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VIDURINIUOSE RYTUOSE

š.m. rugpjūčio mėn. 3 
d. Irako kariniai daliniai 
okupavo Kuwait' o valstybę 
nedidelę pietinę kaimynę, 
kurios rytinis pakraštys 
atsiremia į, Persų įlanką. 
Rumailos vietovėje rasti 
milžiniški naftos ištekliai 
šią mažą valstybėlę padarė 
turtingiausia pasaulio ša
limi.

Seiko Jaber al-Ahrned 
šeima valdė 

234 metus, nors 
reiškė pre-

al-Sabah' o 
Kuwait' ą 
Irakas seniai 
tenzijų į šią teritoriją, ku
ri nuo seno buvo Persijos 
imperijos dalimi, žinoma 

Kuwait 
arabų 

pre- 
daug 
Ku- 

auk- 
neiš- 

Irakas 
vienos

imperijos dalimi, 
Basros vardu. Kol 
tebuvo nuskurdusių 
kaimelių telkinys, tos 
tenzijos nebuvo per 
karštai keliamos, bet 
wait' ui tapus juodojo 
so - naftos, alyvos - 
semiamu lobiu, 
rimtai susidomėjo 
šeimos valdoma masinančia 
nuosavybe. Ypač, kai pasta
ruoju metu, Kuwait'as, 
nesilaikydamas OPEC (Naf 
tos valstybių sindikato, 
kuriam vadovauja arabų 

ėmė 
žymiai

valstybės) nutarimų, 
slapta pardavinėti 
daugiau naftos, negu buvo 
nutarta 
mažinti naftos kainą tarp
tautinėje rinkoje. Irakas 
(taip pat ir Iranas) tuo 
tarpu siūlė mažinti naftos 
tiekimą 
pakelti 
pinigai 
atstatyti pašlijusią tų 
dviejų kraštų ekonomiją, 
po 8 metus trukusio tarpu
savio karo.

IraKas, turintis 2 milijo
nų armiją, didžiausią Vi
duriniuose Rytuose, Ku
wait'ą užėmė per vieną 
parą. Kuwait'o 20.01)0 ka
riuomenė, netikėtai užklup
ta, beveik
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' ą pavadino 

kurį reikia 
tolimesnių

nesipriešino.
tuojau 

Izraelis 
Saddam

Hitle- 
sulaikyti 
veiksmų 

Buvo bai- 
Saddam

pat 
Irako 
Hussein' 
riu, 
nuo 
bet kokia kaina, 
minamasi, kad 
Hussein'as gali okupuoti ir 
milžiniškus Saudi Arabijos 
plotus, valdomus taip pat 
tiktai 
giminės 
naftos, 
praktiškai kontroliuoti apie 
ketvirtadalį pasaulio naf
tos.

Tokia galimybė išgąsdino 
Ameriką, nes tai grėstų, 
kaip po kelių dienų pasakė 
prezidentas George Busti' - 
as "the American way of 
life", taigi, amerikietiškam 
gyvenimo būdui, iš tiesų, 
beveik be išimties visa 
JAV transportacija ir pra
monė yra benzino ir įvai
rių kitų naftos produktų 
verge. JAV, 
nės naftos 
sukėlė OPEC 
tas, nieko 
beveik nieko 

nepriklausoma 

po ankstyves- 
krizės, kurią 
kraštų boiko- 
nepamokė ir 
nepadarė, kad

nuo 
Ypač buvo 

susirišta įvairiais biznie
riškais ryšiais su Saudi 
Arabijos valdančia karališ
kąja gimine.

Todėl Amerikos reakcija 
buvo neįprastai greita ir 
beveik isteriška. Preziden
tas ir kiti valdžios asmenys

kartojo apie mažų valsty
bių teisę gyventi laisvėje, 
apie nepateisinamą agresi
ją prieš mažytę Kuwait' o 
valstybę, apie Saddam 
Hussein' o žmogžudišką cha 
rakterį, apie viso pasaulio 
pasipiktinimą prieš tokią 
brutalią okupaciją, bet 
potekstė tebuvo viena ir 
labai prasikišanti: Amerika 
gali prarasti naftą! Ir nors 
Saddam Hussein' as jau po 
dviejų dienų, ir po to pa
kartotinai, pareiškė neturįs 
jokių invazinių planų, nu
kreiptų prieš Saudi Ara
biją, Amerika ėmė gabenti 
milžiniškais kiekiais karo 
laivus, lėktuvus, tankus ir 
kariuomenę į Saudi Arabiją.

Saudi Arabija pagalbos 
paparašė, O JT Saugumo 
Taryba, tik Kubai ir Jeme- 
nui susilaikius, pareikalavo 
Iraką pasitraukti iš užimto 
Kuwait'o. Irako preziden
tas sutiko tai padaryti,, 
jeigu Izraelis pasitrauks iš 
užimtųjų arabų žemių. 
Toks pasiūlymas JAV bu- 

;<c-- ^A-rMesttfs.
/ į JAV kvietimą prisidė
ti militariniai Saudi Arabijos 
akcijoje, atsiliepė keli 
kraštai: Anglija - su ke
liais karo laivais ir kelio
lika lėktuvų, 
pasiuntė kelis 
(prisidėti žada ir 
dviem senais
jamais karo laivais), Egip
tas pasiuntė apie 1.000 
karių, Syrija - kelis šimtus. 
Tokiu būdu vadinti šią ka
riuomenę tarptautine, 
nebūtų tikslu, nes 
90% šios armados 
amerikiečių kariniai 
niai.

Gerai ginkluota 
kariuomenė 
kiekį 
Šias 
sako 
prieš Iraką Amerika arba 
Izrealis panaudotų atomi
nius ginklus.

Laikraštį baigiant ruošti 
situacija yra taip paaštrė
jusi, kad karas atrodo neiš
vengiamas. JAV tebesiun- 
čia ginklus ir kariuomenę, 
ir, nors JAV prezidentas 
vis dar tvirtina, kad toji 
milžiniška kariuomenės ir 
ginklų sutelktinė tebus 
naudojama apsigynimui, iš 
vis karštėjancios retorikos 
ima aiškėti, kad JAV yra 
pasiryžusi sunaikinti Iraką 
ir ypač jos prezidento 
Saddam Hussein' o režimą, 
o taip pat ir jį patį. 
Jungtinių Tautų mandatas, 
kol kas apsiriboja ekonomi
ne blokada, neįskaitant į 
ją maisto ir vaistų.

Keli tūkstančiai ameri
kiečių, eančių Kuwait'e ir 
Irake, kurie kartu su Brita
nijos piliečiais tapo įkai
tais ir, anot Bagdado, bus 
panaudoti kaip priedanga 
prieš numatomus amerikie
čių bombardavimus, išdės
tant juos arti tokių taiki
nių, apsunkins JAV karinę 
strategiją, susitvarkyti su 
Iraku kiek galima greičiau. 
Tačiau jei tasai karas už
truktų ilgiau ir į jį įsivel
tų Izraelis, kurį kol kas 
JAV labai įsakmiai tramdo, 

iš to gali kilti konfliktas 
Amerikos su arabų kraš
tais. Amerika gali įsivelti 
į dar liūdnesnį Vietnamą, 
kurio galą sunku atspėti. 
Viena aišku, neįprastos kli
matinės sąlygos (dykumų 
karštis siekiąs 120 ir dau
giau laipsnių Farenheito, 
t.y. 50 laipsnių ir daugiau 
Celsijaus) ir gerai ginkluo
ta ir fanatiška Irako ka
riuomenė pareikalaus daug 
aukų.

Šiuo metu daugelis vals
tybių, jų~ tarpe ir Egiptas, 
Sirija, aišku, Saudi Arabija 
ir dar 
arabų 
Ameriką, 
atspėti, 
permato Amerikos hipokri- 
tišką laikyseną: JAV nieka
da nepasmerkė Izraelio 
agresijos prieš arabų kraš
tus. Paisydama tiktai savo 
interesų per 8 metų Irako 
karą su Iranu, rėmė Iraką, 
i aigi, tą patį baisų diktato
rių Saddam Hussein' ą. KaF 
bant apie mažų valstybių 
jrzstojimą, galima paminėti, 
kad ir JAV prez. Bush'o 
nusileidinėjimą ir pataika
vimą Gorbačiov'ui ir So
vietų Sąjungai, jėga okupa
vusiai Pabaltijo valstybes, 
kai Lietuva prašė ne kari
nės pagalbos, bet papras
čiausio moralinio pripažini
mo, paskelbus savo 
klausomybę.

Nežiūrint, kaip 
Amerika stengiasi 
metu įtikinti pasaulį, kad 
ji kariaus tiktai už tautų 
laisvę, tarptautinius idea
lus ir gins visų tautų teisę 
gyventi savo kraštuose 
savo pasirinktu būdu, už 
šių retorikos žodžių kyšo 
labai paprasta, nuoga ir 
savanaudiška teisybė: Ame
rika kariaus už naftą ir 
Izraelį, nes vienas, ir kitas 
visuomet sprendė ir nulė
mė Amerikos tarptautinę 
ir vidaus politiką.

Naujoji Maskvos miesto 
taryba nubalsavo, jog visi 
sostinės namuose esantieji 
butai būtų išimti iš valsty
bės kontrolės 
perleisti 
kurie juose 
maskviečiai 
kinti prie 
žinios.

Pranešama, jog Lenino 
biustas iš miesto tarybos 
posėdžių salės buvo išneš
tas 
padaryta 
priimtus 
įstatymus.

Butų 
seniai esą 
sumokėję 
gelis 
tikėti, 
"fantastiška" 
biuletenio 
iškabinta 
vitrinose, 
nežino, kai 
nuosavybe, 
mokesčius 
miestui.
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lamento) neeilinės sesijos, 
įvykusios š.m. rugpjūčio 7 
d., komunikate pranešta, 
kad "Lietuva baigė pasi
rengti deryboms, pritaria 
derybų tarp Lietuvos Res
publikos ir ' 
pagindinėms 
bei tikslams" 
minima, kad 
keista nuomonėmis dėl Lie
tuvos Respublikos valsty
binės delegacijos vesti de
rybas su TSR Sąjunga as
meninės sudėties", išeivijos 
tačiau iki šiol nepasiekė 
žinia apie tokios delegaci
jos sąstatą. Sovietų Sąjun
ga jau senokai sudarė ir 
paskelbė savo 22 asmenų 
sąstatą, o iš Lietuvos mus 
pasiekia žinios apie įvai
rius sunkumus, kurie uždeb 
šia savo delegacijos suda
rymą. Reikia nuoširdžiai 
tikėstis, kad nuomonių prie
šingumai bus netrukus sude
rinti ir nepakenks bendra
jam tikslui.

Šimtadienio moratoriumo 
priėmimas sukėlė nemaža 
diskusijų ir kontroversijų 
Lietuvoje ir išeivijoje. Jis, 
tačiau atrodo, buvo vie
nintelis realus kelias toli
mesnei politinei veiklai ir 
plėtotei, nes bekompromisi- 
nis susikirtimas su Sovietų 
Sąjunga būtų galėjęs pasi

baigti visišku akligatviu 
taigi, padėtimi be jokios 
išeities. Juk ir šiandien 
eknomine blokada dar nėra 
visiškai panaikinta, todėl 
ir organizuojamos įvairios 
siuntos Lietuvon, viena 
jų GYVYBĖ LIETUVAI 
vardu, ir kai kurios jų jau 
pasiekė Vilnių.

Kongresmeno Dick Dur
bin' o jau siūlyta Atstovų 
Rūmuose priimti įstatymą, 
kuriuo būtų skiriama Lie
tuvai 10 milijonų dolerių 
humanitarinė pagalba. JAV 
Senatas šiam įstatymui jau-, 
pritarė. Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės įgyven
dinimui daug padėtų, jeigu 
būtų JAV Kongreso priim
tas senatoriaus Alan Dixon 
pasiūlymas Pabaltijo res
publikose atidaryti 
informacijos, kultūros 
prekybos reikalams skirtas 
įsta:gas, nes jos galėtų 
būti pirmuoju žingsniu į 
tikrų diplomatinių atstovy
bių įsteigimą, kai bus at
siekta Lietuvoje pilna ir 
niekieno netrukdoma ne
priklausomybė.

Lietuvos kovai už nepri
klausomybę padeda vis 
labiau įvairiose Sovietų 
Sąjungos respublikose pasi-

/nukelta į 2 psl.
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SĄJUDIS RENGIA EUROPOS SAVAITĘ

LIETUVOS_ PERSITVAR
KYMO SĄJŪDIS š.m. rug
pjūčio men. 23 d. paminės 
"Europos Savaitę Lietuvo
je". Ji prasidės prie Lietu
vos - Lenkijos sienos rug
pjūčio 22-23 d.d.

Ryšium su šia švente 
SĄJŪDIS paskelbė kreipi

mąsi į Europą ir peticiją, 
reikalaujant, kad BALTIOS 
KLAUSIMAS BUTU IŠ
TRAUKTAS <į EUROPOS 
SAUGUMO IR BENDRA
DARBIAVIMO KONFEREN
CIJOS SUVAŽIAVIMĄ Pa
ryžiuje, š.m. lapkričio me
nesį.

Tekstai:

KREIPIMASIS į EUROPĄ
Jau pusę amžiaus Lietuva okupuota. Pusę amžiaus 

geografinis Europos centras atskirtas nuo tikrosios Euro
pos.

Praeitų metų rugpjūčio 23 d. Lietuva išėjo į Baltijos 
Kelią, kuris atvedė į kovo 11 dieną. Šių metų rugpjūčio 
23 dieną Lietuva iseis į Europos Kelią, kuriame grius 
užtvaros, skiriančios tautas.

Visa Europa dalyvavo griaunant Berlyno sieną. Tokia 
pat siena trukdo ir Lietuvai išeiti į Europos Kelią. Vie
ninteliai vartai šiame kelyje - Lazdijų muitinė - yra 
kontroliuojami okupacinės kariuomenės. Tai vartai į mūsų 
bendrą ateitį, vartai į Europą, kurioje visos tautos ir 
valstybės yra laisvos. Tai vartai į Stalino-Hitlerio pakto 
pasekmių galutinį likvidavimą. Ir šie vartai turi būti ati
daryti! Męs reikalaujame, kad nuo rugpjūčio 23 dienos 
Maskva grąžintų šių vartų raktus Lietuvai.

Mus, Lietuvos žmones, neramina tai, kad tris SSSR 
okupuotas Baltijos valstybes Europa tyliai palieka didžio
sios politikos šešėlyje, likimo valiai, tiksliau sakant, 
bolševikinės imperijos gniaužtuose ir, atrodo, net nepa
geidauja matyti jas bendruose Europos namuose. Nerami
na tai, kad Estijai, Latvijai ir Lietuvai pareiškus norą 
stebėtojų teisėmis dalyvauti ll-jame Helsinkyje, neatsira
do nė vienos (iš 35) valstybės, kuri oficialiai paremtų šį 
pageidavimą.

Nenustojame vilties, kad Europoje atsiras pakankamai 
geros valios žmonių, nesutinkančių su šia didžiųjų politi
ka. TiKime, kad tokie geros valios žmonės konkrečiais 
darbais padės Lietuvai sugrįžti į Europą.

Rugpjūčio 23-30 dienomis Sąjūdis organizuoja "Euro
pos savaitę Lietuvoje". Tai turi būti Europos šventė 
mūsų krašte. Laukiame Jūsų atvykstant!

Lietuvos Sąjūdžio Seimo Taryba
PETICIJA

Tarp pirmųjų Antrojo Pasaulinio karo aukų buvo ir
trys Tautų Sąjungos narės - Baltijos valstybės - Estija, 
Latvija ir Lietuva, kurioms, praėjus 45 metams po karo, 
vis dar tebesitęsia Tarybų Sąjungos aneksija. Kitos karo 
aukos Rytų ir Vidurio Europoje jau atgavo tikrą politinę 
nepriklausomybę nuo Tarybų Sąjungos. Tik Baltijos valsty
bių atžvilgiu , Vakarams tyliai pasitariant , tebetęsiama 
Kremliaus priespaudos politika.

Laikas baigti Antrąjį Pasaulinį Karą Baltijos valstybių 
atžvilgiu ir suteikti Estij a i, Latvijai, ir Lietuvai galimybę 
taikiai atkurti_ savo nepriklausomybes.

Baltijos Sąjūdžių Taryba, išreikšdama nepalaužiamą 
savo tautų valią atgauti nepriklausomybę, kreipiasi į 
kiekvieną žmogų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, į kiek
vieną demokratą Europoje ir visame pasaulyje:
* neleisti, kad trijų Europos valstybių likimo naujas 
sprendimas vyktų joms nedalyvaujant- ~
* parašyti reikalavimą pripažinti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos nepriklausomybės problemą;
* reikalauti, kad Baltijos valstybių klausimas būtų į- ■ 
trauktas į Helsinkio proceso ir Paryžiaus pasitarimo 
dienotvarkę, taip pat reikalauti, kad Paryžiaus pasitarime 
dalyvautų ir pačios Baltijos salys.

f.........atkelta is 1 psi. / 

reiškiantis siekimas savo 
kraštų nepriklausomybės. 
Šiomis dienomis Gruzija 
paskelbė pravesianti lais
vus rinkimus Gruzijoje, 
dalyvaujant įvairioms parti
joms. To buvo pasiekta, 
kai nepriklausomybės są
jūdžio vadovaujama minia 
apsupo Gruzijos parlamen
tą ir pareikalavo vien iš 
Komunistų partijos narių 
sudarytuosius - vyriausybę 
ir parlamentą - pravesti 
laisvus rinkimus, kuriuose 
2 psL

galėtų kandidatuoti ne 
vien komunistų atstovai, 
bet ir visį kitų sąjūdžių ir 
partijų nariai, siekią Gruzi
jai nepriklausomybės. Mi
nia parlamento pastotą 
buvo apsupusi kelias die
nas ir sakė, tol nesitrauk
sianti, kol nebus išpildytas 
žmonių pageidavimas. Par
lamentas nusileido ir nu
balsavo pravesti laisvus 
daugiapartinius rinkimus 
Gruzijoje dar šių metų 
pabaigoje.

VLIKO PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS SAUGUMO IR
"Bendradarbiavimo konferencijos- Kopenhagoje

Dr. Kazys Bobelis nedalyvavo demonstracijose Gorba- 
čiov' o vizito metu Washington' e, nes jis jau buvo išvy-. 
kęs į Kopenhagą. Tenai, 1990 m. birželio 5-29 dienomis 
vyko Kopenhagos Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencija, kurioje dalyvavo 35 valstybės atstovų tei
sėmis. Pabaltijo valstybės bandė gauti stebėtojo teises. 
Pagrindinė tema šio užsienio reikalų ministrų suvažiavi
mo - ŽMOGIŠKOJI DIMENSIJA.

Dalyvavo ESTIJOS, LATVIJOS ir LIETUVOS Užsienių 
reikalų ministerial. Šalia jų, į Konferenciją atvyko Esti
jos aukšti pareigūnai: Trivimi Velliste ir Jaak Lipmma, 
Latvijos deputatas į TSSR Aukščiausiąją Tarybą - Mavriks 
Vulsons ir Lietuvos Seimo Mažumų Komisijos pirmininkas 
Virgilijus Čepaitis, iš Pasaulio Pabaltiečių Santalkos daly
vavo: PASAULIO ESTŲ FEREDACIJA, PASAULIO LAISVŲJŲ 
LATVIŲ FEDERACIJA ir VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAIS
VINIMO KOMITETAS. VLIKO delegaciją sudarė: pirminin
kas DR. Kazys Bobelis, dr. Algimantas Budreckis, Dalia 
Bobelienė ir Arvydas Budreckis. Spaudos ir pagalbinę 
sekciją sudarė Romas Kinka, Anglija; Gintė Damusytė 
JAV ir Gabija Petrauskienė Kanada.

SANTALKOS atstovų pasitarimas įvyko birželio 4 d., 
kurio metu buvo priimtas trijų punktų bendras pareiški
mas: 1. Prašyti Konferencijos pripažinti Pabaltijo valsty- 
bių suverenumą; "2. Prasyti Konferencijos daryti~Tnterven- 
ciją, kad" Sovietų Sąjunga nuimtų Lietuvos Blokadą ir 3. 
išgauti Pabaltijo valstybėms stebėtojo statusą šioje Kon
ferencijose. Santalkos delegatai aplankė beveik visų vals- 
tybių delegacijas . įteikdami jiems daugiau informacijų 
apie Pabaltijo kraštus. Taip pat buvo susitikta su spau-
dos, radijo ir TV korespondentais/reporteriais.

Birželio 7 VLIKO delegacija padarė vizitą pas Afrikos 
ambasadorių Robert McDONAGH, kuris prielankiai pri
ėmė lietuvių trijų punktų prašymą ir žadėjo reikalą refe
ruoti Airijos vyriausybei ir iškelti Konferencijos komisijų 
posėdžiuose.
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TRYS SU PUSE MILIJONŲ PARAŠŲ
Prieš keletą dienų LIETUVIŲ BALSO būstinėn atsilan

kė du švariai ir tvarkingai atrodantys, idealistiškai nusi
teikę jaunuoliai (Paul Folley ir Norman Fulkerson) ir pa
reiškė, kad lietuviai nėra vieni savo kovoje dėl nepriklau
somybės: juos remia visas laisvasis pasaulis. Jaunuoliai 
atstovavo The American Society for the Defence of 
Tradition, Family and Property (TFP).

ši organizacija veikia 20-tyje valstybių, penkiuose 
kontinentuose ir savo tikslu turi apsaugojimą tradicijų, 
šeimos ir privačios nuosavybės teises. Veikia veik visose 
Pietų ir Centrinės Amerikos valstybėse: Australijoje, 
Kanadoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, P. Af
rikoje, Ispanijoje, D. Britanijoje ir JAV-ėse.

Jau š.m. gegužės 25 d. TFP organizacija pasiuntė 
prez. V. Landsbergiui telegramą, kurioje pareikšta: "Mes 
koncentruosime visas prieinamas’ priemones padėti Lietu
vos reikalui. Eisime į gatves, rinksime parašus ir parody
sime, kad amerikiečiai remia Jūsų nepriklausomybės 
paskelbimo deklaraciją". Telegrama buvo paskelbta dau
gelyje žymesnių laikraščių, įskaitant ir THE WALL ST
REET JUORNAL" birželio 1 d. laidą.

Šiai organizacijai birželio 19 d, laiškų padėkojo Lietu
vos užs. reikalų rninisteris -Algirdas Saudargas.

Dvidešimtyje valstybių jaunimas pasipylė į gatvių 
sankryžas, ferstivalius ir muges, rinkdami parašus po 
peticija, kurioje sakoma:
PRANEŠIMAS LIETUVOS PREZIDENTUI VYTAUTUI 
LANDSBERGIUI

"Mes, pasirašiusieji, su gyvu dėmesiu stebėjome dramą, 
kuri vyko Jūsų kilniame krašte.

Mes pripažintame Lietuvą, kaip nekaltą auką Ribbent- 
ropo-Molotovo 1939 m. rugpjūčio 23 d. nusikalstamo 
pakto, neteisėtai ir smurtu išplėšusio Jūsų krašto nepri
klausomybę.

Mes dalinamės su Jumis viltimi, apėmusią visą Lietu
vą, kai po 50 metų žiaurios vergijos paskutiniai įvykiai 
suteikė galimybę atgauti nepriklausomybę.

Kai tarptautinės scenos netikrumas grasina Jūsų atgi
musioms viltims, mes visa širdimi dalyvaujame Jūsų 
kančioje. Mes šaukiame su pasipiktinimu ir protestu prieš
bet kurį politinį patvarkymą, kuris sutrukdytų Jūsų gar
bingos deklaracijos, skelbiančios Lietuvą laisvą ir nepri
klausomą, išdižiai užimančią vietą pasaulio tautų šeimoje.

Tuo atžvilgiu, Pone Prezidente, Lietuva visada turės 
paramą, pagarbą ir pasigėrėjimą čia pasirašiusiųjų, kurie 
pareiškiame savo nuomonę šiuo kritišku Jūsų nepriklauso
mybės siekio metu.

Mes meldžiame, kad Dievas Jums padėtų ir Jus vestų 
drąsiose pastangose atsiekti, kad visos laisvos tautos 
nedelsdamos pripažintų jūsų nepriklausomybę."

Pradžią, idėją ir akstiną šiai pasaulinio masto peticijų 
rinkimo akcijai davė Kolumbijoje gyvenantis nenuilstamas 
dėl Lietuvos laisvės kovotojas JONAS KASELIŪNAS, 
prieš šešetą mėnesių skubotai sudaręs veikimo planą su 
LIETUVOS BALSO redakcinės kolegijos nariu dr. Algirdu 
STATKEVIČIUM.

Iki šiol 2(J-tyje valstybių jau surinkta trys su puse 
milijonų parasųC). Siekiama surinkti penkis milijonus 
parašų, kurie bus persiųsti Lietuvos prez. Vytautui Lands
bergiui, kaip moralinis gi n klas derybose su Sov. Sąjunga. 
Du milijonai surinkti Pietų Amerikos valstybėse, 450,000 
JAV-ėse (iš jų Chicagoje 68,000), o kituose kraštuose - 
vienas milijonas. Chicagoje rinko 9 jaunuoliai.

Būtų gerai, kad lie tuviai laiškais padėkotų už tokį 
didelį darbą ir moralinę paramą Lietuvai. Jos adresas: 
TFP, P.O. Box 121, Pleasantville, NY 10570. Att n. Mr. 
John Horvat. Telefonas: (914)-241-7015.

MONTREALIO CHIRURGAS PASIGAILĖJO LIETUVOS 
JAUNUOLIO

Montrealio "THE GAZETTE" š.m.rugpjūčio mėn.20 
dJaidoje atspausdino stambia antrašte atžymėtą straips
nį "SURGEON TRAVELS 8.000 km. ON MISSION of 
MERCY", parašytą žurnalisto Lewis Harris.

Aprašoma, kaip Montreal General Ligoninės neuro- 
-chlrurgas JEAN-LOUIS CARON nuskrido į LIETUVĄ 
(žurnalistas teberašo "Soviet Respublic of Lithuania"), 
atvyko į ŠIAULIŲ miestą ir operavo skubios pagalbos 
reikalingą 22 metą amžiaus jaunuolį, susižeidusį nugarą, 

. šokant nuo tramplyno į vandenį.
Dr.J.L.Caron’as sako, jog buvo labai nustebintas 

primityvią sąlygą ligoninėje, kur jis atliko 3 valandas 
trukusią operaciją. Jis žinojęs, kad tame krašte nėra

Vakare Pabaltijo atstovai dalyvavo Sovietijos žydams 
gelbėti sąjungos suvažiavime. Kalbėjo estų rninisteris 
Mari ir lietuvių rninisteris Saudargas.

Penktadienį įvyko Europos Parlamento Demokratų frak
cijos suvažiavimas Kopenhagos Sheraton viešbutyje. Suva
žiavimo prezidiumo pirmininkas Egan Klepsch buvo 
pakvietęs pabaltiecius padaryti pranešimus. Lietuvos 
Užsienių reikalų rninisteris Algirdas Saudargas padarė 
gyvą prenešimą apie Lietuvos blokadą, kas labai sudomi
no suvažiavimą. Pasipylė daugybė klausimų. Prezidiumas 
pasiūlė sekančią rezoliuciją:

1- Remti visais būdais derybas tarp Pabaltijo valsty
bių ir Kremliaus dėl taikingo sutarimo nepriklau
somybes klaus linu.' ? .

2. Toliau tyrinėti galimybes išplėsti prekybos santy
kius tarp Vakarų ir PabaTfijo“krastų7Tf——————

3. Plėsti bendradarbiavimą"per organizacijas.
Birželio 8 d. pabaltiečiai suorganizavo spaudos kon

ferenciją, kurią globojo JAV CSCE delegacija. Kalbėjo 
visų trijų kraštų atstovai, bet daugiausia dėmesio ir 
klausimų susilaukė Lietuvos atstovas, Algirdas Saudargas. 
Visiems korespondentams rūpėjo blokada ir jos "pasekmes.

Visi trys ministerial prašė Europos Saugumo jr Bendra
darbiavimo Konferenciją, kad jų valstybėms būtų suteik
tas stebėtojų - "Observers"' statusas.

JAV CSCE ambasadorius Max Kampelman priėmė 
visus tris užsienio reikalų ministerius pasitarimams, po 
to susitiko su visais pabaltiečių atstovais.

Birželio men. 9 d. visi trys ministerial ir Santalkos 
atstovai nuvyko į Norvegiją, kur buvo labai šiltai ir iš
kilmingai priimti Norvegijos Ministerio Pirmininko.

Bendrai, Pabatijo valstybės susilaukė gan daug dėme
sio, klausimų ir palankių komentarų iš įvairių valstybių, 
jų tarpe Airijos Užsienio reikalų min. G. Collins, Islandi
jos Užs. reikalų min. J. Hannibalsson, Austrijos -A.
Mock. Norvegijos - K. Bondevik, ypatingai pozityviai 
pasisakė už Lietuvą. ELTA

tokią gerą sąlygą kaip Šiaurės Amerikoje, bet( vis tiek- 
neįtikėtina. Medicininė sistema esanti labai blogoje 
padėtyje " ne dėl neturėjimo žinią, bet dėl priemonių 
trūkumo. Aš turėjau vartoti naudotas chirurgines piršti
nes, kiekvieną skirtingo dydžio. Chirurginis peilis, kurį 
man padavė, buvo netikęs. Nėra mašinos pulso sekimui. 
Tai buvo atliekama paparastai, laikant ranką ant pulso 
ir matuojant kraujo spaudimą. Trūko vielos sujungti 
kaulams, nėra lipinuką tvarsčiams prilaikyti ir teko var
toti senovišką, panašią j. klijus,produktą".

Dr. Caron’as buvo atsivežęs specialius Kanados 
gamybos gnybtuvus, sraigtelius ir kt., kurią dėka opera
cija buvo įmanoma. Jis pastebėjo, kad operacinės patal
pos buvo labai švariai užlaikomos.

Jaunuolis būtą miręs, jei operacija nebūtą buvusi 
atlikta. Dabar, jei įmanoma, pacientas turėtą būti per
keltas į specialią ligoninę gyjimui. Dr. Caron’as palaiko 
su juo ryšį ir toliau.

Sužeistojo Hasan Čepo motina 
desperatiškai jieškojo pagalbos, nuke
liavusi į Maskvą.Atsitiktinai ten vie
šėjo Montrealio Concordia U-to fizi- 

_jiio auklėjimo ekspertas, dalyvavęs 
Maskvos maratone. Vietinis gydytojas 
jo pasiteiravo, ar nepažįsta specia
listo chirurgo Montrealyje. Užklaus
tas, dr. Caron’as po 24 vai.jau sėdėjo 
lėktuve į Maskvą. b.

OOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOa 
PASKIRSTYTOS STIPENDIJOS

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS praneša, kad STIPEN- 
DIJŲ SKIRSTYMO KOMISIJA 1990/91 mokslo metų 
stipendijas paskyrė sekančiai:

Iš A. ir F. Kantautų Fondo - po $1,U00.- BARŽA US- 
KAITEI KRISTINAI ir KEKIUI TOMUI:

Iš A. ir T. Koyelaičių Fondo - po $1,650.- ŽALTMI- 
RAITEI MIRGAI; $1,500. - LAURINAVIČIUI RAIMUN
DUI, ir po $1,000.- ŽUTAUTAITEI SOFIJAI, dr. ŽIBAI- 
ČIUI AUDRIUI, CELTORIŪTEI KIRAI ir GENYTEI LO
RETAI.

Iš V. ir J. Skrebutėnų Fondo - $1,500.- PRAKAPAI- 
TEI ZITAI ir $1,200.- BABECKUI PETRUI.

Iš L. ir V. Balsių Fondo, $1,200. - MYKOLIŪNUI 
SAULIUI, $900. - LOČERIUI RYTUI ir po $500.- STANE
VIČIŪTEI ONAI, GRYBAITEI DAIVAI, DIRMANTAITEI 
DANAI ir STANULIUI ROMUI.

Komisija taip pat paskyrė po $200.- iš Lietuvos at- 
vykusiems į Yorko universitetą kursams trims ekonomis
tams: KLIOKLIUI ŠARŪNUI, DUDĖNUI VALDEMARUI 
ir MAJAUSKUI VIKTORUI ($500.- iš L. ir V. Balsių 
fondo ir $100, - iš V. ir J. Skrebutėnų fondo).

KL~ Fondo Taryba anksčiau iš stipendijų fondų paskyrė 
senkančiai: iš L. ir V. Balsių fondo $4,000.- Vasario 
16-tosios gimnazijai ir iš V. ir J. Skrebutėnų fondo 
$4,000 apmokėti keliones į Vasario 16-tosios gimnaziją 
4 moksleiviams.

Stipendijų Skirstymo Komisiją sudaro: pirmininkas dr. 
A. Dailydė, nariai - L. Balsienė, A. Karkienė, G. Pau- 
lionienė ir J. Krištolaitis. K.L. Fondas.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 600,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

<



LIETUVOSrLATVIJOS IR~ESTIJOS KELIAI Į LAISVI

Vytautas Skuodis
( Svarbesnių įvykių kronika: 1990 metu balandžio mėn.) 

/ tęsinys /

- SSSR prezidentas GorbaČiov’as kreipėsi į Lietuvos 
"TSR" liaudį. Kaip pažymėta pradžioje, kreipiamasi visai 
Sovietų Sąjungai sunkią valandą. Pabaigoje rašoma, kad 
padėtis ir pačioje Lietuvoje tapo dramatiŠka."Ir jeigu 
dabar nebus Įsiklausyta Į proto balsą, įvykiai gali turėti 
sunkių padarinių visiems mums. Mes turime vieningai 
siekti, kad tam būtų užkirstas kelias". M. GorbaČiov’as 
prašo, kad Lietuvos "TSR" piliečiai pritartų jam.

JAV prezidento G.Bush'o laiškas SSSR prezidentui 
M. Gorbačiov'ui siūlo SSSR ir Lietuvos ginčą spręsti 
taikiai ir užtikrina, kad Amerika nemėgins reikalų ap
sunkinti nei vienai, nei kitai pusei. Po tokio "užtikrini
mo" sovietai sekančią dieną užėmė Lietuvos Respublikos 
Prokuratūrą ir nušalino Respublikos prokurorą.

Balandžio mėn.3 d.
Į LKP /SSKP/ laikinojo CK VILNIAUS miesto 

komitetą buvo sukviesti didžiųjų miesto pramonės įmonių 
vadovai. Jiems buvo pasiūlyta balandžio mėn. 6 d. prisi
dėti prie vienos valandos streiko, protestuojant prieš LIE
TUVOS RESPUBLIKOS AT SPRENDIMUS. Dėl šios akci
jos premjerė K. Prunskienė pasiuntė protesto pareiškimą 
M. Gorbačiov'ui ir SSSR premjerui N. RyŽkov'ui.

Spaudos Rūmuose įvyko darbuotojų susirinkimas, 
kuris pasmerkė SSKP CK atstovų ultimatyvinius reikala
vimus Spaudos Rūmų darbuotojams ir kreipėsi į M. Gor- 
baČiov'ą ir į Tarptautinę Žurnalistų Organizaciją Briuse
lyje bei Žurnalistų Gynimo Komitetą, New York'e clel 
demokratinės spaudos Lietuvos Respublikoje likimo, 
spaudos įstatymo ir spaudos laisvių, pažeidimo. Kreipi- 
mąsi pasirašė Lietuvos Žurnalistų Sąjunga.

LAZDIJUOSE uždaryta muitinė.
ŠIAULIUOSE Įvyko mitingas dėl M.GorbaČiov’o 

kreipimosi į Lietuvos gyventojus. Jį suorganizavo Miesto 
Tarybos deputatai ir miesto SĄJŪDŽIO Taryba. Be gau
sių pasisakymų, pritariančių Lietuvos AT kovo 11 d. 
aktui, buvo perskaitytas KP miesto komiteto laiškas 
M. Gorbačiov’ui, kuriuo pritariama Lietuvos Respublikos 
vyriausybės veiksmams.
Visų mitingo dalyvių vardu buvo pasiųsta telegrama 
M. Gorbačiov'ui.

LIETUVOS Respublikos AT nutarimas kreiptis pa
galbos į RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ ir TARPTAUTINES 
ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJAS. Prašoma atsiųsti 
ir stebėtojus, paraginti SSSR vyriausybę laikytis pažadu, 
duotų ŽENEVOS KONVENęiJOJE ir TARPTAUTINES 
TEISES VISUOTINAI PRIPAŽINTŲ PRINCIPŲ dėl priva
lomos karinės tarnybos okupuotame krašte, išaiškinti 
pagrobtų jaunuolių, pasitraukusių iŠ karinės tarnybos, 
likimą, iškelti Lietuvos gyventojų priverstinio ėmimo 
į okupacinę kariuomenę klausimą, JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ORGANIZACIJOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJOJE 
ir artėjančioje Saugumo ir Bendradarbiavimo EUROPOJE 
konferencijoje.

LIETUVOS Respublikos AT patvirtino 16 ministrų 
iš numatytų 18 ministrų kabinetui.

- <Į MASKVĄ išvyko LIETUVOS Respublikos Minište- 
rių Tarybos pirmininkės pavaduotojas R. Ozolas, AT 
deputatai R.Gudaitis ir M. Laurinkus. Prie jų Maskvoje 
prisijungė Lietuvos Respublikos įgaliotinis Sovietų Sąjun
goje E.Bičkauskas. Delegacija ketina su SSSR vadovais 
pradėti pokalbį apie sovietų armijos statusą Lietuvoje 
ir Lietuvos jaunuolių tolesnę, karinę tarnyba joje. Neofi
cialiame pokalbyje jie susitiko su SSKP CK biuro nariu 
A.Jakovlev'u. Buvo paliestos visos temos, kurios svarbios 
Lietuvai ir SSSR. Pokalbis buvęs neformalus ir "draugiš
kas". Pastangos susitikti su M. Gorbačiov'u aptarti dery
bų sąlygas, buvo bergždžios.

LIETUVOS atstovas Maskvoje E.Bičkauskas susi- 
tiko su SSSR Gynybos ministeriu D. Jazov'u, kurio Lie
tuvai nepalankios nuomonės nepasikeitusios.

Kažkokios delegacijos, atvykusios iŠ MASKVOS 
ir BALTARUSIJOS, susitiko su ŠALČININKŲ rajono pe
dagogais - LKP (SSKP) nariais ir tarėsi, kaip Šalčininkų 
kraštą prijungti prie BALTARUSIJOS.

SSSR AT priėmė įstatymą, kuris nustato sąjunginių 
respublikų atsiskyrimo nuo SSSR sąlygas. LKP CK II- 
sis sekretorius N. Medvedevas pasakė, jog Šis įstatymas 
daro respublikų atsiskyrimą neįmanomu. To įstatymo 
idėją iškėlė M. GorbaČiov’as, sausio mėn. pradžioje lan
kydamasis LIETUVOJE.

- ESTIJOS TSR AT priėmė pareiškimą dėl LIETUVOS 
RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO. Už 
jį balsavo 71 deputatas, priės-22, susilaikė-1. Kiti balsa
vime nedalyvavo. Pareiškime pritariama LIETUVOS RES
PUBLIKOS ir jos vyriausybės siekiams ir sakoma, kad 
ESTI J A pasiruošusi visapusiškai bendradarbiauti su LIE - 
TUVOS RESPUBLIKA. SSSR vyriausybei siūloma nedel
siant pradėti derybas su Lietuvos Respublikos vyriausybe 
abiems pusėms rūpimais klausimais, prieš tai nutraukiant 
savo karinį spaudimą ir provokacijas, taikomas LIETU
VAI. Pareiškimo tekstas buvo transliuojamas per ESTI
JOS radiją tiesiai iš posėdžių salės.

PRAHOS gatvėje prie SSSR ambasados įvyko ma
nifestacija su LIETUVOS,LATVIJOS ir ESTIJOS vėliavo
mis ir plakatais: "Tegyvuoja nepriklausoma Lietuvos 
Respublika", "Laisvė Lietuvai", "Pabaltijo valstybių nepri
klausomybė - paskutinis Antrojo pasaulio karo taškas", 
Ir kū Si manifestacija prie SSSR ambasados vyko jau 
ketvirtą kartą. Prieš tai ją organizavo moksleiviai bei 
studentai ir Pilietinės Laisvės Sąjūdžio nariai, kurie 
įteikė SSSR ambasados atstovui savo protestus ir laišką 
M. Gorbačiov'ui.

BALTIJOS Sąjunga PRAHOJE pasiuntė SSSR pre
zidentui M. Gorbačiov'ui laišką, kuriame rašoma, jog 
prieš 22 metus čekų ir slovakų, tautos buvo patekusios 
į tokią pat aklavietę, kaip dabar lietuvių tauta. Gorba- 
Čiov'o prašoma neiti iki to, kad jo geras vardas būtų 
susietas su sąvoka "raudonasis fašizmas". Tankai, kurie 
sutraiškytų Lietuvos laisvę, paskui nesvyruodami nušluotų 
legalią valdžią ir bet kur kitur jo šalyje. Kreipimasis 
į ČEKOSLOVAKIJOS valdžią pasirašytame 5.000 žmonių 
prašoma, kad ji pripažintų nepriklausomą Lietuvos Res
publiką ir pasmerktų tebesitęsiančią LATVIJOS bei ES
TIJOS okupaciją.

Iki balandžio mėn. 4 d.
LIETUVOS premjerė K.Prunskienė išsiuntė laišką

3 psL

SSSR MT pirmininkui N.Ryžkov'ui, kuriuo praneša, jog 
Lietuvos Respublikos vyriausybė, vykdydama Lietuvos 
Respublikos AT 1990 m. kovo 14 d. nutarimą Įpareigojo 
miestų ir rajonų vykdomuosius komitetus nutraukti veik
lą, susijusią su naujokų šaukimo organizavimu, taip pat 
karinių komisariatų ūkinį aptarnavimą. Dar kartą siūlo
ma nedelsiant pradėti derybas Ir rengti atitinkamus su
sitarimus dėl visų klausimų, susijusių su SSSR ir Lietu
vos gynybos interesais, visumos.

PASVALYJE rajono Žaliųjų ir skautų iniciatyva 
antra savaitė prie karinio komisariato tęsiamas piketas. 
Protestuojamas pavasarinis jaunuolių šaukimas j sovietinę 
armiją,

LIETUVOS Respublikos AT deputatas Zigmas Vaiš
vila kasdien per Lietuvos radiją ir TV prašo Lietuvos 
žmones būti labai atsargiais ir vengti provokacijų bei 
dirbtinai sukeltų riaušių, nesiburti į didesnius būrius 
gatvėse, ramiai dirbti savo darbus, laikytis oriai. Sovie
tai nori Lietuvoje sukelti paniką.

LKP (SSKP) vadeivai Mykolui Burokevičiui, kuris 
kovo mėn. 25 d. su desantininkų pagalba užgrobė VIL
NIAUS Aukštosios Partinės Mokyklos rūmus, perduotus 
Vilniaus Pedagoginiam Institutui, VILNIAUS Pedagoginio 
Instituto Mokslinė Taryba slaptu balsavimu panaikino 
1976 m. nutarimą, suteikti jam profesoriaus mokslinį 
vardą,

LATVIJOS ir ESTIJOS vyriausybės tariasi su SSSR 
vyriausybe naujokų Šaukimo į SSSR armiją, klausimais. 
Tikimasi, kad toks pavasarinis Šaukimas iš PABALTIJO 
bus atidėtas.

LIETUVOS Respublikos AT pareiškimas. Jame 
sakoma, kad SSSR kariuomenės remiama negausi politi
nių SSSR šalininkų grupuotė siekia LIETUVOS Respubli
koj e vėl atstatyti senąsias SSSR administracinio valdymo 
struktūras. Tokiu būdu iškyla teisėtai išrinktos valdžios 
ir suformuotos vyriausybės nuvertinimo Lietuvoje grėsmė. 
Tokiu atveju, visa atsakomybė už žmonių nelaimes ir 
politinės karinio perversmo pasekmės tektų SSSR aukš
čiausiajai vadovybei.

Lietuvos Respublikos AT kreipėsi į Lietuvos jau
nuolius, pranešdama, jog AT įstatymais panaikino prie
volę tarnauti SSSR kariuomepęje ir nutraukė karinių 
komisariatų veiklą. Stengiasi pradėti derybas su SSSR 
ir šiuo reikalu kreipėsi į tarptautinį RAUDONĄJĮ KRY
ŽIŲ ir į visas Žmogaus Teisių gynimo organizacijas, 
prašydama paramos, jeigu kiltų konfliktas. Lietuvos Res
publikos AT šaukimo amžiaus jaunuoliams siūlo regis
truotis punktuose prie savivaldybių, kad būtų žinomas 
jų nusistatymas ir pasiryžimas pasipriešinti šaukimams 
j SSSR armiją.

VILNIUJE prie AT rūmų įvyko iš visos Lietuvos 
suvažiavusių invalidų mitingas, pritariantis KOVO 11 
dienos NEPRIKLAUSOMYBES ATSTATYMO AKTUI. In
validai kreipėsi į Jungtinių Tautų Organizaciją, į visas 
pasaulio tautas, į prezidentus M. Gorbačiov'ą ir G.
Bush'ą, į Pasaulio Invalidų Asociaciją, ragindami remti 
Lietuvos nepriklausomybę. Mitinge dalyvavo apie 2.000 
invalidų.

VILNIUJE, prie Spaudos Rūmų rinkosi vilniečiai, 
reikalaudami, kad iŠ pastato pasitrauktų SSSR vidaus 
kariuomenė ir kad LKP (SSKĖ), vadinami "plaforminin- 
kais" arba "naktiniais", nesikištų į Lietuvos leidybos 

■įmonės "Spauda" reikalus. , y
- VILNIUJE Lietuvos Respublikos priešai organizavo 

mitingą prieš Respublikos vyriausybę. Dalyvavo keletas 
tūkstančių žmonių. Demonstracijos metu buvo sumuštas 
vienas vyras, nešęs plakatą su užrašu, remiančiu Lietu
vos nepriklausomybę.

KAUNE, prie Laisvės paminklo įvyko daugiatūks
tantinis mitingas Lietuvos nepriklausomybei paremti.

KLAIPĖDOJE įvyko mitingas, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 20.000 miesto gyventojų. Jie parėmė teisi
nius aktus dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS.

VILNIUJE leidžiamo lenkų laikraščio "Kurjer Wi- 
lenski" redakcijos kolektyvas kreipėsi į LIETUVOS Res

publikos AT ir į vyriausybę, taip pat į SSSR prezidentą 
M. Gorbačiov'ąŪr MT pirmininką. N. Ryžkov'ą, į LENKI
JOS Respublikos prezidentą V. Jaruzelski bei premjerą 
T.Mazoviecki, prašydami neleisti SSSR valdžios palaiko
miems sauvavaliautojams LIETUVOJE kėsintis į lenkų 
tautinės mažumos interesus turėti savo laikraštį,

- Vien iŠ VILNIAUS Centrinio Pašto balandžio mėn.
4 d. nuo 8-18 vai. buvo išsiųsta M.GorbaČiov'ui ir SSSR 
vyriausybei 2.000 protesto telegramų, smerkiančių M. 
Gorbačiov'o grasinimus^ Tokia protestų akcija vyksta 
visoje Lietuvoje.

Iki balandžio 4 d. iŠ KAUNO išsiųsta 15,500 tele
gramų Gorbačiov'ui ir LIETUVOS vyriausyei, kuriomis 
kauniečiai remia Lietuvos Respublikos nepriklausomybę.

ESTIJOS TSR AT pirmininkas telefonu kalbėjosi 
su SSSR prezidentu M. Gorbačiov'u. Pastarasis įspėjo, 
kad Estija nesektų Lietuvos pavyzdžiu. Jis reikalavo, 
kad Estijoje būtų atšaukta Estijos SSSR AT deklaracija, 
kurioje pabrėžiama, kad Estija yra okupuotas kraštas. 
Jis taip pat reikalavo, kad būtų atšaukti Estijos TSR 
įstatymai, kurie anuliuoja SSSR įstatymų galia EStijoje. 
Jeigu Estija to nepadarysianti, bus imtasi panašių prie
monių kaip Lietuvoje. Estijos TSR AT pirmininko A. 
Riuitel nuomone, SSSR tokiais ultimatiniais reikalavi
mais siekia nušalinti teisėtą, demokratiniu būdu išrinktą 
Estijos vyriausybę.

ESTIJOS AT deputatų grupė, pasisakanti už fede
raciją su SSSR, pareiškė: jeigu respublikos AT mechani
nė dauguma priiminės įstatymu projektus, deklaruojan
čius vienašališką SSSR valstybinės santvarkos keitimą, 
grupės nariai pasilieka teisę neleisti Šiems sprendimams 
įsigalioti jų. apygardose ir prašyti, kad SSSR AT apgintų, 
jų, rinkėjų teises.

į KANADĄ atvyko LIETUVOS Respublikos AT 
pirmininko pavaduotojas B. Kuzmickas. Ši proga su
tapo Kanados Pabaltiečlų vakaras, kuriame dalyvavo 
70 Kanados parlamento narių, jų tarpe 6 ministerial, 
14 ambasadorių ir jų atstovų. B.Kuzmickas jame dalyva
vo.

JAV Atstovų rūmai 416 balsais prieš 3 priėmė 
rezoliuciją remiančią Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo deklaraciją, lietuvių tautos išreikštą valią ir siū
lančią. JAV administracijai pripažinti Lietuvos nepriklau- 
somybės atstatymą ir sudarytų vyriausybę, (Senatas pa- 
našia rezoliuciją priėmė 93 balsais prieš 0, kovo mėn. 
22 d.). JAV Atstovų rūmai turi 432 narius.

JAV senatorius Don Riegle iniciatyva, buvo pa
siųstas laiškas JAV prezidentui G. Bush'ui, pabrėžiantis, 
kad JAV Administracija turi pranešti M. Gorbačiov'ui, 

kad JAV remia Lietuvos nepriklausomybę, ir kad SSSR 
jėgos panaudojimas turės rimtas pasekmes JAV ir SSSR 
santykiuose. Laišką pasirašė 30 senatorių.

PRANCŪZIJOS Konservatyviosios partijos narys 
Phillippe de Villiers Prancūzijos parlamente ragino savo 
vyriausybę pripažinti LIETUVOS ir vėliau ESTIJOS bei 
LATVIJOS vyriausybes. Tą dieną parlamento pirmininkas 
Laurent Fabius pasveikino atvykusį Lietuvos atstovą 
Prancūzijoje Ričardą Bačkį, kuri atstovai sutiko plpjl- 
mais. °

JAV spaudos organizacijų vadovai SSSR preziden
tui M. Gorbačiov'ui išreiškė nepaprasta susirūpinimą 
dėl pastangų suvaržyti vietinę ir užsienio spaudą, Lietu
voje.

- LIETUVOS Respublikos ATapkaltino Maskvos Krem
lių grasinimu nuversti teisėtą Lietuvos vyriausybę. Šį 
pranešimą AP agentūra perdavė Britanijos radijo stočiai, 
kurios žinių laidos klausomos visame pasaulyje.

Iki balandžio mėn. 5 d. • - • > į
LIETUVOS radijas ištisą parą tiksliai ir išsamiai 

informuoja gyventojus apie įvykius. Klausytojai ir naktį 
gali skambinti į studiją telefonu.

LATVIAI, įsijungdami į lietuvių tautos skaudžias 
bei lemtingas valandas, nutarė tris dienas iš eilės skam
binti varpais katalikų ir liuteronų bažnyčiose.

- Aiškiai MASKVOS Kremliaus inspiruota, BALTA
RUSIJOS TSR AT pareiškė, jog Lietuvos atsiskyrimo nuo 
SSSR pripažinimo atveju, Baltarusija turės pretenzijų 
į dalį VILNIAUS krašto.

JAV Valstybės departamento sekretorius J.Ba- 
ker'is ir SSSR Užsienio Reikalų ministerio E.Ševardnad- 
zės pasitarimuose Washington'e, LIETUVOS klausimas 
bus vienas svarbiausių. Taip pranešė Washington'© ofi

cialieji sluoksniai. E. Ševardnadzė, atvykęs į Washington’ą 
reporteriams pasakė, jog Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas gali būti lyginamas su labai stipriu žemės 
drebėjimu.

- ANGLIJOS premjerė M. Tatcher Lietuvos klausimu 
telefonu 50 min. kalbėjosi su M. Gorbačiov'u, prieš susi
tikdama su Vakarų Vokietijos kancleriu Kohl ir JAV; 
prezidentu B. Bush'u. Pranešime Parlamentui ji pasakė,, 
jog Lietuvos žmonės padarė aiškų apsisprendimą, tačiau 
situacija yra labai sunki ir M. Gorbačiov'ui ir Lietuvai. 
Privalo būti pradėtos taikios diskusijos. Jėga nėra tin
kamas būdas iškilusiam konfliktui spręsti. Premjerė pri- 
minė, kad Europos Bendruomenės 12 Užsienio Reikalų 
ministeriu taip pat aptarė Lietuvos klausimą.

Prezientas V. Havel'is pasiūlė ČEKOSLOVAKIJĄ, 
kaip neutralią teritoriją deryboms tarp LIETUVOS ir 
SSSR.

Balandžio mėn. 5 d.
LIETUVOS Respublikos AT pavedimu V. Landsber

gis išsiuntė laišką SSSR prezidentui M. Gorbačiov'ui, 
atsakydamas į jo reikalavimą atšaukti KOVO 11 d. LIE
TUVOS NEPRIKLAUSOMYBES AKTĄ, Jame sakoma, 
jog Lietuvos problemą sukūrė ne Lietuva. Lietuva tiktai 
įkūnija savo amžinąją teisę. Išreiškiama viltis, kad Gor- 
bačiov'as teiks pirmenybę politiniams, o ne kokiems 
kitiems, problemos sprendimams ir patvirtina, kad Lie
tuvos Respublikos AT pasirengusi pradėti dialogą, ir ap
tarti, kaip užmegzti naujus, valstybinius ryšius tarp SSSR 
ir Lietuvos Respublikos. ' ?

- LKP CK sekretbri u s A. Brazauskas pašiūri te laisitą 
SSKP CK Generaliniam sekretoriui M. Gorbačiov'ui^ 
kuriuo kreipiamasi dėl nuosavybės teisės į partijos turtą, 
klausimu. Nurodoma,jog iš beveik 90.000 savanoriškos 
LKP narių atimta nuosavybės teisė į partijos materialinę 
techninę bazę, nors ją kuriant, jie betarpiškai dalyvavo.

VILNIUJE prie Respublikos Prokuratūros, užimtos 
sovietų kareivių, įvyko stambus piketas. Suvažiavo visų 
Respublikos miestų ir rajonų prokuratūrų darbuotojai 
ir pareiškė savo ištikimybę Lietuvos Respublikos Konsti
tucijai ir Lietuvos vyriausybės paskirtajam Respublikos 
prokurorui Artūrui Paulauskui. "Atvežtiniai" Mas
kvos prokurorai nepasirodė.

VILNIUJE prie radijo ir TV rūmų susirinko apie 
1.000 žmonių, sukviestų SSSR piliečių komiteto ir "Je- 
dinstvos" judėjimo. Jie reikalavo ypatingų programų ne
lietuviams. Viena aktyvistė kalbėjo: "Čia sunaikino mūsų 
sovietinę partiją, sovietinę liaudį, sumindė komunizmą. 
Reikia padaryti taip: lietuvius iškelti į KAUNĄ ir PA
NEVĖŽĮ, o rusus atkelti i jų namus, kad mes daugiau 
nematytume lietuvių. VILNIAUS kraštą atiduoti lenkams, 
nes jis anksčiau priklausė Lenkijai, lietuvių čia nebuvo. 
Aš geriau mirsiu, tačiau pasakiau tiesą".

MASKVOJE leidžiamame centriniame laikraštyje 
" Izvestija" atspausdintas SSSR liaudies deputatų V.Vob- 
likov'o, A.Obolenskio ir T. Poluektov'o laiškas. Jie lan
kėsi Lietuvoje, kad susipažintų su esama padėtimi. Laiš
ke rašo, kad "Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 
idėją palaiko didžioji dalis lietuvių ir netgi dalis rusų, 
lenkų bei kitų tautybių žmonių". Daro išvadą, kad prie
monės, skirtos visuomenei įbauginti, turėjo priešingą 
efektą. "įžūlus jėgos panaudojimas, - rašo deputatai, 
- tarnauja t i k 'okupacijos doktrinos šalininkams".

- LATVIJOS TSR AT Prezidiumas priėmė nutari m ą, 
kuriuo pasiūlė SSSR vadovybei apsvarstyti LATVIJOS 
valstybinio suvereniteto atkūrimo klausimą.

LIETUVOS Respublikos AT vicepirmininkas B.Kuz
mickas KANADOS parlamento pirmininko Bill Frazer'io 
buvo pristatytas kaip Lietuvos Respublikos vicepreziden
tas. Prieš tai jis buvo pakviestas į diplomatams skirtą 
ložę. B. Kuzmickas dalyvavo ir Parlamentarų komiteto 
PABALTIJO valstybių reikalams posėdyje. Šio komiteto 
Įsteigėjai yra: Bill Blakie, Failine Browse, Jesse Flis 
ir David Kilgour. Pirmieji trys lankėsi Lietuvoje, kur 
stebėjo rinkimus.

EUROPOS Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria 
remiami reikalavimai išsaugoti LIETUVOS demokratines 
laisves bei istorines teises, reikalaujama iš SSSR ir Lie
tuvos vyriausybių pradėti konstruktyvų dialogą ir derybo
mis pasiekti sprendimo, kuriame atsispindėtų HELSINKIO 
Baigiamojo Akto dvasia. Rezoliucijoje perspėjama SSSR, 
kad jeigu ji mėgins jėga išlaikyti savo dominavimą Lie
tuvoje, tai turės katastrofiškų pasekmių SSSR santy
kiams su Europos valstybėmis.

31 senatorius pasiuntė JAV prezidentui laišką, 
primindami, Amerikos reikalavimą, kad sovietai 
nenaudotų karinės jėgos LIETUVOJE, jie nepaklausė. 
Senatoriai Įspėjo prezidentą, kad JAV REMIA Lietuvos 
nepriklausomybę ir kad tolesnis sovietų karinės jėgos 
naudojimas Lietuvoje turės rimtas pasekmes JAV-SSSR 
santykiuose.

/bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Kartą man sargaujant atsitiko tragikomiškas įvykis. 
.Tarybinis ūkis tą dieną buvo gavęs transportą kviečių, ir 
jliepė dar naktį juos sumalti, kad iš ryto darbininkai jau 
jgalėtų gauti duonos. Ta naktis man nebuvo nuobodi. Loko- 
Imobilis suko malūno girnas, vežėjas gabeno į jį vandenį, 
dirbo malūnininkas, atvažiavo ir darbininkų kooperatyvo 

..darbininkė Ona Duobienė, kuri iš sandėlio vežė į malūną 
’kviečius, o iš malūno gabeno miltus tiesiog į kepyklą. 
''Taigi, apie malūną sukinėjomės penki gyvi žmonės. Nė 
.vieno iš jų negalėjau įtarti mėginsiant ką nors vogti. 
^Kadangi buvo apie -40°C, pakviečiau Duobienę į stalių 
^dirbtuvę prie krosnies pasišildyti, kol sumals jos kviečius. 
Pats už ją malūne iš miltskrynės pilsčiau miltus į maišus. 
Duobienė buvo gera moteris, kartais kur nugriebusi atneš
davo duonos plutelę, visuomet maloniai šypsodavosi, nie
kad nebūdavo surūgusi. Tą naktį ji atvežė iš kepyklos 
-gerą gaoalą karštos, už medų gardesnės duonos. Stengiau- 
|si ’jai atsilyginti užvaduodamas, nes patalpoje vis tiek 
^negalėjau šildytis: reikėjo tolydžio žiūrėti, kad neužsi- 
: liepsnotų kalvėms degamų medžio anglių kaupas. Bėgda- 
jmas pažiūrėti to kaupo, ne kiekvieną kartą užrakindavau 
įmalūno duris. Ir štai siurprizas! Grįžęs į malūną tiesiog 
Žagstuįbau: tik ką miltskrynėje stovėjęs jau artipilnis 
miltų maišas išnykęs! Nelaimė! AŠ ne tik moraliai nesuges 
besiu išsiteisinti , bet ir niekaip neišgalėsiu padengti 
materialinių nuostolių, galbūt net į kalėjimą pateksiu! Ir 
kaip dabar man pasirodyti Duobienei į akis? Ji žino, kad 
mano šeima badauja, ir vargu ar patikės, jog miltai iš 
malūno dingo per kokias dvi tris minutes, kol aš apžiūri-
nėjau anglių kaupą.

Labai susijaudinęs viską papasakojau Duobienei. Mote- 
teris irgi išsigando, nes žinojo, kad už dingusį miltų 
maišą jai reikės atsakyti. Žinoma, ji galėtų visą kaltę 
suversti, naktiniam sargui... Mudviem liūdnai besvarstant 
įvykį, Duobienės veidas staiga nušvito:

- Nenusiminkim!.. Dabar dar tik kokia trečia valanda 
nakties. Visas kaimas miega. Bet miltų vagys tikrai neiš
kęs tuojau pat nepasikepę "lepioškų". Todėl stebėkime, 
iš kurio dūmtraukio pakils dūmai.

Jaučiausi labai prislėgtas, pykau ant savęs už tokį ne
apdairumą, bet vis dėlto dairiausi į mėnulio nutviekstus 
kaimelio stogus. Po kokios geros valandos, Kai Duobienė 
kepykloje atidavinėjo miltus, išvydau kaminą rūkstant. 
Kilo tiršti dūmai. Nejaugi Duobienės moteriška logika pa
sitvirtins? Labai norėjau "kaip meška ant dūmo" tenai 
eiti, bet negalėjau pasitraukti iš darbo vietos.

Po geros valandos vėl atvažiavo Duobienė pasiimti 
likusių miltų. Ir atvežė džiugią žinią. Pasirodo, ji taip pat
pastebėjo dūmus, prisėlino prie to namelio gonkų ir pro 
plyšį jose pamatė maišą su miltais. Reikėjo skubiai veik
ti.. Ir apsukrioji Duobienė prižadino iš miego darbininkų 
kooperatyvo vedėją, papasakojo kas nutiko. Kartu su 
vedėja ji ir užklupo "lepioškas" bekepančius vagis, gonke- 
įės'e rado miltus, vagis smarkiai išbarė, miltus atsiėmė, 
pasirodo, du įąųni alkani mechanizatoriai, vietiniai vaikiu 
nai, prisėlinoįfprįę malūno, , pasislėpė už .^,^tų Krūvų čia 
ha t prie lentpjūvės, išstudijavb liafftinio sargo žingsnius 
(šbn ųr ten, nutaikė momentą, kai tas nuėjo patikrinti 
.-medžio anglių kaupo, įsmuko į malūną ir akimoju pasi
griebė paties sargo prisemtą maišą. Tačiau alkis ir ne
kantrumas juodu išdavė.

Iš naktinio sargavimo turiu gerų atsiminimų. Vienas iš
tokių - tai Pliuskino kiaulės rūkymas. Mūsų "prorabas" 
žinojo, kad lietuviai moka paruošti įvairius valgius. Tai 
ir kreipėsi į mane, prašydamas išrūkyti jam kumpius.
Nors tokio darbo niekada nebuvau bandęs, bet apsiėmiau.
Naktimis laiko turiu begales, krosnis vis tiek kūrenu, 
pjuvenų čia pat aukščiausi kalnai, visokių gerų malkų 
kiek tik nori, net ir labai tinkama pakura čia yra. Kad 
tik būtų tų kumpių ar dešrų! Ir man tą kartą labai pa
vyko. Šeimininkas atsilygino karališkai.

Netrukus mano vietos prireikė iš fronto grįžusiam 
berankiam invalidui. Mane paskyrė juodadarbiu prie lent
pjūvės. Apšepęs, su ta savo skrandute ir braškančiomis 
stiminėmis kelnėmis, vietinių žmonių buvau laikomas iš
gverusiu seniu, vadindavo mane "starikaška", viršininkai 
jokios mašinos man nepatikėdavo. Prie mašinų dirbdavo 
vietinės našlės ar gyvanašlės, jos kūrendavo lokomobilius, 
apvaliuoju pjūklu pjaudavo malkas, o aš buvau jų pagal- 
binis, kai kurios tiesioginės mano darbo viršininkės, norė
damos parodyti savo galią "specpereselencui", kartais 
mane ir patirškydavo rėkdamos: "Davai bystrei!", nors

Visos nuotraukos R. Šatkausko
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jokio reikalo skubinti nebūdavo - aš visuomet laiku pri- 
nešdavau malkų, pripildavau ar pripompuodavau vandens, 
gana vikriai padavinėdavau strampus, kuriuos Dusia 
Šarkova apvaliuoju pjūklu pjaudavo į malkas. Su tomis 
moterimis nesileidavau į jokias kalbas, į jų raginimus 
atsakydavau absoliučia tyla.

1945 metų pradžioje drauge su keletu kitų vėl buvau 
nusiųstas į džiovyklą prie grūdų valymo naktinėse pamai
nose. Vieną naktį per pertraukėlę prie manęs sėdinčio 
ant avižų krūvos, priėjo džiovyklos viršininkė, tarybinio 
ūkio komendante Marja Gasucina, tvirta, stambi moteris, 
dažniausiai su vyriškomis kelnėmis, dėl to tremtinių 
praminta Dičmare.

- Kaip jums sekasi, draugas Gustainį? - užkalbino 
mane toji Dičmarė.

- Deja, pasigirti negaliu, - atsakiau jai, nes tą naktį 
buvau itin prastai nusiteikęs. - Matote, esu nudriskęs, 
basas, alkanas.

- O kaip jūs gyvenote Lietuvoje?- lyg nustebusi pa
klausė komendaptč.

- Mano gyvenimas Lietuvoje su šituo negalima nė 
lyginti, - atsakiau jai. - Tenai uždirbdavau pinigų, ir už 
juos buvo galima nusipirkti, ko tik širdis trokšta.

Netoliese sėdėjusi vietinė darbininkė, kurią tik kartą 
ir temačiau, tarytum ironiškai, tarytum naiviai paklausė:

- Tikriausiai pas jus ir kiaules geriau šerdavo, negu 
šičia maitina darbininkus?

- Nagi, žinote, iš tikrųjų taip, - atsakiau sukandęs 
dantis ir paaiškinau: - pas mus penimoms kiaulėms bulvių 
ir miežinių miltų duoda tiek, kiek jos suėda. Šičia, kaip 
jūs pati žinote, darbininkas tegauna po 500 gramų duo
nos, po 25 gramus miežinių miltų ir po 50 gramų arklie
nos.

Tuo tas man lemtingas pasikalbėjimas ant avižų krū
vos prie sustojusio arpo ir pasibaigė.

Neilgai padirbėję prie grūdų valymo, vėl buvome 
grąžinti į statybos cechą.

Netrukus, kovo 4 dieną, man dirbant lentpjūvėje, 
atskubėjo dukrelė ir pranešė:

- Tėte, direktorius liepė pašaukti tave į kontorą. 
Manau, kad nieko blogo, - lyg abejodama, lyg kažką nu
jausdama, ramino mergaitė.

Nieko blogo ir aš nelaukiau, nes tvirtai laikiausi pen
kių didžiausio atsargumo principų: prieš Staliną niekam 
nė pusės žodžio, prieš pai-tiją niekam nė pusės žodžio, 
prieš Raudonąją Armiją nė per pusę lūpų, prieš tarybinių 
ūkių ir kolūkių sistemą niekam nė iš tolo. Priešingai, 
tikėjausi kokio nors gero pasiūlymo. Buvau prašęs paties 
direktoriaus ir NKVD viršininko, kad mane perkeltų į 
Bijską, kur buvo didelė tarybinio ūkio bazė. Nijsko apylin
kės labai derlingos. Čia kasmet puikiai uždera kviečiai ir 
bulvės, žirniai ir miežiai, burokai, cukriniai runkeliai, 
morkos, svogūnai, pomidorai. Ir duona mieste geresnė, 
gaunama be pertrūkio. Be to, girdėjau, kad tenykščiame 
teatre yra įsitaisęs Adomas Brakas su sūnum. Mieste 
žmona galėtų duoti anglų kalbos ar dainavimo pamokas 
ir pati sau užsidirbti maistą. Taigi, į kontorą ėjau su 
didelėmis viltimis.

Pasisveikinęs direktorius tuoj pat padavė man keletą 
popieriukų ir pasakė:

- Čia jums komandiruotės pažymėjimas, maisto išra
šyta astuonioms dienoms. Vyksite į Bijską dirbti mūsų 
bazėje. Jau pats metas gėbenti per Biją į mūsų naftos 
bazę degalus. Jei gerai dirbsite, galėsit tenai ir visai 
pasilikti’.' O dabaė paskubėkit, nes pasitaikė mašina į 
Bijską...

Direktorius puikiai žinojo, į kokią kelionę jis mane 
rengia. Tai žinojo ir Pliuskinas, ir gal dar keletas asme
nų. Matyt žinojo, tik ■ negalėjo man pasakyti, ir zootech
nikas A. Jevreinovas, nes jis savo iniciatyva pasirūpino iš 
rašyti man naujus veltinius, geriausius,. kokie tada buvo 
sandėlyje. Tik aš naivuolis) galvotrūkčiais skubėjau susi
rengti į tą kelionę, bijojau atsilikti nuo sunkvežimio, 
kuris, direktoriaus žodžiais, turėjo išvažiuoti po penkioli
kos minučių. Nebuvo laiko nė vakarienei skirtą kisielių 
atsisėdus suvalgyti. Stačias jį prarijau, o geroji Marija 
Paltanavičienė tuo tarpu siuvo prie megztinio lopą, kuria
me turėjau laikyti pinigus ir dokumentus. Susirinko kele
tas mūsiškių manęs išlydėti į naują gyvenimą.

įsėdau į sunkvežimio kėbulą, pasiėmęs dar iš Lietuvos 
atsivežtą mamos verptą, sesers austą maišą su reikalin
giausiais daikteliais. Linksmas atsisveikinau su palydin
čia^ žmona, dukrele Valiute ir sūneliu Gediminu. Kai sunk
vežimis pajudėjo, visi mojavo man rankomis. Ne tik 
mano šeimos, bet ir kitų tautiečių veidai atrodė linksmi. 
Manęs išleisti atėjo ir Pliusninas. Ir jo veidas buvo links
mas...

Išvažiavau į kalėjimą, pats to nė neįtardamas. Džiau
giausi, kad mieste lengviau gausime laikraščių, galėsime 
pabendrauti su kultūringesnėmis šeimomis. Kaip tik ne
seniai Jabagane susipažinau su naujuoju bazės vedėju. 
Tai buvo rimtas, simpatiškas žmogus, atsargos pulkinin
kas Kočanovskis. Kartu su juo į Bijsko bazę atvyko ir jo 
žmona, literatūros mokslų dėstytoja, ir kokių septynerių 
aštuonerių metų dukrelė.

Atvykęs į Bijską, tuojau prisistačiau Kočanovskiui 
kaip jo žinion iš tarybinio ūkio atsiųstas darbininkas.

TRADICIJŲ IR LIETUVIŠKU PAPROČIU PROJEKTAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos KULTŪROS 

komisija suplanavo ir vykdo lietuviškų tradicijų, papro
čių, dainų ir pasakų projektą. Tikslas - supažindinti mūsų 
jaunimą ir jaunas šeimas su vienom iš pagrindinių lietu
vių kultūros vertybių: tradicijomis, papročiais, liaudies 
dainomis ir pasakomis.

Jau anksti pavasarį buvo susisiekta su jaunimo orga
nizacijų atstovais ir jaunų šeimų vienetais ir, pagal sto
vyklų datas, sudarytas tvarkaraštis.

Šios programos pravedimui pasisekė iškviesti iš Lietu
vos Veroniką Povilionienę, Rumšiškių Muziejaus programų 
vadovę, RATILO dainininkę ir vieną iš žymiausių Lietu
vos tautosakininkių.

Pagal atsiliepusius stovyklų orga’nizatorius, Veronika 
Povilionienė aplankė ar aplankys sendraugių ir moksleivių 
ateitininkų stovyklas Dainavoje; skautų stovyklą Romuvo
je (Kanadoje) ir Atlanto pakraštyje; jaunimo stovyklą 
Neringoje ir jaunų šeimų stovyklas Neringoje ir Wasagoje 
Taip pat ji dalyvaus Putname Nekalto Marijos Prasidėji
mo Seselių metiniame piknike ir praves pedagoginį semi
narą VOLUNGEI Toronte. Šis projektas pasieks daugiau 
negu tūkstantį jaunų žmonių ir, tikime, paliks gilius 
pradus mūsų kultūrinių vertybių kūrime.

PLB KULTŪROS komisija ieško būdų ir mėgina ska
tinti ir realizuoti projektus, kurie skatintų mūsų jaunime 
ir jaunesnėje kartoje lietuvišką sąmoningumą ir kultūrinių 
vertybių gilesnį supratimą. Šis projektas yra prasmingas 
įnašas į jaunimo stovyklų programų praturtinimą. PLB 
valdyba džiaugiasi, kad Veronika Povilionienė galėjo 
atvykti kad ir vienam mėnesiui. PLB Valdyba šį projektą 
pilnai finansuoja. Kanados Lietuvių Fondas paskyrė $500. 
dovaną, už ką PLB Valdyba yra labai dėkinga.

JAV-ėse šį projektą koordinuoja PLB KULTŪROS 
komisijos narė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, o Kanadoje 
PLB vicepirmininkė Irena Lukoševičienė. Vėliau aprašysi
me šiose programose dalyvavusių atsiliepimus ir bendrą 
projekto įvertinimą. L L.

Kočanovskiai mane sutiko labai mandagiai, pavaišino deg
tine ir apgyvendino savo buto prieškambaryje, kur buvo 
net trys lovos, skirtos pravažiuojantiems mūsų ūkio darbi
ninkams. Patys šeimininkai turėjo tik vieną kambarį, ku
riame stovėjo lova, stalelis ir keletas kėdžių. Valgį jie 
virdavo tame prieškambaryje. Kočanovskis mane informa
vo, kad pirmiausia reikės parvežti vežimą šieno iš kūgio, 
sukrauto stepėje už kokių 35 kilometrų nuo miesto, pas
kui teks išmėžti bazės tvartą, o po to jau pulsime gaben
ti degalus per Biją, kol ledas dar gerai laiko.

Šiek tiek aprūpinęs bazę šienu ir malkomis, ėmiausi 
vežti mėšlą iš tvarto. Tas mėšlas buvo taip įšalęs, kad 
vos kiek atplėšdavau su laužtuvu. Paklausiau, kur jį vers
ti. Bazės valytoja paaiškino, kad mėšlą iš tvartų papras
tai veža ant ledo Bijos viduryje - ledonešio metu jis 
nugrimzta į dugną. Tai ir aš, daug sau galvos nekvaršin
damas, vežiau mėšlą šlajukėmis į Biją. Mačiau ir kitus 
vežant į upę įvairias šiukšles. Tačiau mane kaip šaltu 
vandeniu perpylė, kai netoli upės priėjo pagyvenęs vyriš
kis ir labai ramiai įspėjo, kad aš galįs turėti didelių ne
malonumų dėl to, kad teršiu upę. Tai esą draudžiama - 
mėšlą reikia versti priešingoje pusėje, prie Bijos šlaito, 
kur pavasarį įrengiami šiltadaržiai. Apsisukau su šlajomis 
ir nuvežiau mėšlą tenai, kur man tas geras nepažįsta
masis nurodė.

Po keleto dienų bazės viršininkas Kočanovskis pasiė
mė mane į didžiulę naftos bazę, įrengtą prie geležinkelio, 
iš tos bazės naftos produktais būdavo aprūpinama visa 
pietinė Altajaus krašto dalis, net ir Mongolija, iš čia 
turėjome paimti ir pervežti per Biją kelias dešimtis 
statinių degalų bei tepalų, skirtų Jabagano tarybiniam 
ūkiui. Reikėjo skubėti, nes galėjo ištirpti ledas ant Bijos, 
per kurią tuomet nuolatinio tilto nebuvo. Siaurose šlaju- 
kėse vos išsiteko viena metalinė statinė su žibalu. Kelias 
vietomis užpustytas, labai duobėtas, statinė galėjo leng
vai išsiristi, reikėjo mokėti gerai važiuoti, ypač prasilen
kiant. Kočanovskis, matyt pastebėjęs, kad aš nelabai vik
rus, važiuoju nedrąsiai, bijodamas apsiversti, pats paėmė 
vadeles ir laimingai nuvežė per Biją į ūkio sandėlį tą 
pirmąją degalų statinę. Susirūpinę pylėme tą statinę į 
rezervuarą - turėsime pervežti dar kelias dešimtis pana
šių krovinių, o laiko liko nedaug, saulutė kaitino, sniegas 
ir ledai po kiek jau tirpo. Sužlugdyti pavasario sėją dėl 
degalų stokos būtų buvęs labai didelis nusikaltimas. Ta
čiau Kočanovskio būta apsukraus. Pamatęs, kokia tai 
terlionė vienu arkliu po statinę vežioti degalus, jis susira- 
do didelę cisterną ir be didesnio vargo vienu kartu perve- 
žėin kokią dešimtį statinių. Mano galvoje sukrebždėjo 
mintis, kad esu tikrai nekoks darbininkas, kad bazėje 
reiktų gabesnio, kad su manim Kočanovskiui nebus lengva. 
Tačiau, kol kas, jis neparodė nusivylimo manimi.

Apsigyvenęs Bijske, tuojau pranešiau apie tai mūsų 
šeimos bičiulei Uršulei Starkienei ir pakviečiau ją atvyk
ti pasimatyti. Jau kone ketveri metai nebuvome susitikę. 
Uršulė gyveno Bijsko rajone. Koks buvo džiaugsmas, kai 
vieną rytą į bazės duris pasibeldė Uršulė, nešina didele 
kuprine! / bus daugiau /
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Lietuvos Tautinės Dainų 
Šventės ženklas.

Šventė įvyko šią vasarą
Vilniuje. Dalyvvo 26.000 
dainininką,šokėją, muzikan
tų iš visos Lietuvos , ir 
iš užsienio pavyko atvykti

Sovietų Sąjungoje trūksta 
vagonų (bet netrūksta tan
kų..Jkrovinių gavėjai ragi
nami juos tuojau pat iškrau
ti.
• VILNIAUS Inžinerinio 
Statybos Instituto mokslų 
taryba nusprendė nuo š.m. 
rugsėjo mėn. keisti moky
mo pobūdį ir Institutų pa
vadinti Vilniaus Technikos 
Universitetu. Tų nutarimų 
dar turi patvirtinti Lietu
vos Aukščiausioji Taryba.

Užsienio universitetų 
pavyzdžiu, po ketverių 
metų studijavimo, studen
tai gaus bakalauro laipsnį. 
Naujojo universiteto rekto-

būti galutinai išspręstas "The German Question". Jeigu 
Karolis Didysis kada jiems paliko "paveldėjimo teise" 
s ė s n ų kraštą iki Elbės, tai jų dalykas. Tarp Elbės ir 
Ūdros (Oderio) jis buvo prisikvietęs savo "sąjungininkus - 
slavus", tad tuos kraštus ir reikia atiduoti sla
vams lenkams, taip užkertant visam laikui vo
kiečių svajonę "Drang naeh Osten".

Berlynas (sen. Brandenburgas, Varulynas), kaip pasku
tinė "vokiečių kryžiuočių kolonija" arba "kapitalistų sala" 
raudonoje jūroje (sovietų), turėdama laisvą sieną gali 
pasinaudoti "Drang nach Westen" teisėmis ir privilegijomis. 
Berlyno klausimas, kaip sako šių minčių autorius, bus tik 
tada išspręstas, kuomet tie apie 2.200.000 "vakarų vo
kiečių kolonistų" Šiaurės Rytų Europoje paliks šį miestą. 
Kol jie čia pasiliks, nebus jokios kalbos apie taiką, 
o mes gal galėsime atgauti "Prussia proper"...

6. Lenkija ir Kryžiuočių Ordinas

PERSITVARKYMAS IR ATVIRUMAS

Pakalbėsim apie šalį, 
Kur žiaurumų daug, kančių, 
Daugis iškentėt mėgino, - 
Nors pasaulis dar nežino 
įvairiausių paslapčių...

Siaubias sienas ji turėjo, 
Peržengt jas nieks negalėjo.. 
Jei išdrįst kas ir mėgino,- 
Dingdavo. Kur jie- nežino...

Valdė jų tikri raguočiai, 
Baisūs bu .o jie besočiai. 
Didint plotus sau norėjo, 
Skriaust kaimynus tad turėjo

Albinas Blynas

Kad išliktų jis valdžioj, 
Ėmė tad planuoti tuoj: 
"Persitvarkymų” darys, 
Viskų daug kur permaišys..

Kad įtikinus visus, 
Svetimus ir net savus - 
ATVIRU jis nori būti: 
"Badas", -sako,- "Teks gal 

žūti?".

Ėmė nuolaidas daryti,
Daug kur šį bei tų tvarkyti, 
"Mes mylėt viens kitų turim, 

. Praeities skriaudų nežiūrim."..

Cleveland’o GRANDINĖLEI, 
Punsko JOTVAI ir Austra
lijos ŽILVINO šokėjams.

"Žalgirio" Stadione iški
lo Gyvybės Medis- ženklas- 
su tautinėmis juostomis, 
simbolizuojančiomis keturis 
Lietuvos kraštus ir sujun
gusiomis Lietuvos ir užsie
nio lietuvius.

• Š.m. birželio mėn. 14
d. KAUNE buvo nuversti 
F.Deržinski ir V. Kapsuko 
paminklai. Data reikšminga, 
tačiau visa eilė lietuvių 
jaunimo organizacijų tokį 
elgesį kritikavo, nes, kaip 
jie sako, civilizuotose šaly
se taip nesielgiama ir siūlė 
savivaldybėms padaryti
nutarimus tokius ir pana
šius paminklus perkelti 
į "Bolševizmo kapines". 
Tai, be abejo, būtų pras
mingiau ir gal patys tų 
paminklų gerbėjai sugalvotų 
kitokias išeitis ir savo 
rankomis susitvarkytų su 
tokio pobūdžio archyvais...

• VILNIAUS "Bato" indivi
dualaus avalynės siuvimo 
ir taisymo fabriko kolekty
vas, pakitus politinei situa
cijai, gavo 50% mažesnę 
soc.lenktyniavimo premiją

4.600 rublių, kuriuos 
pervedė į Lietuvos Bloka
dos fondų.

Nors blokada dalinai 
atšaukta, tačiau pasekmės 
dar jaučiamos ir Blokados 
Fondui pajamos labai rei
kalingos.

• Š.m. liepos mėn. 3 d. 
Lietuvos vyriausybė gavo 
telegramų, kurioje iš Mask
vos pranešama, kad susisie
kimo ministerija nurodė 
geležinkelių viršininkams 
pateikti vagonus be kliūčių, 
pervežti į Lietuvų visiems 
kroviniams. Kaip žinoma,

riumi yra prof. Edmundas 
Zavadskas.

• LIETUVOS PARLAMEN
TAS atostogauja rugpjūčio 
mėnesį iki rugsėjo mėn. 
10 d.

• _ Lietuvoje atgaivintas 
"Ūkininko patarėjas" 
kuris Lietuvoje buvo lei
džiamas nuo 1925 iki 1944 
metų." '“Didžiausią tiražą - 
200,1)00 egzempliorių 
buvo pasiekęs vokiečių oku
pacijos metais. Tokį pasi
sekimą nulėmė jo populia
rumas, aktualumas, pigu
mas. Pirmajame numeryje 
rašoma apie ūkininkų są
jungos veiklą, nepriklau
somos Lietuvos žemės ūkį, 
apie besimezgančius ryšius 
su Švedijos ūkininkais. Do
centas J. Čiulevičius rašo 
apie būtinybę grįžti prie 
privataus ūkio, nes kito 
kelio nėra. Jau dabar Lie
tuvoje yra penki tūkstan
čiai žmonių, norinčių turė
ti nuosavus ūkius.

• Džiugi žinia, kad fila
telistų draugijos atsikuria 
ir Lietuvoje: Vilniuje,
Kaune ir gal kitur. Vyksta 
susirašinėjimas. Trys filate
listai žada atvežti savo 
rodinius į šią parodą. Jų 
dalyvavimas būtų didelė 
atrakcija parodos lankyto
jams. Be abejo, dėl jų 
dalyvavimo dar yra daug 
abejonių, nes ne visus ir 
ne visada reikiamu laiku 
užsienin išleidžia.

Paroda, jau dvidešimt 
trečioji, ruošiama šiais me
tais spalio 26-28 dienomis. 
Ruošia Chicagos filatelistų 
draugija "Lietuva". Draugi
jos pirmininkas J. Variako- 
jis jau sukvietė valdybos 
posėdį ruošimosi darbų 
aptarimui ir pasiskirstymui.

BERLYNAS ir "DRANG NACH OSTEN"
Paruošė J.J.B.

/ tęsinys /
5. Sen - prūsių kalba

"The Old Prussian, a member of the Lithuanic family 
of languages, was spoken here as late as the 18-th cen
tury, remains of which, in the shape of catechism, are 
extant. This is the language of the ancient Aesti, 
or "Men of the East", which TACITUS says was akin to 
the British...

The Guttones, too, of PLINY whose locality 
is fixed from the fact of their having been collectors of 
the amber of East Pussia and C o u r 1 a n d , 
were of the same stock" (R.G. LATHAM, The Ethnology 
of Europe, ch. 8).

Šiandien Vokietija yra praradusi teritorijas už El
bės ir visai teisingai. Būsimoje Taikos Konferencijoje 
(gal Vienoje, kaip 1815 m. Vienos Kongresas), turėtų 
1990.VIII. 22

I. LENKŲ VARDAS
"The word Pole is not older than 10-th century, 

and seems to have been originally applied, not so much 
to the people as to the region they inhabited: "p o 1 s - 
k a " in the Slavonic tongue signifies a level field or 
plain" (S.A. DUNHAM, Hist, of Poland, introd.).

Lenkai yra tauta, kurios vardas nepasirodė istorijoje 
anksčiau vidurio 10-to š. ir mes juos pažįstame pirmą 
kartą dėka krikščionybės. MIECZISLAUS I (Mieška, tai 
Daugonis), "the first čiuke or prince of the Poles", apie 
kurį randame patikimų žinių. Dlugošas juos iš
veda iš čekų atplaišos, nuklydusios mažytėn Krokuvos 
"žemėn", Vyslos aukštupin. Visai teisingai. .

Patys slavistai nustatė, jog slavų kultūra ir 
tikyba ėjo iš Balkanų pusiasalio čekų-moravų 
kryptimi, kur apie 623 m. po Kr. apsireiškė trumpalaikė 
pirklio S a m o valstybėlė. Jai bematant suskilus, 
legendariniai broliai Čech ir Lech (tų tautų eponimai), 
nebesugyveno, ir pastarasis nepasakęs nė sudiev, išėjo 
laimės ieškoti Vyslos aukštupyje.

Ligi 1 Pasaulinio Karo toji teisinga versija buvo at
spausdinta pačių lenkų istorijos vadovėliuose, bet laikui 
bėgant, jie apsisvarstė: nepatogu "Mocarstvą" (imperiją) 
kildinti iš nemėgiamos brolių tautelės... Tada išeitų aikš
tėn nemaloni tiesa, jog lenkai tik 9-10 šimtme
tyje užkariavo Wielkopolskos, Volui- 
nės, Pamario, Jotvingijos, 
Mozūrų (vak. galindų) plotus, ir todėl į juos jokio 
istorinio titulo neturi; turi tik grobikų titulą, 
lygiai kaip ir kryžiuočiai.

Dėl naujausio jų moklso atradimo, kur mūsų v a n - 
d u o 1 i a i (wends) be ceremonijų užaneksuodami ir 
iš piršto sukuriamos "senoviškiausios lenkų kultūros cent
ras Gniezno-Pamarės ruože". Tikrumoje 
dalykai vystėsi truputį kitaip, tik pažvelkime į ofcialią 
istoriją.

II. LENKAI IR ČEKAI
Atstatant faktus, nurodykime visų pirma, jog lenkams 

niekad nepavyks atsisakyti čekų giminsytės. Tuo 
pagrindu turėtų būti sukurtos ir būsimos Europos sienos, 
ką vėliau matysime. Kad ir menkiausiam kalbotyros stu- 
dijozui nesudaro abejonių, jog jų kalbos dvynu
kės, kaip ir tie Čech ir f Lech yra buvę... Gi dėl jų 
tautos atiradimo prisiminkime bent porą neabejotinų 
faktų.

KIRILAS IR METODIJUS krikštija Moraviją 863 m. 
(kunigaikštį Rotislavą) o prieš jį 846 m. - 
buvo M a i m i r a s , Šamo įpėdinis. Praeitis neperse- 
niausią, nes jei bandome šiek tiek giliau pasiknisti, randa
me tose pat vietose arba "žemėse" gyvenančius a v a - 
rus, kurie paslatingu būdu ir sutapimu lygiai tuo pat 
laiku pranyksta iš istorijos lapų ir žmonių atminties.

GIRDONIS (mūsų gal pirmasis istorikas, 551 m. jdo 
Kr.!) aprašo mūsų vahduolius (lenkai verčia 
"wenden", lot.~ venetae), kurie laikė V-andos Amazonės 
upyną nuo amžių pradžios, kartu su musų aisčiais 
v y t i n g i a i s (verčiami į Vikings, etc.), galindais 
(v. mozūrais), jotvingiais ir prūsais- 
(vakariniais iki Oderio, ir rytiniais - nuo Vyslos iki Ne
muno). Gaila, bet~ tarp jų visų nerandame vei vienos 
lenkiškos ar slaviškos genties (nebent tarp Oderio ir 
Elbės, jau nuo Karolio Didžiojo laikų, nes jis pasikvietė 
slavus "už sąjungininkus"). Gal reikėtų priminti, kad iš tų 
sričių, tarp Elbės ir Oderio, buvo iškelti vendai 
gyventojai, pvz., iš Reric vietovės į Šlesvigą ir Ruric 
(Vakarų ar varulių kunigaikštis) su "Varingiais" į Naugar- 
do sritis arba kunigaikštiją - tai nesutapimas, bet isto
riniai faktai...

Trečias faktas, kad tarp~ visų vanduolių karalių vardų 
nerandame nei vienos slaviškos (ar lenkiškos) pavardės- 
vardo: KUNIGAURIS, GENČIARIKIS, EIČIARIKIS, VAN- 
DUORIUS, VANDELORIUS ir kiti anaiptol neskamba len
kiškai. Taipogi ir naujesniais laikais jų vadinami "protė
viai" Pop i e 1 ir P i a s yra ne kas kita, kaip 
lietuviški PAUPELIS ir (U)pėstas - kas jiems puikiai 
tinka, besėdintiems prie upės. / bus daugiau /

Sekėsi jiems neblogai, 
Kol pririjo jų apsčiai. 
Pūtės, lyg varlė, labiau, 
Kol persprogt galėjo jau...

Stumbras kai valdžion atėjo, 
Ėsti jie nebdaug turėjo. 
Apie tai nieks nekalbėjo, 
Nes klaidint visus mokėjo.

Taip laisvieji patikėjo, 
Stambią paramą žadėjo... 
Jei tik greit jis ištęsės, 
Gero pašaro turės...

*
Tos šalies viens lopinėlis 
Vardą Lietuvos turėjo. 
Nuriedėjęs trupinėlis - 
LAISVĘ sau paskelbt galėjo.

SUMAŽINTŲ KALORIJŲ 

SALDUMYNAI
Kaloriją mažinimo azar 

te vis dėl to dar įmanoma 
pagaminti skansėtą, kurie 
nepakenktą dietos prisilai- 
kančiąją ramybei.

DANGIŠKAS ŠOKOLADINIS 
TORTAS
1 puodelis smulkią miltą 
tortams
1 ir 3/4 puodelio cukraus 
pudros
3 šaukštai nesaldytos ka
kavos
10 kiaušinią baltymą 
lį šaukštelio "cream of 
tartar"
lį " vanilijos
į " druskos

Karališkojo romo glazūra.
Per tinkliuką suberti 

3/4 puodelio cukraus pud
ros, kakavos pudros į du
benį. Dar kartą viską per
sijoti. Padėti į šalį.

Dideliame inde suplakti 
baltymus su "cream of 
tartar", vaniliją ir druską 
vidutiniu greičiu elektrinia
me maišytuve (kol viršūnė 
lengvai pakrypsta). Po tru
putį, po 2 šaukštus įplakti 
likusią cukraus pudrą, pla
kant stipriu greičiu, kol 
viršūnės pasidaro stangrios.

Persijoti į puodelio 
sumaišytus miltus ant kiau
šinią baltymą. įsukti su 
šaukšto pagalba į mišinį. 
Pakartoti procesą su liku
siais miltais.

Išversti maišalą į nepa- 
rlebalintą 9 inčą apvalą 
kepimo indą (kad išeitą 
grynos formos, - su skyle 
viduryje). Kepti ant žemes
nės pakopos krosnyje 375°F 
30-35 minutes.

Apversti tortą su indu 
į kitą. Leisti atvėsti. Su 
spatula atpalaiduoti nuo 
kepimo indo ir perkelti 
ant lėkštės. Aplieti su 
glazūra.

Glazūra:
pagaminama per 5 mi

nutes.
i puodelio išsijotos cuk
raus pudros
1 šaukštelio romo ekstrak.
2 " pieno

Mažame inde sumaišyti 
cukraus pudrą, romo eks
traktą ir pakankamai pieno, 
kad pasidarytą glazūros 
tirštumo.

ISPANIŠKAS ABRIKOSŲ
KREMAS

/paruošiamas per 30 
40 min., šaldyti 3-4 vai., 
1 porcija - 105 kalorijos/.
1 (16 unc.) skardinėlė su 
nenuluptą aprikosą puselė
mis
1 vokelis paprastos žela
tinos
į puodelio cukraus, trupu
tėlis druskos (žiupsnis)
1 puodelis lieso pieno 
miltelią
2 suplakti tryniai
2 baltymai 
mėtą šakelė

Nusausinti aprikosą 
puseles, paliekant 3/4 puo
delio skystimo. Perpjauti 
puseles dar per pusę,padėti 
į Salį.

Indan sudėti želatiną, 
cukrą ir druską, įmaišyti 
paliktą aprikosą skystimą, 
pieną ir trynius. Virinti 
nuolat maišant ant lengvos 
ugnies, kol želatina ir cuk
rus ištirpsta.

Nuimti nuo ugnies. At
šaldyti, kol dalinai sutirš
tėja. Suplakti baltymus 
stipriu greičiu elektriniame 
maišytuve. įsukti su šaukš
tu į želatinos maišalą. Su
dėti į 6 atskirus desertui 
indelius, sušaldyti, kol vi
sai sutirštėja. Papuošti 
su atlikusiais aprikosais 
ir mėtos lapeliais.

Parinko SMALIŽĖ
5 psl.



Sandra Vilimaitė

.LABDAROS FONDO LIETUVIU SLAUGOS NAMŲ 
KOMITETO A T S 1 S A UK I H A S

NAUJA DIPLOMANTĖ
Sandra Vilimaitė, Biru

tės ir Jono Vilimų duktė, 
baigė 4 metų kursą Uni
versity of Toronto, "Ba
chelor of Arts" laipsniu.

Sandra yra M. Kringelio 
vaikaitė. Jis su žmona 
dalyvavo diplomo įteikimo 
dieną š.m. birželio 
12 d. Toronte.

Sandra Vilimaitė 
dirba Art Gallery of 
tario ir žada dar 
studijuoti.
• Juodojo Kaspino Dienos 
demonstracija_ Toronte 
vyks RUGPJŪČIO mėn, 23 
cL, ketvirtadieni, 5 vai.p.p. 
miesto rotušės aikštėje. 
Šiais metais bendruome- 
nės tautų, kurios atgavo 
nepriklausomybę , susirinks 
atžymėti pergalę ir paro
dyti, jog kovą už taikų 
ir laisvę tęsiam toliau.

men.

jau
On- 

coliau

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ 
LANKYSIS TORONTE

Kviečiama KLK Moterų 
Draugijos Prisikėlimo para
pijos skyriaus 
šalpos fondo, 
d. atskrenda 
Vieši su ja

ir "Caritas" 
rugsėjo 27 
į Torontą.
susitikimai 

numatyti šia tvarka: rugsė-

Oskaro Milašiaus 50 metų
mirties paminėjimas; rug-
sėjo 29 d., šeštadienį, vieš-
nia lankysis Maironio mo-
kvkloie; rug-sėio 30 d..
sekmadieni, - literatūrinė
popietė - rečitalis "Susiti-
kimas su Birute".

Visi yra prašomi tą 
savaitgalį paskirti ne taip 
jau dažnam žodžio menui. 
Jei atsiras kiek pelno, jis 
prisidės prie svarbių "Ca
ritas" uždavinių Lietuvoje 
rėmimo.

Mieli Tautiečiai,
Liepos 31 d. T.Ž. Nr. 31-32 straipsnelyje "ištesėtas 

pažadas", rašyta apie Ontario Sveikatos Ministerijos pa
skirtas 60 lovų projektuojamiems LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAMS. Džiaugiamės šiuo laimėjimu, bet kovą reikia 
tęsti toliau.

LABDARA per 5 metus išmokėjo $11u,ūOO.- advoka
tams, konsultantams, architektui už žemės sklypo zonos 
pakeitimą, pradinius škicus - brėžinius, kontraktą su bū
simos priežiūros kompanija ir pagaliau pasiūlymo paruo
šimą Sveikatos Ministerijai.

Šalia finansinių išlaidų, daugelis įstaigų, organizacijų 
ir asmenų prisidėjo prie sėkmės savo įtakingu žodžiu ir 
laiškais. Už tai Komitetas visiems nuoširdžiai dėkoja; 
Valdžios pareigūnams ir parlamentarams: Premjerui David 
Peterson, Sveikatos Ministerei E. Caplan, jos asistentui 
David Fleet, Transporto Ministeriui Bill Wrye, Tony Rup
recht, Karl Morin Strom, Darbo Ministerio asistentui 
Mike Dietsch, Gamtos Apsaugos Ministeriui Jim Bradley;
Miesto Tarėjams: Chris Kornin - Kuczynski, Derwyn 

Tony O' Donohue, Bill Boytchuk, Tom Jakobek;
Katalikų PRISIKĖLIMO Toronte, LIETUVOS 

Mississaugoj, ANGELŲ KARALIENĖS St. 
• IŠGANYTOJO liuteronų To-

PARAMOS ir PRISIKĖLIMO

Shea,
Parapijoms:
KANKINIŲ
Catharines ir protestantų 
ronte;
Kredito Kooperatyvams:
parapijoms;
Fondams: KANADOS LIETUVIŲ FONDUI;
Pensininkų Klubui - VILNIAUS MANOR (rūmų vadovybei) 
Kanados Lietuvių Bendruomenės (KLB) Apylinkėms: Toron
to, Rodney, Sudbury, Thunder Bay, London, St, Cathari
nes, Sault Ste. Marie, Oakville, Wasaga 
Hamilton;
Lietuvių Socialinių Reikalų Tarnybai: už 
kimus gyvenimui SLAUGOS NAMUOSE: 
Rūmų ir 22 laiškus iš provincijos;
Pavieniams Asmenims: Už pasirašytas 
Premjerui D. Peterson ir 1355 Sveikatos Ministerei E. 
Caplan.

Atskirai dėkojame aukotojams, kurie iki šiol sunešė 
$175,000.-

Sveikatos Ministerija prisidės dalinai (apie 50%) prie 
SLAUGOS NAMŲ išlaidų padengimo, kuomet NAMAI bus 
užbaigti ir užpildyti gyventojais. Bet iki to laiko mes 
patys - lietuviškos organizacijos ir pavieniai asmenys^ - 
turėsime suaukoti reikalingus finansus architektui / inži
nieriams už projekto paruošimų ir statybos kontraktoriui 
už pastatymą.

Šiuo laiku lietuviška visuomenė yra ypatingai apsun
kinta įvairių kitų projektų, kuriuos reikia remti. Tačiau 
SLAUGOS NAMŲ projektas taip pat yra būtinas, nes 
mūsų po karo atvykę 20-30 metų jaunuoliai jau pasiekė 
60-70 metų amžiaus, nekalbant apie vyresnius, sulauku
sius 80 ir 90 metų. Daugeliui slaugos priežiūra yra būti
na jau šiandien.

Kalbant bendromis sąvokomis apie senatvę, kyla klau
simas, kok>ia' busA mano senatvė1?- Tai yra susirūpinirhą 
keliantis klausimas, artėjantiems į senatvę, o taip pat ir 
jų šeimoms ir draugams.

"...kaip bus, jei aš susirgsiu... negalėsiu savęs prižiū
rėti... kas prižiūrės mane? ... kur aš eisiu?...

Sunkiai dirbę jaunystėje, statę, kūrę visuomenės labui 
vyresnieji yra nusipelnę ramios ir saugios senatvės. Jei 
jiems reikia specialios priežiūros, tą turi gauti 
lietuviškoje aplinkoje. Ne taip, kaip dabar, 
vargsta po visą miestą svetimųjų rankose. Ar 
mūsų senjorai nusipelnę?

Žinoma, galime ir norime daugiau pagelbėti, 
visas galimybes atviras. Žinoma, turėsime prisidėti, su
prantant, kad kartu nuveiksime daugiau, negu pavieniui!.

J.V. Šimkus, Slaugos Namų Komiteto Pirmininkas

Beach, Windsor,

surinktus pareiš- 
79 iš "Vilniaus"

Korteles - 1329

įprastoje 
išmėtyti 
tiK tiek

turėdami

ĮchieagoĮ

$

atleidžiamos

A.Zalagėnas;
Ancevičienės
50- A.R.U1-

Iš kairės: Ontario parlamento narys High Park — Swan Sea, Sveikatos ministerė Elinor 
ir LABDAROS FONDO Lietuvių Slaugos Namų planavimo komiteto narys dr. R. Zabi 
Villa Colombo senelių prieglaudos sodelyje 60 —ties lovų pažado lietuviams proga s.m 
24 d.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo:$ 1.000 
Vladas Jegelevičius; po 
$ 200 - A.S.Ciplijauskai, 
Vyt.L.Matulevičiai; po $100 
-M.Peterson, 
a.a.Paulinos 
atminimui- 
bai.

Aukos
nuo valstybinių mokesčių.

PASAULINIO MASTO 
KLARNETISTAS LIETUVIS 
CHICAGOJE

Prof.klarnetistas Algir
das Budrys, vienas žymiau
siųjų Lietuvos klarnetistų, 
dalyvavo pasauliniame klar
netistų festivalyje, skirta
me šio muzikos instrumen
to 300 metų jubiliejui Que
bec'© prov. Lavai universi
tete. Jis buvo užsukęs 
ir į Chicagų, koncertavo 
BALZEKO Lietuvių Kultū
ros Muziejuje liepos mėn. 
27 d.

Svečias, akompanuojant 
viėtiniarii muzikui Afvydui 
Vasaičiui, atliko gana įvai-

Girdėjome 
C.Debussy, 

K.M.Weber,
M.Lauriškaus, 

B.Gorbulskio 
virtuo-

Budrys iš
kompozitorių 

išskyrė

F.Schubert'o

rių programą. 
K.Kurpinskio, 
F.Schubert, 
A.Brazinsko, 
J.Medinio 
kūrinius, 
z as 
čia 
labiausiai išskyrė anksti 
mirusi muz.Benjaminę Gor- 
bulskį, su kuriuo Jani teko 
bendradarbiauti. Sis kom
pozitorius, daugiau žinomas 
savo lengvojo žanro kūri
niais, yra sukūręs ir nema
ža kitokio pobūdžio muzi
kos ir šiame koncerte pa
grota "Fantasia" buvo pa-

ir 
Klarneto 

Algirdas 
minėtų

Klarnetistas ALGIRDAS BUDRYS koncertuoja Balzeko Lietuvių. 
Kultūros Muziejuje Chicagoje. Nuotr. Ed. Šulaicio.

rašyta visai prieš pat jo 
mirtj.

1 Grojant
kūrini "Piemuo ant ak- 
mens", vokalo partijų atli
ko sopranas Dalia Kučėnie- 
nė. Programos atlikėjus 
su publika (jos buvo gana 
daug susirinkę) supažindino 
Muziejaus kultūrinių rengi
nių vedėja Nijolė Martinai
tytė. Susirinkusieji šiltai 
Įvertino vakaro menininkus, 
ypatingai žymųjį svečių 
iš Lietuvos, negailėdami 
jiems plojimų.

Beje, reikia pridėti, 
jog neseniai Londone pasiro
džiusioje knygoje apie gar
siuosius pasaulio klarnetis
tus, 46 virtuozų tarpe 6

puslapiai buvo paskirti
mūsiškiui Algirdui Budriui.

Iš Chiėagos svečias..
išvyko koncertui į Belgiję/

E.ŠU1.
• Liepos 17 d. Chicagon 
atskrido 4 lietuviai jaunuo
liai, sergantys cukralige, 
lydimi gydytojo. Jie buvo 
atrinkti dalyvauti vienos 
savaitės "Diabetes Camp" 
stovykloje. Stovyklų kas
met organizuoja American 
Diabetes Association. Kai 
kurie šios draugijos nariai 
buvo lankęsi Kaune 1989 
m. cukraligės seminare, 
vykdant apsikeitimo prog
ramų. Stovykla vyksta 
šiaurinėje Wisconsin'o dalyje.

RODNEY- WEST LORNE - LONDON

T^’T’T LIETUVIŲ kredito 
PARAMA KOOPERATYVAS ,

10 % už 90 dienų term.indėlius 
10'/<% už 6 mėn.term.indėlius 
101/2% už 1 m. term. Indėlius 
101/«% už 2 m. term, indėlius 
10'/«% už 3 m. term, indėlius 
111/2% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
121/2% už 1 m. GIC invest, pažym.
12 % už 2 m. GIC invest, pažym. 
12 % už 3 m. GIC invest, pažym.
9’/2% už RRSP Ir RRIF Ind. (variable rate 

12V2%užRRSP ir RRIF1 m. term, ind 
12 
12 
9’/2% už namų planą - OHOSP (v. r.) 
8’/2% už taupymo sąskaitą

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

už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind 
už RRSP Ir RRIF 3 m. term, Ind

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo...133/4% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

1 metų
2 metų
3 metų

14%
14%
14%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų....13 % 

(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 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: pirmšdlenlals, 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; toštadienials - nuo 9 v. ryto iki 1 v.

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

TELEFONAS: 532-1149 

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

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

180-185 d. term, ind............10V<%
1 metų term, indėlius.......1O'/2%
2 metų term, indėlius..... 10'/a%
3 metų term, indėlius..... 1O'/4%
1 metų GlC-met. palūk. .. 12’/2%
2 metų GlC-met. palūk. .. 12 %
3 metų GlC-met. palūk. .. 12 %
1 metų GlC-mėn. palūk.. 11 ’/z% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 9’/2% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. Ind. 12’/2% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 12 % 
RRSP ir RRlF-3 m. term. ind. 12 % 
Taupomąją sąskaitą ........ 872%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 10 % 
Kasd. pal.čeklų sąsk.lki... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ....................... 133/4%
Sutarties paskolas

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 14%
2metų .................. 14%
3 metų ............!.... 14%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ...... 13 %

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

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

AKTYVAI viri 45mllljonų dolerių

Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI:

a. a. Teodoros KOYELATTIENĖS
A. Koyelaitis; po $50 - Z.L.Mockai,
Šinskas; po $ 40 - V.O.Naruševlčiai,

atminimui: $ 55 - 
J.S.Paketurai, H.Ja- 

... _______________ , T.J.RastapkevičiaŲG.
T.Ciparlai, D.Ciparis, A.J.Čerška!; $ 30 -E.K.Gapučiai; 
$ 25 - J.O.Statkevičiai; po $20 - A.Grigas, F.Jocius, 
M.A.Kieraszewicz, A.Šarapnickas; po $ 5 - K.R.Krebsz, 
E.M,McMillan;

a.a. Prano PARGAUSKO atminimui: $ 20 -M.I.Repeč- 
ka;
- a.a. Algirdo MITALO atminimui: $ 100 - M.Eidhnt.

VISIEMS nuoširdžiai dėkoja K.L.F.

DAUGINIS
DRA IDA — I1VS URA Į*ICE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Blopr St. West, Toronto, Ont.. M6P 1A6 
Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-6460

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU »

ATEIf t LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
(Skersai gatves .nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. Vest, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

6 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KAZIMIERUI MAŽEIKAI,

nuoširdžiai užjaučiame dail. Anastaziją 
TAMOŠAITIENĘ, tautodailininkę Aldoną 
VESELKIENĘ, jų brolį PETRĄ ir kitus
artimuosius - Vaivorykštininkės:

MONTREALIO LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS MOKYTOJAI IR 
TĖVŲ KOMITETO NARIAI 1990 m. 

birželio mėn. 26 d. aptaria 
ateinančių mokslo metų reikalus.

(-.Gedvilaitė, p. Dragūnienė, 
J.Adomonytė, Ir. Šatkauskienė, A 
Preserienė, R.Rudinskienė, A.

Celtoriūtė, K.Makauskienė ir 
S.Staškevičienė>

Rūpestingai ir atsakin
gai darbavosi per eilę metų 
Montrealio Lituanistinė 
Mokykla , vykdydama įdomių, 
pedagogiškai sveikų ir lie
tuviškai svarbių programų. 
Ypatingai pažymėtinas 
pasišventimas ne tik buvu
siųjų mokytojų, bet jau 
ir jaunosios kartos mokyto
jų. Dauguma, perėję šios 
mokyklos, programų, dabar 
jų, atrodo, tikrai įvertina 
ir stengiasi perduoti atei
nančiai mūsų jauniausiųjų 
kartai, o ne retai jau ir 
savo vaikams. Ypatingų 
reikšmę Mokyklos veiklai 
suteikia įvykiai Lietuvoje 
Vien 
vimo 
būtų, 
tėvų,
atvežtų 
tų juos 
truotų. 
monytė 
galima 
vaikų registracijų skambi
nant jai tel:256-5355 arba 
Kristinai Makauskienei 
tel:631-7392.

D. STANKEVIČIENĖ, G. MONTVILIENĖ, 
K. MAKAUSKIENĖ, R. BRIKIENĖ^
E. KERBELĮENĖ, A. KUNCEVIČIENĖ, 
B. N AGIENE, A. ČIČINSKIENĖ

Mirus
A t A

KAZIMIERUI MAŽEIKAI, 
nuoširdžiai užjaučia Jo seseris Anastaziją 
TAMOŠAITIENĘ, Aldoną VESELKIENĘ, brolį 
PETRĄ ir kitus artimuosius —

V. VILIUSIENĖ

Abi nuotr , R. Šatkausko PADĖKA

mokytojų užsiangaža- 
neužtektų, jeigu ne- 
taip pat rūpestingų 
kurie savo vaikus
i Mokyklų .paskatin- 
ir - laiku užregis- 
Vedėja Joana Ada- 
ragina tėvus kaip 

greičiau atlikti

A.a. Vera Sirutytė Effertienė gimė 1902 m. 
birželio 30 dieną Dalginėje, Liudvinavo valsčiuje. 
Mirė 1990 m. rugpjūčio 7 d. Montrealyje, Kanadoje 
ir rugpjūčio 10 d. nulydėta į Notre Dame dės Nei
gęs kapines.

Esame labai dėkingi visiems lankiusiems ją ligo
ninėje ir padėjusioms tvarkytis jos ligos metu, ypač 
p. B. Botyrienei ir p. V. Viliušienei.

Nuoširdžiai dėkojame AUŠROS VARTŲ parapijos 
klebonui Tėv. J. Aranauskui, sukalbėjusiam maldas 
laidotyvių koplyčioje, Tėv. J. Kubiliui, atlaikiusiam 
gedulingas šv. Mišias ir pasakiusiam paguodžiantį 
žodį, ir kun. S. Letukui, palydėjusiam į kapines. 
Taip pat dėkojame sol. G. Čapkauskienei už gražias 
giesmes bažnyčioje.

DĖKOJAME visiems draugams ir artimiesiems 
už mums pareikštą užuojautą žodžiu ir raštu, už 
šv.~ Mišių aukas, už gėles, maldas, dalyvavimą baž
nyčioje ir palydėjimą į kapines.

Mus stiprina visų parodytas nuoširdumas ir 
užuojauta.

Nuliūdęs vyras PETRAS ir kiti giminės.

Montrealiečiai įsijungia į radastietiu šokį Š.m. liepos 26 d.

Vhmlntells lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

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

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kssd. psl. tekių sąak. Iki. .. 9% 
santaupos..........................8.5%
kasd.psl.taupymo s-t*.......8%
•0 dtenų IndMIu* ............ 11%
1 m. term. IndMIu*......... 13%
1 m. term.lnd.mftn.pal. *2'5% 
3 m. term.IndSIlu*............ 12%
RRSP Ir RRIF (pensijos). ...9% 
RRSPirRRIFIm............ 13%
RRS» lnd. 3 m. ................ 12%

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais — 
nuo K) v. ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. r. iki 1 vd. p.p.ž 
penktadieniais — nuo 10 vd. ryto iki 7 vai. vakcro. Liepos—rugpjūčio 
mėnesiais uždaryta

IMAME UŽ: 
asmenines paskola*..... 17% 
neklln. turto oask. 1 m.. 14%
nekll.turto pask. 2 m, 14.5% 
Nemokamas, čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dyd) iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

DAR VIENUS SVEČIUS 
IŠLYDĖJUS...

R. Šatkauskas

Montrealyje buvo dar 
nespėję išblėsti įspūdžiai 
iš Vilniaus Mažojo Teatro 
pasirodymų, kai kolonijos 
lietuviai skubėjo į susitiki
mus su Vilniaus komunali
nio ūkio projektavimo insti
tuto folkloriniu ansambliu 
RADASTA, vadovaujamu 
muz.Aldonos Ragevičienės.

Ši grupė buvo pakviesta 
dalyvauti folklorinių an
samblių festivalyje Drum
mondville. Šiaip ne taip 
nugalėję visas kelionės 
kliūtis ir pavėlavę keletu 
dienų, ansambliečiai per 
Varšuvų atskrido į Kanadę. 
Gastrolių metu jie koncer
tavo ne tik Drummondville, 
bet ir Longueil, Ottawoje, 
Hull, Quebec'o mieste, 
Notre-Dame saloje Mont
realyje. Visur jie buvo 
labai šiltai priimti. Radas
tiečiai visų savo pasirody
mų metu įtraukdavo ir 
žiūrovus, mokydavo juos 
nesudėtingų senovės lietu
vių liaudies šokių žingsinius. 
Jų pirmoji pažintis su Mont
realio lietuviais įvyko per

pasirodymų Longueil, į 
kurį buvo susirinkęs nedi
delis būrelis tautiečių. 
Tada ir sužinotos jų bėdos 
ir visi nesklandumai, iškil
siantys oficialiai pasibaigus 
festivaliui. Mat, tuomet 
baigsis ir jų gyvenimo vie
name Montrealio bendrabu
tyje laikas, o didžioji dau
guma išskris namo tik po 
savaitės.

Montrealio Ansamblių 
iš Lietuvos Koncertų Ren
gimo Komitetas nusprendė 
skubiai suorganizuoti RA
DASTOS pasirodymų lietu
viškai publikai, kiek galint 
padėti finansiniai, paruošti 
nakvynės vietų Aušros Var
tų Parapijos salėje, talki
nant Drummondville festi
valio rengėjams.

Tačiau padėtis pasikeitė 
po ansamblio pasirodymo 
Sv.Kazimiero Parapijos 
salėje liepos mėn. 21 d. 
Organizuojant šį priėmimų, 
daug darbo įdėjo Albertas 
Dasys ir visas Sv.Kazimie
ro P-jos Komitetas. Pir
miausiai ansambliečiams 
buvo paruošti skanūs pietūs. 
Po to šventovėje atnašau
tos Mišios, kurių metu 
kleb. Stasys Šileika, SDB 
pasakė labai prasmingų 
pamokslų, prilygindamas

kantriajai rožei radastų, 
kuri augdama gali ištverti 
betkokias gamtos negandas, 
tarsi simbolizuojant nuo 
visokiausių sunkumų nepa
lūžusių Lietuvę. Mišioms 
giedojo tautiniais drabu
žiais pasipuošęs RADAS
TOS Ansamblis, vedant 
montrealiečiui sol. Antanui 
Kebliu!.

Paskui parapijos salėje 
prasidėjo programa. į šį 
greitai suorganizuotę ren
ginį be didelių raginimų 
susirinko apie 180 žiūrovų, 
kurie pradžioje su įdomumu 
klausėsi liaudies dainų, 
o netrukus ir patys buvo 
energingų atlikėjų įtraukti 
sušokti "Kadrilių", "Oirę" 
ir kitus senovinius šokius.

Reikia paminėti, kad 
montrealiečiai anksčiau 
neturėjo progos pamatyti 
etnografinio ansamlio iš 
Lietuvos pasirodymo. Ame
rikos lietuviai ir Kanados 
torontiečiai praeitų metų 
balandžio mėn. žiūrėjo 
Vilniaus Universiteto folk
lorinio ansamblio RATILIO 
koncertus. RADASTOS 
grupė, kaip ir daugelis 
kitų Lietuvoje šiuo metu 
gana daug įsikūrusių ir

populiarių, savo programose 
atlieka senovines lietuvių 
liaudies dainas ir šokius. 
Dažnai tai būna laisvalai
kiu surinkta liaudies kūryba 
ansambliečiams keliaujant 
po Lietuvę ir klausantis 
ilgaamžių kaimo dainininkų, 
ir muzikantų, nuo kurių 
jie stengiasi perimti ne 
tik dainų melodijas bei 
žodžius, šokių žingsnius, 
bet ir savitų atlikimo ma
nierų, išryškinant tai vie
tovei būdingus skirtingumus. 
Tų patį būtų galima pasa
kyti ir apie tautinius rūbus 
kuriais vilkėjo radastiečiai. 
Tai ne stilizuoti ar sumo
derninti, bet daugiau kas
dieniški, neįmantrūs kai
miečių drabužiai, kokie 
18-19 amžių bėgyje buvo 
dėvimi įvairiose Lietuvos 
dalyse. Pažymėtina, kad 
orkestras griežė savos ga
mybos instrumentais, ko
kius taip pat ir mūsų se
noliai naudodavę.

/ bus daugiau /

VAL YK1A
-----J SPECIALYBĖS I
B BATU TAISYMAS
B DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
B ADYMAS AUDIMU
B MARŠKINIU SKALBIMAS
B UŽUOLAIDU VALYMAS
B SAUGOJIMAS (STORAGE)
B ZOM$AS

4B540e AVENUE. LaSelte

GUY 1 
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 * 1

364-1470
MV- ■ . {"i

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 įvai
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

LAIDOJIMO į STAIGA

2955 ALLARD. Ville Emard
766-2667

FUNERAL HOME^I
J.F.WILSON & SONS IncJ® 

6123 MapleBlv., 5784Verdun AvU 
rChateauguy, Que. Verdun,QueS 

Tel: 691-4763 * Tel: 767-9956
MODERNIOS KOPLYČIOS

1990. VIII. 22 7 psl.
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MIRUSIEJI:
• CHARLES REPŠYS, 
65 m., mirė po ilgos ligos. 
Liko 3 vaikai ir vaikaitis.

• ANTANAS MIKNIUS 
mirė staiga, palikdamas 
brolį Joną, vaikaitį ir kitus 
artimuosius. Palaidotas 
Pointe Claire Field of 
Honor kapinėse.

• KAZYS MAŽEIKA,69 
m.,mirė Nebylių Globos 
Namuose, Montrealyje. 
Liko Kanadoje brolis Pet
ras, seserys Anastazija 
ir Aldona su šeimomis 
ir kiti artimieji.

• VLADAS BLAŽYS, 
79 m. amžiaus mirė St.Eus- 
tache ligoninėje.

• APOLONIJA SKĖRYTĖ- 
NORKIENĖ, 75 m. amžiaus 
Liko sūnus Stasys, duktė 
Albina , 3 vaikaičiai, sesuo, 
brolis, pusbrolis Lietuvoje 
ir Kanadoje. Palaidotas 
iš Šv.Kazimiero parapijos. 
Vietoje gėlių, galima auko
ti Diabetic Society.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• A.a. Leono GUDO 14 
metų mirties sukaktuvių 
atminimui žmona MARIJA 
GUDIENĖ aukojo "Nepri
klausomos Lietuvos" laik
raščiui $ 100.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• Raymondas FILIP-FILI-
PAVICIUS ir Patricia A.R. 
CSANK susituokė. Apeigas 
atliko Tėv.kun.J.Kubilius
Aušros Vartų P-jos bažny
čioje. AV Choras, kad ir 
ne pilnos sudėties, gražiai 
pagiedojo, nustebindamas 
kitataučius svečius.
vines vaišės vyko vengrų 
svetainėje.

Sveikiname ir 
laimingo gyvenimo.

Vestu-

linkime

• Carla GRUODYTĖ, pra
leidusi Lietuvoje reikšmin
gą nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimo laikotarpi, 
ir dirbusi ten kaip vertėja 
bei žurnalistė, atvyko į 
Montrealį pas tėvus. Lietu-

Direct from the beekeeper. $1.20 per pound. 
Delivery could be arranged too!. Please call:

Tel.: 627-1328

Tautos Šventės - Rugsėjo 8-tosios
MINĖJIMAS

ĮVYKS 1990 m. RUGSĖJO mėn. 9 d.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

v\ ____ 11 vai. Iškilmingos PamaldosProgramoje «vai. Min^d Akta.

PASKAITA : Dr. Donaldas GEDRIKAS
MENINĖJE DALYJE: Lietuvos ansamblio "ARMONIKA" vadovas

AUKA $ 8 00 STASYS LIUPKEVIČIUS su dukromis AUDRA ir UGNE.
* Užkandžiai ir kavutė*

Organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis
Pelnas skiriamas TAUTOS FONDUI ! l.k. mindaugo šauliu kuopa

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

MOKA
Certlfikatus ..........
Term, indėlius:

1 metų.........
180 d.-364 d.
120 d.-179 d.

60 d.-119 d.
30 d.- 59 d.

11%% 
11 % 
11 % 
10%% 
10%%

12%%

uz:
Taupymo — special............ 7%
Taupymo - su gyv. dr...... ..... 6%%
Taupymo - kasdienines ......... 6%%
Einamos sąsk................... ...... 4^%
RRIF - RRSP - term........ .... 12%%
RRIF-RRSP-taup........ ...... 8 %

uz:
Nekilnojami] turtą — nuo 13%% Asmenines — nuo 13%%

IMA

susižiedavo su kitu 
Darium 

• ruo-

voje 
jaunu kanadiečiu - D; 
CUPLINSKU ir dabar 
šias! vestuvėms.

Krista Ottaitfe

• Krįsta-Rom a-Aldona OT- 
TAITĖ baigė studijas Con
cordia Universitete ir gavo 
psichologijos bakalauro 
laipsnį. Dirba Queen Eliza
beth ligoninėje Koordinaci
jos grupėje.

Krista Ottaitė yra bai
gusi Montrealio Lituanisti
nę Mokyklą, priklausė 
GINTARO Ansambliui ir 
PAVASARIO Mergaičių 
Chorui. Taip pat yra skau
tė ir priklauso Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos Mont
realio Skyriui.

Sveikiname ir linkime 
viso geriausio.
• vOMSV vOnSV M**. ‘-****4

HONEY FOR SALE !

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

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

Jeigu galvojate apsigy
venti Toronte ar apy
linkėse, namų įsigijimui 
Jums maloniai patarnaus 
Mrs. Jenny Stulginskas, 
Home Life /Bayview 
Realty Kompanijoje.

Tel.
darbo: (416)-324-2822 
namų: (416)-889-7813

Dr. JONAS MALISKA
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297

D,D.S.

DANTŲ GYDYTOJ Al-CHIRURGAI 
l440St. Catherine St. W. SuPe701

Montreal, P.Q. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS-CKIRURGAS 
8606 Centrale, (Kamp.45 av.) 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 364-4658.

CUSSON VAISTINĖ
7635 Control St. Ville Lo Sdle, P.O H8P 1L2

SeitaOieniai* :

Tol.: 356-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERAHTS
B.A. M.D. M.SC. L.M.C.C. F.R.CA (c)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbreeke St. W. Suite 215, Mentreol, Qua., H3G 1L5 

ToL:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAU8KA& 
Suite 1143, Sun Life Buildinc 

1155 net METCALFE , Montreal, Que., H3B »V8 
Tel. (514)- 871-1430

8 psi.

ft

MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJOS "LITAS" 

VALDYBA PRANEŠA

KAD NUO 1990 METŲ RUGSĖJO MĖNESIO 4 DIENOS

BRONIUI NIEDVARUI IŠĖJUS į PENSIJĄ 

LITO VEDĖJO PAREIGAS PERIMS

BRUNO BULOTA

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA LITE

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Save 3907 A Rosemont

Pirm. Antrad, Tree. ....... 9:00 — 3:00 (Tik pirm) 10:00 — 2:00
Ketvirtadieniais ......12:00 — 8:00 3:00 — 7:00
Penktadieniais.... ...10:00 —6:00 2:00 — 6:00

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS* SPAUDOS BENDROVĖS 
VISUOTINAS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

D1
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

šaukiamas 1990 m. RUGSĖJO mėn. 23 d.,12:30 vaLp.p 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE, 1465 De Sėve, 

Montreal.
ENOTVARKĖ

Susirinkimo atidarymas
Prezidiumo sudarymas
Mandatų komisijos sudarymas
Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
Valdybos pranešimai;

a. Pirmininko
b. Iždininko
c. Redaktorės
d. Šerų- akcijų sekretoriaus.

Revizijos Komisijos pranešimas
Diskusijos dėl pranešimų
Valdybos ir Revizijos komisijos rinkimai
Einamieji reikalai
Susirinkimo uždarymas.

Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Negalintieji
susirinkime dalyvauti, prašomi pasiųsti įgaliojimą kitam 
akcininkui, kuris susirinkime dalyvaus.

Kvorumui nesusidarius, po valandos susirinkimas 
bus laikomas teisėtu. Valdyba

i GAL 1 O j IMAS

Aš...............
Gyvenantis . 
Šiuo įgalioju

mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos" Spaudos Bend
rovės 1990 m. akcininkų susirinkime.

Turiu...............akcijas- - Šerus.
Data:...................... Parašas:

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

Toronte tel.: (416) 886-7659

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

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

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTON1UK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102A, ALLION 
LASALLE, QUĖ. HBP2C5 TEL: 366-5484

KAILIŲ SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (Storage)

j * Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu Ir parduodu.

1448 rue St. Alexandre.
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G8

Telefonai: 
844- 7307 ir 288 9848

J Y I PORTRAITS
TMl PASSEPORT-COMMERCIAL 

■ Į MARIAGE « WEDDINGS 
) I O I 5220 ch. QUEEN MARY rd.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL, P.O. H3W1X5 Tel. 481-6608

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, Laval, P.Q. 
H7G 4K7, Tel.: 669-8834.
"švyturio" metinė prenumerata oro paštu - $42.-

P e in ture i Perez Painting. J

RESIDENTIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 
STUCCO & WALL PAPER

D. Perez 
President Tel.: 365-6444

2422 MENARD - LASALLE 
P. OUE H8N 1J5

LIETUVIŠKA RADIJO

PROGRAMA

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

Programos Vedėjasi LIUDAS STANKEVIČIUS
1053 Albanai Cr. Duvvmoy, Lovai, P.O. H7ft 4K7 

Tol.: 669-8834

D. N. BALTRUKON1S

HM .

SISTEMA

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAM'ONIS T"RB.T 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
AU ŪMI NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM , PUENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS : John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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