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ĮVYKIŲ APŽVALGA 

h. n.
IŠ DIDELIO__ DEBESIO -
MAŽAS LIETUS...
Daug pompos ir triukšmo, 
bet rezultatai menki.

Taip trumpai galima api
būdinti JAV prezidento 
George Bush'o pasitarimus 
su SSSR _prezidęntu Micha- 
il' u Gorbačiov' u. Pastarojo 
5 dienų viešnage Ameriko
je dažnai priminė roko 
pusžvaigždės flirtą su žiop
lių ir naivių sirgalių minia. 
(Tikra roko žvaigždė, kaip 
Michael Johnson, susilauk
tų kur kas gausesnių bei 
geresnių ovacijų).

Tokių netrūksta nė vie
noje Vakarų šalyje, ypač 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Apie tai, aišku, 
Gorbiui (kaip jį amerikie
čiai vadina) buvo iš anksto 
žinoma ir jis mėgavosi tuo 
ir nėrėsi iš kailio, steng
damasis įtikti. Teisingai 
kai kurie Europos reporte
riai pastebėjo, kad tasai 
Gorbačiov'o smilkinimas 
viešumoje, net paties JAV 
prezidento persistengtais 
pagarbinimais, buvęs ne
skoningas. Iš tiesų, toji 
vadinamoji "gorbamanija" 
labai dažnai priminė ko
mercines reklamas.

iš anksto buvo aišku, 
kad Bush' as ir jo vyriausy
bė stengsis iš visų jėgų 
vaizduoti Gorbačiov' ą 
stipriu vadu, puikiai žino
dami, kad Sovietijoje jo 
žvaigždė temsta. Buvo, 
žūt būt, norima duoti 
Gorbačiov'ui kiek galima 
daugiau, kad ir labai abejo
tinų laimėjimų bei dova
nėlių, nes namo grįžęs, jis 
turėjo ką nors konkretaus 
parodyti savo alkstantiems 
ir nepatenkintiems pilie
čiams. Parsivežė gi jis 
nedaug - daugiausiai paža
dus ir krūvelę gražių žo
džių ir neaiškių pažadų.

Konkrečiai buvo susitar
ta, kaip pranešta baigia
majame komunikate, štai 
dėl ko:

1) Sumažinti cheminių 
ginklų kiekį 8U% iki 2U02 
metų;

gruojantys žydai būsią ap
gyvendinti okupuotose ara
bų srityse.

4) Susitarimai kooperuo
ti atominės energijos, grū
dų pirkimo (per 5 metus 
SSSR turi nupirkti iš USA 
10 milijonų tonų grūdų, 
kai senoji sutartis baigsis 
199U metais) ir kultūrinių 
mainų srityse.

5) Dar keli smulkesni 
sutarimai jau anksčiau su
tartais klausimais civilinės 
aviacijos dažnesnių skry
džių, studentų pasikeitimo, 
vandenynų tyrinėjimo ir 
kovos su narkotikų prekyba.

Betgi nesusitarta dėl 
suvienytos Vokietijos prij 
klausymo NATO, nes Šovie^
tų Sąjunga kategoriškai_ at
metę tokį planą^ ~Šis gi 
buvo pats svarbiausias ir 
pagrindinis šių pasitarimų 
objektas, nes nuo jo pri
klauso naujosios Europos 
ateitis ir struktūra __
jsutiko Sovietų Sąjunga su- 
mažirili savo taip vadina-, 
mos tradicinės karines* 
pajėgos Europoje, kurion”
įskaitomi tankai, nebran
duolinė įvairiausia artileri
ja ir įvairūs specialūs karr 
niai daliniai, kurių visuma 
toli pralenkia vakariečių 
tradicinių karinių pajėgų 
skaičių.

Deja, Bush'as, nors ir sa
kėsi kalbėjęs ir išreiškęs 
savo aiškią nuomonę,—Lietu
vos _ir Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės klausi
mas, o taip pat ir ekono-

Ne

neminės sovietų 'blokados
panaikinimas____ Lietuvoje,
jokio aiškaus sprendimo ne
sulaukė. Prezidentas Bush' 
as gana miglotai užsiminė 
apie Kongreso galimą_ pre
kybos sutarties' nepatvirti-' 
nimą; jei Lietuvą^ ir toliau 
panašiai bus Maskvos spau
džiama ir išreiškė savo no
rą, kad Lietuvos klausimas 
būtų_ taikingai___ir abiems
pusėms priim t i nu būdu iš^ 
spręstas. Tačiau iš tono ir 

kad 
per 
Pa- 

ven-

teksto buvo aišku, 
Bush' as Gorbačiov' o 
daug dėl Lietuvos ir 
baltijo nespaudė, nes_____
gė sugadinti Gorbačiov' o 
prestizą~SovTeti^ Są]ungoje.

O tas prestižas nesulai
komai smunka.~§tai Gorba- 
ciov'o lankymosi dienomis, 
Boris'as Jelcin'as buvo iš-

2) Sumažinti branduoli
nių tolimų distancijų rake
tų kiekį 3l)% ir apriboti iš 
oro ir vandenynų šaudomų 
branduolinių raketų skaičių 
ir sovietų nuo žemės šau
domų raketų Kiekį 5U%. 
(Apie pačias pavojingiau
sias ir komplikuočiausias 
daugiaužtaisines raketas 
bus tariamasi vėliau).

3) Pasirašyta prekybos 
sutartis, bet Sovietų Są
jungai dar nesuteiktas MFN 
(proteguojamos valstybės) 
statusas ir pati sutartis 
turės būti patvirtinta Kong
reso, kuris, vargu, ar ją 
patvirtins, jei nebus at
šaukta blokada Lietuvoje 
ir, ypact jei SSSR tikrai' 
sulaikys žydų emigraciją Iz- 
rąelin, Gorbačiov' as grasi
no tai padarysiąs, jei emi-

<•

rjnktas galingos Rusijos 
Federalinės Socialistinės^ 
Respublikos prezidentu ir 
.tuojau pat priėmė Maskvon 
is__ Prahos atvykusį Lietu- 
vos R esp u b 1 i k os prezidentą. 
Vytautą Landsbergį. Po 
jųdviejų pasitarimo, Jel
cin'as spaudos atstovams 
pranešė, kad numatąs su 
nepriklausoma Lietuva ne~ 
tiktai užmegzti diplomaj 
tinius santykius, bet ir pra
dėti prekybą. Jeigu tai 
bus_ igyvendinta,_ Lietuvai
Gorbačiov' o uždėta ekoįj 

_norninė blokada pasidarys, 
beprasmė.

Jelcinas taip pat paskel
bė sieksiąs diplomatinių ir_ 
prekybinių ryšių tarp Rusi
jos respublikos ir visų 
kitų Sovietijos respublikų, 
nekreipdamas dėmesio į 
Kremliaus grasinimus bei 
draudimus.

Grasinama jau buvo: 
Kremliaus vadai jau pa
skelbė, kad Jelcin'as tokių 

■■■ėpj 'r santykių neturįs, 
teisės užmegzti be Krem
liaus sutikimo ir pritarimo. 
Neatrodo, kad Jelcin'as 
dėlei to labai pergyventų, 
todėl Gorbačiov' o laukia 
Maskvoje nemalonūs siurp
rizai. Galima visiškai tvir- 
tai 
roko pusžvaigždės priėmi
mų, 
nei 
Sovietų Sąjungos vietovėse 
nesusilauks. Kaip tiktai 
todėl, atrodo, kad puikiai 
žinodamas kokių rezultatų 
susilauks, jis jau ir vėl 
atšaukė savo prieš kelias 
dienas ištrimituotąjį refe
rendumą. Tokio apklausinė
jimo, jis sakėsi sieksiąs, 
norėdamas patirti, 
galvoja Sovietų 
žmonės apie jo 
nes reformas.

* * * 1 Į) f) ff

lltotaUStii

garantuoti, kad tokių

kaip Amerikoje, jis 
Maskvoje, nei kitose

ką 
Sąjungos 

ekonomi

nemaloni
i laukia

Šios nuotraukos A. Keblio ir Pr. Juodkoje.

Dar viena i 
žinia Gorbačiov' o 
Maskvoje: š.m. 
mėn. 31 d. Moldavijos 
parlamentas_______ pripažino
Lietuvos nepriklausomybę. 
Apie tai pranešė pati 
TASS'o žinių agentūra. 
Tai jau trečioji Sovietijos 
respublika, kuri taip pa
sielgė. Estija ir Latvija 
buvo pirmosios dvi. Molda
vijos respublikos vyriausy
bė pranešė, kad užmegs su 
Lietuva oficialius ir tiesio

s \

Demonstracijos Ottawoje Gorbačiov'o vizito metu S.m. gegužės 30 d.

ginius diplomatinius, ekono
minius, politinius ir kul
tūrinius santykius. Molda
vijos parlamentas, anot 
TASS'o, taip pat pareiškė, 
pasikeisiąs "nuolatiniais 
delegatais" (permanent mis
sions) su Lietuvos parla-
mentu.

Paskutinioji, kol kas, yla 
-birželio 4 d. įvykę kruvi
ni susidūrimai Tolimosios 
Azijos respublikų pasie
niuose. Pranešama, kad 
yra žuvę virš keliasdešimt 
žmonių ir sužeista virš 
poros šimtų. Minima Kir
gizijos respublika, 
kesnių žinių dar negauta.

Svarbu paminėti, 
kad Washington'e, Minea

Smul-

polyje^ ir San Francisco 
Goroačiov' ą pasitiko 
tiktai aplodismentai 
šypsenos. Didžiausios 
baltiečių 
įvyko Washington' e. Gana 
didelės įvyko Ottawoje, o 
taip pat ir kituose jo ap
lankytuose JAV miestuose.

Matėsi daugybė Estijos 
Latvijos ir Lietuvos vėlia
vų, gausybė įvairiausių įra
šų. Prie demonstracijų 
prisidėjo ir kai kurios 
kitos tautybės, pasisaky- 
damos ypač už Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybę.

ne
ir

Pa-
dernonstra c i jos_

Demonstracijas rodė visi 
televizijos tinklai, paminė
jo visos radijo stotys ir

Nuotraukos P. Juodkoj©

visa periodinė spauda Ame
rikoje ir Kanadoje.
VIEŠNAGĖJE MIRĖ 
NETIKĖTAI MOKSLININKAS 
VLADISLOVAS VANAGAS

Mokslines komandiruo
tės metu Yale Universitete 
staiga mirė Lietuvos Moks
lų Akademijos narys, fizi
kos ir matematikos mokslų, 
daktaras, prof. Eimutis 
Vladislovas Vanagas.

Jis buvo gimęs prieš 
60 metų Panevėžyje, kur 
baigė gimnaziją. Studijavo 
Vilniaus Universitete ir 
Muzikos Mokykloje. Vėliau 
dėste Vilniaus Universitete 
ir Vilniaus Pedgoginlame 
Institute.
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Layout J au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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H8P 1C4_

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — I 22.00 
Rėmėjo — | 25.00

P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoŠiūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

NELEGALUS SOVIETU KARIU ELGESYS LIETUVOS 

RESPUBLIKOJE :

Įkaip mus IŠGABENO IŽ NAUJOSIOS VILNIOS I

Laiško autorius - vienas Lietuvos kareivių, kuriuos sovie-. 
tiniai desantininkai išgrobė is Naujosios Vilnios psichiat
rinės ligoninės. Dabar jis kariniame dalinyje Sibire.

"Esu gyvas ir sveikas, tik vis dar negaliu priprasti 
prie klimato. 10 vai. SKirtumas, palyginti su Lietuvos 
laiKu. Deguonies trūkumas. Nėra medžių. Atvežė mus čia 
visus 21 - kiek paėmė. Tarnaujame vienoje divizijoje, tik 
atskiruose daliniuose, pusę tūkstančio km. vienas nuo 
kito.

Kai mus ėmė naktį trečią valandą 15 min., ne visi 
suspėjo apsirengti. AŠ išgirdau kalbant, jog atvažiuoja 
karinės mašinos. Pakėliau savo palatos vyrukus, šokom 
rengtis. Mirsiu - nepamiršiu momento, kai pro duris 
pasipylė desantininkai. Žvėriškais balsais komandos: ran
kas už nugaros, gultis ant žemės. Keiksmai. Gulinčiųjų 
stenėjimai nuo smūgių. Mane surado tualete, čia mūsų 
buvo subėgę 6-7. "Stok, šausiu", - suriko vyresnysis leite
nantas. Jau ginsiuos, bet nespėjau gerai iškelti kojos, kai 
šalia stovėjęs seržantas kirto automato buože per galvą. 
Suklupau. įbėgo gal 15 desantininkų, pradėjo mus kulti 
kojomis. Man iš kišenės ištraukė raktus, merginos nuo
trauką ir teises. Teisėse buvo 30 rb. Kai paprašiau, kad 
paliktų pinigus, vėl smūgiai. Pamačiau, kaip suklupusį 
vaikiną iš mano palatos du desantininkai daužo per galvą 
buožėmis. Veidas Kruvinas, prakirsta galva, ant grindų
kraujo Klanas. Toks vaizdas buvo visoje patalpoje. Net 
sienos aptaškytos krauju. Kai mus vedė iš tualeto surišto
mis rankomis, desantininkai liejo vandenį, plovė kraują.

Susvaidė į mašinas. "Jeigu kuris mėgins šoKti iš maši
nos, šaukit iš karto" - riktelėjo mūsų lydėtojams majoras, 
įterpdamas keletą Keiksmažodžių. Man tokia mintis- veža 
sušaudyti. Pasišviesdami prožektorium, ėmė apžiūrinėti, 
kaip kuris mūsų apsirengęs, apsiavęs. Prasidėjo nurenginė- 
■imai, nuavinėjimai. Paskui klausinėjo, kas turi elektroninį 
laikrodį. Vienas mūsų pasakė, kad turi laikrodį, bet ne 
elektroninį. Spyrė į veidą. Paskui dar du ar tris kartus. 
Pasakiau, kad aš turiu tokį laikrodį. Nutraukė nuo rankos 
nupjovęs rankovę.

Kas tik kėlė galvą pasižiūrėti, kur mus veža, tuoj 
gaudavo buože. Bijojo, kad žmonės nepamatytų. Vienas 
prarado sąmonę. Net sargai išsigando. Kai atvežė į Kau
no aerodromą, gydytojas pasakė, jog netekęs daug kraujo. 
Aerodrome išbuvome gal kokias dvi valandas. Mus šiek 
tiek apgydė, apklijavo. Apsiprausėm. Skrisdami buvom 
nusileidę du kartus, visur lydėjo ginkluoti kareiviai, kaip 
kokius ypatingus nusikaltėlius."

iš "Gimtojo Krašto" Nr. 21. 
*******dHHHMHHMHWHHHHHMHWf-*************************** 
JUOZO LUKŠOS - DAUMANTO ŽUVIMO APLINKYBĖS

MAČIAU DAUMANTO-LUKSOS ŽUVIMĄ...
Povilas Pečiulaitis - Lakštingala

Atvykus, į JAV nuolatiniam gyvenimui pagal pilietybę, 
teko susipažinti su lietuvių išeivijos spauda, kurioje rašo 
ma apie Lietuvos pokario įvykius. Jie nevisiškai atitinka 
tikrovę, pavyzdžiui - Juozo Lukšos-Daumanto žuvimo 
aplinkybės.

Baigiu ruošti platesnio masto prisiminimus apie Tauro 
apygardos partizanus. Ten bus plačiau apibūdinta nuo 
Daumanto grįžimo iš Vakarų iki žuvimo vietovės ryšiai 
ir čekistų klastotės.

Šiuo kartu trumpai paminėsiu Daumanto žuvimo ap
linkybes, kurios yra tikros, man asmeniškai visur daly
vaujant.

1951 m. balandžio mėn. į Lietuvą Kazlų Rūdos ruože 
tarp Papylvio ir Kajackų kaimų, Vakarų žvalgyba nuleido 
du asmenis, Būtėną ir Kukauską. Nuleistų desantininkų 
vienas parašiutas įstrigo į aukštą pušį, kurie jį paliko 
tokioje būklėje. Balandžio 19 d. rytą parašiutą aptiko 
čekistai ir nustatė, kad į Lietuvą siunčiami Vakarų zval-

Jiems likviduoti buvo staigiai permesta labai didelis 
Skaičius kariuomenės į Suvalkijos kraštą, o daugiausia į 
Kazlų Rūdos ir Lekėčių miskus. Per tokį staigų kariuo
menės pasirodymą tuose kraštuose žuvo daug partizanų. 
O kurie buvo likę, tarp partizanų buvo nutrūkę ryšiai 
ilgesnį laiką. Taip pat buvo nutrūkęs ryšys tarp Dauman
to ir Trumpio. Trumpis 1951 m. gegužės mėn. žuvo 
kartu su kitais partizanais.

Būtėnui^ su Kukausku pavyko pasiekti jiems Vakaruose 
išduotą ryšį^ ir gyvenamą vietą. Kokiu tai būdu, ar per 
kratą, ar išdavimu, jų slėptuvę rado čekistai. Būtėnas 
žuvo, o Kukauskas pasidavė gyvas. Būtėnas ir Kukauskas 
turėjo dar atsarginius ryšio punktus, duotus Daumanto 
Vakaruose. Kukauskas ryšį turėjo Marijampolės apskrity, 
Sasnavos krašte, pas Mačinską. Kukauskas, pasitikėjęs
2 psl.

Aluntoje pastatytas kryžius stalinizmo aukoms atminti. 
Birželio 14 šioje vietoje buvo palaidoti 16-kos partizanų palai-
kai.

čeksitų pažadais, savo ryšį ir Mačinską perdavė čekis
tams. Ir taip atidavė visus šriftus, kurie buvo surišti su 
Daumantu, ir pradėjo reikalauti susitikimo. Daumantas, 
gavęs nuo Kukausko tokį aiškų nurodymą, be jokių iškrai
pymų, pradėjo ruoštis susitikimui. Čekistai, paėmę į savo 
rankas tokį garantuotą ryšį, pradėjo siųsti Kukausko 
vardu ryšininkus, kol prisišaukė Daumantą į susitikimą.

Mums kartu atėjus su Daumantu susitikti Kukauską, 
Daumantas patikslinimui Kukauskui dar parašė laiškutį, 
man žibinant elektriniu žibintuvėliu, užsidengus palapine. 
Atsakymą gavo teisingą. Paskutiniai Daumanto žodžiai: 
Jei "Dzikas" (taip vadino Kukauską) nepardavė mūsų, 
tada susitiksime, o jei! - tada žūsime. "Spyglys" ir "Pipi
ras" likite užnugaryje. Mudu, Povilai, eisim, prasiskirkime, 
kad nebūtume kartu. Aš paėjau apie 15-20 metrų į šoną. 
Susitikimo vietoje Daumantas paklausė: "Dzikai, tu čia?" 
Buvo koks tai neaiškus’ atsakymas. Daumantas suriko: 
ugnis - ir iš jo automato^ pasigirdo ilga serija, kuri susi
liejo su čekistų serijom**.’ Toje vietoję Daumantas ir 
žuvo.

Aš, stovėdamas toliau, šone leidau į priekį kelis auto
mato šūvius ir kritau ant žemės. Virš manęs gulinčio 
pralėkė pirmi čekistų automatų šūviai, kurie manęs nelie 
tė. Pasinaudojus nakties tamsa, pavyko laimingai paspruk
ti. Po metų, per kitą tokį susitikimą, buvau čekistų nu
tvertas.

Man būnant kalėjime, lageriuose ir Lietuvoje įvairūs 
asmenys - provokatoriai klausinėdavo apie Daumanto 
žuvimą. Aš niekam tiesos nesakiau ir negalėjau sakyti, 
nes čekistams daug kas buvo nežinoma.

Buvo čekistų paskelbta, kad Daumantas buvo nutver
tas gyvas. Būk tai lydėję draugai nušovė, kad nepatektų 
gyvas. Daumantas čekistų nutvertas nebuvo. Jis pajuto, 
kad buvo Kukausko parduotas ir pirmas į juos atidengė 
iš vokiško automato ilgą seriją ir vietoje žuvo.

Daumanto lavonas buvo nuvežtas į Kauno saugumą ir 
kiemo sandelyje numestas dėl atpažinimo. Man lager i uose 
teko susitikti asmenų, kuriems jis buvo rodomas.

Kukauskui už teisingą čekistams ryšių-paslapčių išdavi
mą teismo nebuvo ir ligi šio laiko laisvai gyvena Vilniuje^ 
As asmeniškai Kaukausko nepažinojau ir nemačiau. Kai 
aš buvau suimtas, tikriausiai, jam čekistai mane rodė, 
kaip ir visiems pardavikams.

Partizanų lavonus nuo 1949 ar 1950 m. ant gatvių 
neguldydavo, o veždavo į Kauno ar Vilniaus saugumą. Tą 
viską turi gerai žinoti tuo laiku dirbę saugume jaunesni
leitenantai ir talkininkavę Sakalovo būriui ir buvę rusų 
tardytojų vertėjais. Kaip man žinoma, Merkevičius, Mar
cinkevičius, Sasnauskas, Urbonas, Miknevičius ir kiti. Per 
mano tardymą šie asmenys talkininkavo saugumui Kaune 
ir Vilniuje ir buvo patikimi net Sakalovui. Jie ir turi 
gerai žinoti, kur dėjo Daumanto ir kitų partizanų lavo
nus.

Juozas Lukša-Daumantas žuvo Kauno rajone, Veiverių 
y. Pabartupio kaime, 9 km. nuo Garliavos, link Pažėrų, 
,prie Bartupės kanalo ir prie Navynos miškelio 1951 m. 
rugsėjo 4 d. Žuvimo vietoje dabar yra mažas ir aukštas 
kryžius. IŠ KARIO, Nr. 2 , 1990.

LIETUVOS KARDINOLAS 
PARAŠE LAIŠKĄ 
RREZ. M. GORBAČIOV’ui 

"Mes, Lietuvos Katalikų 
episkopatas ir visa dvasi
ninkija, būdami labai arti
mi savo liaudžiai, giliai 
jaučiame jos vargus. Mes 
negalime likti abejingi 
trūkumams ir kentėjimams, 
užgriūvantiems visų tauty
bių paprastuosius žmones 
- ligonius, senelius, o ypač 
vaikus ir jų motinas. Todėl 
mes kreipiamės į Jus, Did
žiai Gerbiamas Tarybų 
Socialistinių Respublikų 
Prezidente, su nuoširdžiu 
prašymu - žmoniškumo 
ir teisingumo vardan at

šaukti ekonomines sankci
jas prieš Lietuvę ir pa
tvarkyti, kad galėtų prasi
dėti lojalus dialogas, skai
tantis su mūsų Nepriklau
somybe.

Nuoširdžiai Jus gerbiantis 
Vincentas KarcLSladkevičius 

Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos Pirmininkas 
Kaunas, 1990.05.17.
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LIETUVOS-LATVIJOS IR ESTIJOS KELIAI Į LAI

Vytautas Skuodis
(Svarbesnių įvykių kronika: 1990 metų sausis-kovas)

/ tęsinys /
11.20. IŠ WASHINGTON’© į LIETUVĄ IŠVYKO JAV

Atstovų Rūmų sudaryta delegacija stebėti rinkimų į LIE
TUVOS TSR AT. Delegacijos vadovas - Richard j, 
Durbin. _

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO SEIMO vardu 
TSRS liaudies deputatas Vytautas LANDSBERGIS, TSRS 
liaudies deputatas ir TSRS AT narys, LIETUVOS TSR 
AT deputatas, Lietuvos TSR AT Prezidiumo narys Kazi
mieras MOTIEKA, TSRS liaudies deputatas ir TSRS AT 
narys Egidijus BIČKAUSKAS, TSRS liaudies deputatas 
ir TSRS AT narys Bronius GENZELIS, TSRS liaudies depu
tatas Marcelijus MARTINAITIS, Lietuvos TSR deputatas 
Virgilijus ČEPAITIS, Algirdas KAUŠPĖDAS ir Emanuelis 
ZINGERIS pasiuntė telegramų TSRS Užsienio Reikalų 
Ministerijai dėl atsisakymo išduoti vizas JAV kongresma- 
nams įvažiuoti į LIETUVĄ.

•į VILNIŲ atvyko KANADOS PARLAMENTARŲ DELE
GACIJA stebėti rinkimus. Jų tarpe - Ontario Naujųjų 
Demokratų partijos lyderis Bob Rea. Atvyko AUS
TRIJOS parlamentarai.

11.21. JAV KONGRESMANAI Christopher COX ir 
Bill SARPALIUS, ryšium su vykstančiais rinkimais LIETU
VOJE, Atstovų Rūmams pateikė REZOLIUCIJĄ, kuria 
pareiškiamas VIENINGAS KONGRESO NUSISTATYMAS, 
kad LIETUVAI BŪTŲ GRĄŽINTA_ PILNA APSISPRENDI
MO TEISĖ ir kad IŠ LIETUVOS BUTŲ IŠVESTA SOVIETU 
KARIUOMENĖ, POLICIJA, SAUGUMAS ir SOVIETŲ CIVI
LINĖS VALDŽIOS PAREIGŪNAL

Jav Valstybes Sekretorius JAMES BAKER, iškvietęs 
TSRS ambasadorių Dubinin’ę, TSRS vyriausybei pareiškė 
protestų dėl atsisakymo išduoti" Amerikos kongresmanams 
vizas į Lietuvę, kaip neoficialiems rinkimų stebėtojams. 
Kongresm. Richard Durbin, Christopher Cox, John Miller 
ir Bill Sargalius tebelaukia vizų į Lietuvę Berlyne.

SĄJŪDŽIO SEIMO Tarybos pirm. Vytautas Landsbergis 
telefaksu pasiuntė laiškę JAV prezidentui G.BUSH’ui, 
kuriame prašo paveikti TSRS vyriausybę, kad JAV kong- 
resmanai galėtų atvykti į Lietuvę.

TSRS AT nariai - A. Buračas ir J.Oleka TSRS Už
sienio Reikalų ministeriui E.Sevardnadzėi pasiuntė griež
tų protestų dėl atsisakymo išduoti vizas JAV kongresma
nams atvykti į Lietuvę.

11.22. VILNIUJE įvyko Lietuvos Nepriklausomybės 
Sųjungos konferencija. į jų įeina Lietuvos Tautininkų Sę- 
junga, Lietuvos Laisvės Lyga, Lietuvos Helsinkio Grupė, 
"Jaunoji Lietuva", Lietuvos Krikščionių DemokratųSųjunga, 
Lietuvos Demokratų Partija, Politinių Kalinių Gelbėjimo 
Grupė. Išrinkta Taryba. Sekretoriato pirmininku išrinktas 
V.Petkus.

KAUNE atsikūrė Šaulių Sųjunga. Išrinkta Taryba.
KAUNE 8-nios gamyklos paskelbė visuotinį streikų, 

remdamos akcijų prieš neteisėtų jaunuolių ėmimų į okupa
cinę sovietų kariuomenę. Streikas užtruko 15 minučių.

"KAUNO TIESA" tapo nebe miesto LKP ir miesto 
vykdomojo komiteto organu, o nepriklausomas laikraštis.

KAUNE sugrąžint as Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus 
pavadinimas. 4

PANEVĖŽIO centrinėje bibliotekoje atidaryta v buvusių 
pogrindžio knygų paroda.

KRETINGOJE ir ONUŠKYJE atidengti Nepriklausomy
bės paminklai.

VILNIUJE Kanados parlamentarų delegacija tarėsi 
su ekonomistais ir SĄJŪDŽIO Seimo Tarybos nariais. 
Vakare Mokslų Akademijos salėje įvyko jų spaudos konfe
rencija. Sekančių dienų jie dar kartę susitiko su SĄJŪ
DŽIO Seimo Tarybos atstovais. Jie lankėsi skirtingose 
r i nk i m inėse apy 1 i nkėse:Šilutėje, Plungėje, Kaune, Švenčio
nyse, Panevėžyje, Klaipėdoje, Marijampolėje ir kitur.

Vasario 24 d. balsavimo vietose jie stebėjo 
vykstančius rinkimus.

ABC tinklo televizijos korespondentas iš VILNIAUS 
perduotame reportaže pažymėjo, jog M. Gorbačiov’as 
pasakė, kad niekas negali sulaikyti Lietuvos išstojimo 
iš Sovieįtų Sęjungos, jei pati to norės.~

JAV Atstovų Rūmuose buvo paminė
ta Lietuvos Nepriklausomybes šventė. Minėjimų atidaręs 
kongresmanas D’ANNUNZIO ragino savo kolegas paremti 
lietuvių kovų už laisvę ir pasmerkė Maskvos atsisakymų 
leisti keturiems kongreso atstovams apsilankyti Lietuvoje.

11.23. MASKVA pradėjo represijas prieš Pabaltijo 
valstybes. Sumažino arba visai nutraukė žaliavų pristaty
mų. Centrinis Maskvos bankas perėmė Lietuvos 6 milijonų 
rublių kontrolę. Tas pats bankas turi patikrinti ir apro
buoti visus Pabaltijo reikalus, kurie bus vedami su užsie
nio valiuta. Maskva neleidžia respublikoms nustatyti pre
kių kainų. Už mėsos ir pieno produktus moka žemiau
savikainos, o savo gaminius parduoda toms respublikoms 
labai brangiai.

LIETUVOS TSR AT Pirmininkas ir LKP CK pirmasis 
sekretorius Algirdas Brazauskas, sugrįžęs iš Maskvos, 
pasakė, jog TSKP CK sesijoje buvo labai griežtai pasisa
kyta prieš LKP atsiskyrimą ir kad kelias į Lietuvos tikrų
jų laisvę bus labai sunkus.

LATVIJOS Liaudies Fronto DUMA paskelbė pareiškimų, 
kuriame pasisakoma prieš antisemitizmų, kuris reiškiasi 
Maskvoje, Leningrade ir kituose TSRS regionuose. Pareiš
kimo pabaigoje pabrėžiama, kad Latvijoje nėra vietos 
antisemitizmui, rasizmui ir šovinizmui, /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 SL W., 
Toronto. Ont. M6P1A6.

Šio fondo sūkis "Kapitalas Lietuvai, palūkanos ...
lietuvybei' išeivijoje!"

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVOS.LATVIJOS IR ESTIJOS KELIAI Į LAISVĘ.
Vytautas Skuodis

/.......atkelta iš 2 psl./

VILNIUJE vienoje spaustuvėje buvo sustabdytas spaus
dinimas laikraščio "Golos Izbiratelia" (Rinkėjo Balsas). 
Tai padaryta TSRS Generalinio prokuroro įsakymu. Ve
žant to laikraščio tiražų į Maskvų, traukinys buvo sulai
kytas Minske, o laikraštis konfiskuotas.

VIENUOLIKA JAV SENATORIŲ pasiuntė laiškų Sovietu 
ambasadoriui Washington'e J. Dubinin’ui, išreikšdami savo 
gilų nusivylimų dėl sovietų valdžios atsisakymo išduoti 
vizas į Lietuvę keturiems JAV kongresmanams. Jei pašali
niams stebėtojams nebus leidžiam atvykti Lietuvon per 
r i nki m us, pasaulis nebus linkęs tikėti, kad Lietuvoje vyks
ta laisvi rinkimai ir kad Sovietų Sųjunga vykdo tikras 
politines reformas.

11.24. JAV kongresmanams Berlyne buvo išduotos vizos 
atvykti į Lietuvę vienai parai, t.y. jau po rinkimų.

PIRMAJAME RINKIMŲ TURE į Lietuvos TSR AT 
kandidatai laimėjo 73 vietas, o jo remiami kandidatai 
- 16 vietų. Savarankiškoji LKP gavo 27 vietas, tačiau 
17 iš jų buvo remiami SĄJŪDŽIO. Maskvos platformos 
LKP gavo tiktai 4 vietas. Iš aukščiau nurodytų vietų 
17 - reformuoti komunistai, 8 - socialdemokratai, 3- 
Žaliųjų partijos, 2 - krikščionys demokratai ir 43 - nepri
klausomi.

RYGOJE įvyko LATVIJOS nepriklausomos komunistų 
partijos konferencija, kurioje nutarta balandžio 4 d. su
šaukti atkūriamęjį nepriklausomos kompartijos suvažiavi
mų. Data parinkta po kovo 18 d. rinkimų ir prieš Latvi
jos Komunistų Partijos suvažiavimų. Latvijos komunistų 
partijoje siekiančių atsiskyrimo nuo TSKP yra apie 35%.

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBES DIENA. Prasidėjo de
legatų rinkimas į Estijos Kongresų. Rinkimuose, užtruku
siuose vienų savaitę, dalyvavo 550.000 žmonių, kurie įsi
registravo kaip Estijos piliečiai ir daugiau kaipo 34.000 
žmonių,kurie prašė suteikti jiems tokių teisę. Balsavusiųjų 
skaičius sudarė daugiau kaip 80% visų Estijos gyventojų, 
kurie įsiregistravo kaip Estijos piliečiai.

11.25. TSRS Užsienio Reikalų ministerio pavaduotojas 
Viktor Karpov’as pasikalbėjime, transliuotame CBC NEWS 
WORLD televizijos programoje pasakė, kad Sovietų Sų- 
junga Lietuvos sprendimų atsiskirti priims, nors tas atsis
kyrimas bus susijęs su kai kuriais ekonominiais sunkumais.

JAV KONGRESMANAI aplankė KAUNE kardinolų Vin
centų Sladkevičių. Sugrįžę į JAV jie patvirtino, kad kar
dinolas labai teigiamai įvertino dabartinę Lietuvos tikin
čiųjų padėtį. Kongresmanui MILLER'iui iš to pokalbio 
susidarė įspūdis, kad Lietuvoje šiuo metu yra religinė 
laisvė.

11.26. M.GORBAClOV’as TSRS AT komisijai pavedė 
ištirti PABALTIJO valstybių įjungimo į Sovietų Sujungę 
legalumų.

SĄJŪDŽIO būstinėje įvyko spaudos konferencija, ku
rioje dalyvavo 4 LIETUVOJE viešintys kongresmanai:John 
MILLER, Bill SARPALIUS, Richard DURBIN ir Christo
pher COX. Jie sveikino SĄJŪDI su pergale rinkimuose. 
Baigiantis konferencijai, kongresmanai perdavė SĄJŪDŽIUI 
JAV valstybinę vėliavų ir paskelbė, kad jie atvežę vienų 
tūkstantį JAV Konstitucijos egzempliorių.

Savarankiškos LKP narių vasario 26 d. buvo 84.958. 
Tai 42,5% buvusių partijos narių iki LKP XX-tojo suva
žiavimo. Po suvažiavimo į LKP įstojo 346 žmonės. Parti
jos narystės atsisakė 14.117 žmonės.

PABALTIEČIŲ atstovai TSRS AT pareiškė, jog jie 
nedalyvaus debatuose ir balsavime prezidento klausimu, 
nes jų uždavinys čia tiktai tartis dėl nepriklausomybės.

11.27. LPS SEIMO XI sesijos nariai kreipėsi į Lietu
vos gyventojus, kviesdami prisidėti atstatant nepriklauso
mų Lietuvos valstybę.

BALTIJOS TARYBA siūlo ARMĖNIJOS nacionalinio 
judėjimo ir Azerbaidžano Liaudies Fronto vadovams grįž
ti prie politinių konsultacijų ir derybų Rygoje. Po tuo 
pareiškimu pasirašė Latvijos ir Estijos Liaudies Frontų 
ir Lietuvos Persitvarkymo Sųjūdžio vadai.

Tų pačių dienų, kai MINSKE vyko vadinamoji Černo- 
bilio asamblėja, VILNIUJE Lietuvos Žaliųjų Partija suorga
nizavo gedulingų eisenų Gedimino prospektu.

Po TSRS AT sesijos posėdžio buvo pakviesti privačiam 
pokalbiui su M.Gorbačiov'u po 2 deputatus iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, dalyvaujant Lukjanov*ui ir Nisanov’ui.

Iš lietuvių tame pokalbyje dalyvavo Kazimiera 
Prunskienė ir Edvardas Vilkas. M.Gorbačiov’as pasakė 
žinųs kas vyksta Pabaltyje, tačiau gal neverta skubėti, 
gal geriau būtų pasilikti federacijoje ir pabandyti ję pa
keisti. M.Gorbačiov*as pasakė: "Mes žinome, kad Pabaltijo 
šalys nusprendė savo ateitį susieti su buvimu už TSRS 
ribų. Kų mes į tai galime pasakyti? Tai jūsų reikalas". 
Bet, jo nuomone, negalima staigiai nutraukti ryšius. 
Reikia šį klausimų spręsti įstatymų keliu. M.Gorbačiov'as 
paminėjo, kad klausimas sudėtingas, kad reikia pasitarti 
ir kad, pabaltiečiams atsiskyrus, jiems bus labai blogai. 
Kai Gorbačiov’o pašnekovai pabrėžė, kad rinkėjai juos 
įpareigojo derėtis tiktai dėl nepriklausomybės, Gorba- 
čiov’as pareiškė: Jeigu tai jūsų pozicija, tada mums rei
kia kalbėtis".

Po to pasikalbėjimo LIETUVOS TSR Ministerių Tary
bos pirmininko pavaduotoja K.Prunskienė užsienio žurna
listams pasakė, jog iš to pasitarimo jie išėjo supratę, 
kad buvo padarytas žingsnis į nepriklausomybę: "Man 
buvo aišku, kad mes aiškiai suformulavome pasiūlymų 
pradėti pasitarimus Lietuvos valstybės atstatymui". Ta
čiau M. Gorbačiov’as pasakęs, kad Lietuva, tur būt, bus 
pirmoji, kuri užsprings nuo tos autonomijos. Bus blogai 
abiejoms pusėms.

SĄJŪDŽIO SEIMO TARYBOS pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, sekretorius Virgilijus Čepaitis ir premjerė 
Kazimiera Prunskienė MASKVOJE susitiko su Čekoslova
kijos pres. Vaclav Havel'iu, kuriam sovietai neleido vykti 
į Lietuvę.

11.28. JAV kongresmanas Richard DURBIN’as pareiškė, 
Jog JAV KONGRESE sudaryta "Baltijos Laisvės Grupė". 
Pasak jo, pasaulio "dėmesys dabar nukryps į Pabaltijo 
tautų kritiškų kovų". Kongreso grupė koordinuos savo 
veiklų su įvairiomis Amerikos baltų grupėmis. 
***********

DĖKOJAME gerb.Vytautui Skuodžiui už tokį ver
tingų dokumentinį straipsnį.
Patariame skaitytojams išsikirpti ir pasilaikyti, nes visos 

svarbiausios datos rūpestingai sužymėtos, visi svarbiausi 
įvykiai ir pavardės surinktos chronologine tvarka. Lauksi
me sekančios atkarpos. Red.

«^vo šeimoms dažnai atkeliaujančios "pochoronkos".

B E KALTĖS Valentinas Gustainis
Didelių rūpesčių ėmė kelti drabužių reikalai. Per porą 

metų vaikai paaugo, o jokio apdaro jiems negalėjome 
įtaisyti ne tik todėl, kad buvome visai be lėšų - čia ir 
už didžiausius pinigus nieko nebuvo galima gauti. Maty
dama tokią keblią mano šeimos padėtį, buvusio Prienų 
burmistro žmona Konstancija Greimienė, vagone atskirta 
nuo vyro, nutarė mums padėti. Ji atidavė savo vyro vasa
rinį apsiaustą, mat jo pasiimtieji drabužiai liko pas žmo
ną. Iš to apsiausto mano žmona pasiuvo drabužėlių dukre
lei. Dar sunkiau buvo su apavu. Tik aš vienas turėjau 
veltinius, įsigytus iš karininko už laikrodį, žmona ir vai
kai avėjo medinėmis klumpaitėmis, kurias padirbo senu - 
kas Degutis, su šeima išvežtas iš Ąžuolų Būdos. Puikus 
tai buvo senukas, nuo Rusijos-Japonijos karo pabėgęs į 
Ameriką, tenai užsidirbęs pinigų, vėliau grįžęs ir uz de
zertyravimą kalintas Kalvarijos kalėjime. Jo darbo klum
pės būdavo smagiausios, tačiau nuo Sibiro šalčių ir jos 
menkai tegindavo. Musų dukrelė žiemą dirbdama prie kar- 
vių bazės nušalo kojas, ir dėl to turi bėdų su jomis kiek
vieną pavasarį bei rudenį.

Apskritai fermoje jautėmės gana gerai. Kartais sek
madieniais mus aplankydavo tautiečiai iš centrinės sody
bos arba mes nuvykdavom pas juos. Vieni kitus guosda- 
vome. Kai kurios priverstinai išskirtos moterys pradėjo 
gauti laiškelius nuo savo vyrų iš Kraslago. O kai kurios 
iš tų laiškelių sužinodavo, kad jų vyrų jau nėra tarp 
gyvųjų. Iš pradžių labai nustebome, kai viena kita gavo 
laišką ant beržo tošies. Tokie "atvirukai" tikrai ateidavo 
ir nueidavo. 1944 metų rudenį, frontui nuslinkus į vaka
rus nuo mano tėviškės, ir aš pasiunčiau tošinį laiškelį 
savo sesutei Agotai Kaminskienei, gyvenusiai Jankų vals
čiuje. Jis laimingai pasiekė adresatę pačioje pafrontėje. 
Man pasitaikė ir daugiau labai neįprastų įformintų kores
pondencijų siųsti, ir adresatai visas jas gaudavo. To meto 
tarybinis paštas tikrai vertas pagyrimo.

Iš trumpučių laiškų, gaunamų iš Kraslago, supratome, 
kad lageriuose kur kas sunkiau negu čia, tremtyje, kur 
taip vešliai auga visokios žolės, šaknelės, na, ir miežiai 
bei avižos. Žmonos susirūpino, kaip padėti vyrams. Ėmė 
džiovinti dalį gaunamos duonos normos ir siųsti į Krasla- 
gą. Deja, vyrai ten mirė vienas po kito.

Artėjo pavasaris, šviesi kalnų saulė nutirpdė sniegą 
stepėse ir kalnų šlaituose, prasidėjo veršiavimosi sezonas. 
Pieno kasdien daugėjo, ganyklose sudžiūvusią žolę karvės 
ėdė kaip gerą šieną. Mano šeima buvo patenkinta, 
ruošėmės čia vasaroti puikaus maumedžių miško paunks- 
mėje, kur auga įvarios uogos, net grybai. Bet štai, vieną 
dieną Jevreinovas per žmones pranešė, kad vargu ar galė
siąs išlaikyti mane apskaitininko pareigose. Tuometinis 
direktorius Savčenka labai nemėgo inteligentų, o manęs 
kažkodėl itin nekentė. Jis ir uždraudė Jevreinovui laikyti 
Gustainį apskaitininku fermoje - esą tai tiesiog pavojin
ga, jis galįs imtis sabotažo ir išnuodyti visus gyvylius. 
Tebeturėjau pažymą, rekomendauojančią atleisti mane 
nuo sunkių fizinių darbų, • tačiau direktorius jos nepaisė, 
liepė ruoštis pavasario sėjos darbams. / bus daugiau /

/ Autorius praleido 15 mėty Sibire , tremtyje ir 
lageriuose. Spausdiname ištraukų ii nesniai Lietuvoje pa - 
sirodžiusios Jo knygos. Red./
VARŠKĖS IR SŪRIO MIRAŽAI IŠSISKLAIDĖ

/tęsinys/
Grūdų vidaus 

reikalams praprastai nesverdavo, pildavo iš akies arba 
seikėdavo tam tikromis dėžėmis. Numatydamas gerą 
progą iš tų veršiams skiriamų miltų ir sau kisieliui pasiim 
ti, įsidėjau savo maišą, dar mano manos verptą, sesutės 
išaustą. Stengiausi būti itin atsargus. Važiuodamas su 
miltais namo, į savo maišą įsisėmiau tiek, kiek galėjau 
pakelti. Žinoma, jėgos buvo nebe tos, bet kokius 30 kilo
gramų tai dar gana lengvai panešiau. Grįžusį mane pasi
tiko kone visi fermos darbuotojai: veršininkės, melžėjos 
ir pats fermos vedėjas. Privežęs miltų dėžę prie sandėlio 
aš drąsiai iš jos išsiėmiau maišą ir pasakiau, kad visi 
girdėtų, jog susimaliau savo pirktų grūdų. Fermos vedė
jas lyg niekur nieko garsiai atsakė:

- Tai jums pasitaikė gera proga susimalti...
Iš tų miltų žmona tuojau užraugė kisieliaus. Ašakas 

duktė išnešdavo lauk ir paslėpdavo sniege, kad niekas neį
tartų, kad mes turime avižinių miltų. Net patį kisieliaus 
pavadinimą dėl atsargumo pakeitėme "kremu". Bet štai 
netikėtai pamatėme, kad saulutė vietomis žemę nupliki
no, ir sniege užkastos avižinės ašakėlės nuogos barkšo pa> 
viršiuje, jas ėda besivalkiojančios aplinkui karvės. Kaimy
nams kilo įtarimas: ar tik ne iš vogtų avižinių miltų 
buhalteris verda kiesielių? išgirdome, kad viena kita mel
žėja apie tai kalba. Žmona labai bijojo kratos ir net pa
reikalavo likusius miltus išnešti toli į mišką. Jau visi 
buvome pasimokę iš Martišauskų istorijos. Martišauskas, 
buvęs Lietuvos pasienio eilinis, gyveno ištremtas taip pat 
mūsų tarybiniame ūkyje, dirbo įvairius darbus, nes buvo 
vyras kaip ąžuolas. Bet ir pavalgyti jarn reikėdavo atitin
kamai. O valgio normos visiems buvo vienodai menkos. 
Kartą jis man išsitarė:

- Nežinau, ponas Gustainį, kokia jūsų nuomonė, bet 
aš kol čia laukai pilni javų, o pievose ganosi bandos 
gyvulių, nutariau badu nemirti...

Aš pasisakiau galvojąs panašiai, tik labai bijąs, ir 
patariau jam saugotis. Tačiau Martišauskas buvo jau taip 
įsidrąsinęs, kad net nesislėpė grūsdamas avižas. Tai da
rant jį pastebėjo tarybinio ūkio komendante Gasucina. iš 
rajono centro atvyko milicininkas, padarė kratą ir rado 
Martišauskų guolyje maišelį su avižomis. Martišauskai 
aiškinosi tas avižas įsigiję už žmonos suknelę iš prava
žiuojančios gurguolės. Tačiau laboratorinė analizė parodė 
jog tai tarybinio ūkio avižos. Milicija areštavo abudu: 
vyrą ir žmoną. Nugabeno juos į rajoninį Ust Kano kalėji
mą, ilgai tardė, pagaliau abudu nuteisė po ketverius 
metus kalėti. Atsimenu, buvo ruduo, mes valėme avižas 
ir staiga pamatėme vieškeliu varomą grupę kalinių. Tarp 
jų - ir Martišauskas su žmona. Jis ėjo nuleidęs galvą, 
sunkiai kilnodamas kojas. Pamatęs mus jam rankomis 
mojuojančius, teišreiškė:

.- Sudiev, jūs mieli broliai^. '
Gal jis nujautė, kad tai paskutinis mūsų pasimatymas. 

Mirė Martišauskas nuo išsekimo, net nespėjęs patekti į 
pataisos darbų lagerius. Jo žmona buvo laimingesnė. Porą 
metų ji išgyveno lageriuose, paskui buvo anksčiau paleis
ta kaip invalidė.

Tą kartą kratos pas mus niekas nedarė. Galimas daik
tas, niekas mūsų nepaskundė.

Jevreinovas žinojo, kao mano žmona išėjusi aukštuosius 
dainavimo mokslus Amerikoje ir Europoje, kad ji turi 
gražų balsą. Jevreinovo žmona Zinaida Lvovna iš anksto 
mus įspėjo atvažiuosianti žmonos dainų pasiklausyti. 
Vieną nešaltą sekmadienio popietę juodu atvažiavo rogu
tėmis, pasikinkę puikų veislinį juodą eržilą. Zinaida Lvov 
na atvežė lauktuvių: kepsnių, bandelių, sūrio ir sviesto. 
Kalbėjomės apie meną, literatūrą, muziką, mano žmona 
mielai sutiko tokiems brangiems svečiams padainuoti. 
Mažame kambarėlyje jos sodrus sopranas skambėjo galin
gai. Po daugelio metų, 1964-jų vasarą, Zinaida Lvovna 
savo laiške is Maskvos mums rašė, kad vis dar neužmiršo 
si mano žmonos anuomet padainuotos "Avė Marija".

Gyvenome nuo pasaulio visai atskirti, jokių laikraščių, 
jokio radijo. Vieninteliai ženklai, kad vyksta karas, būda-

IŠEIVIJOS LIETUVIAI ATSAKO:

Mitterrand Giving advice, to Lithuania 
on independence

Occupation is fun
French President Franęois Mit

terrand has urged Lithuania to sus
pend its unilateral declaration of 
independence by sending a letter 
to Lithuanian President Vytautas 
Landsbergis.

I wonder why, when France was 
occupied by the Germans during 
World War II, the French people 
pushed for the liberation of 
France? Why did they not enjoy 
the German occupation a few 
more years.

S. LIUDAS
Laval

Š.m. gegužės men. 5 
d.Montrealio dienraštyje 
"The Gazette" buvo at
spausdintas pasisakymas: 
Okupacija - Malonumas 
’Vrancūzijos prez. Fr.Mit-

terand’as ragino Lietuvę 
vienapusiškai suspenduoti 
savo Nepriklausomybės 
deklaracijų, nusiųsdamas 
laiškų Lietuvos prez. Vy
tautui Landsbergiui.

Stebiuosi, kodėl gi, 
kai Prancūzija buvo vokie
čių okupuota II-jo Pasauli
nio karo metu, Prancūzijos 
žmonės grūmėsi dėl Pran
cūzijos išlaisvinimo? Kodėl 
jie nepasidžiaugė dar porų 
metų vokiečių okupacija?"

Kitas, labai konkretus 
ir tvirtas atsakymas buvo 
atspausdintas "The Gazette” 
laiškų skyriuje š.m. gegu
žės mėn. 10 d., kur atsako
ma į nevykusį, (bet gana 
dažnų) lyginimų Quebec'o 
provincijos ir Lietuvos 
situacijos:

Parallel doesn’t fit
Henry Shooflar (Letters, April 

29) draws a parallel between Lithu
ania's striving toward regaining its 
independence and the possibility 
of Quebec’s separation from Can
ada. Though his demographic 
analogy between Lithuania and 
Quebec is accurate enough — both 
territories have a 20 per cent mi
nority population — that is about 
where the similarity ends.

Quebec was not occupied by a 
foreign army as a result of a secret

non-aggression pact signed by two 
other countries^ Lithuania was one 
of the pawns in a deal sigaed Aug. 
23, 1939, by Germany and the So
viet Union in which the Soviet Un
ion agreed not to intervene in the 
event of a German attack on Po
land during World War II.

Second, a large segment of the 
Quebec population was neither 
randomly executed nor deported 
to labor camps to be left to die of 
malnutrition and hypothermia.

Since 1940, more than 300,000 
Lithuanians have been deported to 
Siberia or executed. This is quite 
significant considering that the 
population of that time was ap
proximately 3 million. Stalin’s 
plan was to dilute ethnic groups by 
deporting people from their native 
territories, and “strongly en
couraging” others to immigrate to 
these areas to “fill in the gaps.”

Ethnic minorities constituted 
about 10 per cent of Lithuania’s 
population before Soviet occupa
tion. They now form 20 per cent. It 
appears the plan was not as suc
cessful in Lithuania as was hoped; 
unfortunately, this was not so in 
neighboring Estonia and Latvia.

I do not know what Quebec’s 
plans would be for the English mi
nority in the advent of its indepen
dence. But 1 can inform Mr. Shoo- 
flar that Sajudis provided for 
minority rights in its basic pro
gram.

Sajudis encourages the ethnic 
minorities living in Lithuania to 
express their cultural identity, and 
it wishes to assure these groups the 
right to found their own schools 
(for the teaching of their mother 
tongue) and associations, and the 
possibility to raise their children 
according to their cultural tradi
tions, as long as the Lithuanian 
culture and language are respected 
in return.

VILIJA LUKOSEV1CIUS 
Montreal

PARALELĖS NEATITINKA 

"Henry Shoof
lar (Letters, April 29) iš
veda paralelę tarp Lietu
vos, siekiančios atgauti 
savo nepriklausomybę ir 
Quebec’o provincijos gali
mybės atsiskirti nuo Kana
dos. Nors jo demografinė 
analogija tarp Lietuvos 
ir Quebec'o yra gana tiksli, 
abiejų teritorijos turi apie 
20% gyventojų mažumų,- 
tai ir būtų visas panašu
mas.

Quebec’as nebuvo oku
puotas svetimos kariuome
nes pagal slaptų neagresi- 
jos paktų, pasirašytų kitų 
dviejų valstybių. Lietuva 
buvo viena iš grobio laimi

kių susitarime, pasirašyta
me rugpjų^įo , 23 d.,>;,J939 
m. (Hitlerio) Vokietijos 
ir Sovietų Sųjungos, kuriuo 
Sovietų Sųjunga pažadėjo 
nesikišti į galimų Vokieti
jos užpuolimų Lenkijos 
per II-ųjį Pasaulinį karų.

Antra: nebuvo Quebec’e 
didžiulė dalis gyventojų 
be teismo nužudyta nei 
deportuota į koncentracijos 
stovyklas, kur palikti mir
čiai nuo nedamaitinimo 
ir šalčio.

Nuo 1940 m. daugiau 
kaip 300.000 Lietuvos gy
ventojų buvo deportuoti 
į Sibiru arba sušaudyti. 
Tai labai reikšminga, prisi
menant, kad tuo metu 
Lietuvoje gyveno apie 3 
mil.žmonių. Stalino planas 
buvo atskiesti etnines gru- 
pes-tautas, deportuojant 
žmones iš jų gimtojo kraš
to ir "stipriai raginant" 
kitus imigruoti į tuos kraš
tus "užpildyti tuštumą".

Etninės mažumos Lietu
voje sudarė apie 10% prieš 
Sovietams okupuojant. Da
bar jos sudaro 20%. Atrodo, 
kad planas Lietuvoje nepa
vyko, kaip kad buvo tikė
tasi. Nelaimei,kitaip atsiti
ko Latvijoje ir Estijoje.

Nežinau kokie būtų 
Quebec’o planai anglų ma
žumoms, jeigu nutartų 
atsiskirti, bet aš galiu 
Jums pranešti, Mr.Shooflar, 
kad Sųjūdis pasirūpino ma
žumų teisėmis savo prog
ramoje.

Sųjūdis palaiko etnines 
mažumas, gyvenančias Lie
tuvoje, norinčias išreikšti 
savo kultūrinį identitetu 
ir nori užtikrinti tokioms 
grupėms teisę steigti savas 
mokyklas(kad išmoktų gim
tųjų kalbų), draugijas ir 
galimybę užauginti savo 
vaikus pagal savas tradici
jas, jeigu lietuvių kultūra 
ir kalba bus respektuojamai’

* Malonu, kad mūsų jau
nosios kartos atstovė taik
liai ir greitai reagavo į 
aktualių lietuvių situacijų. 
Sveikinam e. Red.

3 psl.
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ypatingo laikmečio lūžtvės panoramą,jis pabrėžė:atidarytas lietuviu dailės muziejus

tiktai

gana 
grąsi,

savarankiškumą, reikia, kad 
dėstytojams ir bendrai pa- 

daugiausia iš nevaldinių ar

ši diena 
neeilinė 

istorijoje, 
darbu

kūriniai labai ir 
tinka šių neeilinių 

atidarymui, 
nėra

rašytojai. Tokia

lakiu žodžiu mūsų

patalpos
Todėl ši

Igno 
LIE-

Malvydas Sakalauskas, Čiurlionio Muziejaus 
Kazimiera

Buvę Vytauto Didžiojo Universiteto didieji rūmai

LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJAUS ATIDARYME LEMONTE. Iš kairės: Lietuvos konsulas V aclovas 
Kleiza, poetas Henrikas Nagys, Muziejaus Meno galerijos dir. Dalia Slenienė ir Valdybos pirm, 
dr. Gediminas Dalukas. Nuotr. Jono Tamulaičio.

sodyba, apie

J.V. Danys

Vytauto Didžiojo Universiteto atkūrimas.

1990 m. pavasarį atgaivintas Vytauto Didžiojo Univer
sitetas Kaune. Jis atgaivintas bendromis Lietuvos ir 
išeivijos mokslininkų pastangomis. Lietuvoje jaučiama, 
kad reikalingas antras universitetas, pagal Lietuvos gyven
tojų skaičių, bet taip pat norima, kad universitetas būtų 
kaip ir tiltas su Vakarų kraštų literatūra, humanitariniais 
ir kitais mokslais.

Universitetas pradėjo veikti 1990 m. rudenį, bet jo 
organizaciniai darbai dar tebevyksta. Svarbi universiteto 
tvarkymo ir priežiūros institucija yra jo senatas. Numaty
ta, kad jį sudarys 96 nariai, pusė (48) iš Lietuvos ir kita 
pusė iš išeivijos. Šeštojo Mokslo ir Kūrybos simpoziumo 
metu Čikagoje 1989 m. lapkričio mėn. gale balsavimu iš
rinkti išeivijos atstovai iš įvairių kraštų, daugiausia iš 
Amerikos.

V.D. Universitetas organizuojamas taip, kad būtų sa
varankiškas mokslo programų sudaryme. Kaip žinoma, 
Kremliaus centralizuotoje ir vienašališkoje bei propagan
dinėje sistemoje buvo labai daug iškraipymų, pav., istori
jos programoje turime ištisus "baltus puslapius", t.y., - 
neminimi tikrieji faktai.

išlaikant objektyvumą ir 
parama moklso priemonėmis, 
rama, būtų suteikiama kuo 
privatinių šaltinių.

J ' ■ " •> u’ivv O’
eolšeiįvijoje .yca, palyginti, nemažas skaičius asmenų, 

dirbančių mokslinius darbus ar dėstančių universitetuose. 
Nemaža jų yra pažadėję nuvykti į Lietuvą dėstyti daly
kų iš savo srities. Praktiškai tai galima padaryti tik ke
lioms savaitėms, paimant atostogas iš savo darbovietės 
ar universiteto. V.D. Universitetas negali padengti kelio
nių, parūpinti mokslo priemonių ir kt., kuriuos reikia ap
mokėti tvirta valiuta. Bendrai, kol kas finansiniai ištekliai 
maži, remiasi savanorišku darbu.

Vytauto Didžiojo Universiteto Bičiulių Draugija

Montrealyje gyvenantieji V.D. Universiteto senato- 
nariai: prof. Henrikas Dauderis ir dr. Ilona Gražytė-Mazi- 
liauskienė ir pakviesta anglų kalbą dėstyti dr. Milda 
Danytė ėmėsi organizuoti pirmąją VDU rėmėjų grupę. 
Š.m. gegužės mėn. 6 d. Seselių Namuose įvyko iniciaty
vinis susirinkimas, į kurį atsilankė keliolika asmenų. Dr. 
Milda Danytė, kuri buvo nuvykusi į Lietuvą ir matėsi su 
VDU vadovybe, padarė pranešimą apie universiteto padė
tį.

Patalpų VDU jau turi ir numato gauti ir daugiau. Yra 
trūkumas inventoriaus. Labai trūksta mokomųjų priemonių, 
vadovėlių, pagalbinės literatūros, kaip žodynų, enciklope
dijų ir panašiai. Taip pat modernių laboratorinių aparatų 
kalboms mokyti, atatinkamų vadovėlių. Labai trūksta 
išeivijoje išleistos literatūros, kuri buvo neįleidžiama ar 
konfiskuojama. Tas pat trūkumas ir nepriklausomybės 
laiku leistos literatūros, kuri buvo naikinama.

VDU norėtų, kad studentams ir dėstytojams iš Lietu
vos būtų sudarytos sąlygos atvykti į Kanadą ar Ameriką 
gilinti studijas.

Po kovo 11 dienos nepriklausomybės atstatymo paskel
bimo ir ekonominės blokados pradžia padėtį pasunkino. 
Kartu vyksta ir susisiekimo "vizų blokada", nes užsienyje 
gyvenantiems vizų nebeduoda. Todėl šiuo laiku ryšiai su 
V.D. Universitetu yra suvaržyti.

Po paklausimų ir diskusijų buvo nutarta įkurti VD 
Universitetui remti draugiją ir pavadinti "VYTAUTO 
DIDŽIOJO UNIVERSITETO BIČIULIŲ DRAUGIJA". Drau
gija yra atvira kiekvienam, norinčiam būti jos nariu ar 
rėmėju, kiekvienam galinčiam bet kuriuo būdu padėti 
VDU-tui Kaune.

į laikiną valdybą išrinkta: Herikas Dauderis, Ilona 
Maziliauskienė, Milda Danytė, Vytautas Jonynas ir Izido
rius Mališka, o finansų kontrolei - Emilija Verbylienė ir 
Irena Danytė.

Artimiausi uždaviniai.

Nutarta pradėti rinkti žodynus, enciklopedijas bei 
panašias informacines knygas, pagrindinius vadovėlius ir 
pan., lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Yra ga
limybė didesnį kiekį laivu pasiųstu prieinama kaina. Taip 
pat ištirti sąlygas mokslininkams iš Lietuvos atvykti trum
poms studijoms, panaudojant Kanados valdžios programas 
mokslininkų pasikeitimui.

st

Pasaulio Lietuvių Centro patalpose, Lemont,IL, 
įrengtas Lietuvių Dailės Muziejus, kuris apjungia šias 
institucijas: Lietuvių Dailės Meno Institutų, Tautodailės 
Institutų, Čiurlionio Galerijų ir Meno Draugijų DAILĖ.

Iškilmingas šio muziejaus atidarytmas vyko 1990 
m. gegužės mėn.5 d. Ta proga su savo kūriniais pasirodė 
dail. Vytautas IGNAS.

Muziejų oficialiai atidarė Lietuvos konsulas Chica- 
goje Vaclovas Kleiza. Sveikinimo žodžius tarė Lietuvių 
Fondo Tarybos p-kas Stasys Baras, LB Kultūros Tarybos 
vicep. Nijolė Martinaitytė, šių namų šeimininkas Rimas 
Domanskis.

LIETUVOS KONSULAS ČIKAGOJE VACLOVAS KLEIZA 
SVEIKINIMO ŽODYJE KALBĖJO:

" ... Sveikiname iniciatorius, vadovybę ir rėmėjus, pri
sidėjusius prie muziejaus idėjos realizavimo.

Šis momentas išskirtinas ir tuo, kad šiandien yra pa
vojus, visą dėmesį sukoncentravus į Lietuvos laisvėjimą, 
pamiršti save ir visą išeiviją, kurios misija Lietuvos at
žvilgiu, deja, nesibaigs net ?iįr tuomet, kai ji bus visiškai 
laisva. Teisingai pastebi Roinualdas Ozolas, kad: 

u»ši?/ytenhVtelė žemė, kur r&etuva gali būti, yra tokioje 
'Vie'tO'jė,' kūr jai 'ir toliaui2gi^ės nuolatinis 'pavojus. ’TegtiT 
mūsų išeivija būna kupina šito jausmo ir noro saugoti, 
kiek pajėgs, šią žemę netgi tada, kai ji taps nepriklauso
ma". Taigi, pati mūsų tauta mūsų neišleidžia į pensiją, o 
prašo ir toliau išlikti gyvd jos dalimi, kuri pasaulyje 
nuolatos gintų Lietuvos interesus. Gi viena iš pagrindinių 
mūsų išlikimo ir išsilaikymo sąlygų ir yra gyvas, gaiva
lingas mūsų kultūros puoselėjimas bei ugdymas. į šio 
tikslo atsiekimą gražiai ir sistemingai jungiasi šios die
nos kūdikis - Lietuvių Dailės Muziejus. Linkime jam 
ateityje plėstis, degti kūrybine liepsna ir sudaryti jaukų 
prieglobstį visiems mūsų menininkams."

Telefonu gautas sveikinimas iš LIETUVOS: "Gegu
žės mėn. 5 d., 1990 m. Kaunas. ČIURLIONIO DAILĖS 
MUZIEJUS KAUNE SVEIKINA LIETUVIŲ DAILĖS MUZIE
JŲ, PRADEDANT TOKį DIDELį DARBĄ MUSŲ TĖVY
NEI LIETUVAI, KAUPIANT MŪSŲ LIETUVIŲ DAILININ
KŲ KŪRYBOS TURTUS.

Sveikina:
direktorius, Osvaldas Daugelis, vicedirektorius, 
Galaunienė, Zita Žemaitytė.

Raštu gautas sveikinimas iš Aldonos Veselkienės, Lie
tuvių Tautodailės Instituto Valdybos pirmininkės: "S V EI - 
KINU NAUJAI (SIKORUSį LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJŲ. 
Linkiu Muziejui sėkmingos veiklos - suburti, saugoti, glo
boti bei tirti visas lietuvių dailės sritis."

LIETUVIŲ DAILĖS MUZIEJAUS Tarybą ir Valdyba 
sudaro: Aleknienė Vanda, Tarybos sekretorė, Aleksa Pet
ras, Tarybos narys, dr.Balukas Gediminas, Tarybos narys 
ir Valdybos pirmininkas, Holenderis Emilijus, Tarybos 
pirmininkas, Janušas Algis, iždininkas, Karužaitė Daiva, 
Tarybos narė, Krutulis Povilas, specialiems reikalams/pa- 
rodoms, Matranga Viktorija, Valdybos pavaduotoja ir ku
ratorė, Rimiene Vida, Tarybos narė ir renginių vadovė, 
Šontaitė Birutė, parodoms rengti komiteto vedėja, Šlenie- 
nė Dalia, Lietuvių Dailės Muziejaus meno galerijos direk
torė.

Dail.Vytauto Igno parodę atidarė svečias iš Montrealio 
poetas Henrikas Nagys. Apibrėžęs

"Tokio muzie
jaus Čikagai,mūsų išeivijai 
ir taip pat Lietuvai seniai 
reikėjo. Todėl 
reikšminga, todėl 
mūsų benamių
Daugelio ryžtu ir 
tai įvykdyta ir verta gra
žiausių padėkos ir pagyri
mo žodžių. Ir labai gerai, 

, kad šio muziejaus pirmoji 
paroda skirta dail. VY
TAUTO IGNO kūriniams, 
įvairiopa prasme ji simbo
linė: čia, Lemonte, į pir
mąsias lietuvių naujakurių 
pačių rankomis pastatytas 
sodybas rinkosi ir meninin
kai, ir 
tad buvo tuomet Mariaus 
Katiliškio 
kurių telkėmės iš visų pa
saulio pakraščių ir jų tarpe 
radome šiandieninės paro
dos autorių dail. Vytautų 
Ignų.

Jo 
labai 
patalpų atidarymui. Jų 
lietuviškumas nėra vien 
tiktai tematinis, ikonogra
finis arba patriotinis, su
prastas siaura politine pras
me. Igno kūryba yra iš 
esmės giliai savo žemę 
pažįstančio, išpažįstančio 
ir giliai mylinčio dailininko 
pasisakymas. Lietuva Ignui 
yra, kaip kadaise mūsų 
dievdirbiams ir nežino
miems kūrėjams vienintelis 
ir nepamainomas kūrybos 
šaltinis. VISA LIETUVA: 
jos žmonės, jos tvariniai, 
jos gamta, ženklai, malda- 
ženkliai, koplyčių šventieji, 
pietos, rūpintojėliai ir taip 
pat Praamžiaus bei Perkū
no gadynių mitų atšvaitai- 
šventieji vandenys, šven
tosios ugnys, girių ir lygu
mų dvasios ir dvasia. Ka
takombų žuvis čia plaukia 
gadynių vandenyse. Šalia 
sūriųjų vandenų šiandieninio 
brolio žvejo, žūklautojo, 
kurį tebemasina ir gelmių 
gyvūnija ir nepažabojama 
vandenyno stichija. Ir nuos
tabu, kaip tokia nekalta, 
švaria, beveik vaiko nuos
taba visa tai dailininkas 
perkelia į savo kompozici-

buvo 
niūri, 

liūdna 
dalia 

užguito, vaikomo 
pasaulį žmogaus. Iš 
figūrinių kompozicijų, 

būdavo dažniausiai

jas, rasdamas tam savo 
kūrybos pasauliui origina
lias, technines priemones 
ir autentišką braižą.

Kadaise , jaunystėje, 
Ignas šalia savo charakte
ringų grafikos kūrinių, jau 
tapė drobes, kuriose 
vaizduojama 
kartais net
ir skaudi žmogiškoji 
vienišo, 
po 
tų 
kurios
tamsaus ir slegiančio kolo
rito, žvelgė į mus mūsų 
benamiškoji dalia, mūsų 
benamių likimas. O nebuvo 
juose nei patetiško senti
mentalumo nei primityvios 
patriotikos.

Šiandieniniuose Igno 
tapybos kūriniuose jau 
skaisti spalvų gama, beveik
permatomi, skaidrūs, mišrią
ja technika atliktieji kūri
niai. Juose ir vėlei ta 
pati Lietuva, kurią jis taip 
visa savo būtybe rado 1971 
metais, grįžęs valandėlei 
namo. Kuri nemirtinga, 
kuri amžina, kurios neatsi
žadėjome, kurios nepamiršo- 
me, kuria gyvenome die
nom ir naktim, kaip dabar 
po KOVO 11-TOSIOS, kai 
einame Lietuvos kryžiaus 
kelius, tą savo Via Dolore
są kas valandą, teisingiau 
- kas minutę.

Igno kūriniai yra toji 
kryžių, rūpintojėlių, žaliuo
janti ir žydinti, tačiau 
ir kenčianti ir kovojanti 
ir nepalaužiama Lietuva, 
kurios niekas negali atimti, 
kurios niekas negali nužu
dyti, nes ji lieka gyva 
amžiaus drobėse, popieriuje, 
žodžiuose, garsuose, taigi 
visoje menininkų kūryboje, 
kuri yra ne tik nemirtingos 
mūsų žemės Lietuvos lobis, 
bet ir jos savastis, buitis, 
būtis ir siela.

Todėl ši diena nepapras
ta. Todėl šios 
tokios brangios.
dailininko Vytauto 
paroda tokia brangi.. 
TUVA rodosi ir kalba 
mums per jį, o mes 
klausykime, tiktai atverki
me akis, ausis ir širdį."

Kompozicija Saulė

mišri

technika

PROF.DR. JUOZAS GIRNIUS,dirbęs Kauno Vytauto Di- 
džiojo Universitete, vienas žymiausiųjų mūsų filosofas 
Lietuvoje ir išeivijoje,Lietuvių Enciklopedijos redaktorius, 
šiemet mini savo 75 metų amžiaus sukakti. Gyvena Bos
tone, JAV.

Dr. Juozo Girniaus pagerbimas vyko birželio mėn.3 
d., So.Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos salėje.
4 psl.

dail.
V .Igno 
darbai:

Dalia Šlenienė t arė 
nuoširdžius padėkos žodžius 
visiems, 
kad šis 
Muziejus 

Buvo 
gantiškos 
metu pasikalbėta, padisku
tuota, pasidžiaugta Lemon
te įsikūrusiu Pasaulio 
tuvių Centru ir šiuo 
ziejumi jo patalpose.

Kitą dieną ten pat 
poezijos popietė, 
pirmą kartą poezijos reči
talių istorijoje programą 
atliko brolis ir sesuo: Hen
rikas Nagys ir Liūne Sute
ma. Klausytojai labai įver- 
tino tos popietės nuotaiką 
ir programą. d.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

prisidėjusiems, 
Lietuvių Dailės 

taptų realybe, 
surengtos ir ele- 

vaišės, kurių

Lie-
Mu-

vyko 
kurioje

.4.
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MOTINA PRAŠO 
PAGALBOS

Montrealietis Liudas 
Stankevičius gavo tokio 
turinio laišką iš Lietuvos:

"Su pagarba kreipiuosi 
aš į Jus, prašydama iš
spausdinti "Les Editions 
Viltis" mano motinišką 
prašymą:

Man 27 metai, auginu 
vieninteli sūną 4 metuką 
Mantą. Gydytojai diagnoza
vo Leucosis aguta Lympho- 
blastie ( kraujo vėžį).

Būtina operacija, kuriai 
atlikti Respublika neturi 
reikiamos įrangos.

Ieškau gydytoją sponso- 
rią, kurie galėtą padėti. 
Su pagarba: 
Rita Kreikštanienė, 
Lithuania 234400, 
RASEINIAI, Kosmonautą 
gt.3.

/Per lietuvią gydytoją 
pažintis gal būtą galima 
užmegzti kontaktą su 
Shreiners organizacija, 
kuri stengiasi ypatingai 
padėti sergantiems vaikams. 
Kai Lietuva yra dėmesio 
centre dabar, yra galimy- 
bią, kad minima organiza
cija norėtą suteikti pagal
bą. O gal yra kitokia gali
mybė?/.

PARAMA MAŽOSIOS 
LIETUVOS LIETUVIAMS

Mažosios Lietuvos sri
tyje (dabar vis tebevadina
mame Kaliningrade) šiuo 
metu gyvena apie 20.000 
lietuvią.

Lietuvos vyriausybės 
Užsienio Reikalą Komisija, 
kurios pirmininku yra E.Zin- 
geris, susipažinusi su šią 
lietuvią padėtimi, patyrė, 
kad ten nėra lietuvišką
mokyklą, biblioteką nei
lietuvišką organizaciją, 
Komisija siūlo parengti
kultūrinio ir mokslinio su 
šia sritimi bendradarbiavi
mo sutartį. Taip pat pasi
rūpinti senąją krašto gy
ventoją palikimu, įtraukti 
Lietuvos istorijos kursą 
į mokyklą programas ir 
steigti darželiuose lietuviš
kas grupes.

Tuo tarpu rusai kolonis

A.A. CENTRINĖS: 
Montreal: 378-0230 
Ottawa: 623-0077 
Toronto: 480-3803 
Hamilton: 523-8302 

tai ir panašūs perėjūnai 
tvirtina, kad "mažumos" 
yra skriaudžiamos Lietuvos 
teritorijoje...

LIETUVOS-DANIJOS 
DRAUGIJA

VILNIUJE įvyko steigia
masis susirinkimas naujai 
įsikūrusios Lietuvos-Danijos 
Draugijos. Yra patvirtinti 
įstatai ir išrinkta valdyba. 
Draugijos pirm-ku išrink
tas Vilniaus Universiteto 
anglą filologijos katedros 
vedėjas prof. A.Steponavi— 
čius.

Draugija užmegs ir 
vystys tiesioginius ryšius 
įvairiose srityse tarp abiejų 
valstybią piliečių, organi- 
zacijŲj įstaigą ir įmonią.

Kopenhagoje jau veikia 
Daną-Lietuvią Sąjunga,
kuri ir paskatino įsteigti 
naują draugiją. Rygoje 
taip pat steigiamas Danijos 
Kultūrinis Institutas, kuris 
aptarnaus ir kitas Baltijos 
valstybes.

MAISTO PRODUKTŲ 
NORMAVIMAS

Kerštingai blokadai
tebesitęsiant, Lietuvoje
nuo gegužės mėn. 1 dienos 
teko įvesti normas kai 
kuriems maisto produktams.

Pagal išdalintus talonus 
gegužės ir birželio mene
siais vienam Lietuvos gy
ventojui skiriama kas mė
nesį miltą-2 kg., kruopą- 
2 kg., makaroną 1 kg., 
cukraus - 2 kg., druskos 
1 kg., margarino arba tau- 
ką - 250 gramą.

• VILNIAUS UNIVERSITE
TE šiemet paskaitas skaito 
6 dėstytojai, atvykę iš 
JAV, Vokietijos, D.Britani- 
jos, Prancūzijos ir Austri
jos. Stažuojasi 19 užsienie- 
čią, mokosi 28 užsienio 
studentai.

e AGLUONĖNUOSE balan
džio mėn. 20 d. buvo pa
sodinti ąžuolai, pagerbiant 
ir prisimenant Mažosios 
Lietuvos didžiuosius veikė
jus: J.Bretkūną A.Kulvietį, 
M.Mažvydą, Vydūną, M. 
Janką ir kt.

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

APIE SMURTĄ
MAIRONIO GATVĖJE

Kaip žinome, balandžio 
mėn.20 d. Vilniuje į "Spau
dos" leidybos įstaigą Mai
ronio gatvėje (veikia re
dakcijos žurnalų "Moteris", 
"Jaunimo Gretos", "Politi
ka", "Švyturys" ir kt.) buvo 
įsiveržę SSSR ginkluotąją 
pajėgą karininkai ir karei
viai. Jie mušė, stumdė 
darbuotojus- budėtojus, 
žurnalistus, darbininkus.
Nukentėjo apie 30 žmonių. 
Lietuvos Parlamento depu
tatas nukentėjo ypatingai. 
Suplėšė jo drabužius, sun
kiai sudaužė nugarą ir 
galvą ir jis tebėra ligoni
nėje.

"Gimtojo Krašto" 17 
nr. rašoma: "Dėl iki šiol 
neaiškią priežasčią ypatin
gą dėmesį okupantai rodo 
"Jaunimo Gretą" redakcijai. 
Praėjusį penktadienį jie, 
sulindę pro vyriausiojo 
redaktoriaus K.Žilėno kabi
neto langą, išlaužė dvejas 
(dvigubas) jo kabineto du
ris. Tuojau pat buvo viskas 
sutaisyta, tačiau...Balandžio 
23 d. redakcijos darbuoto
jai rado išspirtą langą ir 
"socialistinės tėvynės gynė
ją" sugadintas durą spynas. 
Vėl viskas buvo sutaisyta. 
Tačiau balandžio . 24 d. 
žurnalistai, atėję į darbą, 
pamatė išlaužtą koridoriaus 
langą ir dar dvejas 1 iris.

Sudarkytos spaustuvi
ninką buities spintelės, 
nuplėšytos redakciją durą 
rankenos, išnaršyti stalčiai, 
dingę daiktai - nuo porta
tyvinės rašomosios mašinė
lės Iki moterišką batą - 

tokie įsibrovėlią, šaukusių*, 
"mes jums parodysim de
mokratiją", siautėjimo pėd
sakai.

Lietuvos Respublikos 
prokuratūroje iškelta bau
džiamoji byla. Ar jau de
mokratijos pabaiga? - klau
sia SSSR prezidentą Lietu
vos Žurnalistą Sąjunga,pro - 
testuodama prieš antikons
titucinius kariškią veiksmus.

Mes, Kanados lietuviai 
turime savo Žurnalistą 
Sąjungą čia. Reikia tokį 
'demokratijos pavyzdį1 per
duoti anglą kalba į Kana
dos didmiesčią spaudą,KLŽ 
Sąjungai pareiškiant irgi 
protestą dėl tokio elgesio.

• NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ĄŽUOLYNAS susodintas 
balandžio 22 d. dr. Jono 
Basanavičiaus tėviškėje, 
ant aukščiausios Ožkabalių 
kalvos. 11 ąžuoliuką sim
bolizuoja šią metą kovo 
11 dieną, kada vėl buvo 
paskelbta Lietuvos Nepri
klausomybė.

e KAUNE dr.Algis Paulius 
atliko traumatologines ope
racijas: šešiems ligoniams 
įstatė dirbtinius klubo są
narius. Su savimi jis buvo 
atsivežęs ir tą sąnarią 
protezus. Ligoniams šios 
operacijos atliktos nemoka
mai.

Užsienio lietuviai medi
kai remia Lietuvos medici
ną modernia aparatūra 
ir vaistais.
a MARIJAMPOLĖS pieno 
produktą kombinato direkto
riaus pavaduotojas prane
šė, kad įmonė dirba norma
liai. Anksčiau šie produk
tai buvo siučiami Lenin- 
gradui ir Maskvai, bet 
blokada buvo tuos ryšius 
nutraukusi.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

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

Programos Vedėjast LIUDAS STANKEVIČIUS 
1053 Albanai Cr. Duvemoy, Laval, P.O. H7G 4K7 

Tol.: 669-8834

‘..-‘1. U- lIuLcZlZ NtMOM****** ^zzzziA^ZZZZzzzzzzxxatz^. .-J-.-.-" - - - n r/Z-*Wjr. v ,

"AUŠROS" ARISTOKRATAI
- AUŠRININKAI

luomą, 
laiku išsigimė, 

apleido savo 
brolius , tą

Mūsą tauta am ž i ą ke- 
lionėje buvo praradusi savo 
bajorą-aristokratą 
kurie su 
daugumoje 
viengenčius 
dižiąją tautos gygybės jėg^, 
pasiduodami svetimąją įta
kai ir papročiams.

Tačiau su didele kant
rybe Lietuvos motinos au
gino naują atžalyną - ats
parius tautos daigus. įdieg
ta ištikimybė tautai išugdė 
būsimus tautos pranašus- 
kovotojus, kas ir sudarė 
pradmenį sukurti jaunosios 
Lietuvos dvasinę aristokra
tiją. Taip protėvių amžiais 
sukurtos dvasinės vertybės 
persidavė savo gyvenimo 
būdu, tradicijomis, tėviš
kės meile, puoselėtomis 
dar nuo Gediminaičią epo
chos: tai laisves troškimas, 
savimi pasitikėjimas, verž
lumas, įdiegtas tautos šven
tovėse ir kaimų pastogėse. 
Čia buvo išsaugota tauti
nė savigarba, stiprybės 
ugnis, kuri, nors irpamažu, 
lyg pavasaris, atšildė dva
sinį sustingimą. Štai kodėl 
kiek vėliau "Aušra" šaukė: 
‘Aušta aušrelė, artinas die
na, rengiasi į kovą visa 
Lietuva". Tai tas laisvės 
šūkis, tos prošvaistės veda 
generacijas keliais, kurie 
atpalaiduotą nuo svetimųjų, 
prievartos. įpareigoja apsi
jungti, susicementuoti sa
vąsias vertybes, kad sun
kioj kelionėj savąją meilės 
šilima išsaugotą atkurtąją 
gyvybę.

Išbujojo lietuviškos at
žalos - tautinės sąmonės 
pirmūnai, kurie nurodė 
žalingumą svetimąją įtaką.

Atgimimo šauklys "Auš
ra" ir "Varpas" ragina stip
rinti, plėsti tas vertybes, 
kad įsigalėtą tautinis ug
dymo laikotarpis. Tas pali
kimas iš praeities ir buvo 
kibirkštis "Aušrai" uždegti 
nesulaikomą laisvės gaisrą, 
kuris apšviečia kovai pa
ruoštą tautą amžiais lai
mėti laisvę . Taip "Aušra" 
iš vargo pagimdė aušrinin
kus. Nors tiktai du dešimt
mečius džiaugėmės nepri
klausomybe, bet jos prana
šai, jos atžalos sugebėjo 
paskleisti apjungiančią krau
jo ryšio esmę ir atgaivą, 
kad išsaugotą tą protėvių 
didybės dovaną.

Tremtis, prievartinė

(Ne - I 
m aitinl

išeivija - tai ryžto, pasiau
kojimo tarpsnis. Kur tik 
bekeliaudamas pasaulyje, 
leituvis ieško savąją apaš
talą, kurie skelbia stipry
bės šūkį ir ragina eiti vie
nu keliu - kad besąlyginiai 
prisikeltą Lietuva. Šiandie
ną, kad ir sunkiu tautos 
kovos metu , turime laisva
me pasaulyje išblaškytą 
didžios dvasios tokią aušri
ninką idealistą, kurie tą

"Varpo" 
nešiojasi 

šventenybę; 
moterį , at- 

Australijos, 
Rytoj vykstu 

D. Šleževičienę,

ir

iš
n

Miami, Floridoje, 
dar jaunutė būdama,

didį "Aušros" 
įsipareigojimą 
su savimi kaip 
Sutikau vieną 
skridusią 
kuri sako: 
aplankyti__________ _
kuri dar caro laikais kartu 
su savo vyru, būdama Ru
sijos gilumoje, plėtė tauti
nio atgimimo idėjas jauni
mo sielose. Ją aplankius, 
atliksiu garbingos pareigos 
dalį". Kita aušrininkė lan
kosi pas Jadvygą Tubelienę, 
Miami, Floridoje, nes ji,

vos 
pražydusi Aukštaitijos at
žalėlė, ryžosi tuo svarbiu 
momentu slaptai išgabenti 
dokumentų į Berlyną ir 
paskelbti Vakarų pasauliui, 
kad LIETUVA PASISKELBĖ 
LAISVA.

Mielas 
nyk kaip 
pasaulyje) 
duok tą 
jaunajai kartai, nes istorija 
mus įpareigoja.

Europoje 
važiuok

tautieti, neiš- 
dulkelė plačiame 

Ieškok ir per- 
dvasinę stiprybę

būdamas, pa-
Fontainebleaui

Aerofloto lėktuvas pakilo Iš Maskvos skry-tik
Paryžią, vienas keleivią pasišaukia stiuardesę ir 
jos kavos ir "Pravdos". Kavą jis gauna, bet "Prav- 

pasirodo, nėra. Už valandėlės vėl jis šaukiasi patar-

• Vos 
džiui į 
paprašo 
dos", | 
nautojos. Tas pats klausimas, tas pats atsakymas. Kavos 
- kiek nori, o "Pravdos" nėra. Tas pat pasikartoja ir tre
čią kartą. Supykusi stiuardesė atneša kavos puodelį ir 
atšauna pyktelėjus, kad "Pravdos" nėra Ir nebus!

Keleivis nusišiepia visa burna ir maldaujančiu balsu 
sako:

- Malonėkite man pakartoti dar kartą. Tai taip ma
lonu girdėti.

• Darbininkų mitinge partietis aiškina Perestorikos vi
liojančią perspektyvas: "Draugai, ateinančiame penkmety
je mes turėsime daugiau maisto. Turėsime daugiau auto
mobilių...geresnę medicininę priežiūrą...Mūsų gyvenimo 
lygis staiga pakils!

Kažkoks skurdeiva pakelia ranką salės gale:
- Jūsų kaip jūsų, bet kaip bus mums ?

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS, 
Remk ir aukok tautos fondui!

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas (vai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.
Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui:

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE,
310 Rathburn Rd., Etobicoke, Ont. M9B 2L8

5 psi.

-čia ilsisi gilios istorijos 
ąžuolas, išlikęs nuo Vytau
to laiką lietuvią didžiūną 
šeimos paskutinė atžala

Oskaras Milašius^ Tai 
pirmas Vytauto epochos 
palikuonis, genialus politi
kas, jau 1919 m. mūsą 
Nepriklausomos _ Lietuvos 
ministeris Prancūzijai, nors 
išaugęs carą Rusijos gilu
moje, Mogilevo gubernijoje • 

Kitas aušrininkas sako, 
kad sustosiąs Cleveland’e 
aplankyti kapą pirmojo 
ir paskutiniojo Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos. 
Tai istorinė asmenybėTJIš - 
pirmūnas: paskelbė grynai 
lietuvišką filosofiją, valsty
bės santvarkos idėją, atsi
kratant svetimąją įtakos 
internacionalą. Tai gilaus 
mąstymo, grynai lietuviš
kos, tautinės politinės min
ties kūrėjas.

Taip pat žinome, kad 
Lietuvos jaunimėlis lanko 
ir rūpestingai prižiūri, gė
lėmis puošia kapą dr. Vin
co Pietario, palaidoto Ru
sijoje, Ulciznoje. Jo sukur
tas "ALGIMANTAS"- pir
masis romanas 
kalba, - skatino 
atsilaikant prieš slavus.

Daug tą didvyrią, pasi- 
šventėlią, šauklią pasaulyje 
atrastume, tik reikia, kad 
tautos sūnūs ir dukros iš 
ją ir sau stiprybės semtą, 
su pagarba minėtą tautos 
kovas bet kokioje tribūnoje.

Klemensas C e p u t i s

lietuvią 
stiprybę,

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

Ateik į Lietuviu A.A, (Alcoholic 
Anonymous) grupės susirinkimą.

Skambinti t Juozui S.t 631-6834 (namų)t 
Henrikui N.366-77701 Dainiui L. 768-9606,
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toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 350 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė 4 
iš Vilniaus, 3 iš Kauno, 
1 iš Klaipėdos, 2 iš Ruda
minos, Vilniaus Inžinerijos 
Statybos Instituto ansamb
lio VINGIS 4 vadovai ir 
43 dalyviai.
• LABDAROS LIETUVIŲ 
SLAUGOS NAMŲ Planavi
mo Komiteto atstovai: 
V.Lukas, E.Pamataitis, 
H.Stepaitis, R.Strimaitis, 
J.V.Šimkus ir dr. R.Zabie- 
liauskas dalyvavo pasikal
bėjime su Ontario sveika
tos ministerijos slaugos 
namų departamento pareigū
nais gegužės mėn.24 d.

Mūsų atstovai atsakė 
ir davė paaiškinimus į pa
tiektus klausimus dėl pra
šymo gauti 60-čiai lovų.

Birželio mėn. 24 d. 
šešios tautinės grupės yra 
pakviestos dalyvauti vieša
me reikalų pristatyme On
tario Parlamento rūmuose.

Visi lietuviai linki ir 
tikisi sėkmingo Slaugos 
Namų projekto įgyvendini
mo netolimoje ateityje.

B

laimėjo

Gen. Konsulas Kanadoje 
vicepirm. Herbertas Stepaitis.

5) iš 
įmušė 

E.Š.

Toronto Queens Parke priėmimas 1990.4.5 d. Is kaires: TV reporteris, Lietuvos 
Haris Lapas, Lietuvos viceprezidentas prof. Bronius Kuzmickas ir KLB

A

I

bar rungtyniauja 
Tėvynės. Jie ir 
daugumą įvarčių.

Laima Beržinytė ir Judita Melnykaitė,

• LIETUVIŲ 
NAMAMS AUKOJO:
- J.V.Šimkus.

Iš viso statybos 
yra $170.884. Aukos 
mamos PARAMOJE 
8711, PRISIKĖLIMO P-JOS 
KREDITO KOOPERATYVE 
sųsk. 155332.17 ir TALKOJE 
sųsk.4259.

Aukos atleidžiamos 
nuo valstybinių mokesčių.

SLAUGOS
$25

fonde 
prii- 

sųsk.

Toronte, Queens Parko rūmuose
Lietuvos viceprez. prof. Broniaus Kuzmicko vizito proga — svečių 
priėmėjos.

Ontario Hydro Electric 
Commission bendrovėje, 
kur jis bus 5-sios apygar
dos sekretoriumi-iždininku. 
Šiai apygardai priklauso 
27 Hydro patarnavimo vie
tovės.

Abi nuotraukos Stepo Varankos.

Mūsų išsimokslinęs jau
nimas turėtų išnaudoti 
kiekvienų progų, kad Lie
tuvos situacija būtų aiškiai 
nušviečiama ne tiktai vy
riausybės žmonėms, bet 
ir kiekvienam eiliniam 
Kanados piliečiui.

krepši- 
vienos

10 d.ren- 
Baltijos Kelias Ka- 
Jo tikslas sukaupti 

už kuriuos į Lietu- 
pasiųsta vitaminų, 

ir medicinos reik- 
Prie žygio ("walk- 

gali prisidėti visi, 
amžiaus lietuviai

e KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI AUKOJO:

A. a. Elenos Šiurnienės 
atminimui - N.ir Z.Dab- 
rowski - $25.

DĖKOJA

PASIŽYMĖJO
VEIKLI TORONTIETĖ

Zita Prakapaitė maste- 
rio laipsniui įsigyti buvo 
pasiųsta į tarptautinius 
kursus tema"Tissue Culture 
in the Study of the Cardio- 
vescular System" Saskatoon 
miestan. Įteikiant 
baigimo pažymėjimų, 
Prakapaitė susilaukė 
ziastingų auditorijos
mų, kai buvo paskelbta, 
kad ji lietuvaitė.

KLF

kursų 
Zita 

entu- 
ploji-

• GRAŽINA STAUSKIENĖ 
parašė išsamų laiškų apie 
klastingus Sovietų Sąjungos 
tikslus praeityje ir pataria 
Vakarams būti atsargiems. 
Taip pat pabrėžė, kad Pa
baltijo valstybės siekia 
savo teisių taikingai ir 
Vakarų diplomatinis pripa
žinimas Baltijos legalių 
vyriausybių yra gyvybiniai 
svarbus.

jehieagoj
ĮVEIK E

ŽYGIUOSIME UŽ 
LIETUVOS VAIKŲ 
SVEIKATĄ 

Birželio mėn. 
giamas 
nadoje. 
pinigų, 
vų bus 
vaistų 
menų, 
a-thon) 
visokio
ir kanadiečiai. 
Daugiau informacijų apie 
žygį teikia KRIZĖS CENT
RAS tel: 588-6225.

Žygį rengia KLB To
ronto Apylinkės Valdyba 

savo 
bend-

Kvieskime į jį 
draugus, pažįstamus, 
radarbius.

• RIMAS SAVICKAS 
tas atsakingom

išrink- 
pareigom

Studijuodama 
Universitete, ji 
šus profesorių 
tarpe peticijai, 
čiai pripažinti 
Nepriklausomybės 
mų. Ji taip pat kalbėjosi 
su Kanados Užsienio Rei
kalų ministeriu Joe Clark 
Lietuvos Nepriklausomybės 
klausimu.

Western 
rinko para- 
ir studentų 
reikalaujan- 

Lietuvos 
atstaty-

"LITUANICA" 
LENKUS

Chicagos 
futbolininkai, 
laiką nesisekė 
mušimas, vėliausiose rung
tynėse net 6 kartus nuga
lėjo lenkų "Royal Wawel" 
komandos vartininką. Gegu
žės 24 d. Marquette Parko 
aikštėje įvykusiose rung
tynėse lietuvai laimėjo net 
6-1. Tai pati didžiausia 
pasekmė iki šiolei "Met
ropolitam" lygos aukščiau
sioje divizijoje. Reikia 
pažymėti, jog čia daugumo
je yra nuopelnas naujųjų 
komandos žaidėjų (jų da-

"Lituanicos"
kuriems ilgą
:.j Įvarčių

LIETUVOS SPORTININKAI 
AMERIKOJE
Kauno "Banga" 
taurę.

Kauno "Bangos" 
ninkės, kurios yra
iš geresnių Lietuvoje, vie
šėjo JAV ir dalyvavo Kan
sas City surengtose ameri
kiečių varžybose. Čia run
gėsi 6 komandos - visos, 
išskyrus lietuvaites, buvo 
amerikiečių. Kaunietės 
sužaidė dvejas rungtynes 
ir abejas laimėjo, issivež- 
damos gražią nugalėtojų 
taurę. Po varžybų viešnios 
buvo užsukusios paviešėti 
pas Čikagos lietuvius.

į JAV taip pat buvo at
vykęs Sarajevo žiemos olim
pinių žaidimų aukso meda
lio laimėtojas Algimantas 
Šalna. Jį 
olimpiados 
pakvietė 
(dvikovos)
Nelson, apmokėdamas kelio
nes, išlaikymą ir kt. Ta
čiau šį kartą buvo rungty
niaujama ne slidinėjime ir 
šaudyme, bet bėgime per 
mišką ir šaudyme (taigi 
išėjo ne žiemos, bet vasa
ros sporto šaka).

šis žymus svečias iš Lie
tuvos rungtyniavo Phoenix, 
Los
City, lowoje, o taip pat ir 
Čikagos 
Dundee 
mūsiškis savo amžiaus gru
pėje lengvai laimėjo pirmą 
vietą. Amerikietis Lyle 
Nelson A. Šalnai pareiškė: 
jog ateityje porai metų jį 
žada pakviesti treniruoti 
Amerikos sportininkus.

olimpinių aukso medalių 
laimėtojas Gintautas Uma
ras, kuris dabar priklauso 
Amerikos "Coors" prfesio- 
nalų dviratininkų komandai 
gegužės 28 d. turėjo da
lyvauti didžiulėse Ameri
kos dviračių varžybose Illi
nois valstijoje - Moline 
mieste.

Taigi, kaip matome, 
dabar Amerikoje mūsų tau
tiečių iš Lietuvos pilna. Ir 
būdami pasaulinės klasės 
sportininkai, jie gražiai 
garsina mūsų mielą tėvynę 
kuriai dabar bet kokia 
parama labai reikalinga.

ĮSPŪDINGAS "ČIURLIONIO 
ANSAMBLIO 
SUKAKTUVINIS 
KONCERTAS

Beje, sukatuviniame 
koncerte buvo atžymėta 
"Čiulionio" ansamblio įkū
rėjo ir ilgamečio dirigento 
Alfonso Mikulskio našlė - 
Qna Mikulskienė, kuri dar 
ir dabar vadovauja šio 
ansamblio kanklių orkest
rui.

Reikia taip pat pažymė
ti, jog sekančią dieną po 
šio sukaktuvinio koncerto 
"Čiurlionio" ansamblis Mar
quette Parko lietuvių kolo
nijos bažnyčioje pamaldų 
metu sugiedojo A. Mikuls
kio lietuviškas mišias. Ir 
šis jo pasirodymas buvo 
gana aukšto lygio ir gerai 
įvertintas. I

tItt LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
10 % už 90 dienų term.indėlius 
1074% už 6 mėn.term.indėlius 
1072% už 1 m. term, indėlius 
1074% už 2 m. term, indėlius 
1074% už 3 m. term, indėlius 
1172% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1272% už 1 m. GIC invest, pažym.
12 % už 2 m. GIC invest, pažym.
12 % už 3 m. GIC invest, pažym.

972% už RRSP Ir RRIF Ind. (variable rate
12 7a% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind 
12 
12
9'./a% už namų planą- OHOSP (v.r.) 
872% už taupymo sąskaitą

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

už RRSP ir RRiF 2 m. term. Ind 
už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind

ir dar du tos 
prizininkus 

JAV Bialotono 
vadovas Lyle

Angeles, Salt Lake

priemiestyje 
miestelyje. Čia

Taip pat reikia pridėti, 
jog Čikagos amerikiečių 
spauda pranešė, jog dviejų

lietuvių tauti- 
ansamblis iš 
buvo atvykęs 
Jaunimo Cen.t-

ilgokas, 
Is viso 
Įtraukti 
12 har- 
dainų.

labai

IMA : 
už asmenines 
paskolas nuo...13 72% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

1 metų
2 metų
3 metų

' Parapijos kredito kooperatyvas
r

... . J i i • 1 M O
------------- a 999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1AR

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

14%

14%

14%

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8.00 v.v.; šeštadieniais- nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto Iki 12J0 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE. 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

šiemet 50 metų gyvavi
mo sukaktį minintis "Čiur
lionio" vardo 
nio meno 
Cleveland' o 
į Chicagą ir
ro salėje davė nusisekusį 
koncertą. Reikia pažymėti 
kad svečiai iš Cleveland' o 
čia užsirekomendavo pui
kiai ir laimėjo Chicagos 
lietuvių simpatijas.

Koncertas buvo 
įdomus bei įvairus, 
programon buvo 
22 kūriniai, iš jų - 
inonizuotų liaudies
Ne vieną kūrinį teko sve
čiams kartoti, o pabaigai 
dar ir bisui davė. Čia pasi
rodė mišrus choras, vyrų 
ir moterų chorai atskirai, 
o kai kuriuos kūrinius paly
dėjo kanklių orkestras, 
lumzdeliai ir solistai (dau
gumoje Irena Grigaliūnai- 
t®).

Jeigu čiurlioniečiai šį 
kartą buvo sutikti
šiltai, tai didžiausias nuo
pelnas yra jų naujojo meno 
vadovo ir dirigento - Ge
dimino Purlio iš Lietuvos. 
Jis koncerte susilaukė 
pačių didžiausių ovacijų, o 
pats faktas, jog dirigentas 
yra iš Lietuvos, net pora 
kartų buvo scenoje iškel
tas ir įvertintas.

Šį pasisekusį koncertą su
rengė "Margutis" 
vedėju Petru 
Pažymėtina, jog 
tis" buvo ir pirmojo čiurlio- 
niečių koncerto (1950 m. 
balandžio 16 d.) rengėjas. 
Tuomet svečių iš Cleve
land© pasirodymas vyko 
didžiulėse patalpose - Chi
cagos Operos rūmuose.

su savo 
Petružiu.

"Margu-

Ed. Šulaitis
* ČIURLIONIO Ansamb - 
lio koncerto dirigentas ir 
meno vadovas - Gediminas 4f 
Purlys, koncertmeistere 
-Danutė Liaubienė, kanklių, 
orkestro vadovė - Ona 
Mikulskienė, ansamblio 
valdybos pirmininkas 
Vladas Plečkaitis.

Programų atliko 
moterų 
kanklės, 
gelis, 
lietuvių 
niai iš 
liaudies 

Dar l
NIO Ansamblio įkūrėjas 
Alfonsas Mikulskis kalbėjo, 
kad:" ...Su mūsų folklorine 
muzika mes drųsiai galime 
stoti į varžybas su bet 
kuria kitos tautos folklori
ne muzika ir tose varžybo
se laimėti garbingų vietų".

Ir šiame sukaktuviniame 
koncerte didesnė repertua
ro pusė buvo skirta liau
dies dainoms.

Pirmojoje dalyje girdė
jome šiuos kompozitorius: 
Budrevičių.Vydūnų, Sodeikų, 
Bražinskų, Savinų, Purlį, 
Raudonikį ir Paltanavičių. 
Liaudies dainų harmonizavi
mų sukūrė Lapinskas, Aba
rius, Mikulskis ir Naujalis.

Aprašant šį jubilieji
nį koncertų "Draugo" gegu
žės mėn.26 d., Kazys Skais- 
girys pastebėjo, kad nuo 
pat pradžių sukaktuviniuose 
šio ansamblio koncertuose 
kažkaip buvo nesugalvo -• 
ta programose įrašyti daini
ninkų pavardžių. Šį kartų 
tai buvo padaryta 
tikisi, jog ateityje 
pamiršta įrašyti ir 
bos nariai. Tai pastaba, 
kuri verta įsidėmėti, nes 
atsitinka taip ir su kitais 
ansambliais, b.

mišrus, 
chorai, 
ir ra-

ir vyrų 
lumzdeliai

Buvo atlikti 22 
kompozitorių kuri

jų 12 harmonizuotų / 
dainų.

1955 m. ČIURLIO- 
Ansamblio

ir, jis 
nebus 

valdy

I

J-

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 77 MILIJONŲ DOLERIŲ

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

MOKA UŽ: 
90-179 d. term, ind.....

180-185 d. term, ind.......
1 metų term, indėlius ...
2 metų term, indėlius ...
3 metų term, indėlius ...
1 metų GIG-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk. 
1 metų GlC-mėn. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. Ind. 1272% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 12 % 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 12 % 
Taupomąją sąskaitą ......... 872%
Kasd. pal. taupymo sąsk..l0 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.lki... 574%

to % 
1074% 
1072% 
1074% 
1074% 
1272% 
12 % 
12 % 
1172% 

972%

IMA UŽ: 
Asmenines paskolas

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

nuo....................... 1372%
Neklln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................  1374%
2 metų ..............  1372%
3 matų .................  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 čėrų, če
kių Ir taupymo sąskaitose.

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

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*
Patarnavimas — greitas ir tikslus?

KASOS VALANDOS: plrmšdlenlals, 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.

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

TELEFpNAS: 532-1149

Duodame eemen/nee paskolas Iki $50,000 ir morgUlus Iki 75% ikat-

ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimamo mokesčio už Išr*

AKTYVAI viri 4SmlllJonų dolerių

Musu tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
SKAMBINKITE Tel.: 487-5591
XMXM

6 p si NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

'S
>į

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

ATEIK Į LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai, gatves >nuo pensininku tumų, 1610 
Bloor St, West, kampas Indian Rd.) 7130 vai

i

S
i
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• ŠEŠTADIENINĖ
Vysk. M. VALANČIAUS 
MOKYKLA organizuoja 
pirmųjų kultūrinę stovyklų 
vaikams nuo 5-14 m. am
žiaus.

J i vyks liepos 3-27 d.d., 
rytmečiais nuo pirmadienio 
iki penktadienio, 9-11:30 
vai.r.

Programoje: lietuviŲ
liaudies papročiai, dainos 
ir tautiniai šokiai, lietuviŲ 
šventės, rankdarbiai, spor
tas.

Stovykla vyks Christ 
The King pradžios mokyk
los patalpose.

Numatyta kaina už 
rankdarbiy medžiagas- $10 
savaitei.

Kviečiama registruotis 
iš anksto pas Vidų Stanevi
čienę tel: 627-0624 arbę 
Rasę Pruden,tel: 572-7573.
• Bernardas MAČYS ir 
jo žmona Danutė, savo 
triję vaiky iniciatyva pa
minėjo sidabrinę vedybų 
sukaktį.

B.Mačys veiklus lietuvis 
visuomenėje, buvo dvi ka
dencijas KLB Hamiltono 
Apylinkės pirmininku, dau
gelį metų Šeštadieninės 
Vysk.Valančiaus Mokyklos 
tėvų komiteto pirmininku, 
KLB Krašto Tarybos nariu, 
dirbęs Juodojo Kaspino 
Dienos organizavime ir 
kt. Žmona Danutė dažnai 
talkininkauja lietuviškųjų 
parengimų ruošime. Jų 
trys vaikai gražiai kalba 
lietuviškai, yra baigę litua
nistines mokyklas, aktyvūs 
skautai ir AV bažnyčioje 
skaitovai. Sukaktuvininkus 
sveikino ir gražiai apdova
nojo didelis būrys artimųjų, 
ir draugų. I.

Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose nhniuose— z'

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

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

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kaed. pel. tokių Mt**- lkl ■ — 9% 
santaupas......................... s .5%
kasd.pel.tsupymo s-ta.... 8%
eOdtonųlncmius ............ 11%
1 m. term. ImMIlus....... ,12.5%
1 m. term.irxt.m8n.pal. 11.5% 
3 m. tsrm.ln<MI|us............ 12%
RRSP Ir RRIF (pensi(os). 9% 
RRSP Ir RRIF 1 m...........12.5%
RRSPInd. 3m................. 12%

DARBO VALANDOS: pirmodientai*, antradieniais ir ketvirtadieniais— 
nuo K) 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

SPECIALYBES l
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIU PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIU SKALBIMAS
• UŽUOLAIDĄ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE)
• ZOMfAS

4B5-90e AVENUE. USelle 
365-1 -• o

7M1 A CENTRALE, USelte 
366-7146

766-2667
1990. VI.7

edmonton
MOTINOS DIENA IR, 
NEPRIKLAUSOMYBES 
MEDIS

įdomiai praėjo Motinos 
Dienos minėjimas Edmon- 
tono . Lietuvių Namuose, 
gegužės mėn. 12 d. popie
tėje.

Prieš pradedant minėji- 
mų.įžangai buvo Lietuvių 
Namų kieme, prie pastato, 
pasodinta 6 pėdų aukščio 
Albertoje išauginta pušis, 
kuri atžymi 1990 metų 
kovo 11-tųjų dienų ir vadi
nasi NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MEDIS. Pušį parūpino Ma
riana ir Ėdvardas Meli- 
kauskai.

Ant pastatų sienų buvo 
pakabinti keli plakatai, 
kurių viename buvo užra
šyta "LITHUANIA'S 62 
DAYS OF INDEPEN
DENCE, 34 DAYS OF BLO- 
CADE". Dabartinis Ed- 
montono Apylinkės p-kas 
dr.P. Klemka tarė atitin
kamų žodį.

D.Dubauskui vadovau
jant, LN salėje programų 
atliko jaunimas. Joje daly
vavo ir 4-6 metų vaikų 
grupė su įdomiai paruošto
mis K.Nazarienės dainelė
mis. Kiti 3 jaunuoliai grojo 
pianinu. Pirmininkui pa
sveikinus motinas ir močiu
tes, įteikus gėles . progra
mos vadovams, sekė suneš
tinė vakarienė.

Antroji programos dalis 
buvo paskirta pagerbti 
ilgametį ir visuomeninį 
darbų ne tiktai KLB Ed- 
montono Apylinkėje, bet 
ir visai KLB dirbusį Algį 
Dudaravičių.

Siam pagerbimui vado
vavo bei dovanas įteikė

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  17%
nekiln. turto oask. 1 m.. 14%
nekil.turto paak. 2 m, 14.5% 
Nemokamas, čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį ik> $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000. 

dr.P.Klemka. Žodį tarė 
svečias kalgarietis Kęstutis 
Dubauskas ir pabaigoje 
- įdomiai kalbėjo gerbia
mas Algis Dudaravičius.

Mintis KOVO 11 DIE
NOS atminimui ir garbei 
pasodinti medį yra labai 
prasminga ir graži. Siūlau 
pasekti visoms lietuvių 
kolonijoms ne tiktai Kana
doje. Medį pasirinkti pagal 
galimybę, geriausiai pritai
kytų klimatui, kad jis ilgai 
išsilaikytų ir vestų atžalas. 
O gal ir po miškelį galima 
būtų pasodinti, arba ir 
medžio skulptūrų pastatyti

E.

montreal
PIRMĄ KARTĄ VILNIAUS 
TEATRO SPEKTAKLIS 
MONTREALYJE

Šiemet Montrealio pub
lika išgyvens siurprizų: 
pirmų kartų vyks spektak
lis teatro scenoje iš Lietu
vos ir pirmų kartų šiame 
kontinente pasirodo VIL
NIAUS MAŽASIS TEATRAS.

Veikalas "Čia Nebus 
Mirties" yra laimėjęs Bal
tijos Šalių Teatro Festiva
lyje premijų. Veikalo auto
riai - Valdas Kukulas ir 
Rimas Tuminas. Režisorius- 
- Rimas Tuminas, dailinin
kė- Virginija Tokelytė, 
kompozitorius - Faustas 
Salėnas.

Vaidins lietuvių kalba, 
o žinomas lietuvis aktorius 
išeivijoje ir amerikiečių 
tarpe Arūnas Čiuberkis 
suteiks komentarus anglų 
kalba. Prisimename, kaip 
A.Čiuberkis , puikiai vertęs 
į anglų kalbų Vilniaus Jau
nimo Teatro pasirodymų 
Amerikos Teatrų Festiva
lyje Chicagos mieste, taip 
pat puikiai pravedė Tauti
nių Šokių Šventę Hamiltone 
komentuodamas angliškai. 
Tad - ir kitakalbių publi
kai šis veikalas bus supran
tamas ir tikimas - įdomus. 
Todėl raginame pąąįkviesti 
į spektaklį ir kitataučius 
draugus ar bendradarbius.

Veikalas vaizduoja po
karinį laikotarpį, poetinio 
pobūdžio, su muzikinėmis 
įtarpomis. Vaidina 25 akto
riai: Račkys Sigitas, Tudo- 
rakė Valentinas, Daulens
kienė Birutė-Andrėja, Ado
maitis Julius, Šapranauskas 
Rimantas, Latėnas Faustas, 
Dautartienė Elina Virginija, 
Šinkūnas Almantas, Žeb
rauskas Andrius, Smaguraus- 
kas Mykolas, Rosėnas An- 
tanas-Arnoldas, Rūkas Aud
ronis, Rumšas Vytautas, 
Rygertas Juozas, Žebraus
kienė Vilija, Petrauskas 
Juozapas-Vilius, Guobienė 
Juozapa-Regina, Bratkaus- 
kienė Irena, Braškienė La
risa, Grasimavičiūtė L, 
Gabrėnaitė Eglė, Dumšaitis 
Vytautas, Daesys Arvydas, 
Taukinaitienė Genovaitė, 
Čapas Mindaugas, Tuminie- 
nė Inga, Bružas Antanas- 
Algimantas, Mikaliūnienė 
Jūratė, Braškys Jonas, 
Trinkūnienė Janina, Bag- 
dzevičius Rimantas.

Šis kolektyvas buvo

GUY 1 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 Georgą LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogdengys 
G U Y RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 

Stogo dengimui ar taisymui skambinkite tel *
364-1470

- iMf's U
u f

St-

MįėįM

Bilietus 
užsisakyti iš 
anksto pas 
Reginę 
Piečaitienę 
tel: 767-8779

Užsisakiusiems 
iki birželio 
15 dp nuolaida

iirniexiit

Momentas iŠ spektaklio-,“Č\a nebus mirties”

pakviestas Kanados Dramos 
Asociacijos dalyvauti Tarp
tautiniame Festivalyje, 
kurį remia Du Maurier 
bendrovė.

Teatro grupė vyko au
tobusu į Varšuvų (jam ben- 
<inų reikėjo išsikombipuoti 

i’ainais natūra), o iš ~ten 
lėktuvu atvyksta į Mirabel, 
iš ten į Torontu,ir 1.1.

Lėktuvu keliones čia, 
Kanadoje, apmokėjo Cana
dian Air Lines bendrovė.

Bus labai įdomu pama
tyti šį spektaklį jau vien 
dėl to, kad jau ilgų laikų 
neteko matyti lietuviško 
spektaklio Montrealyje, 
o tuo labiau iš LIETUVOS. 
Tokį matysime pirmų kartą. 
Ypač mūsų jaunimas turėtą 
jo nepražiopsoti. b.

• į OTTAWĄ iš Montre
alio buvo nuvykę du pilni 
autobusai- 100 žmonių 
ir privačių automobilių 
keliautojai demonstruoti 
už Lietuvos Nepriklauso
mybės pripažinimų ties 
Parlamento Rūmais. Tuo 

! metu ten trumpai buvojo 
SSSR prez.M.Gorbačiov'as.

Plačiau - ateinančiame 
numeryje.

9 "NL"Redakcija, o dažnai 
ir Liudas Stankevičius, gau
na laiškų iš Lietuvos. Čia 
atspausdiname porų jų. 
Gal ir būtų kam įmanoma 
padaryti tai, ko prašoma.

*’ Laba diena, gerbiamas 
pone Stankevičiau!

Rašo Jums sutuoktiniai 
Saulius ir Vaiva Tamuliai. 
Mes perskaitėme paskutini, 
"Švyturio" numerį ir aptiko
me Jūsų, kaip ŠVYTURIO 
atstovo Amerikos žemyne, 
adresą. Po ilgų svarstymų 
nutarėme parašyti Jums 
laišką. Gal mes buvome 
per daug naivūs rašydami, 
bet nutarėme pabandyti. 
Problema yra tokia, kad 
mes norėtumėm padirbėti 
Kanadoje ir užsidirbti 
pinigų pradžiai gyvenimo. 
Mes neseniai apsivedėrne 
ir neturime nei kur gyven
ti, nei ką žmoniškai dirb
ti. Perspektyvų ateityje 
nenusimato jokių. Gyvena
me nuo algos iki algos. 
Vienintelė išeitis iš susi
klosčiusios padėties yra 
darbas kurioje nors išsivys
čiusioje šalyje.

Šiuo laišku mes norėtu
mėm paklausti Jūsų, ar 
yra galimybė, kad kas 
nors mus išsikviestų ir 
parūpintų bet kokį darbą. 
Gale viešnagės už viską 
atsiskaitytumėm iš uždirb
tų pinigų. Jei galite padė
ti, parašykite mums. Tuom 
ir pabaigsim savo laišką. 
Atleiskit už nekuklumą ir 
trukdymą." 
LITHUANIA 235400 
ŠIAULIAI, Karecko 26-43 
Saulius ir Vaiva Tamuliai.

(kerbiamas pone Liudvikai,
rašau Jums ir viliuosi 

pūti išklausyta, nors kar

tais lengviau numoti ranka, 
tačiau neskubėkit, vardan 
paprasčiausio žmogiškumo.

Reikalas ir paprastas ir 
nepaprastas. Labai noriu 
užsidirbti valiutos ir pradė
ti savarankiškai tvarkyti
savo gyvenimą, užsiimti
mėgstama veikla. Bet nėra 
tokių galimybių. Ar Jūs
negalėtumėt surasti man 
kokį darną? Kad ir patį 
"juodžiausią”... Jūs turbūt 
suprantat, kaip dabar sun
ku spręsti visokias proble
mas Lietuvoj...

Jeigu man padėtumėte, 
tai būčiau daugiau negu dė
kinga ir nelikčiau skolinga. 
Gerai būtų padirbėti pas 
kokį fermerį. AŠ pati tai 
svajoju sukurti neblogą 
bityną, nes labai myliu 
bites. Būčiau labai laimin
ga, jei kas suteiktų gali
mybę užsidirbti tikrų pini
gų--

Apie save galiu pranešti 
tik kad man jau 25-ri 
metai. Piešiu, mėgstu 
daryti skulptūras, fotogra
fuoju, rašau eiles. Ir nors, 
rodos, ne iš kelmo spirta.., 
tačiau gyvenimas man 
rodo špygą... Juokinga ir 
graudu.

Nepykit, kad trukdau 
savo laišku. Gerai būtų, 
kad neatsisakytumėt man 
padėti. Skolinga likti nemo
ku. Tad lieku laukti Jūsų 
nuomonės, Jūsų atsakymo. 
Su pagarba."
234926, LITHUANIA, 
Utenos raj. Užpalių pašt. 
Traidžiūnai,
Milda Stalnionytė.



montrea
MIRUS I E J I:

ROBERT AS- 
63 m.mirė 

ligos S.Juozapo 
' : mėn. 

bažnyčios 
dės Neiges

• LILIAN
TRAVIENĖ, 
po sunkios 
ligoninėje 24 gegužės

Iš Š v. Jono baž
palaidota Cote 
kapinėse.

Liko vyras 
nemažas būrys 
bei artimųjų.
Užuojauta visiems. "NL"

JONAS ir
giminių

• ARTĖJA JONINĖS ir 
ypatinga šventė: Montrealio 
lietuvių AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS 40-metis, jos 
steigėjo kun. J.KUBILIAUS 
kunigystės 50-metis. i r - 
mūsų šauniojo choro 40- 
metis giedojimo ir daina- • 
vimo, lyjant, sningant ir 
giedrioje dienelėje ar va
kare - vis mus linksminus, 
guodžius, širdį gaivinus.

Dienų prieš - birželio 
23 - Šv.Kazimiero P-jos 
kleb. kun. S.ŠlLEIKA mini 
savo 40 m. kunigystės ir 
50 salezietiško gyvenimo 
sukaktį.

Abiejuose minėjimuose 
pamaldas laikys J.E.Vysku
pas PAULIUS BALTAKIS. O FM

• TRIGUBAS JUBILIEJUS 
(žiūr. skelbimų) ir tuo pa
čiu 
paminėta 
Parapijos

m.

vasaros pradžia bus 
ypatingai 
bažnyčioje

salėje, birželio mėn. 24 d. 
Rezervuokite tų datą!

Bilietus iš anksto galima 
gauti pas Vladę Žitkų po 
pamaldų Parapijos salėje. 
Pavieniams asmenims sta
lai nebus rezervuoti. Užsi- 
sakyti stalų reikia 10-čiai 
asmenų, iš anksto už jį 
užsimokant.

Jubiliejų Komitetas
* • AV Parapijos jubiliejaus 

proga bus atspausdintas 
specialus leidinys.
• Nuo BIRŽELIO mėn.
17 d. Šv.Kazimiero P-jos 
Choras pradeda atostogas 
ir per vasarų negiedos.

Atostogas pradeda nuo 
21 birželio "Auksinio Rate
lio” Klubas.
a Šv.ONOS D-ja buvo su
ruošus! gražius pietus Mo
tinos Dienos proga. Iš liku
sio pelno paskyrė $100 
Šv.Kazimiero Parapijos 
reikalams.

AV

VILNIAUS MAŽOJO TEATRO 
spektakliai Montrealyje

Birželio mėn. 20 d. (trečiadienį) 8 vai. v. ir 

Birželio mėn. 21 d. (ketvirtadienį) 8 vai. v.

CENTAUR TEATRE
453 St. Franęois Xavier St.

” ClA NEBUS MIRTIES ”
(Lietuvių kalboje)

Teatralų sąstatas - 32 asmenys. Bilietų kainos, perkant iš anksto pas platin — 
tojus - $16.- R- Piečaitienė - tel: 767-8779; P. Adamonis - tel: 722-3545;
iki birželio 15 dienos. Prie įėjimo ir po birželio 15 d. - $20.- Prašome inont- 

realiečius neatsisakyti priimti svečius nakvynei; L. Gedvilaitė- tel: 482-3113.
ANSAMBLIŲ I? LIETUVOS KONCERTAMS RENGTI KOMITETAS

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

SKYRIUS: 3907 A Rosemont Blvd. 
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

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

už: 
Taupymo - special.......

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

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

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

MOKA
12%%

11%% 
11%% 
11%% 
io%% 
10%%

uz

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

12%% 
8 %

IMA
Nekilnojamų fortą — nuo 14%% Asmenines — nuo 14%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA LITE

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 

Pirm. Antrad. Tree. 
K etvi rtadi en i ai s.... 
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 "MOKSLO" 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. 
HZG 4K7, Tel.: 669-8834.
"švyturio" metinė prenumerata oro paštu - $42.-

RESIDENTIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 
STUCCO & WALL PAPER

D. Perez 
President

Dodgė
|chrisi.er|

Tek: 365-6444
2422 MENARD - LASALLE 

P. QUE H8N 1J5

LASALLE 
AUTOMOBILE INC

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

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

366^818 1050 Lapierre 
coin La Vdrendrye

D. N. BALTRUKONIS

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

ADAMONių Seimą, 
Tek: (514) - 256-5355.

a ONA MYLIENĖ tikrina 
sveikatų ir gydosi LaSalle 
ligoninėje. ?
a KOSTUI TOLIUŠIUI į 
buvo padaryta vidurių ope- 1ii 
racija. Gydomas Montre- 1 j j 
ai General ligoninėje. i
a Po tulžies operacijos 
sveiksta namuose PRANAS

PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: 
video kameras, video įrašymo aparatus, televizijos, 
radijo, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: K/C LEON SERVICE,

Montreal tel.: (514) 488-3363 
Toronte tol.: (416) 886-765!)

Visiems linkime greitai 
pasveikti.

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

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T"
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI ♦ ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

Dr. JONAS MAL1SKA 
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH
Tel.: 866-9297

D.DA
DXWTU GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catharina St. W> Suita 600 
Montreal, P.Q H3G IS5

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon,

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

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St. Villa La Scile. P.Q H8P 1L2

AtiOaryt* kasdien »■«» • — JO v.v. 
Scitadieniais : nao * r. — *:3® v.v. 
Sekmadieni ai a: *«• 10 r. — 0:30 ».».

Tol.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Shocbcoolto St. W. Svita 215, Montreal, Qua.. H3G 1L5 

TaL:j 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKA8 
Suite 1143, Swt Life Building 

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H31 
Tel. (514) - 871-1430

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

ENTAEPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

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

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

1449 rue St. Alexandre. Telefonai:
Suite 500 A.Montreal, P.Q. H3A 2G6 M4' 7307 2889646

TEL: 366—5484

I LJINI Y I PORTRAITS
_ . . B PASS EPORT •COMMERCIALP M U I | |y| ARI AGE • WEDDINGS 
STUDIO! 5220 ch. QUEEN MARY rd.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.Q. H3W1X5 Tel. 481-6608

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.:, (514) 767 - 4690

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

JONAS & CČTĖ realties

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

! TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AU ŪMI NU AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALiUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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