
Nr. 21 (50—tieji matai) 1990 m. • GEGUŽĖS - MAY 24 d. LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS • 7722 GEORGE St., LASALLE, P.O. H8P 1C4. • Tel.: 366-6220 • 50 c.

K. PRUNSKIENĖ IR 
GORBAČIOV AS KALBĖ
JOSI MASKVOJE -------------

Š.m. gegužės mėn. 17 
d., galų gale, įvyko pasi
kalbėjimas Lietuvos minis- 
terės pirmininkės Kazimie- 
ros Prunskienės ir Micha
ilo Gorbačiov’o.

Pasikalbėjimas, kaip ma
tome iš GLOBE AND 
MAIL paskelbto vedamojo 
š.m. gegužės mėn. 21 d., 
parodo, kad Lietuva turės 
kai kur nusileisti Maskvai, 
nes nėra kitos išeities, 
kuomet ir JAV ir Britanija 
bei Kanada arba labai ri
botai remia Pabaltijo vals
tybių teises, ar ir visai 
vengia apie tai aiškiai 
pasisakyti.

Prancūzijos prez. F. 
Mittetand' o ir Vokietijos 
prez. H. Kohl’ io laiškas Lie
tuvos prezidentui V. Lands
bergiui padėjo prieiti prie• 
Vilniaus ir Maskvos kalbė-' 
jimosi. Min. pirm K. Pruns
kienės asmeniški kontaktai 
Vakaruose ir Europoje jai 
parodė, kad beveik visi 
pasisakė už Lietuvos teisę 
skelbti nepriklausomybę, 
bet stipriai ragino jos 
įtvirtinimą pravesti dery
bomis, o ne konfrontacija. 
Tačau visi žinom, kokie 
yra ligšioliniai nespaudžia
mos Maskvos reikalavimai.

Lietuvos Parlamentas 
susirinko specialiam posė
džiui apsvarstyti pasikal
bėjimo išvadas. Jokių ofi
cialių pareiškimų kol kas 
dar negavome, tačiau 
GLOBE AND MAIL veda
mojo tonas rodo, kad ir jo 
nuomone, galima lengviau 
atsidusti, nes jeigu Baltų 
valstybių situacija dar 
būtų iki Gorbačiov’o ir 
Bush' o susitikimo neapri- 
musi, esą kiltų Sov. Sąjun
goje krizė, kurios metu 
pats Gorbačiov' as pralai
mėtų savo postą. Žinoma, 
tai tik pakartojimas min
ties, Kurią visą laiką piršo 
imperialistinė ir diktatūri
nė Maskva... Yra ir kito
kių nuomonių ir ne vien 
Vakaruose, bet ir pačių 
rusų tarpe.

PREZ. RONALD REAGAN 
UŽ PABALTIJO VALSTY
BIŲ NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Š. m. gegužės 13 d. 
buvęs JAV prezidentas 
Ronald Reagan, kalbėda
mas viename Amerikos 
universitete, kuris suteikė 
jam Garbės doktoratą, la
bai kategoriškai patvirtino, 
kad Pabaltijo valstybėms 
turėtų būti grąžinta nepri
klausomybė. Jo nuomone, 
Lietuva, Latvija ir Estija 
turinčios atgauti savo lais
vę ir nepriklausomybę jau 
vien dėl to, kad jos buvo 
Sovietų Sąjungos okupuotos 
išdavoje slapto tarptautinio 
suokalbio tarp dviejų dik
tatorių - Stalino ir Hitle
rio.

SKAMBĖJO VARPAI - 
KAM?

Pirmą kartą po II-jo 
pasaulinio karo Kremliaus

bažnyčios suskambino var
pais š.m. gegužės 9 d. per 
karinį paradą, minint Na-

planuodami susitikti su M. 
Gorbačiov' o patariamojo 
komiteto nariais.

cių Vokietijos pralaimėjimą 
ir karo pabaigą. Carų 
Rusijoje Kremliaus varpai 
skambėdavo švenčiant irgi 
pergalės šventes, bet Stali
nui oficialiai įvedus ateiz
mą, varpų skambėjimai 
buvo uždrausti - iki š.m. 
gegužės 9 dienos. Tai 
turėjo pabrėžti Gorbačio- 
v' o įsipareigojimą leisti 
laisviau reikštis religinei 
veiklai.

LENKIJA PERSIUNČIA 
LIETUVAI VAISTUS

Čikagos lenkų laikraS t i s 
"Dzienik Związkowy", ge
gužės mėn. 9 d. pranešė, 
kad iš Lenikjos Lietuvą 
pasiekė pirmoji siunta vais
tų ir būtinų prekių ma
žiems vaikams.

Siuntą suorganizavo 
tarptautinė Medecins du 
Monde organizacija, kurios

kūdikiams, vystyklų, nauja
gimiams reikmenų ir kt. 
Tai suaukojo įvairios fir
mos. Darbui vadovauja 
Carl von Habsburg. Krovi
nys bus vežamas su Rau
donojo Kryžiaus vėliava 
keliais sunkvežimiais,

Austrijos spauda labai 
daug padėjo propaguodama 
materialinės paramos rei

kalą Lietuvos vaikams. 
Carl von Habsburg yra 
Europos parlamentaro sū
nus.

Varpai taip pat gali 
reikšti ir tai, kad skambi
no vienam vyresniam Krein 
liaus darbuotojui.

Vakarų veteranas amba
sadorius pareiškė priva
čiai, kad Gobačiov'as. 
netrukus atleis min. pirmi
ninką Nikolaj Ryžkov'ą, 
kuris neišsprendė ekonomi
nės Sovietų krizes. Tačiau 
tikresnė atleidimo priežas
tis -j; Gorbačiov’ui reikta 
nuStūffiti bėdą nuo savlįs...

Tas pats ambasadorius 
mano, kad tą vietą gaus 
užsienio reikalų min. Edu
ard Ševardnadze, kuris, 
manoma, ypač susirūpinęs

pirmininku yra prof.Zbig- 
niew Chlap.

Siunta yra 5 tonų. Ties 
Lenkijos-Lietuvos siena 
sovietų kareivių buvo sulai' 
kyta, kol per 7 valandas 
pavyko išsiaiškinti ir vais
tus perkrauti į lietuvių 
sunkvežlmj ir nuvežti į 
Vilnių.

Tame laikraštyje taip 
pat rašoma, kad lenkų 
Solidarnosc iš savo pusės

padėti užblokuotai Lietuvai.

GORBAČIOVAS KALBĖJO 
SU LATVIJOS IR ESTIJOS 
PREZIDENTAIS

etniniais neramumais. Kiti 
šaltiniai patvirtina, kad 
Ryžkov' as yra pakliuvęs į 
nemalonę, bet kad Ševard
nadze nebus paskirtas į jo 
vietą. Taip rašoma "News
week" žurnale š.m. geg. 21 
dienos leidinyje.

BRITANIJOS PRINCESĖ 
VIEŠĖS SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Pirmą kartą po 1917 m. 
bolševikų revoliucijos ofi
cialiai lankysis Sovietų Są
jungoje Britanijos karalie
nės šeimos narys - prin
cesė Anne. Ji yra tolima 
giminaitė paskutiniojo Ru
sijos caro Nikalojaus 
II-jo. Princesė Anne viešės 
13 dienų ir susitiks su Gor
bačiov' u. Tai dar vienas 
Gorbačiov' o triukas paro
dyti, kaip jis demokratėja.

RUSAI ESTIJOJE 
NEPATENKINTI

Reuterio agentūros pra
nešimu, rusiškai kalbantys 
darbininkai Estijoje paskel
bė streiką, protestuodami 
dėl Estijos Nepriklausomy
bės atstatymo. Pagal gau
namas žinias, toks jų strei
kas tačiau nepadarė daug 
žalos.

Estijos Vyriausybės atsto
vas tvirtino, kad streikuo
ti spaudė pro-maskviniai 
administratoriai įmonėse ir 
Rusų Streikų Komitetas.

Estijos min. pirm-kas 
Edgar Savisaar per radiją 
paskelbė, kad 10 įmonių 
pradėjo streiką ir, manoma, 
kad prisidės dar 5-kios 
arba 6-ios. Streikuotojai 
ragino M. Gorbačiov'ą ne
pripažinti Estijos vyriausy
bės ir užblokuoti jos nepri
klausomybės atstatymo 
siekimą.

Estijos prezidentas Ar
nold Ruutel ir Latvijos 
prezidentas Anatolij Gorbu
novs nuvyko į Maskvą,

Associated Press Agen
tūra praneša,kad M.Gorba- 
čiov’as kalbėjosi 20 minu
čių Maskvoje su preziden
tais- Anatolij Gorbunovs'u 
ir Arnold Ruutel'iu.

Jis jiems pasakęs tą 
pati, M praeitą savaitę 
ir Lietuvos min.p-kei Kazi
mierai Prunskienei: Baltijos 
respublikos turi arba sulai
kyti , arba atšaukti savo 
nepriklausomybės dekla
racijas.

Anot Estijos prezidento 
Ruutel, pasikalbėjimas bu
vęs "nemalonus abiejoms 
pusėms".

M.Gorbačiov’as ir vėl 
kartojo tą patį - kad Bal
tijos valstybių deklaracijos 
neatitinka Sovietų konsti
tucijai .

Nuo gegužes mėn. 23 
d. Lietuvoje gazolinas bus 
pardavinėjamas tiktai grei
tosios pagalbos mašinoms, 
policijai ir gaisrininkams, 
maisto sunkvežimiams, 
agrikultūriniams įrankiams.

Maskvoje, Boris Yeltsin 
susilaukė pritarimo iš Ru
sijos kongreso deputatų 
pasiūlymui atskirti Rusiją 
nuo Kremliaus. Jis taip 
pat siekia tapti Rusijos 
prezidento posto. Jis kriti
kavo dabartinį Kremliaus 
vyriausybės valdžios elgesį, 
pabrėždamas, kad Sovietų 
politinė sistema "dar vis 
kabinasi už gyvenimo, nors 
jos laikas praėjo ir labiau
siai dėl to nukenčia Rusi
ja".

Kongresas turėtų nubal
suoti Rusijos įvairius su
verenumo pasiūlymus ir 
išrinkti prezidentą.

AUSTRAI REMIA 
LIETUVĄ

Iš Zalcburgo pranešama, 
kad atsiliepiant į Lietuvos 
blokadą, "Pan-Europos" 
Austrijos skyrius paskyrė 
10 tonų pirmosios pagalbos 
reikmenų vaikams: maisto

SUSIDEGINIMU 
PORTESTAV0 KITAS 
LIETUVIS ' 7

§.m. gegužės mėn. 10 
d. ties Vengrijos siena 
susidegino Vilniaus skulpto
rius, 46 m. amžiaus, Ri
mantas DAUGINTIS, "Lakš
tingalos" skulptūros auto
rius.

į Vengriją jis buvo at- 
jęykęs prieš tris dienas 

jJuaiyvauti skulptorių suva
žiavime.

Susidegino dėl politinių 
priežasčių.
Guli Budapešto ligoninėje. 
Jo kūno 80% apdegi m ą 
bandoma gydyti.

TANKLAIVIS SU ŽIBALU 
LIETUVAI

AP žinių agentūra pra
neša, kad tanklaivis su 
80.000 t. naftos plaukia 
į Klaipėdos uostą, kad 
palengvintų Sovietų Sąjun
gos blokadą.

RUMUNIJA IŠRINKO 
ILIESCU PREZIDENTU

IŠ Bukarešto pranešama, 
kad Nacionalinio išgelbėji
mo Fronto lyderis Ion Ilies
cu jau gavo 89% balsų, li
beralas R. Campeanu 8% 
ir I. Ratiu - Krikščionių 
demokratų žemdirbių par
tijos lyderis - 3%.

Nors rinkimuose buvo ne
mažai nereguliarumų, ta
čiau bendrai imant, parla- 
metiniai ___cįnkimai, anot 
tarptautinių stebėtojų, yra 
svarbus žingsnis į demokra
tiją. Iš turinčių teisę bal
suoti 16 milijonų gyventojų 
balsavo 85% pirmuose 
laisvuose nuo 1937 m. 
rinkimuose. Galutiniai re

zultatai paaiškės savaitės 
pabaigoje.

I. Iliescu buvęs aukštu 
komunistiniu pareigūnu iki 
1970 -jų dekados pradžios 
ir laikinuoju prezidentu 
nuo revoliucijos pradžios, 
kuri nuvertė diktatorių 
Ceausescu 1989 m. gruo
džio mėn., dirbs 2-jų metų 
kadencijoje, kaip ir parla
mento nariai. Gegužės 21 
d. jis reporteriams pareiš
kė, kad jo tikslas - atves
ti Rumuniją į pažengusių 
valstybių pasaulyje tarpą 
baigiantis šiam šimtmečiui 
pagal Švedijos Social-de- 
mokratinį modelį.

Jis taip pat patvirtino, 
kad Rumunija liks Varšu
vos Pakte, kartu siekiant 
gerų santykių su Maskva,
Washington' u, Japonija ir 
Europa.

Rumunijos Frontas žada 
iš lėto pervesti valstybę į 
laisvą rinką, atpalaiduoti 
centrinį planavimą, bet 
palikti didelę ekonomlj-CA 
dalį valstybės nuosavybėje.

Rinkimus stebėjo 6U 
delegatų iš 19-kos kraštų. 

Timisoaros mieste, kur 
prasidėjo Rumunijos revo
liucija, opozicijos žmonės 
rinkimais yra nusivylę, nes 
Revoliucinis išgelbėjimo 
Frontas "nepravedė revoliu
cijos - jie atėjo į valdžią 
dėka revoliucijos ~ir dabar 
jie ją pasivogė iš Timiso
aros žmonių" - kalbėjo 
revoliucijai vykstant civilinė 
Timisoaros Draugija. To
kios civilinės grupės iškilo 
prasidėjus revoliucijai 
prieš Ceausescu ir jos 
palaikė R. Campeanu, 
kuris Timisoaroje gavo 17%. 
balsų. Kai kurie opozicijos 
žmonės kaltino balsavimo., 
nereguliarumais.

Neutralesni galvoja, kad 
toksai matomas Iliescu 
laimėjimas net Timisoaroje 
įvyko dėl to, kad anti- 
Fronto varoma kampanija 
buvo smarkiai "persūdyta", 
beveik koliojant Iliescu , 
rimtai nepagrindžiant kal
tinimų. Tai, anot vietos 
žurnalo redaktoriaus, iš
provokavo žmonėse norą 
paremtu partiją, kuri išve
dė kraštą į multipartinius 
rinkimus.

Z.'

MIRĖ rašytojas, aktorius 
ANTANAS GUSTAITIS, 
gyvenęs Bostone, JAV,
gegužės mėn. 19 d.
***********

FEDERALINIS APLINKOS 
MlNISTERIS L. BOUCHARD 
PASITRAUKĖ IŠ KABINETO

Gegužės mėn. 18 d. 
federalinis ministeris Lucf- 
en Bouchard, būdamas 
Paryžiuje, pasiuntė Parti* 
Quebecois metiniam suva
žiavimui telegramą, kurios 
tekstas, vykstant Meech 
Lake konstitucinių susita
rimų intensyvioms dery
boms, papildant jų tekstą, 
netikėtai kurstė PQ nusi
statymą nekooperuoti.

Gegužės mėn. 21 d. 
Lucien Bouchard iki dabar 
konservatorius ir artimas 
trijų dešimtmečių Kanados 
min. pirmininko Brian Mul
roney draugas, įteikė atsi
statydinimo raštą. Po 
valandą trukusio pasikal
bėjimo su B. Mulroney, 
atsistatydinimas buvo priim
tas.

Quebec' o premjeras 
Robert Bourassa nekomen
tavo. Tylėjo ir PQ lyderis 
Jacques Parizeau.

Prieš kiek laiko L. Bou
chard kritikuodamas siūlo
mus Meech Lake papildy
mus, sugestionavo, kad 
kanadiečiams gali prireikti 
rinktis tarp Quebec'o pro
vincijos ir Newfoundland' o, 
kas sukėlė didelį nepasi
tenkinimą angliškoje Kana
doje.

"Chicago 

Tribune", 

gegužės 

mėn.

5 d.
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AMERIKOS LIETUVIŲ, TARYBOS VEIKLA
Pereitais metais, kada sukako 5U metų nuo gėdingo 

Molotovo-Ribbentropo pakto pasirašymo, , protestuojant ir. 
reikalaujant atšaukti šį paktą, Amerikos Lietuvių Taryba 
kartu su kitomis latvių ir estų organizacijomis tuo tikslu 
WASHINGTON TIMES davė pilno puslapio skelbimą. Buvo 
išvystytas masinis laiškų rašymas State Departmentui.

XI-tasis AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS (Los An
geles) buvo istorinis, nes jame pirmą kartą dalyvavo ne 
tik ALTO, VLIKO, BENDRUOMENĖS ir DIPLOMATIJOS 
atstovai, bet ir iš kovojančios Lietuvos naujai atsikūrusių 
politinių organizacijų atstovai, Kongreso šūkis ouvo: VISI 
VIENINGAI SIEKIM NEPRIKLAUSOMYBES LIETUVAI. Ta 
prasme vyko ir svarstymai.

MALTOS KONFERENCIJOS PROGA (gruodžio 1-2 
dienomis) prieš susitinkant prezidentui Bush su Sovietų 
prez. Gorbačiovu, - Amerikos Lietuvių Taryba kartu su 
VLIK U, JAV LB ir PLB suorganizavo masinį laiškų rašy
mą prezidentui Bush ir vietiniams kongresmanams ir 
senatoriams.

ALTAS tuo pačiu tikslu finansiniai parėmė 30 sekun
džių Washingtono, DC, CNN Cable TV politinį-komercinį 
skelbimą, pagal adv. Zumbakio ir kt. projektą.

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II ir GORBAČIOVO 
SUSITIKIMO proga, Amerikos Lietuvių Taryba finansiniai 
parėmė dr. Algio Statkevičiaus ir ar. K. Eringio pastan
gas įteikti popiežiui raštą, pasirašytą 60-ties lietuvių pro
fesionalų. Be to, tas laiškas buvo išverstas į italų kalbą 
ir skelbimo forma atstpaustas (puse puslapio) įtakingame 
CORRIERE DELLA SERA laikraštyje. Po to net 14 kitų 
italų laikraščių tai panaudojo komentarams ir įžangi
niams straipsniams.

Pereitų metų pabaigoje PASIŲSTOS TELEGRAMOS: 
gruodžio 20, 1989, telegrama prez. BUSH’ui dėl įvykių 
Panamoje ir demokratijos gynimo. Gruodžio 28, 1989, 
telegrama Valstybės sekretoriui BAKER'iui, Gorbačiov'o 
lankymosi Vilniuje proga, kad Baker' is jį įspėtų netrukdy
ti Lietuvai išsilaisvinti.

ALTO pirmininkas, kartu su kitų lietuvių, latvių ir 
estų organizacijų pirmininkų parašais, PASIUNTĖ RAŠTĄ 
sausio 16, 1990, prez. BUSH'ui, kad priimtų pabaltiečių 
delegaciją.

Dr. J. Genys, JBANC - pabaltiečių komiteto vardu du 
kartu rašė laiškus prez. Bush'ui, kad jis priimtų pabal
tiečių delegaciją.

Vasario 2, 1990, ALTAS pasiuntė prez. BUSH'ui laišką 
kad pasiršytų Vasario 16 - "Lithuanian Independence 
Day" proklamaciją, primenant, kad reikalingos rezoliuci
jos Atstovų Rūmuose ir Senate yra pravestos. Kongr. 
Marty Russo Atstovų Rūmuose pravedė H.J. Res 149, 
sutelkdamas 221 kongresmaną rezoliucijos pravedimui.

Sen. Simon tokią pat rezoliuciją pravedė Senate, su
telkdamas daugiau kaip 50 senatorių.

Vasario 12, 1990, Baltuosiuose Rūmuose buvo posėdis 
su pabaltiečių atstovais. State dept. painformavo apie 
sekr. Baker' io pareiškimus Maskvoje Lietuvos reikalu. 
Posėdyje ALTUI atstovavo dr. Genys - ALT atstovas 
Washington' e.

Vasario 16, 1990, prez. Bush paskelbė proklamaciją 
"LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY". Pažymėtina, kad 
tokia proklamacija paskelbta tik ketvirtą kartą, t.y., 
1983 m., 1985 m., 1988 m. ir 1990 metais. Didžiausią 
efektą sukėlė 1988 metų prez. Reagan'o proklamacija, 
kada okupantas daugiausia reagavo, pries pat lietuvių 
tautos prasiveržimą į laisvę ir susibūrimą į Sąjūdį.

Vasario 22, 1990, Atstovų Rūmuose kongr. Annunzio, 
ALTUI prašant, pravedė Vasario 16 minėjimą. Invokaciją 
sukalbėjo kun. Antanas Miciūnas. Dalyvavo ALTO sudary
ta delegacija. Tą dieną minėjimo proga pateikė pareiš
kimus 20 kongresmanų.

Kovo 4, 1990, Washington, DC, įvyko JBANC - Jungt. 
Pabaltiečių Komiteto metinis pirmininkų posėdis, nuo 
kada JBaNC pirmininkavimą iš lietuvių perėmė estai - 
~ Estų Amerikos Taryba - pirm. Juan Simonson. Tą dieną 
lietuvių, latvių ir estų pirmininkai pasiuntė bendrą raštą 
prez. Bush'ui ir valst. sekr. Baker' iui, kad sovietai su
stabdytų kariuomenės siuntimą iš Čekoslovakijos į Pabal
tijo kraštus.

Kovo 11, 1990, tą pačią valandą, kada demokratiškai 
išrinktas Lietuvos parlamentas vienbalsiai paskelbė Lietu
vos Respublikos Nepriklausomybės Atstatymo deklaraciją, 
ALTAS tuoj pasiuntė prez. Bush1 ui telegramą, kad naują
ją Lietuvos Respublikos vyriausybę pripažintų de jure ir 
de facto. Taip pat pasiųstas (FAX) sveikinimas Lietuvos 
Respublikos prezidentui Vyt. Landsbergiui, parlamentui, 
Lietuvos žmonėms ir naujai atsikūrusioms partijoms.

Kovo 21, 1990, pasiųstas laiškas prez. Bush1 ui, kad 
paremtų Lietuvos reikalus, sudarant atitinkamus pareiški- 
mus. Tą pačią dieną prez. Bush' ui pasiųsta telegrama, 
kad paremtų Lietuvos iniciatyvą atstatyti Lietuvos nepri- 
klausomybę.

Kovo 27, 1990 dėl padidėjusių Sovietų teroro veiksmų 
Lietuvos Respublikoje, ALTAS pasiuntė griežtas telegra
mas prez. z Bush1 ui ir sekr. Baker'iui, kad imtųsi skubios 
akcijos prieš vykdomą Lietuvoje Sovietų karinį terorą.

Taip pat reagavo ALTO skyriai, latvių ir estų centri
nės organizacijos, JBANC ir kt.

Kovo 30, balandžio 1, 1990, įvyko Veiksnių Konferen
cija Washington'e, DC. Po tris atstovus dalyvavo iš VLI- 
KO, PLB, JAV LB, Kanados LB ir ALTO. ALTUI atstova
vo pirm. G. Lazauskas ir buvę ALT pirmininkai: T. Blins-
trubas ir dr. J. Valaitis.

Prieš delegacijai išvykstant, buvo sušauktas specialus 
ALT politinės komisijos posėdis. Politinėje komisijoje da
lyvauja: pirm, pavad. K. Oksas, v.p. V. Naudžius, buvę 
Alt pirmininkai - inž. Eug. Bartkus, T. Blinstrubas, dr. 
J. Valaitis ir Lietuvos Laisvės Lygos atstovai: dr. Alg. 
Statkevičius ir dr. K. Eringis, VLIKO valdybos atstovas 
inž. P. Narutis.

Balandžio 7, 1990. ALTAS yra narys "National Confe
deration of Amer.Ethnic Group Inc". Dr. Jonas Genys yra 
šios organizacijos garbės pirmininkas. Ši organizacija 
savo konferencijoje, Washington, PC, balandžio 7, 1990 
vienbalsiai priėmė palankią Lietuvos reikalu rezoliuciją, 
kurią dr. J. Genys perdavė (asmeniškai) prezidentui 
Bush'ui ir Valstybės sekr. Baker1 iui su jais pasimatymo 
metu.

Balandžio 11, 1990 audiencijoje pas prez. Bush'ą 
ALTO vardu dalyvavo ALT pirmasis vicepirm. Kazimie
ras Oksas ir ALT atstovas Washington' e dr. Jonas Genys.

ALTAS dalyvauja ABN - Antibolshevic BLOC of Na
tions organizacijoje, kuri dėl Lietuvos respublikos nepri
klausomybės rėmimo parašė laiškus Europos, JAV ir Ka
nados vyriausybėms, reikalaujant, kad laisvasis pasaulis 
Euoj pat pripažintų Lietuvos Respublikos vyriausybę.

ALTAS remia, kad prez. V. Landsbergis būtų nominuo
tas Nobelio premijai (sen. Jese Helms pastangos). Taip 
pat rėmė vaistų į Lietuvą siuntimo akciją.

ALTAS gegužės 7, 1990, pradėjo akciją prieš susitin
kant Bush' ui ir Gorbačiov' ui telegramų siuntimą į Baltuo
sius Rūmus, kongresmanams ir senatoriams (West Union 
1-800-257-4900 Hotline Operator 9691).

DEMONSTRACIJOS WASHINGTON’E JAV IR SOVIETŲ 
RUSIJOS PREZIDENTŲ SUSITIKIMO PROGA.

Gegužės 25 d. Jungt. Pabaltiečių Komitetas (JBANC) 
rengia spauaos konferenciją, TV, Spaudos ir Radijo repoi1 
teriams Pabaltijo valstybių reikalu.

Gegužės 28 d. 11:30 AM JBANC - visų pabaltiečių 
(lietuvių, latvių ir estų) Lafayette Parke prieš Baltuosius 
Rūmus bus demonstracijos ne tik prezidentų susitikimo 
proga, bet ir pagerbiant žuvusius Amerikos kareivius uz 
demokratiją ir krašto laisvę.

Birželio 1 ir 2 dienomis vyks demonstracijos prie n.5. Vilniuje, įvykusiame II LIETUVOS LAIKINOSIOS 
Kongreso Rūmų laiptų (penktadienį) ir šeštadienį taip pat POLITINĖS KONSULTACINĖS Tarybos posėdyje priimtas 
.prie Šovietų ■: ambasados. šių maišinių demonstracijų* pareiškimas, kuriame išdėstytos rekomendacijos Lietuvos 
prašoma kreiptis į rengimo komiteto pirmininkę Audronę TSR Aukščiausios Tarybos sesijoje pirmoje eilėje priimti 
Pakštienę, LB Washington, DC, apylinkės pirmininkę, tel: nutarimą dėl 1939 m. Vokietijos - TSRS sutarties ir jos 
(703)-43(J-tl795. pasekmių Lietuvai likvidavimo, dėl Lietuvos piliečių kari-

Amerikos Lietuvių Taryba, kuriai šiais metais sueina 
5U metų veiklos sukaktis, palaiko ryšį su Amerikos ir 
Lietuvoje atsikūrusiomis demokratinėmis organizacijomis, 
su latvių, estų ir kt. pavergtų tautų atstovais, remia 
visų kitų pozityvius pasireiškimus.

PAKĖLĖ GORBAČIOV’ UI 
ALGĄ IR BIUDŽETĄ 
SVEČIŲ PRIĖMIMUI

WASHINGTON POST 
žurnalistas David Remnick 
praneša, kad įstatymu pa
tvirtintas dvigubas algos 
pakėlimas M. Gorbačiov'ui 
ir taip pat, kad Sovietų Są
jungos prezidento garbės 
įžeidimas yra baustinas.

Komunistų Partijos galva 
- M. Gorbačiov'as iki da
bar gaudavo 1,500 rublių 
mėnesiui. Dabar, kaipo pre
zidentas jis gaus 4000 
rublių, atskaičius mokes
čius - 2,5U0 rb. Priedo- 
paskirtas biudžetas tarptau
tinio standarto skirtas sve 
čių priėmimams.

Vietinė. spauda giria 
nauas algas, nes "jos ski
riamos įstatymu, o ne slap
tomis instrukcijomis". Li
beralus laikraštis OGO- 
NIOK žada paskelbti sąra
šą vasarviečių ir jų dydžių 
išmatavimus, Kurias įsigijo 
karinės vadovybės darbuo
tojai. Sakoma, kad tai bus 
sensacingos žinios.

(Boris Yelstsin yra kri
tikavęs Gorbačiov'o šeimą 
už liuksusą, taip pat Ko
munistų partijos elitą už 
baseinus ir požeminius 
maisto šaldytuvus).

Pagal nustatytą įstatymą 
M. Gorbaciov’as turi teisę 
į 2 vasarvietes - vieną už 
Maskvos, Kitą Kryme, taip 
pat naudoti 1 karinį ir 1 
civilinį lėktuvą. Jo patar
navimui yra automobiliai, 
heliKopteris ir KGB Saugu
mo policija jam ir jo žmo
nai Raišai.

Patvirtintas įstatymas 
dėl prezidento apšmeižimo 
ar įžeidinėjimų, skiria 
bausmės maksimumą 6 
metų.

Anot Estijos advokato I. 
Gryzin' o, "Tai reiškia, kad 
galima nešti ~ plakatą Rau
donojoje Aikštėje su užra
šu: "Pone Prezidente,
Lietuvos blokada yra Jūsų, 
gėda!" - bet negalima Gor
bačiov'apkaltinti krimi
nalu be jokio įrodymo".

Manoma, kad pastarasis 
įsakymas patvirtintas to
dėl, kad buvęs valstybės 
prokuroras T. Gdlyan, 
atidengęs kyšių skandalus 
Centrinėje Azijoje, prive- 
dusius prie Brežnev' o 
žento Y. Čurbanov' o įka
linimo, taip pat apkaltino 
dabartinius ir buvusius 
Politbiuro narius kyšių 
ėmimu.

NAUJAS BANKAS RYTŲ 
EUROPOS FINANSAVIMUI

Š.m. gegužės 19 d. Pran
cūzijos prezidento patarė
jas Jacques Attali išrink
tas vedėju naujojo banko, 
įkurto Rytų Europos finan
savimui. Jis laimėjo 32 
balsus iš 42. Naujasis 
bankas yra įkurtas Prancū
zijos - Britanijos susitarimu.

Olandija protestavo mo
tyvuodama, kad banko 
vedėjas turėjo būti renka
mas Europos bendruomenės.

Naujasis banKas bus 
Londone pagal balsavimus 
23:42; Kopenhaga ir Ams
terdamas gavo kiekvienas 
po 5 balsus.

LIETUVOS.LATVIJOS IR ESTIJOS KELIAI Į LAISVI.

Vytautas Skuodis

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

II. 1. Kauno Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Taryba 
kreipėsi į Lietuvos TSR AT pirm. Algirdą Brazauską su 
reikalavimu, kad būtą užtikrinta, jog Lietuvos piliečiai 
nedalyvaus sovietinės armijos veiksmuose Azerbaidžane,

Išėjo iš spaudos pirmasis numeris Lietuvos Socialde
mokratų laikraščio "LIETUVOS ŽINIOS", kurių vyr. redak
torius - Gintautas Iešmantas. Atsikūrė ir žurnalas "ŪKI
NINKAS".

Rygoje prie derybų stalo sėdo Armėnijos bendrana- 
cionalinio judėjimo ir Azerbaidžiano Liaudies Fronto at-
stovai. Jų susitikimą surengė Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdis, Latvijos ir Estijos Liaudies frontai. Tiksiąs - 
ieškoti būdų tarpnacionaliniams nesutarimams panaikinti.

Sąjūdis ragina Lietuvos TSR AT pradėti derybas 
su TSRS valdžios organais, kad būtų sukurti draugiški 
abiejų valstybių santykiai, pagrįsti 1920 m.liepos 12 d. 

Lietuvos ir Sovietų Rusijos sutartimi.
LKP - I-asis sekretorius A.Brazauskas pasiuntė te-

legramą M.Gorbačiov'ui, prašydamas leisti Lietuvos vy
rams karinę tarnybą atlikti Lietuvoje ir grąžinti į Lietu
vos teritoriją Šiuo metu Užkaukazėje esančius. Jis siūlo 
ir Sovietą Sąjungoje turėti samdomą kariuomenę, kaip 
kad yra Amerikoje.

ESTIJOS Liaudies Frontas nusprendė remti apie 
80 kandidatą į deputatus rinkimuose į Estijos TSR AT.

Estijos TSR visą lygią liaudies deputatą respubli
kinis susirinkimas Tallinn'e apsvarstė Estijos valstybės 
statuso klausimą. Susirinkimas priėmė Estijos valstybės 
nepriklausomybės deklaraciją. Susirinkimas pasiūlė TSRS 
AT-bai pradėti derybas su teisėtais estą tautos atstovais 
dėl Estijos valstybės nepriklausomybės atkūrimo. Deki ara- 
cijoje sakoma, jog Estija per savo atstovus pradeda konst
ruktyvias derybas su visomis šalimis, nuo kurią priklauso 
nepriklausomos Estijos Respublikos atkūrimas de facto.

II.3. Vilniuje įvyko kandidatą pristatymas priešrinki
minėje konferencijoje "LIETUVOS KELIAS". Joje dalyvavo 
apie 4.000 žmonią iš visos Lietuvos. Konferencijoje aptar
tas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio požiūris į Lietuvos 
ateitį, konkretūs žingsniai atkuriant Lietuvos nepriklauso-
mybę. Sąjūdžio remiamą kandidatą yra 148 į 141 vietą 
Lietuvos TSR AT-je. Visi jie išrinkimo atveju pasižada 
nedelsiant kovoti už visišką valstybinę Lietuvos nepriklau
somybę. Priimta: Žodis Sąjūdžio kandidatams, Kreipimais 
į Lietuvos jaunimą, Kreipimasis į lietuvius, gyvenančius 
Sovietą Sąjungoje, kviečiant juos sugrįžti į tėvynę, Krei
pimasis į išeivijos lietuvius, prašant atvykti į Lietuvą 
įvairią sričią specialistus. Priimtos rezoliucijos dėl vietos 
savivaldos rinkimą, dėl Lietuvos valstybinio herbo.

T ęs i a m s ištisą parą piketas prie Vilniaus KGB rū
mą, pradėtas sausio 23 d. Protestuojama dėl KGB archy
vą naikinimo. Jie deginami KGB kieme.

II.4. Maskvoje prie Kremliaus mūrą įvyko demonst
racija, kurioje dalyvavo apie 250.000 žmonią. Buvo reika
laujama įvesti šalyje politinį pliuralizmą. Buvo plakatą, 
reikalaujančią Pabaltijo valstybėms nepriklausomybės.

nės tarnybos, ir kt.
II.5. JAV valstybes sekretorius James A.Baker'lo 

pareiškimas Lietuvos atstovui St.Lozoraičiui, kuriuo svei
kinami visi Lietuvos žmonės su 72-siomis Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo mėtinėmis. Pareiškime sakoma, 
kad VIENINGA IR DRĄSI LIETUVOS ŽMONIŲ KOVA 
UŽ LAISVĘ STEBINA PASAUUį. "Mes esame vieningi 
su lietuvių tauta, taikingai siekiančia savo teisią".

II.6. Vilniuje lankėsi Japonijos konsulas iš Leningrado. 
Jis kalbėjosi su A.Brazausku ir domėjosi M.Gorbačiov'o 
vizitu Lietuvoje.

Kaune lankėsi Italijos specialistai ir sutarė, kad 
ją viena firma pastatys širdies gydymo centrą.

II.7. LIETUVOS TSR AT Prezidiumas priėmė nutari
mą "dėl 1939 metą Vokietijos-TSRS sutarties ir jos pasek
mių Lietuvai likvidavimo". Jame skelbiama, kad LIETU
VOS LIAUDIES SEIMO 1940 m liepos mėn.21 d. Lietuvos 
įstojimo į TSRS deklaracija, kaip neišreiškusi lietuvių 
tautos valios, yra neteisėta ir negaliojanti. Pareiški a m a, 
kad TSRS 1940 m.rugpjūčio 3 d. įstatymas "Dėl Lietu
vos TSR priėmimo į TSRS, grindžiamas Lietuvos Liaudies 
Seimo 1940 m. liepos 21 d. deklaracija, yra neteisėtas 
ir Lietuvos juridiškai nesaisto. Siūloma TSRS pradėti 
dvišales derybas dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
atstatymo.

Uždarytas Vilniuje Revoliucijos Muziejus. Jis bus 
pertvarkytas į LIETUVOS ATGIMIMO MUZIEJŲ, atgimimo 
prasidėjusio XIX a. antroje pusėje.

Maskvos Kremliuje įvyko neoficialus Pabaltijo gru
pės pokalbis su M.Gorbačiov'u. pastarasis mėgino pabaltie- 
čius įtikinti, kad busimoji federacija turės privalumą. 
Išklausęs pabaltiečius, jis pasakė suprantąs, kad Pabaltijo 
respubliką pagrindinis tikslas yra valstybinės nepriklauso
mybės atkūrimas ir išėjimas iš TSRS sudėties. M.Gorba- 
čiov'o nuomone, toks klausimas gali būti teisiam ai iš-

/nukelta į 3 psl............. .../

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 WM 
Toronto. Ont. M6P1A5.

bio fonckj sūkis "Kapitalas Lietuvai, palūkanos 
lietuvybei išeiviToje

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVOS-LATVIJOS IR ESTIJOS KELIAI Į LAISVĘ.
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spręstas tiktai ruošiamo Įstatymo apie respublikų išėjimų 
iŠ TSRS pagrindu. Pokalbyje Gorbačiov’as pasakė: "Tegul 
Lietuva pirmoji paragaus savarankiškumų".

11.8. Spaudoje paskelbtas Komisijos tirti 1939 m. 
Vokietijos-TSRS sutartims ir pasekmėms pirmininko, Lie
tuvos Mokslų Akademijos pirmininko(prezidento) deputato 
Juro Požėlos, pranešimas. Jame siūloma komisijos išvadas 
priimti Lietuvos TSR AT XVII-joje sesijoje. Jos buvo 
priimtos vasario 7 d.

11.9. Tallinn'e įvyko ESTIJOS deputatų suvažiavimas, 
skirtas paminėti TARTU taikos sutarties su Sovietų Rusi
ja 70-ties metų sukaktį. Susirinko 2191 įvairaus lygio 
delegatas ( nuo TSRS ligi vietinės savivaldybės). Už ne
priklausomybės deklaracijų balsavo 2073, prieš 101 (dau
giausiai Interfronto žmonės), susilaikė - 17. Sekantis 
žingsnis - vesti derybas su TSRS vyriausybe dėl ESTIJOS 
RESPUBLIKOS PRIPAŽINIMO de facto.

SĄJŪDŽIO Seimo Tarybos nariai, einantys TSRS 
AT liaudies deputatų pareigas, įteikė Kremliuje besilankan
čiam JAV Valstybės sekretoriui James A.Baker'iui laiškų 
ir deputatų bei SĄJŪDŽIO Seimo Tarybos memorandumų. 
Prašoma, kad jis paremtų lietuvių tautos laisvės ir vals
tybinės nepriklausomybės reikalavimų savo susitikimuose 
su TSRS vadovais ir paskatintų juos neatidėlioti LIETU
VOS SIŪLOMŲ DERYBŲ su Sovietų Sųjunga, kurių pasek
me būtų atstatyta Lietuvos Respublikos nepriklausomybė. 
Memorandume kreipiamasi į laisvojo pasaulio tautas ir 
į nepriklausomų valstybių vadovus, kad pastarieji derybose 
su TSRS valdžios instancijomis dėl demokratinės Europos 
perspektyvų, remtų Lietuvos siekius vėl tapti laisva ir 
nepriklausoma valstybe.

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDIS X-toje 
sesijoje priimtame dokumente dėl požiūrio į dabartinę 
LKP sakoma, jog Sųjūdis buvo ir yra politinė opozicija 
Lietuvos Komunistų Partijai, tačiau gali telktis bendram 
pasipriešinimui išorės grėsmės atžvilgiu. Sųjūdis pritars 
tiems LKP vadovybės veiksmams, kurie gali būti naudingi 
nepriklausomos demokratinės Lietuvos valstybės atkūrimui. 

Pradėjo darbų Romo Gudaičio vadovaujama LKP 
CK komisija ankstesnės LKP 1918-1989 metų veiklai tirti 
ir įvertinti. Komisija išskiria politinį, moralinį ir teisinį 
(kriminalinį) pakaltinimo aspektus, taip pat tris pagrin
dinius parametrus, pagal kuriuos vertintini ankstesnės 
LKP veikėjai: represijos, privilegijos, melas.

Lietuvos TSR AT Prezidiumas išleido įstatymų 
"Dėl švenčių ir atmintinų dienų", pagal kurį VASARIO 
16-toji paskelbta VALSTYBINE LIETUVOS VALSTYBĖS 
ATKŪRIMO DIENA. Tautinėmis šventėmis paskelbtos: 
Š. Velykos, Motinos Diena, Mirusiųjų Pagerbimo Diena 
(lapkričio mėn. 1 d.), Sv.Kalėdos. Nustatyta TAUTOS 
ATMINIMO DIENA- BIRŽELIO 14-toji kaip GEDULO IR 
VILTIES DIENA.

Lietuvos TSR AT Prezidiumas išleido Lietuvos 
TSR spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įsta
tymų. (Vasario 20 d. jis paskelbtas spaudoje).

Lietuvos Komunistų Partijos CK atmetė TSKP 
CK kvietimg sugrįžti į jo sesijų bendroje delegacijoje 
su atskilusia Lietuvos Komunistų Partijos dalimi (TSKP

Valentinas Gustainis

/ Autorius praleido 15 metų Sibire , tremtyje ir 
lageriuose. Spausdiname ištraukų iš nesniai Lietuvoje pa • 
sirodžiuslos jo knygos. Red./
VARŠKĖS IR SŪRIO MIRAŽAI IŠSISKLAIDĖ

/tęsinys/

- Kaipgi taip? - nustebęs paklausiau.
- Ogi visai paprastai: kol ataskaita nebaigta, niekur 

nė vieno neišleisiu, kad ir kas būtų...
- Jeigu taip, tai aš ir be jūsų leidimo, savavališkai 

pas sergančią žmoną nueisiu! - atkirtau. - Negi tai žmo
niška, kad vyras susirgusią žmoną paliktų likimo valiai!

- Aš jums sakau, kad pas savo žmoną jūs neisite, juo 
labiau savavališkai... Nespėsite net keleto šimtų žingsnių 
nueiti, ir jus pasivys milicija. Būsite sulaikytas kaip 
darbo dezertyras, atiduotas teisman, nuteistas, pateksite 
į lagerius, ir jau niekuomet žmonos nepamatysite!- kaip 
kirviu nukirto sūrių gamyklos valdytojas.

Tai ką gi man daryti? - paklausiau labai sunerimęs.
- Kuo skubiausiai baigti metinę apyskaitą, kuri jau ir 

taip turėjo būti trestui įteikta!- paaiškino Sosninas. - 
Pamanykit, žmona susirgo, tai ir darbas turi sustoti!..

Man dingtelėjo, kad kažką panašaus jau buvau girdė
jęs. Taigi mūsų komendantas Jabagane Čiulikovas-Balt- 
pilvis vieną kartą aiškino, kad socialistinėje santvarkoje 
darbas yra svarbiau už viską, jis gyrėsi net savo tėvo 
laidotuvėse nedalyvavęs - ištisą dieną dirbęs.

- Kam aš turėjau gaišuoti? Tėvas vistiek jau negyvas 
- aiškino jis. - Jo lavoną užkasti galėjo ir be manęs.

Supratau, kad šioje šalyje darbas turėjo pirmenybę, 
palyginti su visu kitu. Ėmiau svarstyti, ar teisinga mano 
pažiūra - dėl žmogaus spjauti į darbą. Abejonę dar la
biau sustiprino kolegė, kitos pieninės buhalterė:

- Tik pamanyk, boba susirgo, tai jis nori sužlugdyti 
viso kolektyvo darbą!- gėdino mane. - Mūsų vyrai fronte 
kraują lieja, daug didesniuose pavojuose negu jūsų žmona 
ir mes dėl to nemanome darbo mesti. Mes nesiskundžia- 
me, nedejuojame, mes žinome, kad visiems reikia dirbti. 
Didelio čia daikto, jeigu žmona ir numirtų, - postringavo 
moteris. - jaunesnę ir gražesnę gausi, negi bobų pritrūk
tų!

Man pasirodė, kad ji mane per dantį traukė kažkaip 
piktdžiugiškai. Ir kitos tame kambaryje buvusios moterys 
manęs visai neužjautė. Patyliukais tarpusavyje jos kažką 
šnabždėjosi. Pasijutau, lyg svetimo žąsų pulko paklydęs 
žąsiukas, kurį vietinės žąsys šnypšdamos rengėsi apžnai- 
byti. Jau iš tikrųjų suabejojau, ar begalėčiau savavališkai 
be viršininko leidimo, sergančią žmoną aplankyti. Galbūt 
Sosninas man visai rimtai grasina milicija. Man akyse sto 
jo kalėjimas ir lageris, apie kurį šiokį tokį supratimą 
buvau susidaręs iš Solonevičiaus aprašymų ir iš A. Tolsta- 
jos memuarų apie Solovkus. Bet darbas man visai nesi
sekė, sėdėjau prie rašomojo stalo galvą rankomis susiė
męs. Nutariau pasitarti su tuo teisėju, kuris jau porą 
kartų buvo mane draugiškai pavaišinęs.

- Deja, - tarė jis, - jeigu už savavališką pasitraukimą 
iš darbo arba, kitais žodžiais tariant, už darbo drausmes 
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NACIU KARO NUSIKALTĖLIŲ 
PAIEŠKOS TEBEVYKSTA

P’/lVUC Ji,
1985 ir 1986 metais Kanados spaudoje, radijuje ir 

televizijoje buvo gausu žinių apie holokostą, tariamus ir 
tikrus karo nacių nusikaltėlius. Linksniuota ir lietuviai.

Kanados vyriausybė paskyrė teisėją Deschenes pravesti 
tyrinėjimus ir padaryti rekomendacijas. Jas Kanados 
teisingumo ministeris Hnatyshin kiek pakeitė ir 1987 m. 
išleistas įstatymas teismo procedūrai. Ji yra švelnesnė 
kaip Amerikoje, bet vistiek leidžianti kreiptis į Sovietų 
Sąjungos ar kitų valstybių įstaigas ir priimti informacijas; 
taip pat galimas ir apkaltintojo išdavimas kitam kraštui.

1988 metais buvo palyginamai tylu Kanadoje, bet 
akcija vyko Australijoje ir Anglijoje su panašiais galuti
nais rezultatais, kaip Kanadoje.

Deschenes pateikė 20 asmenų sąrašą, kuriuos patraukti 
į teismą yra pakankamai duomenų. Pavardės neskelbtos 
(atrodo, jų tarpe buvo ir vienas lietuvis) ir kitą 220 
asmenų sąrašą, kurie yra galimi nusikaltėliai, bet reikia 
papildomų tyrinėjimų (pavardės neskelbtos).

1989 m. suimtas vengras Fintą ir jo byla jau svarsto
ma teisme. Media apie jį duoda nemažai žinių. Vėliau 
suimtas vienas baltarusis, ir dar vėliau - čekoslovakas. 
Pastarieji iš kalėjimo paleisti už didokus užstatus.

RCMP talpina paieškos skelbimus laikraščiuose.

Estų veikėjas, palaikantis santykius su estų Washing
tone esančiu informacijos centru atsiuntė dvi iškarpas iš 
Toronte leidžiamo žydų mėnraščio THE JEWISH TIMES.

Vieno skelbimo antraštė tokia: ''Ieškomi liudininkai 
apie nacių, nusikaltimus Lietuvoje". Skelbimas pasirasy — 
tas Pasaulio Žydų Kongreso ir jame sakoma, kad Austra
lijos vyriausybė juos prašė padėti tardymams įtariamųjų 
nacių nusikaltimais Lietuvoje. Ieškomi liudininkai, kurie 
turėtų asmeninių žinių apie žydų žudymus Lietuvoje, ir 
išvardinama 29 vietovės: Alsėdžiai, Alytus, Balbieriškis, 
Degučiai, Joniškis, Kaišiadorys, Krekenava, Kretinga, 
Kuziai, Lazdijai, Linkuva, Molėtai, Pakruojis, Panevėžys, 
Pasvalys, Rokiškis, Radviliškis, Raseiniai, Rietavas, Seme
liškės, Ukmergė, Utena, Vilkija, Žasliai, Žagarė, Žiežma
riai, Kupiškis.

Tai, esą, reikalaujama Australijoje, o kaip Kanadoje? 
Bet ar galima abejoti, kad Pasaulio Žydų Kongresas 
nepanaudos tų žinių ir kituose kraštuose.

Žvilgterėjus į iškarpų bylą, Ottawos dienraštyje THE 
CITIZEN randame 1989 m. rugsėjo mėn. tokį straipsnį: 
"RCMP talpina skelbimus,ieškodama nacių" (Southam 
News, Stephen Bindman). Rašoma, kad RCMP deda skel
bimus žydų spaudoje, prašydama pristatyti liudininkus.

Rašo, kad "Per paskutinius aštuonis mėnesius jau trys 

pažeidimą jūsų įstaiga paduotų jus teisman, tai ir aš, 
jūsų draugas, remdamasis įstaymais, būčiau priverstas 
nuteisti jus ketveriems metams laisvės atėmimo... Jūs 
patektumėte į kalėjimą, o iš ten - į darbo lagerius. 
Tokia, mano mielas, yra visai reali perspektyva...

__. Supratau,^ kad spyriotis pavojinga. Užuot aplankąs, 
p&t!ėkti vį 'IVdffcehtracijbs stovyklą. Betgi į žmonos 

ligą numoti ranka ir nieko nedaryti man atrodė jokiu 
būdu nesuderinama su vyro pareigomis. Nutariau reikalą 
išdėstyti tikrajam mūsų šeimininkui NKVD viršininkui 
Agapovui. Mane išklausęs, jis trumpai paklausė:

- Tai gal norėtum grįžti atgal į Jabaganą?
- Žinoma! Tenai man buvo geriau, - atsakiau aš.
Agapovas pakėlė telefono ragelį, paprašė sujungti su 

sūrių gamykla. Tačiau valdytojas neatsiliepė, matyt, buvo 
išėjęs pietų. Agapovas paliepė man jo vardu įspėti Sosni- 
ną, kad mane iš darbo tuojau atleistų. Pasidarė nepapras- 
tai skaidru, pamačiau, kad aš dar nesu vergas sūrių pra
monėje. Pasidrąsinęs po pietų nuėjau pranešti valdytojui, 
kad NKVD viršininkas man liepia grįžti atgal į Jabaganą, 
todėl su sūrių gamykla turiu tučtuojau atsiskaityti. Ta
čiau Sosninas nepatikėjo, manė, kad noriu jį apgauti, tad 
išplūdo necenzūriniais žodžiais ir liepė kuo rimčiausiai 
dirbti ataskaitos darbą. Pasėdėjęs kontoroje, kol baigėsi 
darbo valandos, vėl nuėjau pas NKVD viršininką ir prane
šiau, kad valdytojas manęs nepaleidžia. Agapovas pakėlė 
telefono ragelį, paprašė sujungti su Sosninu.

- Su Gustainiu atsiskaitykite! - trumpai ir ramiai į 
ragelį pratarė Agapovas. Matyt, iš tenai jis išgirdo "klau
sau!" - nes pats tuojau padėjo ragelį.

- Viskas gerai,- nuramino mane NKVD viršinkas, - 
dabar galite eiti ir persikelti į Jabaganą.

Greitai parašiau pareiškimą, apskaičiavau, kiek man 
priklauso už išdirbtą laiką, gavau pinigus ir su sūrių 
gamykla atsisveikinau. Pasijutau laisvas. Telefonu paskam
binau dukrelei, paklausiau, kaip mamos sveikata. Atsakė, 
kad temperatūra jau nukritusi, sveikstanti. Painformavau, 
kad čia darbus baigiau, kad grįšime atgal į Jabaganą.

Matyt, tą kartą žmonos liga nebuvo jau tokia rimta. 
Dabar man atrodo, kad galbūt nereikėjo tada taip labai 
jaudintis. Galbūt nereikėjo skubėti pasitraukti iš darbo 
pieninėje, kur pavasariop varškės tikrai buvo iki soties. 
Ką gali žinoti, kaip mano ir mano šeimos gyvenimas 
būtų susiklostęs, jei nebūčiau pasitraukęs iš tos sūrių 
gamyklos. Galimas daiktas, tenai man būtų buvę saugiau, 
gal iš tenai nebūčiau patekęs kalėjiman ir koncentracijos 
stovyklon. Gal ir man, ir mano šeimai nebūtų reikėję 
išgyventi tų dešimties žiauraus atsiskyrimo metų. Tačiau 
apie visa tai tegaliu spėlioti grynai teoriškai.

Grįžimas į Jabaganą visai netikėtai sužadino mums gra
žių vilčių, kad isliksime ir neteks per daug badauti. Per 
tuos porą mėnesių, kai aš vaikiausi varškės ir miražų, 
Jabagano tarybiniame ūkyje atsirado naujas direktorius 
G. Savčenka ir naujas vyresnysis zootechnikas, arba ark
lių dalies viršininkas, sutrumpintai vadinamas "načkonu", 
A. Jevreinovas. Savčenka, paprastas arklininkas, į direkto
rius iškilo per savo darbštumą ir sumanumą. Mūsiškiai 
spėjo pastebėti, kad jis geras ir akylas šeimininkas, mėgs
tąs tvarką, tačiau gana pasipūtęs žmogus, į darbininkus 
žiūrintis iš aukšto. "Načkonas" Jevreinovas buvo baigęs 
Frunzės karo~ akademijją, inteligentiškas, visai kito tipo 
žmogus. Mūsiškiai man patarė kreiptis tiesiog į vyresnįjį 
zootechniką ir su juo tartis dėl darbo. Su tuo prašymu ir 
nuėjau į jo butą.

"Načkonas" pirmiausia santūriai paklausinėjo, kur 
mano šeima, patarė nieko nelaukiant ją parsigabenti ir 
pažadėjo parūpinti man tinkamo darbo. Jis parašė raščiu
ką "staininių" arklių viršininkei, kad duotų man arklį ir 
šlajukes šeimai iš Jakonūro parsivežti. į kambarį įėjo jo 
žmona, padavė man ranką ir pakvietė užkąsti. Supratau,

setai tokių^ skelbimų pasirodė žydų laikraščiuose, kuriuose 
prašomi, išliką gyvi per Holokostą, susirišti su RCMP 
daliniu dėl karo nusikaltimų". Panašūs skelbimai buvo 
patalpinti Amerikos žydų spaudoje, bei kai kuriuose Rytų 
Europos kraštuose.

Bill Hobsop, teisingumo ministerijos vyresnysis parei
gūnas pareiškė: "Aš manau, kad tai yra normalus ieško
jimo technikos proceso pratesimas tarptautiniu mastu". 
Jo nuomone, tai yra tolygu tam, ką dažnai matome 
"apie prapuolusį vaiką, ar telvizijoje rodomus nusikalti
mus, parodant nuotrauką". Nesinorėtų su tuo sutikti, 
nes praktika rodo, kad holokostą svarstant, atskirų asme
nų tikri ar tariami nusikaltimai dažnai priskiriami visai 
etninei grupei ar tautybei.

Reikalingas dėmesys

Matomi ženklai, kad puolimai prieš lietuvius atnauji
nami. TORONTO STAR (1989.X.25) pranešime, užvardin
tame "Ottawai įteikta nacių nusikaltėlių sąrašas, kurių 
21. manoma, gyvena. Kanadoje".

Ten rašoma, kad Simon Wiesenthal centras įteikė 
Ottawai 21-no lietuvio sąrašą, kurie, teigiama, buvo 
nacių žudynių dalinio nariai, ir manoma, kad jie gyvena 
Kanadoje. Cituojama tyrinėjimų centro Jeruzalėje direk
torius Efraim Zuroff: "Jų darbas buvo - masiniai žudy
mai. Jie ten dalyvavo vykdyti šaudymą". Toliau sako
ma, kad kas 12-tas Pagalbinis policijos batalijonas buvo 
suorganizuotas vokiečių okupacinės vyriausybės ir padėjo 
naciams žudyti tūkstančius žydų, gudų ir lenkų Kaune, 
Minske, Slucke, Dukare ir kitur.

Tie lietuviai tariamai atvyko po karo laivu į Halifaxą. 
Jie~ buvo jauni ir dabar gali būti virš 60 ar 70 metų 
amžiaus. Bet Zuroff'as sako nežinąs kur jie gyvena ir ar 
dar yra gyvi.

Tokie išpuoliai nėra naujiena. Ypatingai daug jų buvo 
prieš kelis metus, kai pradėjo veikti Deschenes paieškos 
komisija. Tada ypač smarkiai buvo puolami Kanados 
ukrainiečiai. Jie organizuotai labai stipriai reagavo, ir 
nors buvo įtaigojama, kad šimtai tariamų ukrainiečių 
nusikaltėlių gyvena Kanadoje, kol kas joks ukrainietis 
nėra Kanados valdžios patrauktas į teismą. Jų reakcija 
davė vaisių.

KLB tarybos metiniame suvažiavime Toronte 1989.X. 
28-29 /taigi, kelios dienos po minėto išpuolio TORONTO 
STAR ir kituose laikraščiuose /, pranešimuose tuometinės 
valdybos neužsiminė apie bet kokią reakciją saugoti lie
tuvių vardą nuo pažeminimų. Reikia padaryti išvadą, kad 
valdyba nieko nedarė.

Nauja valdyba turi parodyti daugiau apdairumo šiuose 
reikaluose. Tokia informacija apie išpuolius prieš lietu
vius turėtų ateiti ne iš estų informacijos, bet iš KLB 
visuomeninių reikalų komisijos, kurios veiklai išlaidų 
santrauka rodo buvo duota $44,800. J.V. Dns.

kad tai labai kultūringa, puikiai iškauklėta dama. Ant 
užtiesto stalo gardžiai kvepėjo sotūs pusryčiai. Ne ma
žesnę palaimą teikė pokalbis apie pasaulinę literatūrą, 
meną. Man pasirodė, jog Jevreinovai supranta, kad mes 
visi nekalti čia kenčiame, todėl ir rodo žmogišką užuo
jautą. w

Nuvažiavęs į Jakoriūrą, radau seimą vakarieniaujančią- 
Jie valgė tuos pakulinius už mano laikrodį gautus mie
žius. Viralas buvo kavos spalvos, grūdelių plaukiojo ma
žai, tačiau jis buvo pasūdytas, nes sūrių meistrė duodavo 
mano šeimai nuo sūrių likusio tirpalo. Druskos Jakonūre 
nebuvo. Beje, tautietės iš Jabagano buvo įdavusios išalku
siai mano šeimai "lapės pyrago" - porą riekių normalios 
duonos. Kai papasakojau, su kokiais įdomiais ir gerais 
viršininkais Jabagane susipažinau, žmona ir vaikai kone 
apsiverkė iš džiaugsmo.

Negaliu praleisti vieno itin smagaus epizodo iš to 
laikotarpio, kai dirbau sūrių gamykloje. Tai mano šeimos 
maudynės. Beje, turiu pabrėžti, kad rusų tautybės žmo
nės kūno švarą labai mėgsta, paprastai kas šeštadienį va- 
nojasi pirtyje. Tos tradicijos jie laikėsi ir gyvendami tarp 
altajų, kurie anais laikais visai nesiprausdavo.

Tą žiemą Jakonūro sūrių gamykla dėl transporto sto
kos neturėjo sausų malkų. Taupumo sumetimais direkto
rius liepdavo pirtį kūrenti tik kas antrą šeštadienį. Buvo 
nustatyta, kad iškūrentoje pirtyje pirmiausia prausiasi 
direktorius su šeima, paskui buhalterio šeima, o toliau 
jau žemesnio rango darbininkai. Pirtis įrengta gana primi
tyviai. Nedidelėje sandarioje patalpoje, kartais su langu
čiu, o kartais ir be, iš akmenų sukrautas židinys ugniai. 
Ant to akmeninio židinio uždedamas katilas su vandeniu, 
kuris kūrenant net užverda, tačiau svarbiausia, kad įkais
ta akmenys, nuo jų prišyla visa patalpa. Paskui nesudegę 
nuodėguliai išmetami lauk, išleidžiami dūmai ir smalkės, 
atnešama šalto vandens, ir pirtis paruošta. Atėjusieji 
praustis užpila ant raudonai įkaitintų akmenų vandens, 
kuris pavirsta karštais garais. Tada taip puiku pasivanoti 
beržine šluotele!

Taigi, vieną labai šalto šeštadienio vakarą, išsiprausus 
direktoriaus šeimai, buvome pakviesti į pirtį ir mes. 
Džiūgaudami sulindome į direktoriaus šeimos mažai atvė
sintą pirtį. Pro delno didumo langutį mėnulis menkai te- 
švietė, be to, netrukus karšti garai viską paskandino 
tamsoje. Prausėmės, trinkomės galvas, kad ir be muilo. 
Atrodė, jog su kūno nešvarumais numetame ir dalį savo 
kasdieninių vargų.

- Oje, - staiga suspiegė žmona, - koks čia žvėris grie
bia mane už kojų?!

Pasirodo, pirtyje buvo dvi pusmetinės kiaulaitės. Ka
dangi sūrių gamykloje sezono metu būdavo daug visokių 
išrūgų, tinkančių kiaulėms penėti, tai pieninės buvo įpa
reigotos laikyti po tam tikrą skaičių kiaulių. Tačiau 
kitokio pašaro ir jokio tinkamo tvarto joms laikyti nebuvo, 
todėl dauguma jų išdvėsdavo pirmiesiems šalčiams užėjus. 
Bijodamas atsakomybės už valstybinio turto pražudymą, 
sūrių gamyklos direktorius tas dvi išlikusias kiaulaites 
laikė pirtyje... Nepaisant to, kad turbūt vienintelį kartą 
per visą gyvenimą maudėmės drauge su kiaulėmis, jautė
mės ne mažiau palaimingai, negu grįžę iš turkiškos pir
ties "Ham-Ham" Paryžiuje, kur buvome ne kartą lepinęsi.

Atsisveikinome su tuo mums nesvetingu Jakonūru be 
jokio apmaudo, mandagiai. Visai temstant, susisodinęs į 
rogutes^ žmoną, brolienę, dukterį ir sūnų, pasiėmęs visą 
dviejų šeimų mantą, kuri iš tiesų tebuvo tik tuščia lenti
nė dėžė nuo muilo, pasukau sartukę į Jabaganą, kuriame 
prieš pusantrų metų buvome įkurdinti drauge su starais, 
kad kuo greičiausiai, kaip sakė tuometinis tarybinio ūkio 
direktorius Komarovas, visi išstiptume.

(Bus daugiau)
3 psl.



KULTŪRINIS 
PERSĖJĄ

Leonidas Jacinevičius

Jie buvo vieninteliai, čionai atėję be žmonų. Jos tik
riausiai dar laigė žaliose pievelėse, ir taip buvo žymiai 
gražiau negu pririšti jas prie savęs ir ilgainiui paversti 
nulinėmis asmenybėmis. Kažkas nulaistė girtomis ašaro
mis -šventą mokyklos suolą, ir misterija pasuko nauja link 
me, nes tamsta auklėtoja su linų spalvos šinjonu pradėjo 
kalbą, kad apskritai ji yra patenkinta savo auklėtiniais; 
niekas neatsisėdo į kalėjimą, o priešingai, kai kas spėjo 
atsisėsti į aukštas kėdes (aš tik džiaugiuosi, draugas 
t .-t • . ’nė

yra

Ju-

atsisėsti i 
Jonai) ir netgi nusipirkti mašinas. Pasidžiaugė, kad 
vienas nepaėmė į žmonas svetimtautes, kad visi 
tikri lietuviai ir inteligentai.

Reikia pavaryti mistikos, pasakė jam Augustas, 
zas pritariamai sukrutino barzdą. Jo geros liūdnos akys 
padžiūvusiame veide visuomet žvelgdavo su šventojo at
laidumu, bet dabar buvo veidmainingai primerktos, tary
tum nežinotų - juoktis ar verkti.

Gerai, sutiko Rokas, nes jautė savyje nubundant anar
chijos demoną, o gal atžagareivišką velnią. Velnio akyse 
blykčiojo pasiutusi ironija, lydima pasiutusiai mandagių 
manierų, kai jam leido šnekėti. Noriu kartu sus jumis pa
sidžiaugti, kalbėjo velnias, kad visiems čia susirinkusiems 
be komplikacijų prigijo dvasinio taurumo ir moralinės 
didybės skiepai. Tiesa, inteligentai visais laikais stenėjo 
ir laukė kažkokio išganytojo ar donkichoto, kuris ateitų 
išmėžti jų prikrauto mėšlo. O jis ateina ir sako: "Idiotai, 
štai poetas mirė nuo džiovos, kitas iššoko pro langą". 
Statysim paminklus, sukrunta visi ir paleidžia ratu kepu
rę. Mes visuomet užu dvasios didybę, tas daiktas mūsų 
kraujyje, taip sakant... Ir pešasi dėl turgelio direktoriaus 
vietos. O turgelio aikštė niekad nebūna dyka; čia muša 
silpnesnį arba užjuokia keistuolį.

Kalbėk apie save, Rokai!- ėmė šaukti visi kartu, 
trepsendami kojomis, nes tamsta auklėtoja verksmingai 
patempė lūpą ir gana sceniškai nusigręžė į langą. Pažįsta
mas judesys, ir įmitusių berniukų širdys padrungo. Kalbėk 
apie save, šaukė sodriai išraudę vaidai, o nutrūkus šauks
mui, prie išžiotų burnų kilo pilnos stiklinės ir leidosi tuš 
čios. Išpažintį ir atgailą už dešimtį metų. Ar tikrą dary
ti išpažintį, paklausė atžagareiva velnias, truputį blykšda
mas. Žinoma, tikrą! Ranką pridėjęs prie širdies!

Juzas dabar žiurėjo į jį plačiai atvertomis akimis, su, 
biblinių liūdesiu ir kramtė tuščią molinį kandiklį. Augus
tas sėdėjo tiesus kaip į upės dugną įkaltas stulpas, tik jo 
nosies įspūdingas kablys žvilgėjo smulkute rasa.

Bet šitos žinios nespės su-

Gerai, pasakė Rokas, visą tiesą... Aš numanau, ką jūs 
norėtumėt išgirsti. Labai gerai, išgirsite, ko trokštat. 
Keturis kartus buvau gydytas nuo alkoholizmo, bet ligi 
šiol esu nepataisomas alkoholikas. Gyvenime ničnieko ne
pasiekiau, piešiu kino reklamas, o kartais gaunu pailiust
ruoti kokią nors knygelę. Be to - esu baisus mergišius, 
ne kartą muštas per dantis.
dygti jumyse ir prinokti kaip žirniai ankštyse, kad vėliau 
.pabirtų jūsų svetainėse arba pri© .karčemos stalo. Po 
mokyklos laiptais padėjau savo gamybos bombą, kuri jus 
visus išneš į orą dar nespėjus nusipirkti automobilių, 
kuriuose norėtumėte dulkinti mergas, pasislėpę nuo savo 
švenčiausių žmonų, broliai, lietuviai, inteligentai...

Visi pritilo, nes čia buvo šis tas svarbiau už marinuo
tą silkę ar sūdytus grybelius. Turėčiau krauju išpirkti 
savo žodžius, pridūrė Rokas, gal kas nors paskolins šau
namą daiktą.

Baltos apykaklės su kaklaraiščiais įniršo. Jos pūtėsi, 
gargaliavo, kaišiojo panosėn plaukuotus kumščius, pada
bintus sutuoktuvių žiedais. Du nuskubėjo patikrinti, ar 
nėra bombos, bet surado tik nušiurusį, niekad nesenstantį 
direktores kaktusą. Nusistebėję abu užmigo vietoje.

Roką išsitempe į koridorių pasikalbėti. Laiptai buvo 
labai statūs, ir jis nenorėjo nuo jų skristi, o atKakliai 
reikalavo šaunamo daikto. Kažkas jam atkišo savo sėdynę, 
ir tuojau pat prakilnius mokyklos sklautus suvirpino lauki
nis klyksmas. Šūvio nebuvo.

Juzas praskyrė keršto troškusius, pasiėmė Roką po pa
žastimi ir išlingavo pro duris. Augustas pėdino iš paskos 
ir santūriai stebėjosi, iš kur Rokas turi tiek pasiutimo, 
nes pažastyje nešamas staiga ėmė verkti ir grasino įkąs
ti į šonkaulius. Nuleistas ant nuosavų kojų, jis truputį 
pralinksmėjo ir pareiškė, kad jie visi trys turi savo, 
kitokį pasaulį, kurio niekas neapdergs ir apskritai nepa
jėgs tenai įkišti savo snarglėto snapo. Augustas pritarė 
tai minčiai ir vogčiomis išsitraukė didelę mėlyną nosinę.

Mes dar turime laiko, tęsė Rokas, ir iš to laiko susi
kalsime plaustų, kol reikės grįžti į NORMALES. O tie 
puslavoniai tegul gauna galą nuo savo pašvinkusių taukų.

Vangia eigastimi slinko pro šalį tamsialangiai sena
miesčio namai, jų aptrupėjęs tinkas balzganai švietė 
tamsoje. Kokios dvasios juose gyvena, ar tiesa, kad mes 
grįžtame iš karnavalo? Aiškiausiai prisimenu šlapimu dvo
kiančias pjuvenas. Nebambėk, Augustai, aš nieko neuž- 

visą klaną 
šaukštadir- 
bijūnėliais, 

kiančias pjuvenas. Nebambėk, Augustai 
sipuolu, bet ir tu pats kuo puikiausiai matei 
gyvų Domje personažų. Turiu idėją. Įsteikime 
bių artelę. Tautiškų šaukštų, su rūtelėmis ar 
išdrožtais kote. Juk vertins kada nors...

Kai Rokas nubudo, primiausia pamatė 
sujauktas lovas. Baltos marškos teatrališkom 
kūpsojo geležiniuose guoliuose, vaje, kokia faktūra, nagus 
nusigraužtum.

Grindys buvo šaltos, jis pravėrė duris į kitą kambarį, 
čia ant žemės mėtėsi sudžiūvusio gipso ir molio trupi
niai, lentynose neregių akimis žvelgė gipso galvos, vidu
ryje kambario, drobulėmis apvyniota, stovėjo kažin kokia 
molinė moteris, turėsianti veikiai parodyti savo deformuo
tą bronzinę, o gal ir betoninę nuogybę. Roką krėtė drebu
lys, kurį reikėjo įveikti kaip pasalūniškai užpuolusį priešą. 
Atsigulė ant grindų, jausdamas, kaip į nugarą, pečius ir 
blauzdas skaudžiai įsispaudžia aštrus trupiniai. Drebulys 
turi praeiti. Dalyvauju abstrakcijoje. Kaip gražiai sustoja 
laikas. Mažutė iškyla į nebūtį...

Meluoju, iš pat ryto ir jau meluoju. Kaip negražu.
Jis visą laiką niekaip negalėjo užmiršti, kad šitame 

mieste yra jo tėvas, senas graveris; kartais tai jausdavo 
ypač stipriai, tuomet išvysdavo kietą žilų plaukų pakaušį 
pūpsantį virš didinamojo stiklo. Jeigu pakeltų išblukusias 
trupareges, akis, aa... tai tu, tarytum apkerpėjusi uola, 
nesistębinti nei atplaukiančiais, nei išplaukiančiais laivais 
Tegul sau taip ir sėdi.

Išgirdęs butelių skalandavimą ir kojų bilsmą, Rokas 
šoko rengtis. Augustas iš tinklelio traukė alaus butelius,

4 psl.

dvi tuščias
klostėm

o Juozas raikė olandišką sūrį.
Sapnavau smagų sapną, tarė jam Augustas. Erdvi 

spalvotom plytelėm grįsta aikštė, o mes gaudom kažko
kias kekšeles. Vejamės kvatodami ir žinom, kad nesu- 
gausim, jos lengvos kaip paukščiukai, ar ne malonumėlis 
pasilakstyti?

Ar vakar čia buvo mergų, paklausė Rokas, rodydamas 
į lašinių gabalą, ant kurio buvo likęs raudonų lūpų atspau
das. Kas bučiavo lašinius?

Juozas ramiai supylė į savo barzdotą kiaurymę butelį 
alaus ir priėjo prie spintelės. Tai vienas iš lietuviško 
meno apibūdinimų, pasakė, didžiulėse letenose sukalioda
mas lašinius.

Reikėtų tiems lašiniams sukalti rėmelius, rūškanai pri
tarė Rokas.

Augustas papurtė plaukus ir prisiartinęs atsikando 
didelį kąsnį su raudonų lūpų žyme.

Teisingai padarei, Rokas žiūrėjo, kaip kruta Augusto 
žandikauliai, mes ir taip per daug linksminame miesčio
nis. Juk jie nori, kad mes laktume degtinę, kirkintume 
mergas ir gyventume šiukšlinose kamarose. Kitaip nelaiky
tų mūsų talentingais. Sakytų - susitvarkė, bet dirba žy
miai prasčiau. Todėl ir norisi kartais išsikeikti ir išsidūk- 
ti. Lėkit, vai lėkit iš manęs gaivalai, tegul bus pagirtas 
lietuviškas santūrumas.

Staiga jis paniuro. Koks ten pakaruoklis kybo virš du
rų? Tavo senas eskizas, kurį mums atvilkai prieš penketą 
metų. Mergaitės galvutė, žiautarodamas sūrį, patikslino 
Juzas, rodos, taip ją pakrikštijai? Rokas parėmė kumš
čiais galvą ir sustingo įsispitrijęs į sieną virš durų. Kvai
lystė, tarė jis, čia ta^ kurios negalima rasti. Aš viską 
žinau, drovėdamasis ištarė Augustas, dantimis atidarė 
naują butelį ir pripylė jam. Vadinasi....

Taip, vadinasi, piktai prislėgtu balsu atkirto Rokas. 
Negalim būti kartu, nors tebešliaužiam į vieną pusę. Kai 
nuteistam, ji tampa didinga, tauri kaip katedros bokštas. 
Kai priartėjam, atsiveria visa nykštuko menkyste. Pinigai, 
pinigai, pinigai, kerštingai sušnabždėjo. Vėl sprunku šalin; 
o ji vėl ta, kurios negalima rasti. Blogai, seni, palingavo 
barzdą Juzas. Tai Dievo rykštė.

Pats žinau. Kuo ji vardu? Kaip ją pavadinti?
Ką? Vienu balsu paklausė Augustas ir Juzas.
Tą, kuros negalima rasti.
Nežinau, atsakė Augustas.
Nežinau, atsakė Juzas.
Tada Rokas pasistatė taburetę ir nukabino eskizą 

sienos 
mėn. 
ruošė eiti

Aikštę klojo plaimingos vėsos šešėlis nuo rotušės sie
nų. Tėvą jis pamatė dar iš lauko pro siaurą dirbtuvės 
stiklą. Saulė buvo išblukinusi pečiuose jo mėlyną satino 
chalatą. Atrodė, kad jis amžinas šioje vietoje, kaip ir 
rotušės bokštas su nutukusiais ir geidulingai kurkiančiais 
balandžiais.

nuo 
Atsargiai švarko rankove pavalė stiklą, nušoko že-

Tėvas pasakys, tarė jiems įsitikinęs, ir visi susi- Universitete studijavo lietuvių literatūrų, germanistiką, 
pedagogikų. Taip pat lankė Balio Sruogos teatro semina
rų. 1934-36 m. mokytojavo Aukštadvario progimnazijoje. 
1936-39 m. buvo Klaipėdos, o 1939-40 m. Vilniaus radio
fonų vedėjas ir 1940-41 m. Vilniaus Valstybinio Teatro 
direktorius

Pokario metais gyveno Ravensburge, Vokietijoje. 
1949 m. atvyko į JAV, Bostono miestan.

Yra parašęs visų eilę vaidinimų scenai ir radiofo
nui. Išleido humoristinės poezijos knygas: "Anapus Teisy
bės", "Ir Atskrido Juodas Varnas",(už šių gavo Lietuvių 
rašytojų D-jos premijų 1966 m.), "Saulės Šermenys" ’(Uius- 
truota dail.V.Vizgirdos), "Ko Liūdi, Putinėli?"; tragikome
dijų 4 veiksmų - "Mėnulio Užtemimas". Šalia to- keliavo 
su rečitaliais po visas lietuvių kolonijas,20 metų buvo 
Bostono Šeštadieninės Lituanistines Mokyklos vedėju, pas
toviai vadovavo ir Bostono Dramos Sambūriui. b.

Visi trys sugužėjo į ankštą dirbtuvę. Aa, tai tu, tėvas 
pakeitė akinius kitais, kad gulėtu jį apžiūrėti. Pačiupinė
jo pasilenkęs jo švarko rankovę. Tas pats ir tas pats... 
Gal buvai pas seserį? Pasistatė kooperatinį butą... Meluo
ji, seni, tyliai pasakė Rokas, tu jai pastatei. Blogai pa
darei. Dabar tikrai negalėsiu jos aplankyti. Tėvas senio- 
kiškai pačiaupojo lūpas. Nagi? Ji ir anksčiau į mane žiū
rėjo kaip į nenormalų. Kaip į ubagą. Tėvas patylėjo ne
skubėdamas šito nei paneigti, nei patvirtinti. Tai gal 
šliūbinius žiedus jau atsivežei? Ir pamaišė mažuoju pirštu 
smulkių dildelių skardinėje.

Sakyk, kas čia? Rokas prikišo prie jo akinių mergai
tės protretą.

Persėją, kažko nepatenkintas sumurmėjo senis ir vėl, 
pakeitęs akinius, ėmė naršyti po savo gelžgaliukus ant 
stalo.

Kodėl Persėją?! Nėra tokio moters varde! Yra tik 
Persėjo žvaigždynas, niršo Rokas.

Persėją, atkakliai patvirtino senis ir atsuko nubluku
sius pečius.

Senis gudrus, tarė Augustas, kai jie išėjo gatvėn. Tai 
ta, kuros negalima rasti.

Pagaliau ar ne vistiek, apaštališkai pridūrė Juzas, 
moteris ar ištisas žvaigždynas...

Puiku, vyrai, pasakė Rokas, vyniodamas į laikraštį 
Persėją^ į traukinį galit manęs nelydėti. Mums visiems 
reikia šėtoniškai daug padaryti. Pats laikas grįžti į NURr 
MALES.

Rokas važiavo pustuščiame vagone, laikydamas ant 
kelių į laikraštį suvyniotą Persėją. Už poros suolų buvo 
sutūpęs būrelis mergaičių, kurios čiauškėdamos tarpusa
vyje žvitriai šaudė akimis jo pusėn. Kiekgi joms metų? 
Po aštuoniolika, ne daugiau. Jau taip stengiasi rodyti 
savo šlauneles, taip stengiasi. Skystos dar tos šlaunelės, 
bet mergiščios jau įsitikinusios, kad dievažin, koks turtas.

- Tegul pakviečia mus į restoraną, - nugirdo Rokas 
vienos balsą. - Tokie frankų neskaičiuoja. Paskui 
plausim.

Suprunkštė, suicikeno ir visos kartu įsispitrino į Roką.
- Ko spoksot, vaikučiai? - paklausė Rokas ir patapš

nojo sau per kišenes. - Gaila, neturiu saldainių.
- Jūs mums patinkate.
- Visoms?
Vėl tykus juoko purslojimas.
- Žinoma.
- Tikrai gaila, kad neturiu saldainių.
- O mes nenorim saldainių. Geriau į restoraną.
- Ko jūs, vištelės, ten nematėt? - ir pats pagalvojo:

> ko aš nirštu"..."
- Senis jisai, - pasakė kažkurį. - Jumoro nesupranta.
Roką iš karto apėmė nykus nuobodulys. Pasikišęs po 

pažastim Persėją, išėjo į tambūrą.
Nuolatinis įniršis. Prieš ką? Prieš patį save? Prieš 

Prieš ką? 
siekimus? 
Tuoj bus

nusi-

"O

kitų laimės, sotumo, pasitenkinimo supratimą. 
Prieš sukiaulėjimą, veidmainystę, trivialius 

Rokas žiūrėjo pro langą į žalumos šėlsmą, 
trisdešimt. Laikas susitupėti.

ŠKausmas ir įniršis, pakartojo blyškus jo 
prilipęs prie durų stiklo iš lauko pusės.

Reikia atsikratyti vieną kartą. Pats laikas. Rokas 
tebežiūrėjo į savo atspindį durų stikle, paskui pamatė, 
kaip jis piktai nusikvatojo, jo kūnas plačiu lanku pakilo į 
orą, sekundę pakibo, tuojau pat trenkėsi į pylimo kraštą, 
nuriedėjo žemyn it skudurų gniužulas ir sustingo atvertom 
pašaipiom akim.

Sudie, pasakė Rokas savo, atvaizdui, tysančiam pylimo

atvaizdas,

Antanas Gustaitis

LAIŠKAS PROSENELIUI

Rašau tau danguosna, mūs protėvi, seneli, 
Per mylimas rankas linkėjimų siunčiu, - 
Tik vakar pas tave išvyko mano Nelė, 
Tavernoj, be kančių.

Nenusigąsk, senei, jos rūbo mini-mini, 
Nerūstauk, jei maldoj tau barzdą pakasys, 
Jei užčiulbės dausoj, rods, giltinė naminė 
Ir vėl kaip vieversys.

Gal nežinai: seniai žmogaus gavėnios baigės, 
Ir valgai ten kruopas dar šaukštu mediniu, 
Kai tave, šermenų gaiviu alum apsvaigęs, 
Dainuodamas miniu.

Dėkoju tau karštai už rugelius ir miežį, 
Už paliktą plaušų bizūną ant vinies, 
Kad liepos vakare mums žiogeliu užgrieži, 
Pro sapną vaidenies.

Tik mes jau nebe tie - su jurginų kepurėm, 
Apklabinę svirnus, apdūsavę lažus, 
Kurie kadais smėly plonais piršteliais kūrėm 
Vaikystės peizažus.

gyvenimui anam, 
kurias močia pripildė,-

Senas karnų vyžas, autus, dalgius ir dildę 
Surinkom apgailėt 
Akmens ašaruves, 
Tabako pelenam.

lyg ąžuolus išrovus,išguldė jus audra, __ _
Ir Dievo vazone išaugome kiti:
Jūs maudėtės Merky su marškiniais ir drovūs - 
Mes mirštame girti.

ANTANAS GUSTAITIS - poetas humoristas, aktorius,rašy
tojas, g.1907 m.kovo mėn. 12 d. Gustaičių k., Marijampo
lės apskr. 1927 m. baigė Marijampolės Mokytojų Semina
rijų. Po metų mokytojavimo, Kaune, Vytauto Didžiojo

ooooooooooooooooooooooooooooooooo
papėdėje.

Ir čia pat prisiminė nepatogiai pažastį spaudžiantį 
nešulį.

Persėją, pakartojo mintyse, gūžtelėdamas pečiais. 
Nepasiekiamas maksimumas, į kurį visą gyvenimą stie
piasi širdis.

Durų viršulangis buvo pravertas, Rokas negrabiai 
įbrazdino į plyšį savo eskizą ir stumtelėjo kiek galėda
mas toliau. Oro gūsis bemat nuplėšė laikraštį, į kurį 
buvo įvyniotas piešinys, kaip peilio ašmenys žybtelėjo 
stiklas prieš saulę, nedidelis stačiakampis sunkiai šoktelė
jo aukštyn ir dingo susiraizgiusiose krūmokšniuose.

Jeigu stiklas nesudužo, lietus nenuplaus tušo, bet sura
dusiam ir į galvą neateis, kad čia visai kas kita, o ne 
žavi mergaitės galvutė.

Kino teatro direktorių Rokas rado kabinete. Dar sto
vėdamas už durų išgirdo, kaip pliktelėjęs, atletiško sudė
jimo keturiasdešimtmetis vyras sunkiais žingsniais vaikš
to po kilimą, bandydamas dainuoti žemas gaidas. Jis 
krankščiojo kaip džiovininkas ir retkarčiais pakvunkindavo 
pianino klavišą. Kurį laiką jis slėpė nuo visų, jog staiga 
susigalvojo imti dainavimo pamokas, naiviai pasikliauda
mas kitų nenuovokumu. Kažkam pagyrus, daugiau nebe
sivaržė. Šiandien jis buvo ypač patenkintas savo vokalo 
pratybomis ir kalbėjo kaip gerai nusiteikęs kunigaikštis.

- Na ką čia, mano mielas ... Kokį pasiaiškinimą? 
Cha, cha!.. Argi aš prašau, reikalauju?

- Aš nebuvau dvi dienas darbe, - spyrėsi Rokas. - 
Ir privalau pasiaiškinti.

Jis stovėjo "ramiai" , kaip jį mokė armijoje.
- Bet juk reklamą nupiešei dar praėjusią savaitę! Ko 

gi iš manęs nori?
- Pasiaiškinti. Už viską. Drabužius, eigastį, balsą, 

akių spalvą...
- Liaukis, - griežtai sudraudė jį direktorius. - Buvau, 

beje, nusileidęs į rūsį ir mačiau tavo naujus darbus... 
Nesupyksi, ką? Tuos, kuriuos atmetė žiuri. Anksčiau soli
džiau dirbai. Buvo kažkoks siužetas, prasmė...

- Visai teisingai. Žiuri irgi taip mano.
- Apsimeti juokdariu? - įtariai pažvelgė direktorius.
- Ne. Aš pats dabar matau savo klaidas. Valiūkavi- 

mas spalvomis, neatsakingas valiūkavimas... Vaikėziškas 
azartas...

- Aš maniau, ginčysies, - beveik nusivylęs tarė direk
torius. - O tu juokauji.

- Aš nejuokauju, direktoriau.
- Iš tiesų... Malonu, žinoma...
- Ir aš džiaugiuos, kad pačiu laiku...
— Vadinasi, tvarkelė. Užšoksiu vėliau naujų paveikslų 

pažiūrėti, nepyksi, ką? O dėl tų dviejų dienų, - jis ne
kantriai mostelėjo ranka, - apsiramink, apsiramink...

Rokas tylėjo.
- Menininkas menininką turi suprasti, - užbaigė direk

torius. Priėjęs prie antvožo pianino, pakvunkino bosinį 
klavišą ir kolegiškai pamerkė nepaprastai žydrą, tarytum 
stiklinę akį.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
$



statomam Vytauto 
paminklui kertinis 
buvo pašventintas 
Didžiojo bažnyčios 
Ričardo Mikutavi- 
Dalyvavo minios

iB PADANGĖS MIELOS
( IŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE ) 

PAŠVENTINTAS 
PAMINKLINIS AKMUO

KAUNE, Laisvės Alėjos 
aikštėje 
Didžiojo 
akmuo 
Vytauto 
klebono 
čiaus. 
žmonių.

Šis kertinis akmuo buvo 
atvežtas iš Žalgirio mūšio 
lauko,, iš tos vietos, kur 
1410 m. stovėjo mūsų di
džiojo kunigaikščio, vėliau 
pripažinto karaliumi, 
kai.

Paminklui lėšos 
surinktos iš Lietuvos 
nių

partiją, dirbo agitacijos 
ir propagandos darbą. Po 
3 metų baigė partinę mo
kyklą ir 1963 m. visuome
nės mokslų mokyklą Mask
voje. Taigi, smegenys buvo 
gerokai 
įvykiai 
jo nepaveikė, 
ir jo "bosų" 
kad reikalinga 
ir demokratija.

išplauti ir jokie 
tautos genocide 

Nepaveikė 
tvirtinimai, 
Perestorika

pul-

sugrąžinti 
pradžioje 

kurijai 
prelatūrai

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI.PATI SAV¥S IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VlfMA

kRe<vi
VE/DR002/M

buvo 
žmo- 

apie 400.000 rublių 
surinko "Aukuro" Klubas.

Sukurtas skulpt. Vinco
Grybo paminklas liejamas 
Vilniaus "Dailės" kombinate.

• Galų gale 
balandžio mėn. 
Telšių vyskupijos 
ir Klaipėdos 
priklausę pastatai- rūmai.

Savuose pastatuose da
bar jau gali dirbti Kauno 
ir Panevėžio arkivyskupijų 
kurijos. Marijampolėje bai
giamos įrengti patalpos 
Vilkaviškio vyskupijos kuri
jai. Liko dar nesutvarkyti 
Vilniuje "laikinai” patalpas 
užimančių įstaigų reikalai.

PARAMA MEDIKAMS
JAV lankęsis Lietuvos 

sveikatos apsaugos ministe- 
rio pavaduotojas A.Blažys 
susitarė su keliomis garsio
mis klinikomis ir universi
tetais dėl Lietuvos gydyto
jų stažuočių. Taip pat už
megzti ryšiai su farmacijos 
įmonėmis. Chicagos meras 
R. Daley pažadėjo remti 
JAV ir Lietuvos medikų 
bendradarbiavimą.

Reikia tikėtis, kad mū
sų medikai, pasidalinę 
mokslinėmis žiniomis, nesi
žavės Amerikos gydytojų 
"doleričio" simptomais...

EKSPO- 
KAUNO 

Muzie- 
Angeles 
Karibu- 
Siaurės 

tautinių

• NEĮPRASTAIS 
NATAIS pasipildė 
M.K.ČIURLIONIO 
jaus kolekcija. Los 
gyventojas Juozas 
tas padovanojo 
Amerikos indėnų 
rūbų elementus, namų apy
vokos reikmenis, jų taiko
mosios dailės kūrinių. Išei
viai lietuviai dar dau
giau suprato ir įvertino 
indėnų liaudies meną, negu 
kad daugumas amerikiečių.

na- 
kad 
ko-

ATIMTAS PROFESORIAUS 
TITULAS įGAMAI

Vilniaus Pedagoginio 
Instituto Mokslinė Taryba, 
dalyvaujant 22 nariams 
(iš 31), slaptu balsavimu 
panaikino Mykolui Buroke
vičiui suteiktą mokslinį 
profesoriaus titulą.

Mokslinės Tarybos 
riai priėjo išvados, 
M.Burokevičius, dėstęs
munizmo teoriją Vilniuje 
ir Kaune, parašęs daug 
knygų apie komunizmo
suklestėjimą Tarybų Lietu
voje, nekompetentingai 
nagrinėjo Lietuvos istoriją, 
dažnai ją klastodamas.

Pastaruoju laiku jo pas
kaitos sukeldavo studentų 
viešą nepasitenkinimą ir 
jie dažnai atsisakydavo 
klausytis jo paskaitų arba 
būti jo egzaminuojami.

Kuomet Lietuvos Komu
nistų Partija, vadovaujama 
Algirdo Brazausko, nutarė 
atsiskirti nuo TSKP, M.Bu
rokevičius su kitais įsteigė 
TSKP Lietuvos respublikinę 
organizaciją, paklusnią. 
Maskvai ir tapo tos parti
jos vadovu. Š.m.kovo mėn. 
25 d. jis buvo pakvietęs 
Sovietų kariuomenę užimti 
VILNIAUS PEDAGOGINIO 
INSTITUTO patalpas.

M. Burokevičius yra 
gimęs 1927 m. Alytuje. 
Būdamas 19 m. amžiaus, 
1946 m. įstojo į komunistų.

POZITYVUS SPRENDIMAS 
NEPOZITYVIAI SITUACIJAI

LKP CK pasiūlė Lietu
vos Respublikos Ministerių 
Tarybai projektą pakeisti 
Vilniuje esančio V.Lenino 
paminklo įrašą tokiu:

"Vladimirui Leninui
-pirmajam Tarybų Rusijos 
vadovui, pripažinusiam 
1920 m.liepos 12 d. nepri
klausomą Lietuvos valsty
bę".

TIEK DAUG 
ATITAISYMO...

Milžiniškas šiukšlynas 
-savartynas riogso netoli 
Nemenčinės. Aptverta teri
torija yra perkrauta šiukš
lėmis, liekanomis, netgi 
srutomis. Apylinkės komu
nalinių įmonių kombinato 
vadovybė buvo pasižadėju
si iki šių metų pradžios 
sutvarkyti aplinką, bet 
pažadai taip ir liko paža
dais...

Žmonės ,, nprętįų .<jiri?ti 
toje vietoje žemę, bet 
kol nepašalins sąvartyną- 
žemė eina niekais. Apie 
ekologiją, kaip ir apie daug 
ką nebuvo iš anksto galvo
ta arba planuota iš to 
"išmintingiausioje " centro.

Gal dabar, savieji, kai 
sąlygos sunormalės, imsis 
rimtai ir ekologijos.

a

Miss Vilnius —89 — Ramunė 
Chodosevičiūtė, Vilniaus II 
ligoninės gydytoja, paskirt 
stažuotis JAV —ėse.

e TARPTAUTINIS religinės 
muzikos festivalis buvo 
surengtas ŠIAULIUOSE, 
o dalis programos pakarto
ta Vilniaus, Panevėžio,Tel
šių, Joniškio ir Kelmės 
bažnyčiose. Festivalis vyko 
balandžio mėn. 16-23 d.d. 
į koncertus įsijungė sve
čiai iš Latvijos, Gudijos,Ru
sijos. Chorams iš Lenkijos 
ir Britanijos nedavė vizų.
• TELŠIUOSE 
perkamos prekės 
kastuvai, dalgiai 
smulkus žemės
reikalingas inventorius.

Ryškėnuose tarybiniame i 
ūkyje darbuojasi ir 70 ark
lių.

Anulėnų 
specialistai 
dviračiais, 
Ji rektorius 
Telšių prekybos bazės.

BILIARDAS DAROSI 
POPULIARUS

Lietuvos biliardo meist
rai laimėjo žaidynėse Uk
rainoje. Dabar jau 20 ko
mandų pareiškė norą daly
vauti pirmą kartą Lietuvo
je surengtame biliardo 
čempionate. Komandą su
daro 3 žaidėjai. Norint 
laimėti, reikia iškovoti 
5 pergales. Pirmasis varžy
bų etapas baigsis birželio 
mėnesį. Po vasaros atosto
gų bus surengtas finalinis 
turnyras, kuriame dalyvaus 
8 stipriausios grupės. Kol 
kas pirmauja Panevėžio 
"Dublios", Klaipėdos Mėsos 
Kombinato, Šiaulių "Tauro" 
ir Vilkaviškio RSO biliardi- 
ninkai. Kol kas dar nedaly
vauja patys pajėgiausi šio 
žaidimo sportininkai.

Vilniuje sudaryta Lietu
vos rinktinė, kuri ruošiasi 
pirmajam tarprespublikinam 
susitikimui su Ukrainos 
biliardininkais.

HANEL
Frankfurter Allgemeine
Frankfurt
WEST GERMANY

TURNER
The Irish Times, Dublin

ra motINTIMIDATION »A TACTICS?

O. L A Š A S

labiausiai 
yra šakės, 
bei kitoks

darbams

tarybinio ūkio 
dabar važinėja 
kuriuos ūki j 
pargabeno iš

LENGVAS BŪDAS PAVEIKTI VAIKUS
Specialistai sako, kad nebūtina naudoti stiprų balsą 

ar stiprią ranką, norint , kad vaikai klausytų.
"Pagrindinis dalykas - įsigyventi į vaiko situaciją 

ir pamąstyti, kaip jūs reaguotumėte, jeigu kas nors pasa
kytų jums tai, ką jūs sakote savo vaikui" - tvirtina 4- 
rių knygų tėvams autorė Adele Faber. "Jeigu jūsų pačių 
žodžiai sukeltų jumyse piktumą, jaustumėtės pažeminti 
arba sužadintų pasipriešinimą, tai tikriausiai taip pat 
į juos reaguoja ir jūsų vaikas".

Štai keletas autorės siūlomų būdų, kurie padeda 
paveikti vaiką norima linkme. Ne visi tie būdai bus pa
veikūs visiems vaikams ir ne visiems tėvams jie bus leng
vai priimtini, bet verta bandyti.

• Pasiūlyk vaikui pasirinkimą. Vietoje versti vaiką išsi
maudyti, klausk: "Ar norėtum išsimaudyti dabar, ar po 
pietų?", arba: "Ar tau geriau patiktų vonia su daug muilo 
putų, ar dušas?"

Šiuo metodu parodoma, kad vaikas gali kai ką 
pats pasirinkti,ir jis mieliau kooperuos.
• Kalbėk trumpai, kai reikia ką priminti. Pav., "Kanarė
lė",-ir vaikas prisimins, kad turi pasirūpinti savo paukšte
liu be įkyraus vertimo.
• Pasakyk vaikui, kaip jautiesi. Pav., vietoje "Tu zirza- 
las", geriau pasakyti: "Jei mane nuolat pertraukinėji, 
aš negaliu užbaigti savo darbo".
• Pasakyk aiškiai, ko tikiesi iš vaiko. Jeigu jis tampo 
katiną už uodegos:"Aš noriu, kad tu būtum geras gyvuliu
kams", o ne: "Kaip tu gali būti toks žiaurus?".

fOOOOOOOOOOOOOOO

London: 438-1122
Windsor: 252-3842
Calgary: 287-2712
Winnipeg: 233-3501 
Sudbūy: 874-6217

A .A. CENTRINĖS: 
Montreal: 376-8130 
Ottawa: 523-8877 
Toronto: 488-3683 
Hamilton: 522-8382

Skambinti t Juozui S.t 631-6834 (namų)t 
Henrikui H. 366-77 701 DainiuiL. 768-9606.

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

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

1990. V. 24

• Atkreipk dėmesį į problemą, kurią vaikas turi sutvar- 
kyti ir tegul jis pats suvokia, kas reikia daryti. Pav., 
vietoj: "Duok tam vargšui hamsteriui vandens. Jis mirs 
nuo troškulio",- geriau: "Žiūrėk, vargšas hamsteris laižo 
sausą indelį!"

• Pabrėžk priimtiną elgesį .Vietoj: "Nelaižyk peilio. Kvai
la taip daryti",- geriau: "Peiliai netinka laižymui. Šaukš
tai tinka." Antruoju sakiniu duodama informacija, pirmuo
ju - vaikas nužeminamas.
• Jeigu norite, kad vaikas elgtųsi teigiamai ar atliktų 
kokį darbą, pradėkite sakydami: "Būtų gerai, jeigu tu 
padėtum lėkštes ant stalo",- vietoje:"Pats nesugalvoji 
padėti lėkštes ant stalo!" Sakinys "būtų gerai..." švelniai 
skatina, kreipiantis į vaiko norą kooperuoti.

AUSINIAI STEREO GARSIAKALBIAI GADINA KLAUSĄ
Daugelis tūkstančių vaikų neatitaisomai susigadins 

klausą, vartojant Walkman tipo stereo ausines, nustatytas 
stipriam garsui.

Britų Valstybinė Kurčių Vaikų Sąjunga ištyrė, 
kad ausinės, grojant, kaip vaikai mėgsta, stipriai pakeltu 
garsu, prilygsta intensyvumu elektrinio grąžto garsui.

Reguliariai klausantis tokią garsią muziką, klausa 
sugadinama neatitaisomai. "Tai yra rimta problema. La
bai sunku įtikinti ir vaikus, ir tėvus, nes klausa nyksta 
laipsniškai, kol jau pasidaro per vėlu. Vaikų ausų kanalai 
yra mažesni, negu suaugusių ir todėl jiems pavojus dar 
didesnis",- aiškina specialistas H.Clyton. Tą patį patvirti
na ir Colorado Medicinos Mokyklos specialistai: "Garsi 
muzika ar koks kitoks nuolatinis triukšmas pažeidžia au
sies viduje mažytes plaukelių celes, kurios perveda garso 
bangas į smegenis", - aiškina dr.B.Jafek. "Jeigu pažeidi
mas stiprus, celės nunyksta arba sukietėja ir nebeveikia. 
Organizmas jų negali atstatyti. Kuo stipresnis garsas, 
tuo greičiau įvyksta žala".

Išbandžius įvairius Walkman tipo nešiojamus mode-

C FMB LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

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

Programos Vedėjas: LIUDAS STANKEVIČIUS 
1053 Albanai Cr. Davernoy, Laval, P.O. H7ft 4K7 

Tol.: 669-8834

•. Konservatyviai apsirengęs džentelmenas Hyde Parke, 
sėdėdamas ant suolelio, su pasipiktinimu seka praeinan
čius.

Ar ne geda^ kaip dabartinė generacija rengiasi,- 
kalbina jis šalia sėdintį žmogų. - Štai, šiūrėkite į tą vy
ruką,- rodo jis į praeinantį.

- Tai ne vyrukas, tai mano duktė.
- O, atleiskit, aš nežinojau, kad jūs esate tėvas!
- Ne, aš esu jos motina.  

liūs, beveik visus buvo galima pagarsinti daugiau negu 
95 vienetais, o kai kuriuos ir virš 100.

"Nėra abejonės", - pabrėžia specialistai,-" kad visi, 
kurie klausosi tokios muzikos virš 90 vienetų garsumu 
po 4 valandas į dieną - praras klausą per 2 ar 3 metus".

♦

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

Dar liko 2 laisvos vietos.

Skubėkite užsirašyti ir sutaupyti $50.-

Skrisime su KLM (Montreal-Amsterdam-Maskva- 
Vilnius - Leningradas) lėktuvu;
Vienas žmogus gali vežti 64 kg. bagažo.
Užsirašiusiems 120 dienų prieš išvykimą- $50 
nuolaida ir nemokamas bilietas į vieną šventės 
koncertą.
Parūpinu:
Lėktuvo bilietus individualiai kelionei (Lietuvą 
ir kitas pasaulio šalis.
Reikiamai datai bilietus į Kanadą, atvykstan
tiems iš Lietuvos.
Dokumentus kelionei į Lietuvą arba atvykstan
tiems giminėms iš Lietuvos.

Kelionės organizuojamos per:

įstaigą, turinčią Ontario ir 
Quebec valdžios licenzijas.

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

Tel: (514) 669-8834



toronto
• PRISIKĖLIMO P-jos Tary
bos Jaunimo Sekcija orga
nizuoja dvi vasaros stovyk
las. Viena- lietuviškai kal
bantiems lieposl-14 d.<L, 
antra lietuvių kilmės vai
kams, kurie nekalba lietu
viškai liepos 15-28 d.d.

Daugiau informacijų
galima gauti pas Liudų 
Kuliavienę_____ tel:766-2996
arba pas Rūtų Jaglowitz 
tel;622-9919.

Stovyklavietės reikalais 
rūpinasi Parapijos Tarybos 
stovyklavietės priežiūros 
sekcija, kuriai pirmininkau
ja Vl.Melnykas tel: 763- 
2406.

• TORONTO TARPTAUTI
NIAME KARAVANE daly
vaus ir lietuviai birželio 
15-23 d.d., su paviljonu 
VILNIUS. Jeigu finansiniai 
bus sėkmingas renginys,tai 
pelnas bus skiriamas Lietu
vai. Tai bus gera proga 
prisidėti prie taip reikalin
go Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vykdomo vajaus 
Lietuvai.

• PRISIKĖLIMO P-jos Ta
rybos labdaros sekcija or
ganizavo naudotų daiktų 
ir drabužių išpardavimų, 
kuris labai gerai pavyko 
ir davė apie $3.000 pelno.

• TORONTO "GINTARO" 
ANSAMBLIO sukaktuvinė 
paroda vyksta Anapilio 
muziejaus patalpose sek
madieniais, gegužės 20 
ir 27 d. d.

• Toronto "Dirvos" jubilie
jinis komitetas ruošiasi 
paminėti deimantinį "Dir
vos" jubiliejų š.m. spalio 
mėn. 14 d., LIETUVIŲ
NAMŲ Karaliaus Mindaugo 
menėje. Programoje numa
tyta Diplomatijos šefo 
St.Lozoraičio (iš Washing- 
ton'o) paskaita ir sol.Regi- 
nos Žymantaitės-Peters 
(buvusios torontietės) kon
certas.

Įchicagog
REŽISORIUS JUOZAS 
IVANAUSKAS

KLAIPĖDOS TEATRO 
režisorius Juozas Ivanaus
kas buvo atvykęs paviešėti 
ir Čikagon. Jis savo kelio
nės Amerikoje dienomis 
buvo susitikęs su ne vienu 
šio krašto lietuvių teatro

PARAMA

jis susisiekė su šios srities 
darbuotojais.

JAV LB Kultūros Tary
bos pirm. Dalios Kučėnie- 
nės dėka, "Seklyčios" pa- 
talpose buvo sušauktas 
šios srities veikėjų susitiki
mas su J. Ivanausku. Čia 
jis pažymėjo, kad š.m. 
sausio mėnesio viduryje 
Klaipėdoje jis pastatė išei
vių autorių - A. Landsber
gio "Sudiev, mano karaliau" 
ir K. Ostrausko "Lozorių" 
(abu vienaveiksmiai kūri
niai).

Jis vėl žadėjo atvykti 
į Čikagų šių metų rudenį 
ir čia su vietiniais akto
riais norėtų pastatyti vieną 
veikalų. Taip pat jis jau 
yra angažuotas ILLINOIS 
Universiteto Čikagoje Litua
nistikos Katedroje skaityti 
10 savaičių dramos kursų. 
O po to į Čikagoje vykstan
tį Lietuvių Teatro Festiva
lį atvažiuotų ir grupė iš 
Klaipėdos Teatro ir čia 
duotų jo ten surežisuotų 
spektaklį.

J. Ivanauskas yra dar 
jaunas vyras (38 m. am
žiaus). Pradžioje jis studi
javo Kauno Politechnikos 
Institute ir jame įsigijo 
elektros inžinieriaus specia
lybę. Po to 5 metus studi
javo režisūrų Maskvoje 
ir tada pradėjo reikštis 
Lietuvos teatruose režiso- 
riaus pareigose. Yra pasta
tęs spektaklį apie Vydūnų- 
"Amžinąs Keleivis", Juozo 

Glinskio dramų "Nelabųjų 
Raisto Repeticija" ir 1.1.

E.Š.

st Catharines
L___  ■ • . _ ___ .

MIESTO VALDYBA 
APDOVANOJO 3 LIETUVIUS

Adolfas Šetikas, Stasys 
Janušonis ir Steponas Šet- 
kus tapo apdovanoti St. . 
Catharines miesto valdybos 
pažymėjimais už nuopelnus 
miesto ir Niagaros krašto 
visuomeninėje ir kultūrinėje 
veikloje.

Apdovanojimas įvyko 
š.m.balandžio mėn.24 d.,da
lyvaujant miesto burmist
rui ir apie 300 veiklos 
dalyvių.

Sveikiname.

• PAVERGTŲ TAUTŲ OR
GANIZACIJA, kartu su 
Apylinkės Valdyba suruošė 
labai sėkmingų visuotinų 
susirinkimų-demonstracijų, 
palaikančių LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS ŽY-

darbuotoju ir teatrinių 
veikalų kūrėju. Ir Čikagoje

GIUS, smerkiančių Sovietų 
Rusijos gėdingas pastangas

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS ,

MOKA:
10 % už 90 dienų term.indėlius 
101/4% už 6 mėn.term.indėlius 
1O'/2% už 1 m. term, indėlius 
101/«% už 2 m. term, indėlius 
1074% už 3 m. term, indėlius 
1072% ‘už 1 m. GIC mėn. palūk. 
1274% už 1 m. GIC invest, pažym. 
1172% už 2 m. GIC invest, pažym. 
1172% už 3 m. GIC invest, pažym.
972% už RRSP ir RRIF ind. (variable rate 

113/4% UŽ RRSP ir RRIF 1 m. term, ind 
1172% už RRSP ir RRIF 2 m. term, ind 
1172% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind 
9’/2% už namų planą - OHOSP (v. r.) 
872% už taupymo sąskaitą

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

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

1 metų ........... 133/4%
2 metų ........... 1372%
3 metų ........... 1372%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų... 1274% 

(variable rate) 
Asmenines paskolas 

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; Šeštadieniais - nuo 9 v. ryto Iki 1 v.

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

TELEFpNAS: 532-1149

6 psl. 

vėl pakartoti tai, kas įvyko 
1940 metų STALINO- 
HITLERIO klastos bei ap
gaulės dienomis.

• Tikinčiajai Lietuvai vėl 
surinkta (pagal mūsų kolo
nijos skaičių) rekordinė 
suma: $1.660.00.

• JONAS LIENGA parašė 
St.Catharines Standard 
dienraščiui puikų-išsamiau- 
sių laiškų-straipsnį. Taik
liais žodžiais bei sakiniais 
išdėstyta dabartinė Lietu
vos padėtis akivaizdoje 
visokiausių pinklių - melo

bei teroro gųsdinimų, fab
rikuojamų Maskvoje. Nuro
doma, kad visų sovietų 
ir jų Gorbačiov'o triukš
mo pagrindas yra niekas 
kitas, kaip nacionalistinis- 
fašistinis-sovietinių rusų 
užsispyrimas išlaikyti nepa
liestas caristinių laikų su
kurtos Imperijos ribas. 
Tai ne vienų kartų yra 
užakcentavęs ir pats Gor- 
bačiov’as, nurodydamas, 
kad rusų imperija niekada 
negali būti padaloma:" 
Nepodalimaja Rasija". Lie
tuvai proga įrodyti, kad 
taip nėra. Kor.

Kanados Lietuvių Fondas
Nauji nariai:

1739. Dundžiai, John ir Eva ................................... $ 100.-
1740. Jakaitis Stasys ............................................... 500 -
1741. Jakaitienė Daffodil ....................................... 500.-
1742. Poškus Vaclovas ............................................. 100.-
1743. Turczyn Orest ir Ilona ................................. 100.-
1744. Kliorikaitis Jurgis .....................................  100.-
1745. Bumelis Ignas .................................................. 200.-
1746. Jokubauskas Kristina ................................... 100.-
1747. Valiulis Algis, Dr............................................. 100.-
1748. Žemaitienė Danutė ....................................... 100.-
1749. Grabošo Artūro atminimui .......................... 100.-
1750. Arlauskas Albinas .................................. 100.-
1751. Skilandžiūnienė Aldona ................................. 100.-
1752. Sinkevičius Stefa ............................................. 100.-
1753. Ambrozaitis Judita ......................................... 100.-
1754. Augaitis Daina .................................................. 100.-
1755. Bigauskas Vytautas D........................................ 100.-
1756. Bulovas Romas ..... ;......................................... 100.-
1757. Radžiukynas J.......... ........................................... 100.-
1758. Rauba Algis .........   400.-
1759. Rovas Juozas ......   125.-
1760. Kvietienė Stefanija ,.......................................... 500.-
1761. Kvietytė-Young Yone ..................................... 100.-
1762. Adomavičiaus Petro. atminimui ................. 100.-
1763. Adomavičiaus Kario atminimui .................. 100.-
1764. Šulcas Jonas ...........   1,000.-
1765. Šulcienė Angelė ................................................. 1,000.-
1766. Grikinio Jono atminimui .............................. 1,000.-
1767. Levickas Vladas ......    100.-
1768. Indrulaitis Antanas .......................................... 100.-
1769. Danėnas J...................   100.-
1770. Janulis Petras ............   200.-
1771. Šiurna T.A.................v...... . ................................. 100.-
17^*-,„.Draugelis Algirdasn.A<įw._,^tlw..v;,w......«... lOO.f
1773. Pužausko Vaclovo atminimui ............................ 180.-
1774. Giedzevičiai, Viktorija ir Ignas ....................... 100.-
1775. Nevadienė Mikalina .............................................. 200.-
1776. Danaitis Rimas .................................   100.-
1777. Skilandžiūnas Pranas ........................................... 100.-
1778. Yurkienė Ona .....................................  100.-
1779. Jonušas Kostas ................................................. 100.-,
1780. Einikis Liudas ......................................................... 100.-
1781. Baliūnienė Valentina ........................................... 100.-
1782. Bartminas Emilius .....................................   100.-
1783. Čečkauskienė Ona ................................................. 100.-
1784. Lapinas Rimas ....................................................... 100.-
1785. Nešukaitis Jonas ................................................... 100.-
1786. Ruginis Alfonsas ................................................... 100.-

Nariai papildę įnašus iki:
48. PARAMA - Kredito Kooperatyvas .........$ 7,850.-

128. Januškos, Vincas ir Elena ........................... 1,030.-
153. Kantautai, Adomas ir Filomena ............... 42,000.-
289. Suima V. Dr............... ......................................... 3,700.-

'ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind...........10 %

180-185 d. term, ind...........1074%
1 metų term, indėlius.......1072%
2 metų term, indėlius  1074%
3 metų term, indėlius..... 1074%
1 metų GlC-met. palūk. .. 12 74%
2 metų GlC-met. palūk. .. 1172%
3 metų GlC-met. palūk. .. 117a%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 1072% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 97a% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 113A% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. Ind. 1172% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 117a% 
Taupomąją sąskaitą ........ 872%
Kasd. pal. taupymo sąsk..to % 
Kasd. pal.čeklų sąsk.lki... 7 %

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 137?%
Sutarties paskolas 

nuo ................. 137a%
Neklln. turto paskolas: 

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................  1374%
2 metų .................  1372%
3 metų .................  1372%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 1274%

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir morglčlus Iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler's'cheques). Neimamo mokesčio už Ura- 
iytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

506. Bajoraitis Juozas ............................................. 300.-
570. Liutkus Julija ..................   500.-
618. Giedraitienė Birutė ......................................... 200.-
782. Žio^ienės Juzės atminimui ........................ 1,070.-

1179. Lesciaus Kęstučio atminimui ...................... 280.-
1491. Noreikos St. ir G.............................................. 200.-

1502. Apanavičius Everestas .................................... 1,100.-
1621. Radvilos Jono atminimui .............................. 175.-
1455. Marčiukaitienė J.................................................. 800.-

Pradiniai įnašai:
Apanavičienės Birutės atminimui ............................. $ 50.-
Kubilius L................................................................................ 40.-
Burokas Teofilius .................................................................. 25.-
Gendrėno S. atminimui ....................................................... 10.-
Blynienės Elmiros atminimui ............................................ 50.-
Žėkas Jonas Bronius ............................................................. 25.-
Pakštas Bronius ...................................................................... 50.-
Antanaitienė Elena ............................................................... 50.-
Lorenz A...................................................................................... 50.-
Bartusevičienė S....................................................................... 50.-
Gorys Petras ........................................................................... 50.-
Štuikienė Stasė ....................................................................... 20.-
Baltakio Jono atminimui ....................................................  20.-
Ragauskas M.............................................................................. 50.-
Vaitiekūnas P............................................................................. 50.-
Grigas P.A.................................................................................. 50.-
Reijeris Mikelis ...................................................................... 50.-
Ikasala Vincas H....................................................................... 50.-
Artičkonis Albinas ................................................................. 30.-
Jokubaitis Dana ...................................................................... 25.-
Lietuvninkas Vincas .............................................................. 25.-
Smalenskas R............................................................................. 25.-
Šimkus Jurgis .......................................................................... 25.-
Skučas Robertas .................................................................... 20.-
Abartis P..................................................................................... 15.-
Vaitkus Stanley ....................................................................... 10.-
Gumauskienė Halina .............................................................. 10.-
Valevičius Andrius ................................................................ 10.-
Balčiūnai K. ir V................................................................... 20.-
Pogozel Ann ............................................................................ 50.-
Sinkus R....................................................................................... 50.-
Kišonas Bronius ...................................................................... 50.-
Bubulis J...................................................................................... 20.-
Geldutis A................................................................................... 30.-
Alksnys Birutė ........................................................................ 50.-
Benetis Juozas ........................................................................ 20.-
Juodvalkis Petras ................................................................... 50.-
Repečka Jonas ........................................................................ 50.-
Repečka Gintaras ................................................................. 20.-

į mūsų vajaus laiškus atsiliepė daugelis įstodami į 
fondo narius arba įnešdami pradinius įnasus. Naujus na
rius sveikiname. Papildžiusiems įnašus dėkojame. Pada
riusius pradinius įnašus, kviečiame papildyti iki $100.- 
ir tapti pilnateisiais fondo nariais. 
Čia skelbiamos aukos bei įnašai yra gauti iki š. m. balan
džio mėn. 17 d. Po tos datos gauti įnašai bei naujų 
narių sąrašai bus paskelbti vėliau. K.L. Fondas

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

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*
Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

ŠTEIJf į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai^ gatves ,nuo pensininku tumų, 1610 
Bloor St. Vest, kampas Indian Rd.) 7130 vai.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



hamifton
• Gražiai veikiantis Med- 
žiotojų-Žūklautojų Klubas 
GIEDRAITIS Saukia metinį 
susirinkimų š.m. BIRŽELIO 
mėn. 10 d., 2 val.p.p.

Šiame svarbiame susirin
kime bus pranešimai, nau
jos valdybos rinkimai ir 
veiklos planai ateičiai. 
Visi prašomi dalyvauti, 
mielai laukiami ir svečiai.

Planuojamos Klubo ge
gužinės: birželio 24 d. 
Hamiltono šaulių Joninių 
proga, liepos 15 d.- tradi
cinė Klubo gegužinė ir 
rugpjūčio 26 d.- Hamiltono 
moterų šaulių renginys, 
o sezono uždarymas vyks 
rugsėjo mėn. 9 d.

Vytas ir Zosė Balsevičiai prie vaišiu^ stalo. Michelina Beniušienė ir-Sofija P etrauskienė-4s Lietuvos, Ottavvo j e prie tulpiiį.

Pabendrauti kartu gra
žioje gamtoje kviečiami apie "Kosmoso" kelionę, 
ir ne Klubo nariai.1 Aplankėme naujųjį "Natio

nal Museum of Arts", kur 
matėme daugybę gerų, 
originalių meno kūrinių. 
Džiaugėmės didžiuliais

Informationmontrea
• ALMA ir ANDRIUS VA
LEVIČIAI susilaukė antro
sios dukrelės Augustos - 
Liucijos.

Sveikiname!

IŠVYKA 4 OTTAWA
Š.m. gegužės mėn. 12 

d. montrealiečiai vyko 
į Ottawu pažiūrėti garsiųjų 
tulpių žiedų ir pabendrauti 
su Ottawos lietuviais.

Išvykų ruošė Lietuvių 
Akademinis Sambūris Mont- 
realyje. Ottawos pusėje 
vyriausia organizatorė Rūta 
Kličienė puikiai suorgani
zavo su kolonijos nariais 
programų. Mums parodė 
Civilizacijos Muziejų, kur 
matėme "Cineplus" filmų

tulpių daržais prie Rideau 
kanalo.

Maloniausia buvo daly
vauti otaviečių suruoštose 
vaišėse pas Zosę ir Vytų 
Balsevičius. I pobūvį susi
rinko apie 60 otaviečių 
ir visi atvykę montrealie
čiai. Tarpe pastarųjų buvo 
ir 6 svečiai iš Lietuvos, 
besilankantys pas Montrea- 
lio lietuvius.

Montrealiečių Sambūris 
širdingai dėkoja Ottawos 
lietuviams už tokį gražų 
priėmimų, gerų organiza
vimų ir puikias vaišes. 
Tikimės, jog otaviečiai 
atvyks kada pas mus ir 
mes mėginsime juos priim
ti taip nuoširdžiai, kaip 
ir jie mus. A.Beniušis

Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje 
„—uggg—z—.įsikūręs nuosavuose, namuose— : A.

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS
„TALKA,,

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

AKTYVAI PER 31 MILIJONĄ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kud. pal. tekių sąak- iki.... 9% 
santaupas....... ............... .8.5%
kasd.pėf.taupymo s-ta.... 8%
M dienų Indėliu* ............ 11%
1 m. term. Indėliu*,....... ... 12%
1 m. term.ind.m*n.pal. n.5% 
3 m. term.Indelius.......... . 12%.
RRSP ir RRIF (pensijos). 9%
RRSP Ir RRIF 1 m............. 12%
RRSPInd. 3m.  ........... 12%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas....  17%
nekiln. turto oask. 1 m.. 14%
nekll.turto pask. 2 m, 14.5% 
Nemokamas, čekių Ir suskeltu 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

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

VALYKLA
SPeClALVBis i

5 BATU TAISYMAS
B DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
B ADYMAS AUDIMU
B MARSKlHių SKALBIMAS 
B UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
| SAUGOJIMAS (STORAGE) 
B ZOMffAS

4D5-B0e AVENUE. LaSalle

2865 ALLARD, Vide Emsrd
766-2667
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Ville de Montreal
”La propretė 
croft
avec I'usage" 
(Cleanliness may 
be addictive)
Montrėal's fourth annual 
Cleanliness Campaign runs 
until May 26. Underthetheme 
"La propretė croft avec I'u- 
sage", this concerted effort is 
aimed at making people 
aware of the importance of 
the environment on our qua
lity of life. Cleaning bees are 
being organized in city streets 
and parks.

All Montrealers are 
also invited to join in the Spring 
Cleaning Day, May 26. The 
Mayorof Montrėal, Jean Dorė, 
will pass the flame of clean
liness to representatives of 
McDonald's Restaurants. 
Then, votunteerteams,which 
all Montrealers are invited to 
join, will clean Sainte-Cath- 
erine St., between Atwater 
Ave. and Peel St. This clean
ing operation will begin at 2:00 
PM, at the corner of Atwater 
and Sainte-Catherine.

City teams will patrol 
streets and lanes, between 
8:00 AM and 6:00 PM, on 
May 26, to pick up bulky items 
(mattresses, furniture, etc.) 
that you no longer need.

pose safely of old oil cans, 
paint, batteries, solvents, dis
infectants, herbicides, medici
nal products, etc., stored In 
sheds, cupboards or base
ments and that can be detri
mental to the environment.

This operation Is in
tended only for residents 
(tenants and landlords); waste 
from businesses, industries 
or Institutions will not be ac
cepted.

Residents are asked 
to bring their waste products 
in their original packaging, for 
easier identification, and not 
to mix products together, to 
facilitate sorting and disposal.

The operation will last 
only one day. Don’t miss out 
on this great opportunity.

Hazardous waste 
drop-off points will be located 
at the following places:

District / Address

Hazardous Waste 
Removal
June 9:
The Day You
Were Waiting
For
It’s on June 9, between 8:00 
AM and 6:00 PM, that the 
second annual Domestic Ha
zardous Waste Collection will 
be held.

It is the ideal opportu
nity for Montrealers to dis-

Notre-Dame-de-Grėc? 
2140 Madison Avenue 
Cdte-des-Neiges 
6900 Darlington Avenue 
(comer of Bates Rd.) 
South-West 
5380 Eadie Street 
Ahuntsic/Cartierville 
999 Henri Bourassa Blvd. 
West 
yilleray/Saint-Michel 
Ž42Š Crėmazie Blvd. E. 
(north service road) 
Petito-Patrie/Rosemont 
Casgrain Avenue 
(corner of Bellechasse ) 
Plateau-Mont-Royal 
5425 Montana Street 
Mercier/Hochelaga- 
Maisonneuve 
2060 Dickson Street 
Bout-de-IHe 
3535 - 36th Avenue 
Pointe-aux-Trembles

Selective 
Waste 
Removal
Starting on June 4, some 
34,000 Montrėal households 
from five sectors will be In
vited to participate in curb pick-

up selective waste removal. 
The selective removal project 
will reach new sectors In 
Mercler/Hochelaga-Malson- 
neuve and part of Vllleray/ 
Saint-Michel and Petite-Pa- 
trie/Rosemont. At the same 
time, sectors covered by the 
project since last year, i.e. 
Notre-Dame-de-Grėce/COte- 
des-Neiges, Ahuntsic/Cartier- 
ville and Polnte-aux- 
Trembles/RIviėre-des-Prai- 
rles, will be extended. De
tailed Information on covered 
sectors is available in ACCES- 
MONTRĖ AL offices.

As of June 15, drop
off points will also be addedto 
the waste removal project, 
bringing their total to 61 sites 
throughout the city. Mont
realers are invited to watch 
for signs indicating the loca
tion of these drop-off points. 
If you live in one of the sectors 
involved, you should have 
received pertinent informa
tion, as well as yourown recu
perationbin. If you haven’t, or 
if you wish to obtain an Eng
lish copy of the information, 
contact your local ACCES- 
MONTRĖAL office.

them directly to the beach 
area.

Family passports will 
be available, at a reduced rate, 
for residents of Montrėal. 
These cards will be on sale at 
ACCES-MONTRĖAL offices, 
as of June 1, or at the beach, 
as of June 23.

Roach- 
Buster 
Program

VIVRE MONTREAL ET EN PARLER

GUY I 

RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

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

Stogo dengimui ar taisymui skambinkite tel *
364-1470

A Beach for 
Montrealers
The beach on Notre-Dame 
Island, located only 5 minutes 
from downtown Montrėal, will 
open officially at 10:00 AM, 
on June 23. Developed by 
the city of Montrėal, this 
beach, equipped with all the 
usual facilities (dressing 
rooms, snack bar, etc.), will 
greet 5,000 sun-and-water 
lovers, from 10:00 AM to 7:00 
PM, daily until Labour Day.

A water-purification 
system, using alternative 
technology, will provide high- 
quality water. The site is easily 
accessible: A shuttle will pick 
up bathers at the He Sainte- 
Hėlėne Metro Station and take

Did you know that cock
roaches can transmit upto 35 
different diseases to humans 
and seriously deteriorate our 
quality of life?

A house with cock
roaches Is not necessarily a 
sign of uncleanliness or that 
Its residents are negligent. But 
doing nothing about it, is a 
sure way of passing them 
along to your neighbours! 
Simple, preventive measures 
can be taken by tenants and 
landlords to prevent infesta
tion.

To check proliferation 
of these domestic pests, 
Montrėal has launched a pilot 
project In a sector of the C6te- 
des-Neiges district. If the 
building you live in is infested, 
tell your landlord who will 
immediately contact an exter
minator. By taking part in this 
program, tenants, landlords 
and merchants will improve 
their quality of life. Why not 
act now, before being forced 
to!

Information: 
Bureau interculturel 
de Montrėal: 
872-6133.
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MIRUSIEJI:
• MALIŠAUSKAS /Malo/ 
Juozas, 79 m., mirė, palik
damas žmonų Jeanne, 2 
brolius ir 2 seseris su šei
momis.
Užuojauta artimiesiems.

V IL NIA U S INŽINERINIO STATYBOS INSTITUTO ANSA MBLIO “VINGIS” LITAS montrealio lietuviu
KREDITO UNIJA

• MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA •’LITAS'’ 
kviečia į visuotinę narių 
susirinkimų š.m.GEGUŽĖS
mėn.26 d., 4 val.p.p. 
Šv.KAZIMIERO P-jos salėje.

Registracija nuo 3-4 
val.p.p. Reikia atsinešti 
savo nario knygutes. Kan
didatų siūlymo formas ga
lima gauti visuose LITO 
skyriuose.

GORBAČIOVAS LANKYSIS

KONCERTAS
Montrealyje, PLATEAU SALĖJE, 3700 Calixa Lavallee St. (Lafontaine Pąrke) 

1990 m. BIRŽELIO men. 2 d. (šeštadienį) 5 val.v. 
(Automobiliai statomi aikštėje už salės - nemokamai)

BILIETAI: - $ 12.00, Moksleiviams -$6.00, Vaikams iki 6 metų nemokamai.
Iš anksto pirkusiems bilietus rezervuojamos salėje pirminės vietos!

PO KONCERTO - ANSAMBIEČIŲ PRIĖMIMAS - VAKARIENĖ - AUŠROS VARTŲ SALĖJE.

Kviečiami visi susipažinti su svečiais
BILIETAI $5.00 • Baras • Muzika
INFORMACIJAI: R. PIECAITIENĖ, tel: 767-8779; P. ADAMONIS, tel: 722-3545.

Priimami tik apmokėti užsakymai bilietams. BILIETAI PLATINAMI: Aušros Varty ir 
Šv. Kazimiero parapijose, “RŪTOS” Klube, ADAMONIO Draudimo Agentūroje. 
YRA REIKALINGA ANSAMBLIEČIAMS VIENAI NAKČIAI NAKVYNĖ. Prašome kreiptis 
j L. GEDVILAITE, tel: 482-31337 ————————

ANSAMBLIŲ IŠ LIETUVOS KONCERTAMS RENGTI K-TAS

1475 De Seve, Montreal, Que., H4E 2A8 
TEL.: 766-5827; 76&-5830

SKYRIUS: 3907 A Rosemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

Nek11no|amq turtą — nuo 1454% Asmenines — nuo 1454%

Certlfikatus ............... .. 12%% Taupymo - special............. .... 6Yi%
Term, indėlius:

... 11%%
Taupymo - su gyv. dr........ ... 6&%

1 metų ........ i..... Taupymo-kasdienines .... .. 6%%
180 d.-364 d......
120 d. - 179 d......

... 11%%
... 11%% Einamos sąsk.................... 4&%

60 d. - 119 d...... ... io%% RRIF- RRSP - term......... ... 12%%

30 d.- 59 d...... .... 10%% RRIF-RRSP-taup......... ..... 8 %

IMA
* 

uz:

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE*

OTTAWOJE - IR MES
TEN B Ū S I M EI

Gegužės mėn.30 d., 
trečiadienį, t val.p.p. vyks 
DEMONSTRACIJA PRIE 
PARLAMENTO RŪMU, 
Dtta'voje.

KLB Montrealio A-kės 
Valdyba KVIEČIA VISUS 
pasiruošti tų dienų joje 
dalyvauti. Organizuojama 
išvykai autobusai. Išvažiuo
sime gegužės 30 d. 9 vai. 
ryto,nuo AV P-jos.
• A-a. M.Pargaliauskienės 
mirties metinių proga, 
Jos atminimui sesuo Anta
nina PETRAITYTĖ aukojo 
"NL" laikraščiui $50.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL" 
o A.a.Teodoros KAMINS
KIENĖS atminimui (mirus 
Čikagoje), Elena ir Stanis
laus SZEWCZUK aukoja 
"Nepriklausomai Lietuvai" 
$20.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"
• Sibiro kankinys, kun.
SIGITAS TAMKEVIČIUS pa
darys pranešimų montrea - 
Rečiams GEGUŽĖS 31 d., 
ketvirtadienį, 7:30 val.v. 
AV P-jos salėje. VISI kvie
čiami.
• VYRAS ir ŽMONA, atvy
kę 2 mėnesiams iš Lietu
vos, ieško bet kokio darbo

Pranešti tel:468-4857 
Audronei arba Suzanne.
• "NL" 50 metų leidimo 
jubiliejaus proga K.L. K.Mo
terų Draugijos Montrealio 
Skyrius aukoja $ 50.
Nuoširdus AČIŪ. "NL"

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
Maloniai kviečia visus į jaunojo Lietuvos pianisto

JUSTO DVARIONO KONCERTĄ
kuris įvyks 1990 m. birželio mėn. 15 d. 7:30 v.v.

Aušros Vartų parapijos salėje.
PROGRAMOJE: Bach, Brahms, Scriabin, bei Lietuvos kompozitorių 

Čiurlionio ir Dvariono muzika.
ĮĖJIMAS: $10.- suaugusiems, $8.- studentams ir pensininkams

Veiks baras.
Galima užsisakyti bilietus iš anksto skambinant: Vilijai Lukoševičiūtei: 733-6583 

Ancirėjai Celtoriūtei: 678-4427.

(SiSgSSSa

KASOS VALANDOS
1475 De Save 

Pirm. Antrad. Tree. ....... 
Ketvirtadieniais......... .
Penktadieniais.......... .

3907 A Rosemont
9:00 - 3:00 (Tik pirm) 10:00 - 2:00 
12:00 - 8:00 3:00 - 7:00
10:00 -6:00 2:00-6:00

KNYGOS Iš LIETUVOS
Norintieji įsigyti "VaGoS" ir "mokslu" leidyk

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

Peintu'ieA Perez Painting U
RESIDENTIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 

STUCCO & WALL PAPER

D Perez 2422 MENARD - LASALLE
President Tel.: 365-6444 P. QUE H8N 1J5

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

ĮchrisierĮ

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

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

366-^818 1050 Laplerre 
coin La Vėrendrye

D. N. BALTRUKONIS

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

adamonių Seimą,
TeL: (514) - 256-5355.

"NL” Sukaktuviniame šiųmetę Spaudos Vakare prie loterijos stalo: A. Myle, G. Montvilienė ir
Nuotr. TONY PHOTO STUDIO 

A. Urbonas.

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon,

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 

Toronto tel.: (416) 886-7659

Foto M.L.S.
SISTEMA

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO turto visapusiškas 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, (kamp.45 Av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H6P 1N5. Tel. 364-4658.

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

Dr. JONAS M A LĮSK A 
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

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

Dr. Gaitan BERARD, D.M.D.
Dantų gydytai** — chirurgas' 
466 A. boul. da* Laurantldo* 
Pont Viau, Lord. H7G 2V1

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

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

Atidaryta kasdien neo 1—10 v.v.
Seftadieniain : neo • r. — »:3® v.v.
Sekmadieniaia: neo 10 r. - 0:30 v.v.

Tai.: 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERAFHS
B.A. M.D. M-Se. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suita 215, Montreal, Qu*., H3G 1L5 

Tol:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAU8KA8 
Suite 1143, Sun Life Building 

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

8 p si

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

PETRAS ADAMONIS ™
C. I. B.

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

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

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

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

1448 run St. Alexandre. 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G8

TEL: 366-5484

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

Telefonai: 
844- 7307 ir 288-9848

I LJIN1 I | PORTRAITS
_ u nm I PASSE PORT* COMMERCIAL P H U I U Į MARIAGĘvWEDDINGS 

STUDIO! 5220 ch. QUEEN MARY rd.
TONY LAURINAITIS

MONTREAL P.Q. H3W1X5 Tel. 481-6608

MONTREAL ENTERPRISES RCg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & c6tĖ realties
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTlT
AU ŪMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGE U Al, 
APKALIMAI AUUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

r
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