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GORBAČIOVAS PAGALIAU 
TARĖSI SU PABALTIJO 
PREZIDENTAIS

1990 rn. birželio mėn. 12 
diena nebus eilinė data 
Sovietą Sąjungos, Pabaltijo 
ir Europos istorijoje. Ne 
vien dėl to, kad Gorba
čiov'as pagaliau pasikvietė 
Lietuvos prezidentą Vytau
tą Landsbergį, Latvijos 
prezidentą Anatolij Gorbu- 
novs'ą ir Estijos prezidentą 
Arnold’ą Ruutel’į atskiram 
pasitarimui, NEBEREIKA- 
LAUDAMAS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS PA
SKELBIMĄ ATŠAUKTI, 
bet tiktai sustabdyti, bent 
vykstant____ pasitarimams.
Anot užsienio žurnalistą, 
Pabaltijo prezidentai iš 
pasitarimo išėjo šypsoda- 
miesi ir suteiktame pasi
kalbėjime su spaudos at
stovais išreiškė viltį, jog 
netrukus derybos būsiančios 
pradėtos rimtai, nė vieno 
neterorizuojant ir negrasi
nant.

Vytautas Landsbergis 
tarp kita ko pažymėjo, 
kad rimtos politinės dery
bos galėsiančios prasidėti 
tiktai tada, kai būsianti 
atšaukta ekonominė bloka
da ir nebevykdomos įvai
rios kitos represijos. "Pir - 

kartą mes nekalbėjome 
pro šalį viens kito1’,- pasa
kė Landsbergis, nurodyda
mas anksčiau Gorbačiov'o 
nenorą net klausytis, ką 
sako Baltijos valstybės. 
Tai patvirtino ir Latvijos 
prezidentas Anatolijs Gor- 
bunovs’as: "Pirmą kartą 
mes jautėmės ne kaip 'jau
nesni' ir 'vyresni', bet 
kaip teisiškai lygūs*. Lietu
va iš savo pusės yra pasiū
liusi suspenduoti laikinai 
kai kuriuos priimtus įstaty
mus, tarpe ją karinės prie
volės neatlikimo ir Lietu
vos pilietybės klausimą".

Visi trys prezidentai, 
kurie prieš atvykdami Mask
von tarėsi Panevėžyje savo 
tarpe, dalyvavo taip pat 
Gorbačiov’o neseniai sufor
muotos Federacijos Tary
bos posėdyje, kurią sudaro 
visą respubliką vadovai. 
Tame posėdyje pirmą kartą 
dalyvavo ir naujai išrinktas 
Rusijos Federalinės Respub
likos prezidentas Boris'as 
Jelcin'as ir Lietuvos prezi
dentas Vytautas Landsber
gis, kurie, vakariečią re- 
porterią pranešimu, prieš 
posėdį pasisveikindami, 
vienas kitam parodė laimė
jimo gestą.

B. Jelcin'as yra kaip 
tiktai antroji priežastis, 
kodėl Gorbačiov'as pagaliau 
nutarė kalbėti su Lietuva 
ir Jos kaimynais. Kaip jau 
buvo pranešta, Jelcin'as 
sekančią dieną po savo . 
išrinkimo prezidentu, pasi
kvietė pasitarimui tuo me
tu Prahoje susitikusį su 
Čekoslovakijos prezidentu
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Vaclav'u Havel'iu, Lietuvos 
prezidentą Vytautą Lands
bergį. To pasitarimo metu 
buvo tartasi dėl ekonomi- 
nią ryšią užmezgimo tarp 
Rusijos respublikos ir Lie
tuvos. Beveik visi žemės. 
turtai, tarpe ją nafta, ir 
daugiau kaip 2/3 visos 
Sovietą teritorijos bei dau- • 
giau kaip pusė Sovietijos 
gyventoją randasi toje Ru
sijos Federalinėje respubli
koje.

BIRŽELIO 12-toji diena 
kurią Jelcin'as pavadino 
Rusijos Nepriklausomybės 
Diena, Rusijos respublikos 
parlamentas nubalsavo 907 
balsais prieš 13, kad Rusi
jos respublika tampa suve
reni ir Kremliaus įstaty
mai Rusijos respublikoje 
nebegalioja, jei jie bus 
priešingi Rusijos respubli
kos įstatymams. Toks buvo 
pirmasis žingsnis į nepri
klausomybę LIETUVOJE, 
LATVIJOJE ir ESTIJOJE. 
Todėl Jelcin'o pareiškimas, 
kad jo respublika netrukus 
pradės derybas su visomis 
respublikomis dėl diploma- 
tinią, politinią ir ekonomi- 
nią santykią užmezgimo, 
Gorbačiov'ą rimtai išgąsdi
no. Jegu tai bus įvykdyta, 

ne tiktai Lietuvos ekono
minė blokada taps bepras-, 
me, bet Jelcin'as faktiškai 
bus galingesnis už Gorba
čiov'ą, kurio rankose beliks 
maištaujančią respubliką 
teritorija ir neišvengiamos 
imperijos žūties šmėkla.

Tuo tarpu Azijos res
publikose neapykanta ko
munistiniam režimui ir 
savitarpio karas vis labiau 
įsiliepsnoja. Spauda praneša, 
kad Kirgizijos susirėmime 
su Uzbekistanu jau žuvo 
beveik 300 ir sužeista apie 
600 žmonią. Sovietą ka
riuomenės ir KGB gausūs 
atgabenti daliniai kruviną 
susirėmimą dar nesugeba 
sukontroliuoti.

Reikšminga ir paskuti
nioji priežastis, kodėl Gor
bačiov'as pagaliau suminkš- 
tėjo: JAV kongresas pakar
totinai pareiškė tai, ko 
pats JAV prezidentas neiš
drįso ar nenorėjo pasakyti 
garbomanijos Amerikoje 
svaigulyje, būtent, kad 
pasirašytoji prekybos sutar
tis nebus patvirtinta tol, 
kol Gorbačiov'as nepradės 
rimtai tartis su Lietuva 
(ir Latvija, ir Estija) ir 
kol nebus atšaukta ekono
minė LIETUVOS blokada. 

O Gorbačiov'ui toji Ameri
kos ekonominė parama 
yra, tikra to žodžio, pras
me, gyvybės ar mirties 
klausimas. "GLASNOST" 
be sėkmingos "PERESTROI- 
KOS" yra tuščias atsieki- 
mas, nes Sovietą Sąjungos 
žmonės nori, pirmiausiai, 
nebematyti tuščią krautu- 
vią lentyną ir pradėti gy
venti žmoniškesnį gyveni
mą. Todėl beveik visi va
kariečią stebėtojai kalba 
apie galima Gorbačiov'o nu- 
vert ma jau ne ar tai ivyks, 
bet kada tai įvyks. O už 
durą jau laukia Boris'as 
Jelcin'as, populiari ir ky
lanti nauja Sovietijos 
žvaigždė.

Gorbačiov'o gali nebeiš- 
gelbėti jo skubomis paskelb 
ta nauja beveik nepriklau
somą respubliką federacija 
ir pažadas Pabaltijo vals
tybes jau būsimą pasitari
mą metu traktuoti skirtin
gai ir suteikti joms specia
lią suvereniteto privilegiją. 
Deja, nors ir gabus refor
matorius, bet neatlaidus, 
ambicingas, kerštingas ir 
garbėtroška Gorbačiov'as, 
kaip paprastai ir vėl bėga 
įvykiams iš paskos, reaguo
damas ir improvizuodamas, 
kai jau beveik per vėlu.

BULGARIJOJE DAUGUMĄ 
LAIMĖJO PERSIREFOR- 
MAVĘ IR PĖRSIKRIKSTĮJE 
KOMUNISTAI

Kiek nelauktai, nors 
ir nebūtinai nesitikėtai, 
pirmuosius laisvus rinkimus 
Bulgarijoje, kaip atrodo 
dar iš negalutinią rezulta
tą, laimėjo SOCIALISTU 
partija, kurios didelę dau
gumą vadą sudaro buvę 
Bulgarijos Komunistą Par
tijos nariai, atsisakę mark
sistinės ir komunistinės 
ideologijos.

Po rinkimą,apie 100.000 
žmonią minia, kurią sudarė 
opozicijos partiją rėmėjai, 
demonstravo sostinės Sofi
jos gatvėse, kaltindami 
dabartinę vyriausybę rinki
mą klastojimu.^ Buvo girdė
ti šauksmą: ŠALIN RAU
DONOJI MAFIJAI

Opozicijos partijos buvo 
susibūrusios į DEMOKRA
TINIŲ JĖGŲ SĄJUNGĄ, 
tačiau atrodo, kad jos at
stovai nesudarys daugumos 
ir valdžia liks Socialistą 
Partijos rankose. Užsienie
čiai rinkimą stebėtojai 
teigia, kad rinkimai buvę 
laisvi ir teisingi.

Bulgarija buvo nuo seno 
viena iš slavą valstybią 

ir tautą, kurioje į rusus 
buvo žiūrima palankiai. 
Sofijoje yra net Rusijos 
carą statulą, nes Rusija 
yra padėjusi Bulgarijai 
atsikratyti turką ir totorių, 
jungo.

VACLAV'o HAVEL'io 
PARTIJA LAIMĖJO 
RINKIMUS

Pirmus laisvus, demokra
tiškus rinkimus laisvoje 
Čekoslovakijoje laimėjo 
dabartinio Čekoslovakijos 
federalinės respublikos 
prezidento Vaclav'o Havel* 
io įsteigtasai PILIEČIŲ 
FORUMAS (Civic Forum), 
sąjūdis, sutelkęs visus anti
komunistinius čekoslovakus, 
pradedant nuo žymią inte
ligentijos bei meno pasau
lio atstovą iki fabriką dar
bininką ir ūkininką. Šio 
sąjūdžio sąjungininku buvo 
slovaką įsteigtasai PILIE
ČIŲ PRIEŠ PRIEVARTĄ 
sąjūdis. Abu sąjūdžiai kartu 
laimėjo 46% balsą.

Komunistai pasirodė 
gana stipriai, surinkę 13% 
balsą ir Krikščionys Demo
kratai gavo 12% balsą. 
Havel'is pavedė dabartį - 
niam premjerui Čalfa'i
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Ui Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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tręšimai rusų vagonai paruošti lietuvių deportacijai į Sibirą 1941 metais Lietuvoje.

"Thank your letter dated April 10,1990 con- 
Lithuania and other activities in

s desire for sovereignty. I was

JAV KONGRESAS REMIA LIETUVĄ,

you for 
cerning my visit to 
recognition of Lithuania* 
also delighted to see the list of supporters you attached.

My visit to that country showed me that the Li
thuanian people are hungry for social, political and econo
mic reforms. Mr.Gorbachev must end his country's conti
nued occupation of Lithuania, so that the people of that 
country can meet the challenges that they have time 
and time again demonstrated they are willing to face.

The challenge for governments in the West is to 
recognize the legitimacy of Lithuania’s declaration of 
sovereignty - certainly there can be no greater contri-

1990 m. BIRŽELIO mėn.6 d. Amerikos Atstovų 
Rūmai patvirtino ( 390 už, 24 prieš ) kongresmano RI
CHARD D U R B I N'o papildymų pataisų (amendment) 
Rūmų rezoliucijos 4653. Ši rezoliucija - Eksporto pa
lengvinimo aktas ( Export Facilitation Act) 
Amerikos aukštosios technologijos eksportavimų 
Sąjungų iki tol, kol Amerikos prezidentas b u 
ras, kad LIETUVOS EKONOMINĖ BLOKADA BUS NU- clarion cry for democracy and home rule. 
TRAUKTA ir derybos vyksta tarp MASKVOS IR LIETU- Again, many thanks for writing and for your kind 
VOS VYRIAUSYBIŲ dėl LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES words. Canadians have continued to show that they care 
ATSTATYMO. /ELTA/ deeply about the events in Eastern Europe, and I appre

ciate your interest in this matter. You may rest assured 
that I will continue to be associated with the cause of 
Lithuanian independence. Yours sincerely,

/Pasirašė Bob Rae/

- sulaiko 
į Tarybų
s t i k-bution to stability than to recognize a struggling nation’s

PASISAKO KANADOS SENATO DEBATUOSE:
St. JOKŪBAITIS, Toronte, gavo šį atsakymų iš 
Senato nario, HoruStanley Haidasz:

" I wish to acknowledge receipt today 
letter and enclosure of April 10th, and thank 
the other signatories who expressed their appreciation 
for my efforts in presentation to the Senate a Motion 
regarding a declaration of the restoration of the indepen- ] 
dence of Lithuania.

I have joined the Canadian 
Peoples and will

Kanados

of your 
you and

Parliamentary Group 
be pursuing issues offor the Baltic 

those nations.
I am also 

I rised in the 
information. As 
it is commendable that you are persevering in the conti 
Ong struggle for the ultimate achievement of" the inte; 
'H'ty and full independence of 'Lithuania. th this nob 
task 
cess.

Wednesday, March 14, 1990
enclosing a copy
Senate earlier this afternoon, for your 
a member of the Baltic veterans group

of the question wich
34th PARLIAMENT o 2nd SESSION o NUMBER 58 o VOLUME 133

of the mteg-: 
In this noble

I wish you and all Lithuanian Canadians every suc-

Senator Stanley Haidasz, P.C., M.D
..7 v -t? -

RE: Republic of Lithuania

Landsbergis.. During the recent election campaign an appeal 
was made to the people to vote for SAJUDIS and any candi
date who was for the freedom and independence of Lithuania.

On February 24, during free elections, the Lithuanian 
people voted in the majority for SAJUDIS, including the 
chairman of that movement. At the first meeting Vytautas 
Landsbergis was elected by the deputies as President of Lith
uania, defeating the Communist candidate, former ruler Algir
das Brazouskas. The Supreme Council of Lithuania then 
quickly asked for reforms. After the election of a president, the 
next item of business at this first meeting of the Supreme 
Council of Lithuania on March 11 was the adoption of the 
following resolution:

.The Supreme Council of the Republic of Lithuania, 
expressing the will of the nation, resolves and solemnly 
proclaims that the execution of the sovereign power of the 
Lithuanian state, heretofore constrained by alien forces in 
1940, is restored. Henceforth Lithuania is once again an 
independent state.

This resolution passed with a vote of 124 to 0, with the 
abstention of six Communist deputies. The legislature then 
demanded that the local KGB and police accept the new 
government's authority. It laid claim to gas pipelines, rail and 
power lines, as well as military sites on its territory.

At this point I should like to say that this whole procedure 
in the Lithuanian Parliament was followed closely by many 
Canadians of Lithuanian origin and some Canadian politicians 
at the Lithuanian Community Centre in Toronto, in my 
former riding of Parkdale. They were connected by telephone 
with what was going on during the debate in the Supreme 
Council. Of course, there were cheers and tears when they 
heard of the unanimous adoption of that resolution, one might 
say, with a vote of 124 to 0, with six abstentions by Commu
nist deputies.

The next day the Liberal member for Toronto (Parkdale- 
High Park), Mr. Flis, rose in the House of Commons and 
presented the following resolution:

Be it resolved that this House recognize the legitimate 
right of the Lithuanian people, as expressed by their 
elected (representatives on March 11, to declare the in
dependence of the Republic of Lithuania.

This resolutfct'-was rion-debatable and the House of Commons 
accepted it.

In an editorial in the Globe and Mall the next day there 
appeared the following:

In Poland, senior Solidarity official Adam Michnik 
expressed immediate enthusiasm for the move: “We 
believe that the declaration of the Lithuanian parliament 
will not initiate any nationalist conflicts and will become 
an element in the democratic rebuilding of our European 
home.”

Canadian MPs were equally supportive but a little 
more muted. Yesterday they unanimously endorsed a 
resolution recognizing the Lithuanian government's right 
to declare independence.

May I say at this point that there is nothing in the present 
Constitution of the U.S.S.R. preventing any republic from 
seceding from the union.

Honourable senators, I gave notice yesterday of my motion, 
the essential point of which is basically the same as that passed' 
in the other House. I have added to it, however, the Senate's 
congratulations and have called upon the Government of 
Canada to support the Lithuanian people in their efforts to 
eventually attain their goal, which is full independence and 
complete sovereignty.

The Secretary of State for External Affairs, the Right 
Honourable Joe Clark, stated in the House of Commons last 
Monday that the resolution in the chamber was acceptable to 
him' and to his government, and joined with Mr. Flis in 
recognizing the historic democratic decision taken by the 
people of Lithuania and their Parliament.

The position of successive Governments of Canada has 
always been to recognize the political sovereignly of Lithuania. 
Canada, like all western governments, although recognizing 
the de facto occupation of Lithuania by the Soviet Union, 
never accepted the de Jure annexation of Lithuania into the 
Soviet Union. Mr. Clark also stated that he has received from 
Mr. Shevardnadze, Foreign Minister of the U.S.S.R., an 
undertaking that there would be no crackdown on Lithuania, 
no invasion by tanks. Mr. Clark further stated in the House of 
Commons last Monday that we should encourage the Soviet 
Union to move as quickly as possible towards a situation that 
would recognize the de facto and de Jure sovereignty and 
independence of Lithuania. I call upon all honourable senators 
.to act in this manner by first accepting this motion of mine. I 
am sure that people of Lithuanian extraction tn Canada and 
other countries, and especially in Lithuania, would appreciate 
very much such a positive action by the Senate of Canada. 
Honourable senators, I move the adoption of this motion.

May 1, 1990

With kindest personal regards, I am 
Yours sincerely,

Pasirašė Stanley Haidasz,P.C.1,1990.

,ir iš Bob Rae, MPP, Leader of the Official Opposition:

May
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sudaryti naujųjų vyriausybę, 
kurion įeis PILIEČIŲ FORU
MO, Krikščionių Demokra
tų ir Moravijos mažumų 
partijos.

MEECH LAKE SUSITARIMAS 
PAGALIAU PASIRAŠYTAS

Po visų savaitę truku
sios politinės pirties, po 
kurios, anot Ontario pro
vincijos premjero 
Peterson’o, "ant

David 
__________ grindų 
buvo kraujo, ir tai- visų 
kraujo", nelem tasai Meech 
Lake susitarimas buvo pa
galiau pasirašytas. Pasira
šytas, 
tinai 
visai 
tasai 
ne

tačiau dar ne galu- 
priimtas. Dar yra 
reali galimybė, kad 
susitarimas, B.Mulro- 

vilkintas beveik trejis
metus ir išprakaituotas 
beveik paskutinę minutę, 
gali būti iki birželio 23 
d. nepatvirtintas. Nepatvir
tintas todėl, kad iš trijų 
nepritariančiųjų provincijų 
tiktai New Bruns wick’o
provincijos parlamentas
jį tuojau patvirtins, nes 
premjero Mc Kenna libera
lų partija yra laimėjusi 
visas parlamento vietas. 
Tuo tarpu Manitobos prem
jeras Gary Filmon’as, su
daręs konservatorių mažu
mos vyriausybę, turi gauti 
vienbalsį pritarimų, kad 
Meech Lake susitarimas 
būtų svarstomas ir nubal
suotas. Kol kas tokio pri
tarimo dar negauta. Dar 
kritiškesnė padėtis yra 
Newfoundland’© provinci
joje, kurios premjeras Cly
de Wells, priremtas prie 
sienos, galų gale sutiko 
pasirašyti, betgi su paaiš-
2 p si.

kiniinu, kad galutinų spren
dimų padarys Newfound
land'© provincijos gyvento
jai arba referendumu, arba 
balsavimu parlamente. Pri
imta buvo antroji galimybė, 
bet labai neaišku ar dau
guma pritars, nes 
premjeras Wells' 
aiškiai pasisakė 

’prieš Meech Lake susitari
mų ir pasmerkė 
talų būdų išgauti 
jerų pritarimų, 
liberalai, Wells 
nariai, turėtų balsuoti kar
tu su provincijos konserva
toriais, kad Meech Lake 
susitarimas būtų patvirtin
tas. Kol kas neatrodo, 
kad tiek jų atsiras. Pagal 
pačių premjerų nutarimų, 
jei Meech Lake susitarimas 
nebus patvirtintas iki š.m. 
birželio 23 d., jis nebega- 
lios. Kas bus 
dar neaišku, 
tiktai, kad 
separatistai 
aiškindami, 
atmetė ir 
reikalauti atsiskyrimo.

Separatistinė 
šioje provincijoje 
siekusi 
jokiais 
logika 
ratistų 
netgi 
tualų 
kad Quebec'as 
neropos ir neišsirengs nuo
gas... O liaudis čia tokio- 
kioms spalvingoms nesųmo- 
nėms labai imli.

Tragikomiškas 
labai galimas; 
vyriausybė, užsispyrę kieta- 
galviai ir karštakošiai rėks
niai, ko gero, sugriaus 
Kanadų, kurių visi kiti 
pasaulyje vadina laimingiau
siu kraštu.

pats 
labai 

iš esmės
as

tokį bru- 
visų prem- 
Net šeši 

partijos

tada toliau, 
Aišku tačiau 
kvebekiečiai 

triumfuos,
jog Quebec’u 
dabar beliko

retorika 
yra pa
laipsnio: 

ir jokia 
, sepa- 
vadukai

isteriško 
faktais 

nesiremdami, 
vadai ir 

arogantiškų intelek- 
pakurstomi, šaukia, 

ant kelių

finalas 
paskydusi

REPUBLIC OF LITHUANIA
DECLARATION OF INDEPENDENCE—DEBATE ADJOURNED

Hon. Stanley Hildas? nnroiant to notice of Tuesday, 
March 13, 1990, moved:

That the Senate of Canada convey its congratulations 
to the Supreme Council of the Republic of Lithuania for 
its patriotism and courage on March 11, 1990, expressing 
the will of the nation^ unanimously and solemnly pro
claiming Lithuania a sovereign power and an independent 
state;

That the Senate recognize the right of the Lithuanian 
government and democratically elected Supreme Council 
to declare independence of Lithuania; and that the Senate 
express its wish that Lithuania achieve full freedom and 
complete sovereignty; 1

That the Senate also urge the Government of Canada 
to support the will of the Lithuanian nation and the 
Supreme Council toward that goal; and -

That the Honourabl^ the Speaker send the text of this 
motion to the Chairman of the Supreme Council of the 
Republic of Lithuania.

He said: Honourable senators, it is a great joy and privilege 
for me to move this motion which is before you. I would now 
like to put the substance of this motion in its historical 
perspective. As you know, Lithuania is one of the three Baltic 
states, with a population of 3.6 million people. One-third of 
that population is of Russian origin and there are also many 
minority groups, 300,000 of which are of Polish extraction.

This country was a nation-state and, for a time, a European 
power in its 1,000 years of recorded history. From the year 
1386, and for the next 200 years, a Lithuanian dynasty of the 
Jagellonian royalty ruled as kings of the Lithuanian-Poiish 
Commonwealth, which stretched from the Baltic to the Black 
Sea. However, in 1795 Lithuania was taken over by the 
Czarina of Russia, Catherine the Great. Over the next 123 
years Lithuanians suffered great oppression. Lithuania 
regained its independence in 1918. Its short-lived period of 
freedom and independence was again brutally ended by the 
Russians at the order of Stalin when he annexed this country 
in 1940, forcibly joining it with the U.S.S.R. A few weeks 
after the annexation Stalin deported 300,000 Lithuanian 
people to Siberia. They had to work very hard and many 
perished in the slave labour camps there.

Then there followed 50 years of oppression and numerous 
violations of human rights. The Lithuanian people and their 
emigres throughout the world have reminded up of this tragedy 
several times, especially in Ottawa, where a memorial service 
has been held at Notre Dame Cathedral for the past several 
years and at Baltic Evenings held annually on Parliament Hill. 
I am sure that we will hear many more speeches on this topic 
at the eigthteenth Baltic Evening, which is to take place on 
Parliament Hill on April 4 next.

Honourable senators, in early January of this year I listened 
to an historic meeting of Mikhail Gorbachev and the politi
cians of Lithuania. This meeting was broadcast over the 
television in my hotel room in Warsaw. You could see the 
anguish and disappointment of Gorbachev as he listened to 
what these Lithuanian politicians had to say about their lot. 
Honourable senators are aware, I am sure, that there have 
occurred recently with great swiftness profound changes, espe
cially in the political Held, and many social upheavals in 
eastern Europe, commencing in 1980 with the Solidarity 
movement in Poland under the leadership of Lech Walesa and 
spreading to neighbouring countries and recently to Lithuania. 
The Lithuanian independence movement is commonly called 
SAJUDIS and operates under the chairmanship of Vytautas
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Hon. Stanley Haidasz: Honourable senators, the Leader of 

the Government in the Senate knows, 1 am sure, that the 
Prime Minister of Lithuania, Mrs. Kazimiera Prunskiene, is 
visiting our country this week. Yesterday she met with the 
Secretary of State for External Affairs. In view of the fact that 
Canada has never accepted de jure the Soviet occupation of 
Lithuania, I should like to ask the Leader of the Government 
in the Senate why Canada has not granted diplomatic recogni
tion to Lithuania, considering that several appeals were made 
by President Landsbergis to that effect.

Hon. Lowell Murray (Leader of the Government and Min
ister of State for Federal-Provincial Relations): Honourable 
senators, Mr. Clark has dealt with this matter on several 
occasions. In view of the importance of the question, 1 think 
Senator Haidasz would want me to obtain a copy of the 
minister's statement and table it in this place.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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.pradėti konstruktyvius pasitarimus su LIETUVOS VYRIAU
SYBE. Tačiau, tame pareiškime nepasakyta, kad pripažįs
tama NAUJOJI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ.

IIL12. Priimtas LIETUVOS Respublikos AT nuta
rimas "Del 1967 m. spalio 12 cLTSRS visuotinės karinės 
prievolės įstatymo negaliojimo LIETUVOS RESPUBLIKOS 
TERITORIJOJE".

LIETUVOS Respublikos AT kreipėsi J Lietuvos žmones, 
k viesda m a gyventi santaikoje, būti atlaidžiais tiems, kurie 
smukę, negailestingos sistemos palaužti, suklaidinti, sukir
šinti, prasigėrę, mele ir nedorybėse paskendę, šnipinėję, 
skundę, melagingai kaltinę savo artimą, nes jie visi yra 
tos pačios motinos Lietuvos vaikai.

LIETUVOS Respublikos AT kreipėsi į Lietuvos tautines 
bendrijas, užtikrindama visą Lietuvos piliečlą, visą tauti
nių bendriją teises puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papro
čius. Visi LIETUVOS valstybės politiniai ir ekonominiai 
sprendimai bus daromi, atsižvelgiant į visą Lietuvoje 
gyvenančią tautinių bendriją interesus, nepažeidžiant ją 
nacionalinio orumo ir teisių.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AT KREIPIMASIS <į TSRS 
TAUTAS. Užtikrinama, kad LIETUVOS Respublikoje nebus 
pažeistos nė vienos tautos interesai. Lietuvoje garantuo
jama lygios teises, realizuojant nacionalinę kultūrinę sa
vastį. Kviečiama suprasti kilnius LIETUVOS RESPUBLI
KOS vyriausybės tiklsus ir paremti jos siekius.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AT raštas TSRS Meiste
rių Tarybos pirmininkui N.Ryžkov’ui, kuriame siūloma, 
kol Lietuvos Respublikos ir TSRS ekonominiai santykiai 
nebus nustatyti dvišalėmis sutartimis, toliau palaikyti 
esamus ekonominius ryšius ir vadovautis esamais įsiparei
gojimais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AT raštas Jo Prakilny
bei Michail'ui Gorbačiov’ui, juo prašant, kad 1990 m. 
kovo 11 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS Aukščiausioji Tary
ba priėmė teisinius aktus ir politinius nutarimus, įtvirti
nančius nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą. 
Prašoma priimti pasiūlymą Sovietų Sąjungai pradėti oficia
lias derybas sureguliuoti visus klausimus, susijusius su 
įvykusiu NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALSTYBĖS AT
STATYMU. Tikimasi ypač atidaus Gorbačiov’o dėmesio 
Lietuvos jaunuoliams, esantiems Sovietą kariuomenėje. 
Prie rašto pridėti dokumentų tekstai.

SNIEČKUJE - atominės elektrinės gyvenvietėje 
- kurioje gyvena tik 20% lietuvių, įvyko valdžios nesank- 
cionuotas mitingas, kuriame kalbėtojai išreiškė protestą 
dėl LIETUVOS ATSISKYRIMO NUO TSRS. Mitinge buvo 
priimti kreipimaisi į LIETUVOS gyventojus ir į trečiąjį 
neeilinį TSRS liaudies deputatų suvažiavimą MASKVOJE.

Vlik'o pirmininkas K.Bobelis kreipėsi į JAV prezi
dentą Bush’ą, prašydamas pripažinti Lietuvos Nepriklauso
mybe, Laiške pasiūlyti keli budai padėti atsikuriančiai 
Lietuvai.

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOJI TARYBA neeilin<įg. įgijote ^Gorbačiov’as neoficia-
-------»—   --------------—-------------J ■——r- liai kalbėdamas su ESTIJOS "Interfronto" vadeiva E. Ko-

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

/ tęsinys /

KOVO MĖNUO /data skliausteliuose - informaci-

SPRENDIMĄ ATSTATYTI VALSTYBES

jos , paskelbtos spaudoje data 7~
III.1. įvyko komisijos Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo planui rengti posėdis.
Grupė komisijos narių buvo išvykusi į Tallinn’ą susipa

žinti su Estijos Nepriklausomybės atkūrimo komisijos dar
bu. Nutarta šioje srityje glaudžiai bendradarbiauti. Ap
svarstyta atskirų komisijos darbo grupių informacija.

JAV Centrinės Žvalgybos valdybos dirketorius Wil- 
liam H. Webster pareiškė, jog visai įmanoma, kad Pabal
tijo valstybės susitars su Maskva dėl taikingo perėjimo 
į nepriklausomybę "ateinančių kelerių metų bėgyje".

/III. 2./ Lietuvos Tremtinių Sąjungos vardu 
jos pirmininkas Balys Gajauskas ir ats. sekretorius A.Luk- 
ša paskelbė kreipimąsį į Lietuvos TSR AT ir į visus ge
ros valios žmones, kuriame smerkiami TSKP platformos 
LKP veiksmai. Jie kriepiasi į TSKP ir kitų respublikų 
ir sričių kompartijas prašydami pagalbos, nes jie neva 
skriaudžiami ir persekiojami. J i e dezinformuoja plačią 
visuomenę, kursto nacionalinę nesantaiką, toliau pritaria 
TSKP nusikaltimams, kuriuos jie padarė per visą Lietuvos 
okupacijos laikotarpį. Lietuvos žmonės prašomi nereaguo
ti į Burokevičiaus, Gurecko, Kardamavičiaus, Švedo, Eis- 
munto ir kitą provokacinius pareiškimus, nesiduoti išprovo
kuojamiems įvairiems antikonstituciniams veiksmams.

Lietuvos TSR AT prašoma duoti nurodymą Respub
likos Prokuratūrai už nacionalinės nesantaikos kurstymą 
ir dezinformacijos skleidimą aukščiau minėtus ir kitus 
asmenis traukti baudžiamojon atsakomybėn.

/III.3./ LKP vadovybė pradėjo pasitarimus 
su KGB (saugumo) vadovais, kaip atsisakyti TSRS KGB 
veiklos Lietuvoje. TSRS KGB pirmininkas V.Kriučkov’as 
sutiko pakeisti Lietuvoje saugumo viršininką E.Eismuntą 
kitu žmogumi, kuris būtų lietuviams labiau priimtinas 
ir nesusitepęs praeityje nusikalstama veikla. Jis taip pat 
sutinkąs "nupolitinti" visų trijų Pabaltijo respublikų KGB 
veiklą ir ją sumažinti iki minimumo.

/III.3./ Dvi savaites saugumo rūmai VILNIUJE 
buvo žmonią apsupti. Buvo reikalaujama sulaikyti archy
vą išvežimą. Tuo klausimu su saugumo viršininku diskuta
vo LKP vadovybė, tačiau Eismuntas atsisakė klausyti 
Lietuvos vyriausybės įsakymą, nes jis pavaldūs tiktai 
Maskvai.

VALSTYBĘ. Seimas mano, kad jau pirmosios sesijos pra
džioje AT turėtą paskelbti, kad LIETUVAOS RINKĖJAI, 
nors būdami okupacijos suvaržyti, AT deputatams suteikė 
SAVO SUVERENIOS VALIOS REIŠKĖJŲ MANDATĄ ir 
priimti ĮSTATYMINIUS AKTUS APIE LIETUVOS VALSTY
BĖS TĘSTINUMĄ ir JOS PAŽEISTŲ BEI SUSTABDYTŲ 
VALSTYBINGUMO TEISIŲ SUGRĄŽINIMĄ.

SĄJŪDŽIO SEIMAS kreipėsi į LIETUVOS piliečius, 
kviesdamas visus susitelkti vienybėje. Kreipimesi pažymi
ma, kad sąžiningas darbas BŪSIMOS LIETUVOS LABUI, 
o ne anketiniai duomenys, BUS PAGRINDINIS ŽMOGAUS 
VERTĖS MATAS BEI JO GEROVĖS ŠALTINIS.

/III.8./ Į LIETUVĄ atvyko atsakingą Sovietą Są
jungos KP darbuotoją grupė, kuri stengėsi sudaryti mate- 
rianlines sąlygas tiems partiniams, kurie išliko ištikimi 
Maskvai.

/III.8./ Depolitizuota žurnalo JAUNIMO GRETOS 
redakcija: čia panaikinta pirminė partinė organizacija. 

/III.8.7 LKP Politbiuro narys Romualdas Ozolas 
pasitraukė iš komunistų partijos. Ketina pasitraukti ir 
LIETUVOS TSR Ministerių Tarybos vicepirmininke Kazi
miera Prunskienė. J i pasakė: "Nebėra reikalo pasilikti 
partijoje, kurioje mes buvome tik formalūs nariai, nes 
dialogas tarp LIETUVOS ir MASKVOS dabar jau vedamas 
ne partijos ribose, bet tarp dviejų parlamentų".

/IIL8./ RYGOS miesto Liaudies Deputatų Tary
bos vykdomojo komiteto pirmininku išrinktas Latvijos 
Liaudies Fronto Durnos narys Audris Teikmanis.

/III.9./ SĄJŪDŽIO SEIMO TARYBOS nariai, ei
nantys TSRS liaudies deputatą pareigas, MASKVOS 
Kremliuje įteikė laišką ir memorandumą ten besilankan
čiam JAV Valstybės sekretoriui JAMES A. BAKER’iui. 
Juose prašoma, kad JAV paremtų lietuvių tautos laisvės 
ir valstybinės nepriklausomybės reikalavimą Valstybės 
sekretoriaus susitikimuose su TSRS vadovais.

/III. 10./ SĄJŪDŽIO SEIMO TARYBOS PIRMININ
KAS Vytautas Landsbergis pareiškė, kad SĄJŪDŽIO ir 
jo remiami naujai išrinktoje LIETUVOS TSR AUKŠČIAU
SIOJE TARYBOJE deputatai PRIIMS REZOLIUCIJĄ DEL 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO ATIDA
ROMOJOJE AT DEPUTATŲ SESIJOJE.

/III. 10./ Senatorius Paul Simon* as padarė pareiš
kimą ryšium su VASARIO 16-tosios paminėjimu Kongrese. 
Jis pirmą kartą stipriai pasisakė už Lietuvos laisvę.

/III. 10./ JAV ambasadorius MASKVOJE atsisakė 
priimti SĄJŪDŽIO SEIMO TARYBOS atstovus.

III.7 - 10. Papildomuose rinkimuose išrinkti 17 
deputatą į LIETUVOS TSR AT, jų tarpe buvęs ilgametis 
politinis kalinys Balys Gajauskas. Iš viso rinkimuose į 
LIETUVOS PARLAMENTĄ turėjo teisę dalyvauti 2 milijo
nai 581 tūkstantis rinkėją. Balsavo 1 milijonas 851 tūks
tantis rinkėją, t.y. 71, 72% visą įrašytą į sąrašus. Iš viso 
išrinkta 131 deputatas. Iš jų 95% baigę aukštąjį mokslą. 

LIETUVOS, LATVIJOS ir ESTIJOS preky-
III.11. LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOJI TARYBA 

priėmė Įstatymą "DĖL VALSTYBĖS"'PAVADINIMO""7R lųmucu?,‘lt,8wu^n.u.uu vuumvu 
HERBO". Nuo dabar jg^bės uVa sk^l^rocg^
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---- "LIETUVA" "LIETUVOS" ---------K-—------- --- knktac nnrs rfervhac. nprvhnc x/oHami-ic Mirtini <». 

ir herbas - VYTIS. 
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KOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA paskelbę AKTĄ DĖL LIE- partija ir ESTIJOS Senovės Paminklų Apsaugos organiza- 
TŲVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO. ci)a- Prieš Pat prasidedant kongresui buvo įsilaužta į 
Aktą pasirašė LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOS, Vyriausiojo Estijos Piliečių Komiteto būstinę ir buvo pa- 
TARYBOŠ pirmininkas VYTAUTAS LANDSBERGIS' ir L. vogti visi duomenys apie delegatą rinkimą rezultatus. 
SEIBUTĮS. ....... Tačiau- tie duomenys buvo laiku sudubliuoti. (Padaryti
~~ill.il. ____LIETUVOS RESPUBLIKOS įstatymas dėl svarstomą dokumentų projektai buvo paskelbti spaudoje.
1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimo Juose išreikšta aiški luSiIJOS piliečiu^ Kongreso pozicija 
atstatymo, tuo nutraukiant- i§78 m.balandžio 20 d. Lietu- ~ atkurti de facto ESTIJOS RESPUBLIKĄ, laikantis 1920 
vos TSR Konstitucijos galiojimą. SJ nr-om

1938 m. Konstitucijos galiojimo atstatymas buvo pa
skelbtas kaip trumpalaikis simbolinis tęstinumo aktas.

/III.3./ Sugrįžęs iš Lietuvos kongresmanas Durbin 
buvo paklaustas, kaip JAV turėtą reaguoti, kai Lietuva 
paskelbs Nepriklausomybę? Jis pasakė, kad VILNIUJE 
prie Katedros yra 15 stiebą, ant kurią plevėsavo sovietą 
respublikos vėliavos. Jos dabar nuimtos. Ant tą stiebų, 
bus iškeltos vėliavos tą valstybią, kurios suteiks pripaži-
nimą nepriklausomybę atstačiusiai Lietuvos valstybei. 
"Aš viliuosi",- sakė Durbin'as, "kad JAV vėliava bus pati 
pirmoji, kuri ten bus iškelta".

/III. 5./
bos ir pramonės rūmai susivienijo į asociaciją.

įsteigta DANŲ-LIETUVIŲ DRAUGIJA, kurios tiks
iąs palaikyti glaudžius santykius .ekonominėje, visuomeni
nėje ir kultūrinėje plotmėje.

LIETUVOJE lankėsi AUSTRIJOS ekonominė delega
cija, kuri koordinuoja išsilaisvinusių Europos valstybių 
ekonomines pastangas.

III.5. M. GORBAČIOV'as iškvietė LIETUVOS TSR 
AT pirmininką A.Brazauską ir jam pareiškė, kad tai bus 
dviejų valstybių vadovų pokalbis. Gorbačiov’as pradėjo 
pokalbį sakydamas, kad labai gerai žino Lietuvos žmonią 
atsiskyrimo nuo TSRS nuotaikas. Pagrindinė pokalbio te
ma buvo ekonomika ir Gorbačiov’as stengėsi įtikinti, kad 
šiuo metu Lietuvos atsiskyrimas būtų jai nenaudingas, 
nes TSRS į Lietuvą iveža prekių daugiau, negu išveža 
ir priminė, kad atsijungimo atvejyje Lietuvai tektų mokė-. 
ti 34 bilijonus skolos doleriais. Ūžsiminė ir apie tai, kad 
atsiskyrimo atveju iškiltą ir sieną klausimas tiek Vilniaus 
tiek Klaipėdos kraštuose.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius priėmė blJVO iimtas LIETUVOS RESPUBLIKOS Lai-
 kinas Pagrindinis įstatymas. Jame Įtvirtinamos teisines 

v—;—- . . XI , u- demokratinės valstybės gyvavimo normos, skelbiama orien-įvyko Komisijos Lietuvos Nepriklausomybes a savaranki/k vidaus ir užsienio politiką, užtikri-
... . . - x ■ ...... x - —r—narna Lietuvos gyventoją lygybe. Visoms Lietuvoje gyve-

Nepnk ausomybes atstatymo principai. Lietuvos valstybes eioms tauto ~ sudaromo? galimybės plėtoti savo kul- 
Nepriklausomybe atstatoma juridiškai patvirtinant 1918 * ■c—-—~—------
metą Vasario 16-sios NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTĄ. Ji 
įgyvendinama, perimant visišką teritorijos valdymą, atnau
jinant ir sudarant naujas sutartis su TSRS ir kitomis vals
tybėmis dėl Nepriklausomos Lietuvos valstybės tarptauti
nio statuso patvirtinimo.

įvyko LIETUVOS Komjaunimo aktyvo pasitarimas, ku
ris apsvarstė tolesnius organizacijos pertvarkymo kelius. 
Prieita išvados, kad po 1989 m. įvykusio XXII Suvažiavi
mo LIETUVOS .Komjaunimo Sąjungos pažiūros tapo arti- pAŠKELBIMĄ ir laukia jų broliško solidiFunfo iF^a-

ramos.
III. 11. Paskelbtas LIETUVOS DEMOKRATŲ PAR

TIJOS kreipimasis į JAV DEMOKRTŲ PARTIJĄ, prašant 
paremti LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SIEKIUS ir 
tuo PRISIDĖTI prie NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VALS
TYBĖS ATSTATYMO. Kitas šios partijos kreipimasis į 
JAV LIETUVIUS, ją organizacijas ir į LIETUVOS RESPU
BLIKOS DIPLOMATINES TARNYBAS. Prašoma kreiptis 
į JAV administraciją, JUNGTINIŲ TAUTŲ organizaciją, 
kad juos paveiktą Sovietą Sąjungos vadovybę pradėti de
rybas su LIETUVOS RESPUBLIKOS vyriausybe dėl sovietą SUTEIKIMO FINANSINES PARAMOS. 
kariuomenės išvedimo, nuostolių, padarytą LIETUVAI pa
dengimo ir del tolimesnių tarpusavio santykių.

III. 11. LIETUVOS LAISVĖS LYGA suorganizavo 
piketą, remiantį LIETUVOS parlamento deputatus patrio
tus. Priimtas kreipimasis į lietuvią tautą, kuriame išreiš
kiamas visiškas pasitikėjimas Vytautu Landsbergiu.

III. 11. ------------------ -------------- ----------- ‘ __________________________ ________________________________
tuojau pat LIETUVA buvo atjungta nuo tarptautinių tele- KOS teritorijos. Taip pat išreiškiamas noras, kad už Lie- 
foninių ryšių.

III. 11.

Oficialus valstybės ženklas ko!tįas,J1<7 Dgrybos vedamos tiktai su užsienio
—----  ---------------------------------- valstybėmis, o ne su sąjunginėmis respublikomis".* /IU 12/ Prasidėjo ESTIJOS KONGRESAS,

KOVO mėn. 11 diena. LIETUVOS RESPUBLI- kurį suorganizavo ESTIJOS Tautinės Nepriklausomybės

/III.6./ ______________________ ■■
į Lietuvą atvykusią KANADOS parlamentarą grupę, kuri 
stebėjo rinkimus.

III.6. [ ‘
atkūrimo planui rengti posėdis . Apsvarstyti Lietuvos nama Lietuvos gyventoją lygybė. Visoms Lietuvoje gyve- 

tūrą, turėti savo spaudą, mokytis gimtąja kalba. Šis įsta
tymas paskelbtas LIETUVOS spaudoje KOVO 15 dieną.

III. 11. LIETUVOS 'RESPUBLIKOS įstatymas, pa
gal kurį visos buvusios Lietuvos TSR sąjunginio - respub
likinio pavaldumo ministerijos, valstybiniai komitetai ir 
žinybos pavaldžios TIK LIETUVOS RESPUBLIKAI.

III. 11. LIETUVOS RESPUBLIKOS Aukščiausioji
Taryba paskelbė kreipimąsį į pasaulio tautas, kuriuo pra
nešama apie LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATY-

mos socialdemokratinėms idėjoms. Buvo siūloma keisti 
pavadinimą į "Lietuvos Laisvojo Jaunimo Sąjungą". Orga
nizacijos svarbiausias tikslas - patvirtinti NEPRIKLAUSO- 
MOS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMĄ IR STIPRINI-
MA.

TALLLINN'o miesto Taryba priėmė sprendimą nuo 
kovo 6 d. ESTIJOS sostinėje anuliuoti dabartines prekybi
nio aptarnavimo privilegijas. Iki šiol tokiomis privilegijo
mis naudojosi mieste 7263 žmones. Jie per metus prekių 
vienam žmogui gaudavo vidutiniškai 20 kartą daugiau 
negu kiti pirkėjai.

/III.7./ LATVIJOS TSR AT nutarė, kad ateityje 
Inegvatinėmis sąlygomis bus suteiktas gyvenamasis plotas 
tiems demobilizuotiems karininkams ir puskarininkams, 
kurie buvo pašaukti tarnauti kariuomenėje iš Latvijos.

/III.7./ JAV SENATO Užsienio Reikalą komisijos 
narys Jesse Helms, pasiūlė rezoliuciją - pasveikinimą 
lietuvią tautai pirmąją demokratinią rinkimą proga. Pasi
sakoma už rėmimą besivystančios daugpartinės demokra
tijos Lietuvoje, už rėmimą lietuvią tautos ryžto eiti pliu
ralizmo bei nepriklausomybės keliu, už rėmimą veiksmą, 
siekiant valstybinės nepriklausomybės atstatymo, pasmer
kiamos sovietinės karinės jėgos bei ekonominės prievartos 
naudojimas ir KGB teroristiniai veiksmai, pakertantys 
demokratinį procesą Lietuvoje.

III.7. LIETUVOS TSR AT pirmininkas A.Brazaus- 
kas atvyko į Maskvą, kad susitiktą su M.Gorbačiov’u 
ir jam praneštą, jog KOVO 11 dieną BUS PASKELBTAS 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMAS. Tai nebū
sią padaryta, jei M. Gorbačiov’as GARANTUOS PASITA
RIMŲ PRADŽIĄ, KURIE PALAIPSNIUI VES Į LIETUVOS 
1990. VI. 14

metą TARTU sutarties raidės. ESTIJOS TSR ministeris 
pirmininkas L Tome ( jis demokratą susivienijlmmo "Lais
voji Estija" vadas ), pritarė tam tikslui.

LENKIJOS Ministerią Tarybos pareiškimas, kuriame 
sakoma, jog Vidurio - Rytą Europos tautą interesai rei
kalauja, kad visi su tautą teisėtais siekiais susiję pasikei
timai vyktą taikingai ir palaikytą šios kontinento dalies 
pastovumą. Išreikšta viltis, kad LIETUVA ir TSRS išspręs 
savo abipuses problemas _taikiu būdu.

JAV BALTŲJŲ RŪMŲ pareigūnas Martin Fitzwater 
pasakė spaudos atstovams, jog JAV administracija ragina 
Sovietą Sąjungos vyriausybę gerbti LIETUVOS gyventoją 
valią.

KANADOS PARLAMENTE buvo iškeltas klausimas 
dėl LIETUVOS PARLAMENTO PASKELBTO LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS TĘSTINUMO DEKLARAVIMO. VĮ_- 
sos trys federalinės partijos, KANADOS vyriausybei pri-
tariant, vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kurioje sakoma, 
jog "šis Parlamentas pripažįsta LIETUVOS žmonią teisę 
paskelbti LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĘ, 
ją išrinktą atstovą 1990 m. KOVO MĖN. 11 DIENĄ*. 
Rezoliuciją pasiūlė parlamento nariai Jessie Flis, Pauline 
Browes ir Bill Blaikie. Jie visi trys lankėsi Lietuvoje 
stebėti vykstančią rinkimą. KANADOS Užsienio Reikalą 
min. Joe Clark, stsakydamas į parlamento narių klausi
mus, pasakė, kad LIETUVOS DEKLARACIJA atkurti Lie
tuvos Nepriklausomybę yra istorinis įvykis ir jį KANADA 
šiltai sveikina. Tačiau, jis tiesiogiai neatsakė į opozici
jos parlamentarą pasiūlymus padaryti formalų Kanados 
pareiškimą dėl NEPRIKLAUSOMYBĖS PRIPAŽINIMO bei

III. 13. LIETUVOS RESPUBLIKOS AT pirmininkas 
Vytautas Landsbergis kreipėsi į TSRS AT pirmininką Mi- 
chall’ą Gorbačiov’ą, pareikšdamas, jog nuo 1940 m. BIR
ŽELIO 15 d. TSRS ginkluotąją pajėgą dalintą buvimas 
LIETUVOS teritorijoje neturėjo ir dabar neturi teisinio 

___________________________________ pagrindo. Siūloma pradėti derybas dėl tą dalinlą statuso, 
Paskelbus LIETUVOS Nepriklausomybę, dislokavimo ir visiško išvedimo iš LIETUVOS RESPUBLI-

tuvos ribą esantys Lietuvos Respublikos piliečiai kareiviai, 
LENKIJOS IR ČEKOSLOVAKIJOS vyriau- karininkai ir ją šeimos būtą apsaugoti ir nedelsiant grą- 

sybės oficialiai pasveikino atsikūrusią LIETUVOS valsty- žinti į Lietuvą.
bę. LIETUVOS RESPUBLIKOS AT nutarimas dėl Lietu-

III. 11. AUSTRALIJOS vyriausybė viešai pasisakė, vos teritorijoje esančią sąjunginio ir sąjunginio-respubliki-
sveikindama LIETUVOS Nepriklausomybės paskelbimą, nlo pavaldumo įmonią, įstaigą ir organizaciją statuso. 
Užsienio Reikalą ministeris Evans'as pareiškė, jog Aust- Pagal šį nutarimą visos jos pereina Lietuvos Respublikos 
r ai i jos vyriausyė pripažįsta laisvai rinkto Lietuvos Parla- jurisdikcijai, paliekant galioti Ją sutartis su partneriais 
mento rezoliuciją, skelbiančią Lietuvos Nepriklausomybę. Sovietu Sąjungoje. Nurodytą objektą perėmimo klausimus 
AUSTRALIJOS vyriausybė prašo ir ragina Sovietą Sąjungą spręsti derybomis su TSRS, 
šį LIETUVOS sprendimą pilnai pripažinti, nestatant jokią " * 
sąlygą. / bus daugiau /
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KULTŪRINIS PUSLAPIS
ELEGIŠKAS REGĖJIMAS——■—-—.— . —
Nežinau, kas ten bus, kai numirsiu, 
Kai tikėsit; manęs jau nėra.
Gal iš amžiaus kūkalių ir dirsių 
Virsiu brogą, atmieštą siera, -

Bet regiu save tylintį, juodą, 
Gilų liūdesį jūsų veiduos, - 
Nesgi miręs jau nieko neduoda 
Ir už maldą jums nieko neduos.

Mylimoji suklupus žegnosis, 
O iš meilės kvatosis širdis, 
Ir nuo mano nusmailusios nosies 
įkyrėjusį uodą baidys.

Ir nutarsite: gaila, bet ką gi? 
Lai sutinka jį laimė dangaus. 
Kartais apverkiam sukčių ir vagį, 
Tai kodėl nepalaidot žmogaus?

LITERATŪRINĖ TRAGEDIJA

Lig šiol visas knygas rikiuodavau lentynose 
į atskiras eiles, kaip gubose javai: 
Vienur, kurios krikšte tėviškai vadinosi, 
Kitur, kurių pase tarybiniai tėvai.

Ir būdavo ramu, tarytumei bažnyčioje. 
Jos tūnojo sapnuos ar meilių sopuly, 
Net kritika sava iš savo nesityčiojo, 
Nors kartais romane kribždenosi pelė.

Ir nutariau: gana mūs dvasių segregacijos! 
Juk sakoma, tautos kūryba tik viena, - 
Todėl tebus greta Rutkūnas Benifacijus, 
Ir Aistis, ir Bubnys, Baltušis, Maceina...

Lai kuždasi Nagys, Bradūnas, Mareinkevičia, 
Karčiauskas iš arčiau Radauską pamatys, 
Tegul ir bedievius nors aukso rėmais apšviečia, 
Prie Gedos priglausta Brazdžionio "Pilnatis".

Juk protas su protu tik bendrą protą didina, 
Tad kam viens kito vengt, išmokslintas žmogau? 
Ir už kilnias mintis pakėlęs taurę sklidiną, 
po spintoj atliktų reformų užmigau.

O naktį - pabudau, baisau* košmaro smaugiamas: 
Rods, tirpo liepsnose suglaudinti menai,
Iš to, kuo atskirai kiekvienas vakar džiaugėmės, 
Apskrudusioj lentoj - vien Kiršos "Pelenai" 
Ir ant grindų ugnies nesuspėti suėst 
Ragausko aplankai su "Ite, missa ėst"...

GYVENIMO PRASMĖS BEIEŠKANT

Visi nežinome, kas mes: 
Vaikai dievų ar tik Agnieškų?
Dėl to gyvenimo prasmės
Kiekvienas vis kitaip sau ieško, 
Kad nors draugijoj gyvulių 
Galėtum šūktelti: valio!

Išminčiai kapsto knygų pundą, 
Eikvoja protą dėl kvailų, 
O kvailas po stalu atbunda 
Ir jaučia iš galvos gėlų, 
Jog čia vien lašo spindesy 
Kentėti pasmerktas esi.

Seneliai dairosi į dangų - 
Gal ten pakvies palaimos vaišėn, 
O sūnūs daužia banko langą, 
Kur guli tėvo "reservation", 
Nes kur pripildyta kasa, 
Ten ir gyvenimo tiesa.

Tautų vadai švenčiausiai tiki: 
Skirti mus plakti botagu, 
O vargšė gatvės Marytikė - 
Kad būtų artimui smagu 
Nors ir gyvenimo gale 
Su ja nusnūsti po egle.

Ir mūs veikėjai - laumės, rikiai, 
Vaidilos pranašo ragu 
Vis apie didžią prasmę rėkia 
Nuo rezidencijų stogų, 
Kol ją surandam šaukimu- 
Prie pat kompartijos namų...

EROTIKA

Esi rūta, ir lelija, ir rožė
(Ar kaip kitaip žemaitiškai vadin), 
Žaibų strėlė, kurią amūrai drožė 
Ir įsmeigė senatvėje širdin 
Prieš paskutinįjį din din.

Atleidžiu tau melus ir sugulovus, 
Tik man gyvuok nors sapnuose jauna 
Ir ilgesy budėk prie mano lovos 
Kaip naktyje mėnulio šypsena 
Ir anuose pavasariuos - ana.

Dievų sesuo ir pradarų uogele, 
Kurčioj tyloj tave šaukiuos vardu, 
Jaučiu, glaudžiu, o rankų kaulus gelia, 
Rods bučiniais palaužčiau tavo valią, 
O be akinių lūpų nerandu...

Pagerbiant neseniai mirusį poetę 
humoristą Antanę Gustaitį,atspausdinome 
jo eilėraščius lš*rSaulės Šermenys*, "Ko 
liūdi, putinėli" ir iš "Pakelėje į žadėtąją 
žemę". b.
4 psl.

Iš ANTANO GUSTAIČIO KŪRYBOS:

BAIME

Nuo pat žmogaus pradžios, kai iš tamsos atgijome, 
Jau baimės šiurpuliai ribena per pečius, 
Ir ligi po mirties tarytum, zuikiai bijome 
Sulujusių šunų, policijos, kančios.

Baidais audros griausmų, kai pjedestalą nuspiria: 
Gal ir tava garbė nuo vėtrų subyrės?
Prieš debesį gūžies žemiau už menką musmirę 
Su styrinčiom akim iš ašarų sūrės.

Suvirpi prieš kapus, legendų velnią balose, 
Subairnina maldas pagunda kuždesys, 
Ir net šviesi mintis, pro kaktą prasikalusi, 
Išgąsdina galvoj perėjusias žąsis.

O kai žavia svaja senas dienas pagražini, 
Prisimeni kadais gaivinusias šlovės, - 
Gūdžioj nakties tyloj staiga prabyla sąžinė, 
Ir amžiaus pabaigoj išsigąsti savęs...

Antanas Gustaitis

MAŽAS NESUSIPRATIMAS

Tarp Dievo ir žmogaus akių - didžiulis tarpas, 
Todėl sunku abiem viens kitą įžiūrėti:
Kai Dievas laukia jau pirmosios derliaus varpos, 
Žmogus dar tik tada gamina sėjai rėtį, - 
Ir girdime dažnai iš nepraustos burnos, 
Kad žemėj ir danguj nėra jokios darnos.

O kada Dievas mus gale savęspi kviečia, 
Dar girtas tinginys mieguistas lovoj kasos, 
Nuvirpusia ranka vėl pilną taurę liečia, 
Dejuoja, jog dangun negali eiti basas, - 
Ir žemišku midum nuvaišintą skaniai 
Su pūko patalais nusineša velniai...

ŽEMAIČIO PERAUKLĖJIMAS

Ilsėkitės mieguos apkvaitę, 
O man ir naktį knieti - 
Nors paskutinįjį žemaitį 
Atverst į suvalkietį.

Tai tartumei genys pakibęs 
Kalu jam į pakaušį, - 
Sakau: be didvyrio puikybės 
Tuojau grabe atauši!

Žiūrėk, tariu, paukšteliai geria 
Abu iš vieno indo,
O už herojaus garbę svarią 
Gaidys vištelę mindo.

Jį.Antai, matai, Telšių dvikojį, 
Pasaulio naują tvarką: 
Tėvynei marSkinius aukoji, 
O ji tau virvę perka...

Ir taip tarsi į delną kloju 
Palaimą laisvės vertės, 

į Net meilės temą pakiloju,
Ir šiap ir taip apvertęs, -

§ O man tas meškinas pilkasis,
I Išklausęs visa ką, 

Prabyla, galvą pasikasęs:
- Ponai, ar mun sakaa?

HUMORISTINĖ ŽURNALISTO TRAGEDIJA

Skęsta piniguos žmogulis, 
Gimsta, miršta pranašai, 
O tu stačias ir prigulęs 
Vis rašai, rašai, rasai,- 
Kad po lašinių pluta 
Neužmirštų jų tauta.

Kad arliarmai nuaidėtų,
f •< Jeigu sukruta blusa, 

Kad nuo atlapų žvaigždėtų 
Šviestų tamsoje tamsa, 
Ėaskui bėgdamas šauki, 
Kad girdėtų priešaky.

Rodai plunksna vadui kelią, 
Filosofą pataisai, 
Jeigu šuniui dantį gelia, 
Kandį užkulnį patsai, 
Velniui velnią įvarai- 
Vis gerai, gerai, gerai...

Juodos raidės raidę gena 
Baltu popieriaus taku, 
Griauna mokslą, giria meną, 
Verčia žirnį Puntuku, - 
Bėga tiesiai ar kairiau, 
Kaip visuomenei geriau.

Gieda giltinė solistė, 
Staugia laurų alkana. 
Noris jos gerklėn įlįsti 
Ir surikt: gana! gana! - 
O mėnulio šviesoje 
Parašai: "Dangaus fėja..."

Viltį daugini iš trijų, 
Gundai debesų laivais, 
Šildai grabą ant žarijų 
Su numirėliais gyvais, 
O po amžiaus pagaliau - 
kalba kvailas dar kvailiau...

Valgę valgo, gėrę geria, 
Valdę valdo be tavęs, 
Perka sąžinę nešvarią, 
Kelia kuilio vestuves,- 
O suniekintas aure, 
Srebi ašaras taure...

Dar mintis liežuvy Klapa, 
Tik jau nieks jos negirdės: 
Žiurkės graužia gelsvą lapą 
Garbę tavo pavardes, 
Sagą žygių iškilių 
Baigia musė taškeliu...

NETIKĖTAS SUSITIKIMAS

Argi tai tu esi, mana svajų dievaite, 
Kurią nešiau glėby tarytum kūdikėlį, 
Ir alpome žieduos ir bučiniuos apkvaitę; 
Kurios akių žaibai iš nevilties prikėlė, 
Ir gundomas aistros ir ilgesio gajaus 
Kaip stirną per girias medžioklėje vijaus.

Dabar tu - pilnatis dangaus mums duoto gėrio 
Ir svetimo žmogaus gyvenimo turistė...
Gal šypsos ir dievai, lyg pramogai sutverę, 
Kai net lakia mintim sunku tave apskristi 
Ir apkeliaut žvilgsniu nuo kojų lig pečių, 
Kai sėdiesi svariai kompaktine mase 
Erdviam autobuse 
ant keturių kėdžių...

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 280 žmonių. Jų 
tarpe 6 iš Vilniaus, 6 iš 
Kauno, po 1 iš Panevėžio, 
Meškuičių, Jurbarko ir 
Klaipėdos.

• VINGIO KONCERTO 
metu gegužės 22 d. rastas 
moteriškas laikrodis. Skam
binti LN vedėjui Teodorui 
Stanuliui, tel.532-3311.

o LN Visuomeninės Veiklos 
komiteto posėdis vyks bir
želio mėn, 11 d., 7 vai.v. 
LN seklyčioje.

• LN valdybos posėdis 
birželio mėn., 14 d., 7:30

v.v. LN seklyčioje.

• BIRŽELIO mėn. 24 d. 
LN pietūs nebus gaminami 
dėl ruošiamo "Monster 
Bingo", kuris prasidės 12:30 
v. p. p.

Svetainė LOKYS veiks 
įprasta tvarka nuo 11:30 
v.r. iki 6 vai.v.

• Svetainėje LOKYS ketvir
tadieniais ir gal penktadie
niais bus rodomos magne- 
tofono juostos iš lietuviškų, 
kultūrinių ir sporto rengi
nių išeivijoje ir Lietuvoje.

Suinteresuoti parodyti 
savo pagamintas vaizdajuos
tes turi gauti L N vedėjo 
sutikimų tel: 532-3311.

• IŠNUOMOJAMAS dviejų 
aukštų, 7 kambarių komer
cinis namas, Bloor ir Dun
das rajone (100 metrų į 
Vakarus nuo Lietuvių Na
mų). Pilnas rūsys ir 5 au
tomobilių pastatymo aikštė 
Nuoma - $2.000 mėnesiui, 
3 metų sutartis. Skambinti 
LN vedėjui Teodorui Sta
nuliui tel:532-3311.

• Lietuvių Slaugos Ra
mams aukojo: $ 25 - T.Sta 
nulis. Iš viso statybos fon
de yra $172,749 (įskaitant 
nuošimčius). Aukos atlei
džiamos nuo valstybinių 
mokesčių. Priimamos PA
RAMOJE, PRISIKĖLIMO 
P-jos KREDITO KOOPERA
TYVE ir TALKOJE.

• PAVILJONAS VILNIUS 
veikia tarptautiniame To
ronto "KARAVANE" birže
lio 15 - 23 d.d. Paviljono 
"Miss VILNIUS" šiemet

liti LIETUVIŲ KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS ,

MOKA:
10 % už 90 dienų term.indėlius 
1O’/4% už 6 mėn.term.indėlius 
107?% už 1 m. term, indėlius 
101/4% už 2 m. term, indėlius 
101/«% už 3 m. term, indėlius 
111/ž7o už 1 m. GIC mėn. palūk. 
121/27o už 1 m. GIC invest, pažym.
12 70 už 2 m. GIC invest, pažym.
12 7o už 3 m. GIC invest, pažym.
91/a7o už RRSP ir RRIF Ind. (variable rate 

12 Va% už RRSP Ir RRIF 1 m. term, ind 
12 už RRSP Ir RRIF 2 m. term, ind
12 už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind 

9</2% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
81/2% už taupymo sąskaitą

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

AKTYVAI VIRŠ 77 MILIJONŲ DOLERIŲ

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

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

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

TELEFONAS: 532-1149

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

AKTYVAI virš 45mllljonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

6 psl.

yra Irena Poškutė , meras
- Aras Nausėdas.

Visų laikų veiks bufetas 
su lietuviškų valgių patie
kalais, pyragais ir gėrimų 
baras.

Paviljonas atidarytas 
kasdien nuo 6 v.v., šešta
dieniais ir sekmadieniais
- nuo 3 v ai. p. p.

PELNAS SKIRIAMS 
LIETUVOS ŠALPAI.

Įėjimo pasai - $10,
gaunami PRISIKĖLIMO 
P-jos Kredito KOOPERA
TYVE, PARAMOJE, LIE
TUVIŲ NAMUOSE, ANAPI
LIO ir PRISIKĖLIMO P- 
jos KNYGYNE.

Paviljono VILNIUS prog
ramų atlieka "Atžalynas", 
"Gintaras" ir- "Sutartinė", 
parodų suruošė Tautodai lės 
Instituto Toronto Skyrius.

VISI kviečiami atsilan
kyti ir atsivesti bendradar
bius kanadiečius.

• ANTANAS SUPRONAS, 
buvęs žymus sportininkas 
Lietuvoje ir išeivijoje, II 
Pasauliniam karui baigian
tis, pasitraukė į Vokietijų, 
o atvykęs į Kanadų, To
ronte buvo vienas pagrindi
nių VYČIO sporto; oklubo: 
steigėjų bei darbuotojų. 
Greta sportinės organizaci
nės veiklos Antanas Supro- 
nas jau 20 metų nuolatos 
rašo sporto klausimais į 
"Tėviškės Žiburius".

Šalia to, jo t meniškoji 
asmenybės puse susirado 
savo išraiškų medžio dar
buose, drožiant meniškas 
lėkštes, kopk ’ kraičio 
skrynias ir rankšluostines. 
Nuo Montrealio olimpiados 
1976 m. rimtai susidomėjo 
filatelija ir priklauso Lie
tuvių Filatelistų Sųjungai, 
Toronto Skyriui. Nuolatos

IM A : 
už asmenines 
paskolas nuo...131/z7o 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

1 metų ............ 14%
2 metų ............ 14 %

3 metų ............ 14%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų... 121/«% 

(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. 

dalyvauja parodose ir yra 
laimėjęs keletu aukso me
dalių už savo rinkinius.

Šiomis dienomis jam 
sueina 70 metų veiklaus ir 
kūrybingo amžiaus. Tokio 
pat gyvenimo linki jam 
ir visi artimieji bei drau
gai ir pažįstami.

floridą
LETUVIŲ KLUBAS 
LAIKOSI TVIRTAI

Š.m.gegužės mėn.26 d.LK 
narių susirinkimui vadovavo 
Klubo pirm. A.Gudonis, 
sekretoriavo J.Gerdvilienė.

Po priimtos darbotvar
kės, praeito susirinkimo 
protokolo skaitymo, susikau
pimo minute buvo pagerbti 
per šiuos metus mirę 5 
klubo nariai.

Pagal iždininko M.Jur- 
gučio pranešimų, per pirmą
jį šių metų ketvirtį gauta 
pelno $ 11,337.24. Tarp
tautinis Festivalis atnešė 
klubui $7,529.66.

Pirm.A. Gudonis padėko
jęs visiems klubo pareigū
nams ir bendradarbiams 
bei nariams už gražų bend
radarbiavimų, pastebėjo, 
kad ateityje Festivalio 
darbai turėtų būti atlieka
mi atskiro komiteto ir 
nuimti nuo klubo vadovy
bės pečių.

Susirinkime K.Urbšaitis 
pasiūlė, kad gale metų tam 
tikras klubo pelno procen
tas būtų paskirtas Lietuvai- 
Inž.V.Mažeika pasiūlė klu
bui įsigyti didesnį TV apa
ratų, o jo nupirkimu pasirū
pins jis pats, Z.Radvila 
ir P. Ziaukas.

Abu pasiūlymai buvo 
priimti ir susirinkimas baig
tas kavute ir pyragaičiais. 

• Gegužės mėn. 5 d.buvo

'ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

Mini ir

999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1 A8

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 pj>.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto Iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.............10 7o

180-185 d. term, ind............ 101A7o
1 metų term, indėlius....... 101/a%
2 metų term, indėlius..... 1O’/4%
3 metų term, indėlius..... 101/«7o
1 metų GlC-met. palūk. .. 12’/?%
2 metų GlC-met. palūk. .. 12 7o
3 metų GlC-met. palūk. .. 12 7o
1 metų GlC-mėn. palūk.. 111/2% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... SV»% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. Ind. 12’/27o 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 12 % 
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 12 % 
Taupomąją sąskaitą ......... 872%
Kasd. pal. taupymo sąsk.JO 7o 
Kasd. pal.čekių sąsk.lkl... 53/x7o

surengtas tradicinis Klubo 
atsisveikinimas su svečiais 
ir nariais, kurie , artėjant 
vasarai, vyksta į šiaurę. 
Visiems išvykstantiems 
buvo palinkėta rudenį vėl 
sugrįžti ir įsijungti į šios 
kolonijos gyvenimų.

Moterų Dainos Vienetas 
gražiai atliko 8 dainų prog
ramų. Klausytojai išprašė 
priedo 2 dainas. Vienetui 
vadovauja Regina Ditkienė.

• BIRŽELIO TRĖMIMAI 
bus paminėti BIRŽELIO 
MĖN. 17 d., sekmadienį, 
klubo pietų metu. Paskaitą 
skaitys inž.Vyt.Mažeika, 
bus deklamuojami eilėraš
čiai.

Tų patį sekmadienį 
1 val.p.p. Šv.Vardo bažny
čioje vyks iškilmingos pa
maldos už Sibiro kankinius.

• Gegužės 10 d., pakvies
tas Kultūrinio Ratelio, 
B.Nainys skaitė paskaitų 
St.Petersburgo Lietuvių
Klube.

Prelegentas, žurnalo
"Pasaulio Lietuvis" redakto
rius, visuomenininkas, š.m. 
Vasario mėn. 16 -tųjų pra

leido Vilniuje. Savo paskai
toje jis apžvelgė Lietuvoje 
vykstančių politinę veiklų 
ir apibūdino išeivijoje vyks
tančius nevieningumo reiš
kinius. Paskaita buvo gerai 
paruošta ir dėkingai klau
sytojų sutikta.

• MOTINOS DIENA pami
nėta gegužės 13 d. Stasė 
Stanelienė paskaitė o 
paruoštų paskaitų. Per 
pietus įvairiuose virtuvės 
darbuose tos dienos proga 
patarnavo vyrai.

• LIETUVIŲ KLUBO CHO
RAS, vad.muz. P. Ar mono, 
šių metų sezonų baigė 
gegužės mėn. 15 d.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo .................. 13’Z?7o
Sutarties paskolas 

nuo.................. 13’/2%
Nekiln. turto paskolas: 

Su nekeičiamu nuošimčiu 
1 metų ............ 14%
2metų ................... 14%
3 metų ................... 14%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ...... 12’/«%

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

A t A
TEODORAI KOYELAITIENEI-BAGDONAVIČIŪTEI 

mirus,
Jos vyrui ALEKSUI, Koyelaičių. Stipendijų, Fondo 
įkūrėjui ir fundatoriui bei visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojauta^ ir kartu liūdime —

KANADOS LIETUVIU FONDAS

Po atostogų, darbų pra
dės spalio mėn. pirmųjį 
penktadienį.

o ROMO KALANTOS Šau
lių Kuopa, dalyvaujant 
organizacijoms su vėliava, 
surengė R.Kalantos 18- 
tqsias tragiškos mirties 
sukaktuves gegužės mėn. 
15 d.

Paskaitų apie Romų 
Kalantų skaitė buv.Lietu- 
vos kariuomenės aviacijos 
kpt. K. Urbšaitis. Paskaita 
buvo labai gerai paruošta, 
perduota klausytojams su 
giliu įsijautimu .

Po pertraukos meni nę 
dalį eilėraščių skaitymais 
atliko E.Praninskas, Lietu-

Klubo Choras 5-iomis 
dainomis. Scenų gražiai 
dekoravo V.Gružas.

Po minėjimo visus , 
daugiau kaip 200 dalyvių, 
rengėjai pavaišino.

Gegužes mėn. 13 d. 
pamaldos už Romo Kalan
tos vėlę vyko Šv.Vardo 
bažnyčioje.

• JAV LB FLORIDOS A- 
GARDOS suvažiavimas vyko 
gegužės mėn. 18 d., Sunny 
Hills Community Center 
patalpose. Suvažiavime 
dalyvavo Krašto valdybos 
atstovė B. Jasaitienė, LB 
Tarybos nariai, apylinkių 
atstovai, apygardos bei 
apylinkių valdybų nariai 
ir svečiai, iš viso 75 žmo
nės.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

GRAŽIAUSIŲ, SENIAUSIĄ

DAUGINIS
DKA LDA — IN S LRA NCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

• GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

ATEIK Į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatves >nuo pensininku tumų, 1610 
Bloor St. Vest, kampas Indian Rd.) 7:30 vai, i

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

Buvo išklausyti praneši
mai, padiskutuota, priimti 
nutarimai ateities veiklai.

Patvirtinti nauji valdy
bos nariai: k u n. V. Gyvas
- narys religiniams reika
lams, L.Jurgėlaitė - jauni
mo reikalams ir L.Kynienė 
vice-pirmininkė.

Vakare surengta maloni 
meninė programa ir vaka
rienė. 

/ v" *
• JAV LB St.Petersburgo 
Apylinkės veiklesnieji na
riai ir kitų organizacijų 
atstovai A.Armalio ir K. 
Sekmoko iniciatyva susirin
ko pasitarti, kaip aktyviau 
reaguoti į įvykius Lietuvoje^ 
Buvo parašyti ir išsiųsti 
kolektyviniai padėkos laiš
kai Floridos senatoriams, 
kongresmanains ir TV ko
mentatoriams.

Šiuose pasitarimuose 
dalyvavo A-kės pirm. K.A- 
ras, kurio vardu gauti atsi
liepimai iš The MacNeil/Le- 
rer ir David Brinkley:

nI was touched by your 
very generous letter, sig
ned by so many American 
Citizens formerly Lithua
nian, and I thank you for 
kind words.

All of__ us here will
continue to_ do whatever
we can to call attention 
to the difficulties in your 
native country and, in 
time, we all look forward 
to seeing your country 
and its Baltic neighbors 
free and independent .



Dalis “Vingio” ansamblio Montrealyje Plateau salėje s.m. birželio mėn. 2 d.

VILNIAUS "VINGIS” MONTREALYJE
Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė

Kuomet VINGIO Ansamblis iš Vilniaus po eilės 
koncertų pasiekė galy gale ir Montrealį, laukėme jų au
tobuso ties AV P-jos bažnyčia. Vargšai, prisišokę ir prisi- 
dainavę Hamiltone ir Toronte, buvo keliavę tuo laiku, 
kai mes sau glūdėjome sapny karalijoje.

Susirinko būrys "tuteišy" ir smalsiai laukė išlipan- 
čiyjy. "Tai čia inžinieriai?" - nusisebėjo ne vienas, nes 
tokie...jauni ir jaunos, tokie atrodė dar gal ir gimnazijos 
nespėję pabaigti ( o pamiršom, kad daugeliui mūšy dabar 
žmonės vis jaunesni atrodo...). Tarp išvelkamy lagaminy 
bandėme atspėti kuris kam priklauso pasiimti iš ty inži- 
nieriy po savo sparnu.

Sužinojom, kad visų keli?’po tiesiog, sakė, neįtikė
tinai graudžiy atsisveikinimy Toronte, autobuse dar kal
bėjosi, dalinosi įspūdžiais ir dainavo, dainavo, kol nuovar
gis galutinai pribaigė. O dar vienas koncertas Plateau 
Auditorijoje prieš akisl

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūrąs nuosavuose namuose —

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

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

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
knd. pal. tokių sąsk- iki.... 9% asmenines paskolas.....  17%
santaupas....................... „8.5% nekiln. turto oask. 1 m.. 14%
kasd.pal.taupymos-ta.... 8% nekll.turto pask. 2 m. 14.5%
90 dienų Indėlius ........... 11% Nemokamasčekių Ir sąskaitų
1 m. term. Indėlius ....... ,12.5% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. tarm.ind.m4n.pal. 11.5% Nemokama narių gyvybės
3 m. tsrm.lndėllus............ 12% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos). 9% dydį iki $2.000 Ir
RR8P Ir RRIF 1 m. ...........12.5% asmeninių paskolų
RRSPInd. 3 m..................... 12% drauda iki $25.000.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais — 
nuo TO v. ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. r. iki 1 vai. p.p.J 
penktadieniais — nuo TO vai. ryto iki 7 vai. vckcro. Liepos—rugpjūčio 
mėnesiais uždaryta

1990.VI.14

Kai minia plaukė į Park Lafontaine pusę, kur ta 
Auditorija randasi, jau girdėjosi vyry balsai, repetuojantys 
mielų dainy ir skHdo birbynės garsai.

Ansamblio VINGIS dalyviai - lietuviy liaudies šokių, 
dainy ir liaudies muzikos instrumenty mylėtojai,- repetuoja 
tris(!) kartus savaitėje per 9 mokslo mėty mėnesius. Nors 
yra daug panašaus tikslo ansamblių Lietuvoje, kiekvienas 
turi vedėjy, dirba su choreografu ar choreografe, režiso- 
riumi, muzikos specialistais, bandydami išlaikyti tradicijas, 
o kartu ir įnešti ky naujo, sudarant savas programas.

VINGIN susiburia jauni žmonės, atvykę iš visų Lie
tuvos kampy studijuoti Vilniuje inžinerijos. Jie norėjo 
puoselėti savųjį liaudies meny, savuosius papročius ir 
tikėjosi, kad susibūrę į Ansamblį, gaus lengviau ir dau
giau progų išvykoms. Taip ir atsitiko, nes jie apvažinėjo 
ne tik Lietuvos vietoves, bet ir kitas Europos valstybes, 
o dabar aplankė Kanady, į kur juos atsikvietė Toronto 
Ansamblis ATŽALYNAS.

Koncertas prasidėjo originaliai: lėtai į viršų nuo 
grindy pradėjo kilti - balionas. Slinko toliau palube į 
kity salės Sony ir atplaukęs vėl iki scenos, lėtai nusileido 
(Štai ir pasirodė inžinieriški sugebėjimai taip suvaldyti 
baliony. O gal tai atsitiktinumas?) Buvo netikėta, gražu 
ir - paprasta.

Užuolaidai neprasivėrus, pasigirdo posminis šūkis, 
jai skleidžiantis - pasirodė grupė vingiečiy tautiniais dra
bužiais, kurių šūkis baigėsi jau aiškiai girdimu žodžiu 
LIETUVA. (Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo šiam koncer
tui suimprovizuotas momentas, kuriuo buvo ir užbaigtas 
koncertas). .

į,; Pasipylė šokėjai, grojėjai ir, būgnui raginant, pir
mieji 4 šokiai praūžė, kaip vėjas. Ar tai tie patys ramiai, 
beveik lyriškais veidais stoviniuojantys prie ryšulių ke
liautojai? Tai tie patys busimieji inžinieriai ir inžinierės. 
Jie dainavo, grojo, dainas pynė į šokius. Viskas skendo 
dideliame nuoširdume: ir šypsenos ir judesiai plaukė iš 
smagumo šokti, groti ir dainuoti mums, lietuviams už 
jūrių, marių, toje Auditorijoje, kur tiek mėty irgi buvome 
patys rengę ir dalyvavę ansambliy koncertuose įvairių 
minėjimų progomis.

VINGIS parodė, kad jie atisako estradinių "baletiš- 
ky" užuominų. Šokiai buvo moderniau sujungti ta prasme, 
kad nebūtinai simetriškai iššokti "visi 4 kampai", apsisu
kimai paįvairinti, rankų persukimai, variantai vyry šokio 
žingsnių rodė naujų galimybių -'eškojimus. Viskas jungėsi 
natūraliai į darnių visumų; gerai buvo išnaudota erdvė.

Gražiai dainavo vyrai ir maloniai įsipynė birbynės, 
skudučiai ir smuikai, maloniai įsijungė daina ir dainuojan - 
čiyjy įėjimai į šokėjy voras.

Dėl lygsvaros, būčiau norėjusi pamatyti kokį vieny 
"švelnesnį" šokį, išgirsti dar vieny kity motery dainy.

rtii—................== '■ 1 ■— „.js?"'-aug'
LIETUVIŠKA RADIJO

P ROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

C F M B
KIEKVIENA ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12 vai. nakties

Programos Vedėjasi LIUDAS STANKEVIČIUS
1053 Albanai Cr. Duvemay, Laval, P.O. H78 4K7 

Tol.: 669-8834

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

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

Stogo dengimui ar taisymui skambinkite tel • 
364-1470

-f"!

Diplomantė Debora Intaite

NAUJA .PROFESIONALĖ 
LIETUVE

Šį pyvasarį DEBORA 
INTAITE (Deborah Intas), 
Eleonoros ir Juozo Intų 
duktė,baigė studijas Univer
sity of British Columbia 
Vancouver'yje ir gavo dip
lomų Master of Business 
Administration (MBA).

Jos tėvai ir dėdė Anta
nas Vaupshas buvo nuvykę 
į Vancouver'! dalyvauti 
diplomo įteikimo ceremoni
jose.

Debora Intaite praleis 
ilgesnes atostogas Australi
joje , ir paskui žada grįžti 
į Vancouver'! ir dirbti ban
ke administratore.

Sveikiname’.

Gražiam jy būriui iširikiavus puslankiu didžiulėje 
scenoje, publikai karštai plojant, jie buvo pasveikinti Juo
zo Piečaičio, Ansamblių iš Lietuvos Koncertams Rengti 
Komiteto Montrealyje pirmininko, apdovanoti po gėle, 
dovany vokeliais, o jis pats buvo apjuostas lietuviška 
juosta. Specialių dovany įteike MONTREALIO LITAS.

Smagioje nuotaikoje skirstėsi atsilankiusieji koncer- 
tan ir nemažas jy būrys, užėmęs visy AV P-jos salę, 
susirinko vaišėms ir atsisveikinimui.

Jeigu nustebome ir gėrėjomės miklumu ir smarku
mu scenoje, dar labiau nustebome, kai mūšy svečiai grojo 
iš peties vakaronės metu, linksmino liaudies pokštais ir 
žaidimais, rateliais ir dainomis, ir atrodė, kad jy dosnu
mui nėra pabaigos. Labai malonu buvo matyti, kaip jie 
užimponavo mūšy jaunimui, kuris mielai jungėsi į tuos 
ratelius ir žaidimus, apie kuriuos mes čia tiek maždi 
žinome. Kai kurie jy buvo tokie įdomūs, jog atrodo, leng
vai prigytų kaip "hit" ir šio kontinento ne lietuviy tarpe, 
jeigu palydimųjų muzikų šiek tiek "surokinus".

Reikia tikėtis, kad jie juto mūšy dėkingumų ir 
linkėjimą jiems visokios laimės, kad jie sužinojo, jog 
kraujo ryšys netikėtais momentais ir netikėtu laiku gali 
taip stipriai prasiveržti. Linkėjome jiems sugrįžti dar 
tvirtesniais ir patys pasižadėjome tokiais būti.

Iš naujo džiaugėmės ir stebėjomės, kokia gabi yra 
mūšy tauta, kokios puikios yra jaunosios jos atžalos. Ir 
kokių visapusiškų gabumų Lietuvos inžinieriai.

VINGIO meno vadovas - Gintautas Vėžauskas, vyr. balet
meisteris - Ričardas Tamutis, orkestro vadovas - Antanas 
Aukštikalnis,vokalistų ir kanklininkių vadovė - Vida Jančio- 
rienė, koncertmeisteris- Robertas Stančiauskas, choreogra
fė - Vilija Petruškevičienė.

London: 438-1122 
Windsor: 252-3842 
Calgary: 287-2712 
Winnipeg: 233-3501 
Sudbury: 874-8217

A.A. CENTRINĖS: 
Montreal: 378-9230 
Ottawa: 623-9977 
Toronto: 489-3893 
Hamilton: 522-8392

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

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

Skambinti: Juozui S.: 631-6834 (namų)t 
Henrikui N ,366-777 0 t Daini ui L 768 — 9606.



montrea
"LITO" METINIAME 
SUSIRINKIME

S.m. gegužės mėn.26 
d. vyko metinis Montrealio 
Lietuvių Kredito Koopera
tyvo LITAS susirinkimas 
Sv.Kazimiero P-jos salėje. 
Atsilankė 182 pilnateisiai 
nariai ir 3 svečiai.

Susirinkimui sklandžiai 
vadovavo Valdybos pirm. 
Juozas Bernotas. Iš prane
šimų pasirodė, kad LITO 
veikla labai sėkminga, ba
lansas - 29.5 milijonai
dolerių, atsargos fonde 
- lį mil.dolerių.

Pranešta, kad vedėjas 
Bronius^ Niedvaras nuo rug
sėjo men. 1 dienos pasitrau
kia iš pareigų > išeidamas 
į pensijų. Naujuoju vedėju 
bus Bruno Bulota, kuris 
išdirbo valdyboje 11 metų. 
Gražiai Įvertintas Bronius 
Niedvaras už LITO išugdy
mų Į stiprių finansinę ins
titucijų.

Laisvas valdybos vietas 
užėmė kandidatai, tad rin
kimų nereikėjo ir dabar 
LITO valdybą sudaro: Albi
na Astrauskienė, Alma 
Drešerienė, Rūta Pocaus- 
kaitė-Rudinskienė, Andrius 
Gaputis ir Gytis Vazalins- 
kas. Kredito komisija lieka 
ta pati: Justas Kibirkštis, 
Vincas Piečaitis ir P.Rut- 
kauskas. Ta pati liko ir 
Revizijos komisija: Joana 
Adamonytė, R.Martell ir 
Juozas Siaučiulis.

Po susirinkimo visi buvo 
pavaišinti Sv.Kazimiero

VILNIAUS MAŽOJO TEATRO 
spektakliai Montrealyje

Birželio mėn. ZO 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 asmenvs. Bilietų kainos, perkant iš anksto pas platin — 
tojus - $16.- R. Pieėaitienė - tel: 767-8779; P. Adanionis - tel: 722-3545;
iki birželio 15 dienos. Prie įėjimo ir po birželio 15 d. - $20.- Prašome mont-

■ realiečius neatsisakyti priimti svečius nakvynei; L. Gedvilaitė- tel: 482-3113.
ANSAMBLIU IŠ LIETUVOS KONCERTAMS RENGTI KOMITETAS

JUBILIEJŲ PAMINĖJIMAS

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 De Seve, 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

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

1 metų ................. 11%%
180 d.-364 d......... H%%
120d.-179d........ 11%%
60 d.-119d........ 10%%
30 d.- 59 d.......... lū%%

Taupymo - special................. 6%%
Taupymo - su gyv. dr...... ...... 6&%
Taupymo-kasdienines.......  6%%
Einamos sąsk.........................
RRIF-RRSP — term........... 12^%
RRIF-RRSP-taup.............. 8 %

IMA už:
Nektlnojomq turtq — nuo 14%% Asmenines — nuo 14%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE"

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

I
p R

KUN. DR. Jono KUBILIAUS, SJ, 50 m. KUNIGYSTĖS
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 40 m. ĮKŪRIMAS,
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORO 40 m. SUKAKTUVĖS 

ĮVYKS 1990 m. BIRŽELIO mėn. 24 d.
Aušros Vartų parapijoje.

OGRAMOJE:
11 vai. PAMALDOS dalyvaujant vysk. P. Baltakiui, OFM.
12 vai. JUBILIATŲ PAGERBIMAS, PAMINĖJIMAS.

dainuoja AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS
ALYVAVIMAS: $15.- •PIETŪS • BARAS

VISUS MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI! JUBILIEJŲ KOMITETAS

K O

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antrad. Tree. ....... .9:00 — 3:00 (Tik pirm) 10:00 — 2:00
Ketvirtadieniai s ••••••.•••■ 12:00 — 8:00 3:00 — 7:00
Penktadieni ai s ............ 10:00 —6:00 2:00 — 6:00

KNYGOS IŠ LIETUVOS
Norintieji įsigyti "VAGO5" ir "MOKSLO" leidyK- 

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

P-jos moterų pagaminta 
gera vakariene.

• PRANĖ TEKUTIENĖ 
a.a.Viktoro Sušinsko atmi
nimui, aukojo $20 - mūsų 
savaitraščiui "Nepriklauso
ma Lietuva".
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• KLB SĄULT Ste.MARIE 
APYLINKĖ, paremdama 
"NL" leidimų, atsiuntė 
$50 - aukų.
Nuoširdžiai dėkojamei "NL"

MES DEMONSTRAVOME 
OTTAWOJE

Š.m. gegužės mėn. 3 
d.,trečiadienį, apie 150 
montrealiečių lietuvių išvy
ko dviem autobusais ir 
privačiais automobiliais 
į Ottawu Michail'o Gorba-

čiov'o trumpo vizito metu, 
kad primintų jam,ko reikia 
LIETUVAI ir Pabaltijui. 
Kad pasakytų, mes esame 
-vienos tautos vaikai ir 
giname savo tėvynės teises- 
Kad diktatūrų era pasibai
gė civilizuotuose kraštuose. 
Taip pat, kad primintų 
KANADOS vyriausybei, 
ko mes teisėtai prašome 
teisingumo ir demokratijos 
vardan.

Anot RCMP sargybinių, 
Parlamento aikštėn susirin-.- 
ko apie 3.000 baltų de- 
monstuotojų iš jvairią mies
tų su jūra vėliavų (vien 
Montrealio autobusas atve
žė 10 didžiųjų trispalvių), 
plakatų. Matėsi ir ukrainie
čių plakatai, pasisakantys 
už Pabaltijo nepriklauso; 
mybę. Puikų žodį tarė 
KLB p-kas Algis Pacevi-

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

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

IŠNUOMOJAMI

čius, parlamentarė Pauline 
Bowles {kuri buvo stebėjusi 
rinkimus Lietuvoje), latvių 
atstovas,A.Juzukonis ir 
kt. Visi iškėlė blokados 
Lietuvai nepateisinimų 
ir žalų. Reikalauta parem
ti Pabaltijo kraštų nepri
klausomybės deklaracijas. 
Sugiedoti himnai. Pasiro
džius M.Gorbačiov’o ir 
svitos automobiliams, iš
vykstantiems iš Parlamento 
rūmų, visa minia puolė 
prie užtvarų. Vėliau žurna
listai rašė, kad jis, pama
tęs tiek daug jam gerai 
pažįstamų vėliavų ir plaka
tų , "akivaizdžiai susinervi
no".

Didelė dalis minios 
patraukė su vėliavomis 
katedros link, kur eksprom
tu vyko ekumeninės pamal
dos. Vėliavas nešti leido, 
bet plakatų ne. Kita dalis 
išsiskirstė po miesto užkan

dines, ir vėl susirinko aikš
tėn. Sukrovus plakatus 
ir vėliavas į autobusus, 
patraukėme namo atlikę, 
kaip galėdami, savo parei
gu. b.
• Paskutiniu metu poetės 
MARIJOS AUKŠTAITĖS 
CENTRAS išspausdino ir 
išleido šias jos poezijos 
knygas:
° "Sielos Simfonijos" ( 
autorės rankraščio), 346 
psl.,$30 ir "Sopulingoji 
Lietuvė Motina", 99 psl. 
$25.

Šias knygas galima įsi
gyti pas A.F.Navikevičių, 
46 Arthur Mark Drive, 
Port Hope, Ont..Canada 
L1A 3x1.

D. Perez
President Tel.: 365-6444

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Truck*

Mtmber

Foto M.L.S.

SISTEMA

Peintutei Perez Painting
RESIDENTIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 

STUCCO & WALL PAPER

2422 MENARD - LASALLE
P. OUE H8N 1J5

LASALLE 
AUTOMOBILE INC. i«

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

366^818 1050 Lapierre 
coin La Vėrendrye

D. N. BALTRUKONIS

Verdune, Melrose Ave., 
prie lietuvių bažnyčios 

2 butai po 5 kambarius, 
Žema nuoma, visokiom 
sąlygom.
Skambinti tel: 766-3118 

arba 685-2925.

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jem Tolon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 ..............Namų: 737-9844

£1

■

Dr. JONAS M A LĮSK A

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

Toronte tel.: (416) 886-7659
Aparatai yra Šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
National Panasonic M7, GVC, NEC, Sony, Sanyo.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Tel
C. 1. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

Tel.: 866-8235 
Dr. MICHEL HUYNH 

Tek: 866-9297 
D.D.S.

DZNTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
140 St. Catherine St. W. Suite 600 
Montreal, P.O. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

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

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

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

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

M . CUSSON VAISTINĖ 
7635 Centrai St. Villa La Sail*. P.Q H8P 1L2 

Atidaryt* h**die« neo • — 10 v.v. 
šeštadieniai* : neo Or. — 0:3* ».»• 
Sekmadieniais: ano 10 r. — 0:30 v.v.

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Ch*e„ H3G 1L5

Tol:i 931-4024

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS &CŪTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
L AU UMJ NUAUS DURYS, LANGAI, STOGEUAI,
' APKALIMAI AUUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE
t MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

III t..... idhl . I^WMlll....... Uh I8f lUfti
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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