuvoje susidariusią 
padėtį aptarė K.L.B. Lon-

dono apylinkės pirm. P. 
Kuras,^ kuris buvo ir vyriau
sias šio įvykio organiza
torius. Kalbėjo fed. parla-
mento narys T. Clifford, 
prof. dr. E.B. Roslycky ir 
kiti. Dalyvavo nemažai ir 
kitų etninių grupių. Šis ren
ginys buvo, gal būt, ir 
todėl labai sėkmingas, kad 
visi parodė solidarumą ir 
pasiaukojimą visa tai pa
ruošiant. Padaryta virš 100 
gražių plakatų. Kai kurie 
jų net 3-jų spalvų. Prie to 
dar daugybė ir balionų. 
Dirbo ne tik Apylinkės 
valdybos nariai, bet ir li
tuanistinės mokyklos moky
tojai bei mokiniai. Netrūko 
nė savanorių. Entuziazmas 
buvo nedažnai toks pasi
taikantis. Padangėje skrai
dė tuzinai geltonų, žalių 
ir raudonų balionų, atkrei
piančių dėmesį ir toliau 
gyvenančių žmonių.

įvykis buvo atžymėtas 
kanadiečių spaudos, radijo 
ir televizijos. d. E.

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 P4>.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12JO v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

AKTYVAI VIRS 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).

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 10 %

180-185 d. term, ind........... 10’74%
1 metų term. Indėlius.......1O'/2%
2 metų term, indėlius..... 10’74%
3 metų term, indėlius..... 10’74%
1 metų GlC-met. palūk. .. 113/4%
2 metų GlC-met. palūk. .. 111/2%
3 metų GlC-met. palūk. .. 11'/2%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 101/2% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 972% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. Ind. 11%% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 11’72% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. Ind. 111/i% 
Taupomąją sąskaitą ........ 81/2%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 10 ’% 
Kasd. pal.čeklų sąsk.iki... 7 %

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ....................... 13’72%
Sutarties paskolas

nuo ....................... 13’72%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................  13374%
2 metų ....................13’72%
3 metų .................. 13’72%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ...... 1l’/4%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybe Iki $2,000 už

DAUGINIS
DRA ŪDA. — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Blopr St. West, Toronto, Ont.. M6P 1A6 
Dauginis - telefonai (418) 533-1121 (416) 822-6480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*
Patarnavimas — greitas ir tikslus!

KASOS VALANDOS: pirmšdlenlala, 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.

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

TELEFONAS: 532-1149

santaupas laikomas tėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $$0,000 Ir morgHHus Iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
kr kelionių čekius (traveler’s'cheques). Neimamo mokesčio už Urki 
tytus Čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių
Musu tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

6 pal.

Į JEIGU GERI IR GALI GERT! - TAVO REIKALAS 
f JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ*
f ATEIK į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anoriyoous)
I GRUPES SUSIRINKIMU. SUSIRENKAME KIEKVIENA 
f PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
į (Skersai gatves >nuo pensininku tumų, 1610

Bloor St. Vest, kaupas Indian Rd,J 7130 vai, 1

I SKAMBINKITE Te!.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



VOKIETIJOS LIETUVIAI 
SOCIALDEMOKRATAI 
BURIASI

Ateina laikas - ateina ir 
tinkami žmonės. Tai būtų 
galima tvirtinti ir apie 
Vokietijos lietuvius social
demokratus, kurie š.m. 
kovo mėn. 10 d. vėl susi
rinko į Bonną. Šį kartą 
buvo dvigubai daugiau 
narių, negu praeitą metą, 
kai buvo svarstomi daugiau 
ar mažiau organizaciniai 
klausimai.

Lietuvoje socialdemokra
tų partija (LSDP) jau atsi
kūrė. Jos nariai jau iš
rinkti į Lietuvos parlamen
tą. Partijai artimi žmonės 
jau atkūrė LIETUVOS 
ŽINIAS, kurios greitu laiku 
vėl taps dienraščiu. Tie 
greiti įvykiai Lietuvoje ir 
paskatino prie lietuvių 
socialdemokratų veiklos 
net ir tuos žmones, kurie 
vokiečių socialdemokratų 
partijoje (SPD) darbavosi, 
o emigrantų rateliai jiems 
nelabai buvo prie širdies.

Gal ir daug laiko būtų 
užėmusi diskusija apie 
trečios LSDP Užsienio 
delegatūros stovį ir jos ne
rinktų vadovų laikyseną, 
bet~ kai ką tik iš Lietuvos 
grįžęs Andrius Bylaitis 
supažindino su LSDP parti
jos lyderio Kazimiero 
ANTANAVIČIAUS laišku 
Socialistų Internacionalo 
pirmininkui Willy BRANDT 
tai ir nebuvo apie ką kal
bėti.

Lietuvos Socialdemokra
tų Partija nori vėl atgai
vinti savo narystę Socialis
tų Internacionale, į kurį 
buvo priimta 1923 metais.

O kad vienam iš sekančių 
SI susirinkime tas Lietu
vos socialdemokratų noras 
bus išpildytas, nėra abejo
nės, nes. jau kelios egzilų 
atstovybės buvo pervestos, 
susidarius sąlygoms, į pilna
teisius SI narius. Lietuviai 
tikrai užsienyje tam nesi
priešins...

LSDP Vilniuje paprašyti, 
čia susirinkusieji peržiū 
rėjo Partijos priimtą laiki
nąją programą. Susirinku
sius primiausia stebino tos 
LSDP programos didumas, 
tai tikriausiai didžiausia so
cialdemokratinė programa 
pasaulyje. Bet ją peržiū
rėjus, pasirodo joje gana 
daug "beletristikos". Buvo 
padaryta keletą pastabų 
liečiančių mirties bausmę, 
apsiribojimu būti opozicija 
dėl nuosavybės, darbo ir 
kariuomenės, bei išdavikų 
įvertinimo. Sustota ilgiau 
dėl ryšių su Lenkija, bet 
čia jau kita tema...

Andrius Bylaitis papasa
kojo apie Lietuvos socialde
mokratu veiklą dabar.

Apie jų' laimėjimus ir ne
sėkmes. Pasirodo, visai ne 
blogai jie kuriasi Kaune, 
Tauragėje ir bendrai pro
vincijoje. Vilniuje jaučia
mas kažinkoks irzlumas, 
solidarumo stoka. Bet to
kie dalykai visuomet įvyks
ta besikuriančioje organi
zacijoje, nes pirmieji ten 
atvykę, mano kad jie "ge
nerolai". Bet su laiku ir 
darbu išryškėja ir partijos 
lyderiai.

Plečiasi LSDP tarptau
tiniai ryšiai. Prie jų prisi
dėjo ir Vokietijos lietuviai 
socialdemokratai. Pav., į 
LSDP suvažiavimą atvyko 
oficialus Vokietijos Social
demokratų Partijos (SDP) 
atstovas. Lietuvoje lankosi

ir vokiečiai parlamentarai. 
Dabar artimu laiku į Vokie
tiją atvyks Kazimieras AN
TANAVIČIUS, Dobilas 
KIRVELIS, Mečislovas ŠAL
TENIS ir "Lietuvos Žinių" 
redaktorė Svetlana SAKAI
TĖ. Visą jų apsilankymo 
programą, kur yra numa
tyti susitikimai su Willy 
Brandt ir Hans Joachim 
Vogei, organizuoja Vokieti
jos lietuviai socialdemo
kratai, jau turintys patyri - 
mo šiame darbe.

Daug uždavinių laukia 
Vokietiios socialdemokra
tų lietuvių. Vokietija grei- 
greiai susivienys, tai ir į 
darbą reikia įtraukti lie
tuvius socialdemokratus, 
kurie gyvena Leipzige, 
dabar dar Rytų Vokieti
joje. Romas Šileris

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose

TELŠIŲ VYKUPAS ANTA
NAS VAIČIUS CHICAGOJE

Išeivių vyskupo Pau
liaus Baltakio pakvietimu, 
Amerikoje viešėjo Telšių 
vyskupas A. VAIČIUS kar
tu su trimis jaunais lietu
viais kunigais - vienuoliais 
iš Kretingoje atsisteigusio 
pranciškonų vienuolyno.

Vysk. Vaičius nepraleido 
progos aplankyti ir Chica
gos bei kai kurių kitų 
lietuvių kolonijų Amerikoje. 
Chicagon jis atvyko balan
džio 25 d. '----- j-
lėktuvo (nes 
vėlavo), 1
Švč. Marijos Mergelės para
pijos bažnyčią Marquette 
Parke, 
vo šv.
žoje 
grupėje 
ir vysk. Vincentas Brizgys.

Mišių metu svečiui iš 
Telšių asistavo jaunas pran
ciškonas iš Lietuvos A. 
Kungys. Skaitymus atliko 
D. Polikaitis. O galingai 
giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. A. 
Lino.

Vysk. Vaičius pasakė 
tikrai gražų bei jautrų 
pamokslą. Jis taip pat nu
švietė padėtį Tėvynėje, 
padėkojo išeivijos lietu
viams už jų talką ir dė
mesį Lietuvai.

d. ir beveik iš 
jo lėktuvas 

turėjo važiuoti į

kur jis koncelebra- 
Mišias. Čia nema- 

lietuvių
taip pat dalyvavo

dvasiškių

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

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

Po Mišių, bažnyčios gale 
jis asmeniškai susitiko ir 
pasikalbėjo su gausiais 
pamaldų dalyviais (jų buvo 
beveik pilna bažnyčia, 
nežiūrint, jog Mišios vyko 
trečiadienio vakare). Savo 
kuklumu bei jautrumu 
svečias iš Tėvynės laimėjo 
išeivių tautiečių simpatijas

Ed. Šul.

AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas..... 16%
nekiln. turto oask. 1 ...13%
nekll.turto pask. 2 m,12.75% 
Nemokamas, čekių ir suskeltu 
apmokėjimo patarnavime*. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

MOKAME UŽ:
kMd. pal. Mdųsąsk. Iki.... 9% 
santaupos •••*•••••••«••••••••••••«••• 8 /o 
kaad.pai.taupymo s-ta.... 7.5%
•OcHanqindMius ............ 10.5%
1 m. term. Indėlius,....... . 11.5%
1 m. term.lnd.mėn.pal. 11% 
3 m. tarm.IndMIua............ 11%
RRSP Ir RRIF (pensl|os).8.75% 
RRSPirRRIFIm............. 11.5%
RR8Plnd. 3m.  ............11%

DARBO VALANDOS: pirmadieniai*, antradieniais ir ketvirtadieni ai s- 
nuo 10 v. ryto Iki 5 v. p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. r. iki 1 vd. p.p.; 
penktadieniai* — nuo 10 vai. ryto iki 7vd. vakcro. Liepos—rugpjūčio 
mėnesiai* uždaryta

Dino MUYJK14
spcciALvais:

• BATU TAISYMAS 
B DRABUŽI? PERSIUVIMAS 
B ADYMAS AUDIMU 
D MARŠKINIU SKALBIMAS 
B UŽUOLAIDU VALYMAS 
R SAUGOJIMAS (STORAGE) 
D ZOMfAS

4B5-B0e AVENUE. LaSalle

1990. V. 10

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS’’ laikraSčio Valdyba ; Sėdi Iš kaires: "NL” Valdybos pirm. 
Juozas Šiaučiulis, "NL” redaktorė Birutė Nagienė, darbuotoja G. Montvilienė, narys A. Čepulis. 
Stovi: G. Alinauska5z J. Adomonis, administratorius A. Mylė, L. BalaiŠis ir V. Barauskas.

Tony Photo Studio, 
or agricultural goods till 
Moscow behaves democra- 
ticly toward Baltic states.”

Taip pat kviečia skam
binti savo kongresmenams, 
kad jie pasirašytų kaip 
"co-sponsors", skelbiant 
birželio 14 dieną Baltų 
Laisvės Diena.

Daugiau informacijų 
gausite pas Liudų Avižo- 
nlenę tel:(714)362-1472.

buvo ir
balandžio

Jaunimo
devintasis

Ne- 
šiemet, 
29 d. 
Centre 

iš eilės

JAV-ėse), užsukdavo, 
išimtis 
kuomet 
Chicagos 
įvyko jų
koncertas.

Dar 
kuomet šių atlikėjų pasi
rodymai 
pildytas 
sales, 
eilės vis retėjo, 
gal tebuvo tik nepilni du 
trečdaliai salės užpildyti. 
Dabar, kuomet iš tėvynės 
Lietuvos atvyksta didesni 
ar mažesni profesionaliniai 
ansambliai ar žymūs pavie
niai atlikėjai, yra 
jau laimėti publikos simpa
tijas tokiems, kurių lygis 
kiek kuklesnis. Norint vėl 
grįžti į populiarumo orbitą 
reikėtų ieškoti bent mažo 
orkestro Paltinienės dainų 
palydai, be kurio, vargu ar 
tolimesni jos pasirodymai 
šiame krašte bus įmanomi.

Reikia pažymėti, jog 
Paltinienė, kuri beje, kartu 
su savo vyru Lietuvą yra 
palikusi 1982 metais, liko 
ištikima savo jausmingų, 
ntėlodirigų dainų stiliiii, 
nežiūrint, jog pačioje Lie
tuvoje jos jau beveik "išė
jo is mados". Mirus tokių 
dainų žymiausiam kūrėjui 
Benjaminui Gorbulskiui, jau 
mažai kas ten jas ir bera
šo (ryškiausias kūrėjas 

dabar ten yra V. Telksnys)
Šiemet koncerte šalia 

lietuvių kūrėjų, buvo gana 
.daug kitataučių sukurtos 
muzikos, pritaikant jai lie
tuviškus žodžius. Bendrai 

iimant, tokia muzika vyrės
imo amžiaus publikai dar 
(prie širdies. Beje, muziki
nė palyda, kaip ir anksčiau, 

-buvo įrašyta juoston, ir ją 
čia kontroliavo muz. A. 
Baltinas. N. Paltinienė ne 

, tik dainavo, bet ir nemaža 
'judėjo, šoko scenoje (viena 
"ar su savo vyru). Grakštus 
•judesys dar yra viena iš

N. Paltinienės 
kuriomis dar ji 

patraukti klausyto-

atsimename laikus,

sutraukdavo per- 
mūsų tautiečiais 

Tačiau kasmet jų 
ir šiemet

sunku

nazijoje, prie Frankfurto, 
o karu vadovauja chorui ir 
orkestrėliui. Todėl per 
vieną iš koncerto pertrau
kų, jis papasakojo apie šią 
gimnaziją, nušvietė ; 
vargus bei džiaugsmus. Jis 
padėkojo *-•-*-•—s- — - ---
talką 
paprašė 
miršti.

Šį koncertą, kaip ir 
visus ankstesniuosius Pal- 
tinų pasirodymus, surengė 
"MARGUČIO" radijo prog- j 
ramos vedėjas Petras PET- 
RUTIS, turintis daug paty
rimo koncertų organizavi
me. Jis^netrukus rengia dar 
vieną 1
certą 
NIO" 
lando 
atliks 
ras, moterų choras 
choras ir liaudies 
mentų ansamblis, 
tas įvyks gegužės 19 d. 7 
vai. v. Jaunimo 
salėje. Beje, šis ansamblis 
(jam dabar vadovauja iš 
Lietuvos atvykęs muz. 
Gediminas Purlys), šiemet 
mini savo 50 metų gyvavi
mo sukaktį. Ed.

tautiečiams 
šiai gimnazijai 

toliau jos

jos

uz 
ir 

neuž-

Įmontreal
šio pavasario kon-

- didingą "ČIURLIO- 
ansamblio iš Cleve- 
pasirodymą. Programą 
ansamblio vyrų cho- , 

, mišrus 
instru-

Koncer-

Centro

Š.

ATIDARYTAS LIETUVIŲ 
DAILĖS MUZIEJUS 
LEMONTE

Henrikas Nagys buvo 
išvykęs 4 dienoms į Le
mentą, USA, kur Pasaulio 
Lietuvių Centre 
įkurtame Lietuvių 
Muziejuje atidarė 
tauto Igno parodą 
mėn. 5 d. 
400 žmonių.

Po parodos vyko šaunus 
balius.

Sekančią dieną, sekma
dienį ten pat vyko poezijos 
popietė, kur skaitė savo 
poeziją Henrikas Nagys 
ir jo sesuo Liūne Sutema.

naujai
Dailės 

daii.Vy- 
gegužės 

Atsilankė apie

DAR VIENAS PALTINŲ 
PASIRODYMAS 
CHICAGOJE

Sunku būtų įsivaizduoti 
pavasarį Chicagoje be 
solistės Nelės ir muziko 
Arvydo PALTINŲ pasirody
mo. Jiedu pirmą kartą čia 
koncertavę 1983 metais 
(tada davė net du koncer
tus), vėliau kasmet balan
džio - gegužės mėnesiais Kaip 
vis į Chicagą (o taip pat ijPaltinas 
ir kitas lietuvių kolonijas ^muziką VASARIO 16 gim-

; užsilikusių 
^stiprybių, 
j pajėgi a

LABAI SVARBU:

žinome, muz. A. 
šiuo metu dėsto

BALTŲ LAISVĖS LYGA 
skelbia telefoninę demonst
raciją, skambinant j White
House Opinion HOT 
1-202-456-7639 tarp 9 
r. ir 5 v.v.EDT.

LINE 
vai.

MALDOS MENUO
Mūsų mintys, troškimai 

ir maldos daugiau negu 
visuomet atkreiptos šį mė
nesį į Mariją, tikintis pa
guodos 
pindami 
vainiką, 
Marijos

Meldžiamės už vargstan
čią ir kenčiančią Lietuvą, 
kuri neša kryžiaus naštą, 
meldžiamės įvairiomis savo 
intencijomis, kurių nema
žai turime. Tikėdami, kad 
Marija yra vienintelė mūsų^ 
viltis, į Ją su pasitikėjimu 
ir kreipiamės. Ypač dabar, 
kada Marija, 
viso pasaulio 
kasdien lanko mūsą vargin
gą žemelę, 
ragina ir kartu su mumis 
meldžiasi, prašydama Dievo 
atitolinti bausmes, kurių 
užsitarnavome.

Apie 10 metų truko 
iki Popiežius patvirtino 
Liurdo aspireiškimus Pran
cūzijoje, su Fatimos apsi - 
reiškimais įvyko panašiai, 
bet žmonės iš tolimų kraš
tų visą laiką į ten keliavo, 
meldėsi ir dideli stebuklai 
vyko.

Jugoslavijoje, Medjugorė
je taip pat vyksta stebuk
lai, žmogaus protu nesu
prantami ir neišaiškinami. 
Ir ten 
žmonių 
kraštų. Pakeliui teko kalbė
tis su moteriške iš JAV, 
New Orleans, kuri jau tre
čią kartą ten lankėsi. Sakė, 
kad iš jos apylinkės mažai 
kas čia nėra buvęs.

Kodėl mums neatlanky
ti tos šventos vietos, kuri 
šiandien yra garsiausia

varguose. Kasdien 
skausmingą maldos 

dedame jį prie 
koją.

trokšdama 
atsivertimo,

mus moko,

lankosi daugybė 
iš visą pasaulio

Prašoma skambinti bent 
kartą į dieną Iki gegužes 
mėn. 30 - M.Gorbačiov*o 
atvykimo dienos. 
Pavyzdys, ką galima sakyti 
"( Vardas,pavardė, vietovė)! 
feel that president Buch 
has made a grievious mis
take toward Lithuania in 
attemps to appease the 
soviet hard liners. Please, 
do not give Soviet Russia 
most favored nation trade 
status, subsidized loans

Marijos apsireiškimo vieta 
pasaulyje, jungti savo mal
das su Marijos maldomis, 
prašant pasauliui ir sau 
tų šventų Dievo malonių, 
kurių taip esame reikalingi.

Montrealyje buvo ban
doma suorganizuoti ekskur
siją į Medjugorję, bet neat
sirado gana keleivių. Šiuo 
metu ekskursija yra organi
zuojama iš Chicagos, ar 
gal ir iš dar kitur.

Emilija Gr e 11 a i t i enė

7psl.

RICHARD
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle
Geriausia* patarėjas ir darbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD, baris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darb% atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.

Stogo dengimui ar taisymui skambinkite tel •

364-1470
-PI



montrealli
M IRUSIEJI:

JUOZAS ČIČINSKAS,
93 m., mirė balandžio mėn. 
28 d. ligoninėje.

Liko 2 sūnūs ir duktė, 
10 vaikaičiu ir 3 provaikai 
čiai, seserys ir kiti gimi
nės. Palaidotas Cote dės 
Neiges kapinėse.
Užuojauta artimiesiems.

• K. CEPUT1S iš Ottawos, 
a.a. Monikos Šiaušiulienės 
atminimui,pagerbiant Jos
dideli pasiaukojimę šaulių 
veikloje, parėmė ”NL” $25

Nuoširdžiai dėkojame. ”NL"

Gerb. Redakcija,

Š.m. kovo, balandžio mė
nesiais viešėjau Montrealy- 
je pas savo mieląjį pus
brolį Kostą MICKŲ.

Viešint grožėjaus ne tik 
Montrealiu, bet teko bend
rauti su mielais ir nuošir
džiais tautiečiais. Todėl 
per šį puikųjį laikraštį, 
kurį mielai skaičiau, dėko
ju : K. Mickui, P. Baltuo-

MOIYTEgALIO LIGTUVIU KRgDITO 
arijos litas

METINIS NARIU SUSIRINKIMAS
[VYKS 1990 m. GEGUŽĖS mėn. 26 d. 4 vai. p.p. 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE
3426 Parthenais St., Montreal.

REGISTRACIJA nuo 3-4 vai. P*P« Atsineškite nario knygutes.

Kandidatų siūlymo formas galima gauti' visuose LITO skyriuose.
"LITO“ VALDYBA

Etcsne 3E Jg. J!

niui, V. Markauskui, kun. 
I. Sadauskui, SDB, ir po
nioms - D. Jaugelienei, 
M. Markauskienei, T. Šmi
tienei.

Telaimina Jus Dievas, o 
aš linkiu geriausios sėkmės!

Normantas Kvirėnas

VILNIAUS INŽINERINIO INSTITUTO ANSAMBLIO 
"VINGIS" KONCERTAS MONTREALYJE

įvyks s.m. birželio 2 d. (šeštadienį) 5 vai. po pietų PLA
TEAU SALĖJE (Lafontaine Parke, 3700 Calixa Lavallee St.)

• Ši sekmadienį, gegužės 
13 d.Motinos Dienos minė
jimas vyks AV parapijos 
salėje po pamaldų.

• KLKM D-jos Montrealio 
Skyriaus narių SUSIRINKI - 
MAS vyks gegužės mėn.27 
d., Seselių Namuose.

r
LIETUVA LAUKIA JŪSŲ!

Tad siūlome pirmąsias 

tiesiogines keliones į Vilnių 

TORONTO-K OPENH AG A-VILNIUS-
KOPENHAGA-TORONTO.

IŠSKRIDIMO DATOS:

Birželio 25
Liepos 18
Rugpjūčio 13

GRĘŽIMO DATOS:

Liepos 19
Rugpjūčio 13
Rugpjūčio 29

Bilieto kaina $1299 Kan.

Po koncerto - susitikimas su ansamblio dalyviais, 
vakarienė, Aušros Vartų parapijos salėje.^

Bilietai platinami Rūtos klube, Aušros Vartų ir Šv. 
Kazimiero parapijų salėse, bei Adamonio draudimo agen
tūroje. Is anksto pirkusiems bilietus rezervuojamos salėje 
pirminės vietos.

Kviečiame visus visus Montrealio ir apylinkių, o taip 
pat artimesnių Kanados ir Amerikos miestų lietuvius 
dalyvauti šiame iškiliame koncerte.

Ansamblį sudaro apie 45 šokėjai ir dainininkai - dau
gumoje Vilniaus inžinerinio instituto studentai. Kreipia 
mės į Montrealio lietuvius, prašydami priimti svečius į 
savo namus nakvynei tik vienai nakčiai, sutikti atvyks
tant ir nuvežti į Mirabel aerouostą. Yra reikalinga bent 
23 šeimos , turinčios automobilį. Nakvynėmis rūpinasi 
Lilė Gedvilaitė, telefonas: 482-3113.
Prašome taip pat skambinti J. ir R. Piečaičiams, tel.: 
767-8779 ir P. Adainoniui informacijos reikalu ar norint 
užsisakyti bilietus. Yra priimami tik apmokėti užsakymai, 

Ansamblis atskrenda iš Lietuvos gegužės 18 d. (penk
tadienį, 3:30 v.p.p.) į Mirabel aerouostą. Kas gali prašo
me pasitikti (ir tuojau išvažiuoja į Torontą. Po koncer
tų Lietuvių Dienose Hamiltone, Toronte ir kitur, - grįžta 
į Montrealį birželio 2 d. šeštadienį 8 vai. r. Sutinkame 
prie Aušros Vartų parapijos, išskrenda į Lietuvą birželio 
3 d., šeštadienį, iš Mirabel 6 vai. vakare.

Prašome sekti tolimesnius pranešimus ir Koncerto 
skelbimus.

Ansamblių iš Lietuvos Koncertams Rengti Komitetas

(Skridimus kitomis datomis užsakome per Frankfurtu, Helsinki arba kitus 
miestus, pagal galiojančias tai sykiles) • Aptarnaujame lietuvius iŽ įvairių 
vietovių. Užsakymus priimame laiškais ir telefonu. SVARBU UŽSAKYTI 

VIETAS DABAR.

ATLIEKAMOS PASLAUGOS:
* U žsakomi ir IŽraSomi lėktuvų bei traukinių bilietai.
* Užsakomi viešbučiai, automobiliai nuomavimui, pramoginės kelionės.
* Išrašomi draudimai keliautojams ir atvykusioms svečiams.
* Parūpinamos vizos, sutvarkomi iškvietimai, palikimai bei kiti dokum.
* Nuperkamos dovanos giminėms Lietuvoje, pervežami vaistai Ir pinigai. 

RUGSĖJO MĖNESI PRIIMAME UŽSAKYMUS TIESIOGINIAMS SKRIDIMAMS 

į LIETUVĄ 1998 m. Smulkesnių Žinių teiraukitės musų įstaigoje Toronte: 

Tel: (416)769-2500, Telex 06-96781'2, Fax(416)763-6279.
2100 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6S 1M7, Canada.

PRANEŠAME, KAD VILNIUJE ĮST EIGT AS "AUDRA TRAVEL* 
CORPORATION skyrius, kuriame dirba 5 darbuotojai. įstaigos adresas: 

VILNIUS, TUMO VAIŽGANTO 9/R ĮSTAIGA BUS ATIDARYTA 
LANKYTOJAMS PO REMONTO ŠIŲ METŲ VASARĄ.

• Mergaičių Choro PAVA
SARIS tėvai suaukojo 350 
dol. CARITAS organizaci
jai Lietuvoje. Aukotojai: 
A.Čičinskienė, St.Jaugelis, 
J.Išganaitiš , W.Genteman,

S. Simpson,. j z.Lukoševičius,,
T. Mickienė ir J.Baltuonienė, 

CARITAS yra labdaros
organizacija, kuri šelpia

Lietuvoje našlaičius, ligo
nius ir senelius.

• SESELĖ PAULĖ paruošė 
10 vaikų Pirmąja! Komuni
jai, kurių jie priėmė gegu
žės mėn. 6 d., 10 val.Mišio- 
se. Ta proga giedojo PA
VASARIO Mergaičių Cho
ras.

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.

D. N. BALTRUKONIS

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

ADAMONIU SEIMĄ, 
Tek: (514) - 256-5355.

Member

Foto M.L..S.
SISTEMA

Dr. JONAS MA LIS KA 
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297 

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

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon,

DANTU GYDYTOJ AS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp.45 av.) 

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

Dr. Caban BERARD, D.M.D.
Dantq gydytai** - chtrwrg**' 
466 A. b*d. 4*> L*wr*ntl4** 
pent Vl*u, Laval, H7G 2V1

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

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

Ati*er,t. h.**leo neo 0-10 v.v.
Seftt oaten* : ooo Or.- 0:3* v.v. 
Sekmadieni■!*: ano 10 r. - 0:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERATBS
B.A. M.D. M^e. L.M.C.C. F.R.C3. (c)

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

T*L:i 931-4024

8 psi.

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

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

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

Toronte tek: (416) 886-7659

ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

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

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Te'
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI » ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. Ii IX 1L7

MONTREAL ENTERPRISES Rfig’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ 

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

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

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1448 rue St. Alexandre. Telefonai:
Suite 500 A. ----

Montreal, P.Q. H3A 2G6 844- 7307 288 8848

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & CŪTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY I PORTRAITS
_ _ _ _ _ — I PASSEPORT-COMMERCIAL 
H M O I | mARIAGE«WEDDINGS 

STUDIO! 5220 ch. QUEEN MARY rd.
TONY LAURINAITIS 

MONTREAL, P.Q. H3W1X5 Tel. 481-6608

’trans QUEBEC SIDW(Sn?
L ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGE U Al,

APKALIMAI AUUMINIJUM, PUENU, PLASTINE
[ MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR
Į APDRAUSTAS.

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

Telefonas: 721-9496

— I inSni ffini m hiImih^i
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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