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KARO DEBESYS PRIE 
PERSIJOS ĮLANKOS

JAV prezidentas George 
Bush š.m. rugsėjo 3 d. grį
žo iš savo atostogų Kenne
bunk Port' e į Baltuosius 
Rūmus Washington' e. Šias 
atsostogas Baltieji Rūmai 
vadino "darbo atostogomis" 
ir dėl šio prezidento vasa
rojimo nemaža amerikiečių 
buvo pasipiktinę, tvirtinda
mi, kad prezidentui nedera 
atostogauti meškeriojant ir 
žaidžiant golfą, kai dešim
tys tūkstančių amerikiečių 
karių gabenami į Saudi 
Arabiją, kur jų laukia ne
paprastos dykumų sąlygos, 
neįprasti hermetiško mu
sulmonų krašto papročiai 
ir siaubingo karo grėsmė. 
Prezidentą užstojantys 
aiškina,, h^d JAV preziden
tas Bush'as nenori būti įvy
kių raidos kaliniu Baltuo
siuose Rūmuose, kaip atsi
tiko prezidentui Jimmy 
Carter'iui, kai Iranas užė
mė JAV ambasadą Tehera
ne ir išlaikė virš metų visą 
ambasados personalą įkai
tais. Tačiau neatrodo, kad 
pasaulio media tuo nuduo
tu JAV prezidento šalta
kraujišku nerūpestingumu 
įtikėjo, iš karingų pareiš
kimų, kuriuos Bush' as skel
bė spaudos atstovams Ken
nebunk Port' e, galima 
buvo išskaityti ir nervingą 
susirūpinimą, kad Ameri
kos žmonės, konfliktui 
užsitęsus, gal[ ko gero, 
karą, beveik išimtinai nu
kreiptą tiktai prieš Irako 
prezidentą Saddam Hus
sein' ą, dar labiau pasmerk
ti negu karą Vietname. 
Vietnamo karas, vis dėlto, 
buvo nukreiptas prieš ko
munistų ekspansiją Azijoje, 
o gresiantis Persijos įlan
kos karas tėra karas už 
naftą.

Kažin kiek ilgai ameri
kiečiai norės savo kraują 
lieti už arabų naftą? NEW 
YORK TIMES reporteris 
teisingai pastebėjo, kad 
jeigu Kuwait' e nebūtų 
naftos, tai įvykdytą Irako 
okupaciją būtų keliais žo
džiais pasmerkęs koks nors 
State Department eilinis 
valdininkas ir visi Washing
ton' o tūzai, kartu su pre
zidentu, būtų kuo ramiau
siai išvykę atostogų.

Buvo į Kennebunk Por- 
t'ą nuvykęs ir Kanados 
ministeris pirmininkas Brian 
Mulroney. Kaip paprastai, 
jis tiktai kitais žodžiais 
pakartojo, ką buvo prieš jį 
pasakęs ~ JAV prezidentas. 
Tiesa, šalia dviejų pase
nusių karo laivų ir vieno 
pagalbinio laivo Mulroney 
lyg ir pažadėjo siųsti ir 
šiek tiek pėstininkų (jeigu 
jų kiek liks iš indėnų ap
supimo Okoje!..), o taip 
pat meškeriodamas, įkabi
no meškerės kabliuką į pre
zidento Bush' o ausį. Spau

da aiškina, kad gal kab
liuką įkabinęs ne gerbia
mas svečias, bet paties 
prezidento sūnus.

Šalia šių linksmų eilučių 
reikia paminėti, kad Ame
rika tebegabena kariuome
nę ir ginklus į Saudi Ara
biją. Gabena net pašauktus 
atsarginius (National Gu
ard) dalinius. Iki rugsėjo 
pabaigos, kaip tvirtina 
prezidentas ir Pentagonas, 
Saudi Arabijoje būsią apie 
100,000 amerikiečių karių 
su visais reikalingais gink
lais, kurie bus pajėgūs ne 
tiktai apginti Saudi Arabi
ją, bet ir užpulti Iraką. 
Toks Amerikos žvangini- 
mas kardu bene pirmas 
pokarinėje gadynėje. Atro
do, Amerika nori rimtai 
gink įį „likviduoti Irako reži
mą ir Irako prezidentą Sad
dam Hussein' ą.

Visos taikingos diploma
tinės pastangos iki šiol 
nedavė jokių vaisių, nes 
Amerika reikalauja Irako 
pasitraukti iš užimtojo 
Kuwait’ o ir grąžinti senąją 
valdžią.

Jordano karaliaus Hus
sein' o, JT sekretoriaus, 
PLO vado Jasser Arafat'o 
tarpininkavimai iki šiol 
nepavyko. Tūkstančiai už
sieniečių, kurių, pasirodo, 
Kuwait'e buvo net 70% 
visų šio krašto gyventojų 
skaičiaus, o taip pat dide
lis skaičius Irake, tapo įkai
tais. Moterys ir vaikai 
būsią išleisti, anot Irako 
prezidento Saddam' o (da
lis jų jau išvyko), bet 
vyrai liksią tol, kol JAV 
raštu pasižadės nepulti 
Irako.

Daug vilčių dedama į 
rugsėjo 9 d. numatytą 
prezidento Bush' o susiti
kimą Helsinkyje su Sovie
tų Sąjungos prezidentu 
Gorbačiov' u. Iki šiol Sovie
tų Sąjunga, nors iš prin
cipo pasisakė už Irako in
vaziją Kuwaitan, bet susi
rūpinusi masiniu JAV karių 
gabenimu Saudi Arabijon. 
Be to, Sovietų Sąjungos 
kariniai patarėjai dar te
bėra Irake ir tebeapmoko 
Irako karius, kaip naudoti 
milžinišką kiekį Sovietų 
jiems parduotų ginklų.

Šalia to, kad 
Amerika turi apsispręsti, 
ar jos kariuomenė prie 
Persų įlankos lauks iki 
Irakas bus ekonominiai su
žlugdytas ir pats pasi
trauks iš Kuwait' o, ar 
staigiu kariniu puolimu 
bandys paklupdyti Iraką 
jau už kelių mėnesių. Abi 
galimybės yra rizikingos ir 
karinis įsikišimas, be abejo, 
yra pats rizikingiausias, 
nes gali sukelti tikrą gais
rą Viduriniuose Rytuose.

Paraštėje įdomu pažy
mėti, kad Amerika nutarė 
Japonijos, Vokietijos ir 
turtingųjų arabų kraštų 

prašyti pinigų, nurodant, 
kad jeigu Amerikos kariai 
turi kovoti už visų naftos 
interesus, tai visi turi 
prisidėti bent pinigais. Yra 
Amerikoje manančių, kad 
toks prašymas nėra labai 
įžvalgus, nes amerikiečių 
kariai tampa lyg samdomi 
kareiviai, o pati Amerika 
- tarsi kokia tarptautinė 
policija.

KANADOS KARIUOMENĖ 
APSUPO INDĖNŲ 
REZERVATUS TlEŠ 
MONTREALIU

Tarytum žengta kelis 
šimtmečius atgal. Tarytum 
ir vėl kartojami seni Holy
wood' o filmai, kur laukinius 
indėnus sutvarko linksmai 
trimituojanti jankių kava
lerija. Tarytum ir vėl pa
kartojama šiurpi drama 
tokių vietovių, kaip Woun
ded Knee. Jeigu kas nėra 
skaitęs knygos BURY MY 
HEART AT WOUNDED 
KNEE, turėtų ją dabar ; 
paskaityti. Tiesa, rašant 
šias enutes žuvo tiktai die
nas Quebec' o provincijos 
policininkas ir buvo sulam
dytos šešios Suretė du Que
bec (taip paslaptingai vadi
nasi šios provincijos poli
cija) mašinos, kurias indė
nų Mohawk gentis panau
dojo daliai savo barikadų 
ant kelio, vedančio jų gy
venvietėm Keliasdešimt 
indėnų buvo provincijos 
policijos, (trumpai S.Q.) 
suimti ir apdaužyti. Vienas 
senesnio amžiaus indėnas 
mirė nuo širdies smūgio po 
to, kai keliadešimt indėnų 
automobilių, vežančių iš 
rezervato vaikus, moteris 
ir senelius, buvo kvebekie- 
čių prancūzų apmėtyti ak
menimis ir cemento gaba - 
lais. Beveik visų indėnus 
vežančių mašinų buvo iš
daužyti langai ir kelios 
dešimtys vaikų, moterų ir 
senelių lengviau ar sunkiau 
sužeisti. Prie indėnų bari
kados ties Mercier tiltu ir 
vidury Montrealio miesto 
prie premjero Bourassa 
įstaigos buvo suorganizuo
tos triukšmingos demonst
racijos ir deginamos indė
nų iškamšos.

Ir visa tai prasidėjo 
todėl, kad, kaip praeitame 
NL numeryje minėta, Okos 
miestelio burmistras pran
cūzas su keliais kitais 
idėjos draugais, miestelio 
tarybos nariais ir keliolika 

'biznierių, nutarė atimti iš 
indėnų jų genties kapinyno 
žemę ir padidinti dvigu
bai miestelio golfo aikštę, 
iš devynių skylių aikštės - 
padaryti aštuoniolikos, 
pastatyti dar šalia kondo- 
miniumus ir gerai pasipel
nyti.

Kai indėnų rezervato 
gyventojai ir genties vadai 
atsisakė savo žemes per
leisti Okos miesteliui ir 
barikada užtvėrė kelią 
rezervatan, burmistras pasi
skundė provincinei valdžiai, 
o tosios galva - premjeras 
Robert Bourassa - įsakė 
provincinei policijai jėga 
išardyti barikadą ir indė
nus sudrausminti.
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Žemėlapyje matoma Kanesatake vietove, kur armija apsupo indėnų Warriors, 
nuvertę paskutinę greitkelio barikadų. Armijos vadovybė davė įsakymų, kad kol vyksta 
derybos, kariai neitų į priekį. -----

Keli šimtai ginkluotos 
provincinės policijos puolė 
nakčia barikadą, bet juos 
pasitiko indėnų rezerv^t^ 
genties gynėjų (warriors) 
šūviai ir kai vienas, medin 
įsilipęs, policininkas krito 
žemėn negyvas, policinin
kai, palikę 6 savo automo
bilius, skubiai pasitraukė. 
Po keliolikos dienų svars
tymo, Bourassa pakvietė 
Kanados kariuomenės dali
nius, kad neklaužadas "lau
kinius" indėnus sutvarkytų. 
(Beje, indėnus "laukiniais" 
- sauvage - vadina provin
cijos prancūzų pradžios 
mokyklose ir gimnazijose 
tebenaudojamuose istorijos 
vadovėliuose. Anglų kalbos 
Kanados istorijos vadovė
liuose jie taip nebevadina- 
mi).

Abi indėnų gyvenvietes 
(Kanesatake ir Kahnawake) 
pradėjo supti keli tūkstan
čiai ginkluotų lengvaisiais 
ir sunkiaisiais automatais, 
artilerija, šarvuočiais, žem
semėmis, malūnsparniais ir 
greitaisiais motorlaiviais. 
Visai šiai armadai vado
vavo net keli generolai. 
Už šios kariuomenės, taigi 
užnugaryje, susitelkė keli 
šimtai minėtos provincinės 
policijos, kuri ir dabar 
sulaiko visus, norinčius į- 
važiuoti arba išvažiuoti iš 
rezervatų ir tiktai patik
rinusi arba paleidžia, ne
paleidžia arba suima.

Tiktai po ilgokų derybų 
į rezervatus buvo leista į- 
vežti maisto ir vaistų. 
Kariuomenės patruliai buvo 
žymiai labiau sukalbami. 
Tačiau, pagal iš anksto 
nustatytą apsupimo planą, 
kariuomenės daliniai vis la
biau supo rezervatus ir 
nuardė indėnų barikadas. 
Kahnawake vietovėje tai 
buvo padaryta bendromis 
karių ir indėnų gynėjų jė
gomis. Tuo tarpu Kanese- 
take (prie Okos) indėnai 
buvo pamažu sustumti į 
keliolikos šimtų kvadrati
nių metrų plotelį ir, laik
raštį leidžiant, dar nebuvo 
pasidavę. Tų indėnų gynėjų 
yra apie 30 ir jie atsisako 
pasiduoti ir padėti ginklus,

. <HILI, GRlMSHAWfCanadian Press)
Indėnų vadė Jenny Jack, atvykusi iš Britų Kolumbijos, 
Kaina Kareiviams Okoje. Ji turėjo didelės įtakos, kad pri
laikytų įpykusius mohaukus nuo neapgalvotų veiksmų .ka
reiviams slenkant į priekį...

jeigu bus atiduoti provinci
jos policijai, kurios visos 
provincijos indėnų gentys 
nuo seno neapkenčia dėlei 
jų netolerancijos ir net 
atviro rasizmo.

Apsupimo žiede randasi 
indėnų bendruomenės medi
cinos būstinė, kurioje gy
doma nuo alkoholizmo. Šis 
pastatas tapo indėnų gynė
jų komandos būstine. Joje, 
be pačių gynėjų, yra ne
mažas skaičius indėnų vai
kų ir moterų, ieškančių 
prieglobsčio. Pasitarimai 
tebevyksta. į rezervatus 
atvyko indėnų genčių va
dai iš visos Kanados ir 
Amerikos, ir dalyvauja 
pasitarimuose. Dalyvauja 
juose ir genties motinos, 

kurios tradiciniai turi le
miamą balsą, ir dvasios 
vadai. Indėnai sutinka pa
dėti ginklus, jeigu jų re
zervatus ateityje saugos 
ROMP ir pačių indėnų 
policijos daliniai nuo Que
bec'© provincijos policijos 
keršto ir persekiojimų.

Federalinė vyriausybė ir 
min. pirm. Mulroney į šią 
tragišką situaciją kurį lai
ką visai nereagavo, o vė
liau pasitenkino trafareti
niais pareiškimais ir mig
lotais pažadais. įvykiais 
susidomėjo Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių komisija, 
bet jos atstovai buvo po 
kelių dienų provincijos 
policijos išprašyti iš rezer-
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Ui Lietuvos iilaisvinima! Ui Utikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituante! Loyautd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Bendradarbių, ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraSdai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuotiira, grūdinami tik 
ii anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

37-TOJOJE EUROPOS LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖJE:

EUROPOS LIETUVIŲ 37-tos STUDIJŲ SAVAITES 
DALYVIAI, ATSTOVAUJANTYS ĮVAIRIOMS LIETUVIŲ 
įSĖIVIŲ BENDRUOMENEMS, TAIP PAT I§ LIETUVOS 
ATVYKĘ Į EINSIEDELN1 Ą ŠVEICARIJOJE; ———

PAREIŠKIAME:

Mes pritariame Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos ir Ministrų Tarybos veiklai ir darbui, palaikome 
jas ir kviečiame visas valstybines, politines ir visuomeni
nes Lietuvos jėgas konsoliduotis ir nukreipti savo veikimą 
viena kryptimi - įtvirtinti Lietuvos valstybinę nepriklau
somybę.

Mes raginame visus Lietuvos žmones, kur jie begyven
tų - Lietuvoje ar užsienyje - iš naujo susitelkti ir saugo
ti visų Lietuvos jėgų vienybę.

Mes pažymime, kad demokratijai būdingi vieši nuomo
nių skirtumai turėtų reikštis taip, kad nekenktų mūsų 
šventiems siekiams ir nesilpnintų demokratiškai išrinktos 
ir apgulties sąlygomis dirbančios Respublikos vadovybės 
veiklos. Mes prašome vengti visko, kas galėtų būti aiški
nama, kaip skirtumai tarp piliečių daugumos siekimų ir 
jos atstovų parlamente ar vyriausybėje veiksmų. Visada 
teikime pirmenybę laisvos, nepriklausomos ir demokrati
nės Lietuvos kūrimui.

Einsiedeln, 1990 rugpjūčio 11 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LIETUVIŲ IŠEIVIJOS 
ATSTOVŲ KREIPIMASIS Į PASAULIO TAUTAS IR~ 
VALSTYBES ' "------------------------- -y <

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990 m. 
kovo 11 dienos aktais paskelbė 1918-1940 m. egzistavu
sios nepriklausomos Lietuvos Respublikos tęstinumą ir 
tuo veiksmu tiesioginiu būdu priminė pasaulio tautoms, 
kokia yra dabartinė Lietuvos Respublikos ir TSR Sąjun
gos santykių esmė, nusakoma, kaip sugrįžtančio teisėtu
mo ir tebesitęsiančios prievertos konfliktas. Ši padėtis, 
turi būti kuo greičiau sureguliuota teisėtumo pagrindais.

TSR Sąjunga atsakė ultimatumais ir grąsinimais, jėgos 
demonstravimu ir ekonomine blokada, Lietuvos Respubli
kos Užsienio reikalų ministerijos duodamų vizų nepripa
žinimu TSRS kariškių kontroliuojamose įvažiavimo į Lietu
vą vietose.

Todėl Lietuvos Respublikos ir lietuvių išeivijos atsto
vai, susitikę 37-ojoje Europos lietuviškųjų studijų savaitė
je, Einsiedelne, Šveicarijoje, ir apsvarstę dabartinę padė
tį, pareiškia:

1. Lietuvos Respublikos suvereniteto varžymai, kuriais 
TSR Sąjunga ligi šiol tęsia 1940 m. įvykdytų Stalino 
aneksijų politiką, turi būti kuo greičiau panaikinti;

2. Lietuvos Respublika, siekianti dalyvauti Europos 
demokratinių tautų bendrijoje, užtikrinti piliečių ir žmo
nių teises ir įvykdyti jos įstatymais numatytas politines 
ir ekonomines reformas, turi pati kontroliuoti savo vals
tybines sienas.

3. TSR Sąjunga neturi jokio teisėto pagrindo daryti 
kliūtis Lietuvos žmonių bendravimui su kitur gyvenan
čiais asmenimis, kaip ir trukdyti Lietuvos Respublikai 
įstoti į tarptautines organizacijas.

Mes tikimės, kad demokratinės visuomenės ir vyriausy
bės nesitaikstys su tokiais Lietuvos suvereniteto uzurpa- 
vimais ir pažeidinėjimais, prisidės prie padėties Lietuvoje 
ir visame Baltijos regione normalizavimo. Kai leidžiama 
tautų ir valstybių teisę atimti didesnės valstybės jėga, 
pavojuje atsiduria visa tarptautinė teisė.

Vytautas Landsbergis, Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos Pirmininkas,- Vytautas Bieliauskas, PLB 
Valdybos Pirmininkas; Kazimieras Motieka, Lietuvos Res- 
puliKos Aukščiausiosios Tarybos Pirm. Pavaduotojas; Nar
cizas Prielaida, Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės Pirm.; 
Jaras Alkis, Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Pirm; 
Antanas Razma, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Val
dybos Pirmininkas; Stasė Baltus, Belgijos Lietuvių Bend
ruomenės Pirmininkė; Ričardas Bačkis, Prancūzijos Lie- 
’tuvių Bendruomenės Pirm.; Mirga v. Spanje-Augustaitytė, 
-Olandijos Lietuvių Bendruomenės Pirm.; Irena Joerg-Nau- 
džiūnaitė, Austrijos Lietuvių Atstovė; Kazys Lozoraitis, 
Italijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos Vicepirm*7 
Kęstutis Ivinskis,Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tary
bos narys.

Einsiedeln, 1990, rugpjūčio mėn. 11 d.
/Informacijas pateikė- Frances Vaškiutč
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vatų. Kanada, taip iškal
bingai pamokanti kitas 
valstybes kaip elgtis su jų 
mažumomis, turėtų pati 
save pamokyti, kaip elgtis 
2 psl.

su vieninteliais tikrais ir 
"distinct" Kanados gyvento
jais, kuriuos baltieji žudė, 
apgaudinėjo, krikštijo gink
lais ir galiausia uždarė į 
rezervatus. Indėnų ir eski
mų traktavimas yra Kana
dos gėda, kurią reikia ne-

Panevėžyje šLm. rugpjūčio 17 d. į dausas iškeliavo Lenino stovyla.

,_____________ _______________________ Nuotr. Artūro Milasąusko.
Praneša ELTA
JELCINAS - "PASIRAŠYKIM BENDRADARBIAVIMO 
SUTARTĮ"

TASS liepos 9 d. pranešė, kad Rusijos respublikos 
Aukščiausios Tarybos pirmininkas Boris JELCINAS ir mi
nistras pirmininkas Ivan SULIAJEV pasiuntė laišką V. 
LANDSBERGIUI ir K. PRUNSKIENEI, siūlydami pasirašy
ti "abipusiai naudingo bendradarbiavimo sutartį 1991 
metams". Vilniaus radijas atkreipė dėmesį į tai, kad 
laiškas buvo adresuotas Lietuvos Respublikos, o ne Lietu
vos SSR, vadovams ženklas, kad Rusijos vadovai priima ---------
Lietuvių formuluotę.

Jelcin'o politinės bazės, Sverdlovsko miesto, gyvento
jai pasiuntė Vilniui ir Maskvai pareiškimus, remiancius 
Lietuvos nepriklausomybę. Dienraštis SOVIETSKAJA ES- 
TONIJA išspausdino jų tekstą: "Nėra laisvės be solida
rumo; už jūsų laisvę ir už mūsų. Mes, Sverdlovsko gyven
tojai, pripažįstame Lietuvos nepriklausomybę ir pasisako
me prieš bet kokias sankcijas, nukreiptas prieš laisvę 
mylinčią lietuvių tautą, kuri sutraukė imperines grandi
nes, norėdama sukurti civilizuotą visuomenę".

LIETUVIAI KOPENHAGOJE SUSITINKA SU MOLDAVŲ 
ATSTOVAIS

1990 m. birželio 8 d. lydimas VLIKo pirmininko dr. 
Kazio Bobelio, Lietuvos Užsienio reikalų ministras Algir- 
sas SAUDARGAS susitiko su Moldavų atstovais. Pokal
byje dalyvavo ir rumunų atstovai.

Moldavai dar kartą patvirtino Moldavijos SSR Aukš
čiausiosios Tarybos 1990 m. gegužės 3'1 dienos' nutarimą, 
kuris:

1. besąlyginiai pripažino lietuvių tautos apsisprendimo 
ir valstybingumo teises.

2. pripažino Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą kaip de- 
... ,';<.JAPkl’atįškai išrinktą Barlamentfli; . „

3. pareiškė, kad Moldavijos SSR neturi jokių ekonomi 
nių, finansinių ar kitokių pretenzijų Lietuvos res
publikai;

4. patvirtino, kad Moldavijos SSR nori užmegzti tie
sioginius diplomatinius, ekonominius ir kultūrinius 
ryšius su Lietuvos respublika;

5. pasiūlė Lietuvos respublikos parlamentui įsteigti 
nuolatines diplomatines misijas Moldavijoje ir Lie
tuvoje;

6. pareikalavo, kad nuo Lietuvos būtų nuimta blokada;
7. kreipėsi į Sovietų Sąjungos ir Lietuvos vyriausybes 

pradėti konstruktyvų dialogą.

delsiant panaikinti, prade
dant tartis dėlei visų indė
nų žemių ir privilegijų.

jeltcin’as siūlo
RADIKALIAI TVARKYTIS

Rusijos Respublikos prez. 
Boris Jeltcin' as pareiškęs, 
kad "neturtas ir vargas 
yra plačiai paplitęs", patie
kė radikalią programą, ati
mant centralinei Sovietų 
valdžiai teisę planuoti 
krašte ekonominį gyvenimą, 

Jeltcin'o vyriausybė 
paruošė 250 psl. planą 
privačioms nuosavybėms, 
perėjimą į laisvą prekybą 
per 2 metus ir naujus įsta
tymus, liečiančius verslą, 
mokesčius, kreditus ir dir
bamos žemės nuosavybę.

Jeigu planas bus priim
tas kitų 14-kos respublikų, 
tai nuo spalio 1 d. jis bus 
pradedamas vykdyti.

Vienas įdomių punktų - 
jo siūlymas, kaip pervesti 
pinigus ekonominiam per
tvarkymui. Centras bus, 
priverstas reaguoti.

TRŪKSTA DUONOS 
MASKVOJE

Grįžusius iš atostogų : 
maskviečius pasitiko nau
jas nedateklius - krautuvių 
lentynose nebėra duonos, 
tik kur ne kur menki juo
dos duonos ištekliai. Vie
tos spauda ir televizijos 
programa mini, kad duonos 
trūkumas sukėlė žmones 
prieš Rusijos carą kovo 
mėn. 1917 m.

Pagrindinė priežastis, . 
žurnalistų sakymu, yra pa
senusi technika ir patyru
sių kepėjų pasitraukimas iš

menkai apmokamo darbo. 
IZVESTIA pranašauja, kad 
duonos trūks tol, kol ne
bus susigaudyta, kaip nu
imti derlių, nes žemdir
biams trūksta traktorių, 
kuro ir darbo rankų.

JAUNI LIETUVIAI KARIAI 
KALINAMI ČEKOSLOVA
KIJOJE.

Keturi Lietuvos piliečiai 
tarnavę TSRS ginkluotose 
pajėgose Čekoslovakijoje, 
Milovice mieste k-da 
083011 Polevaja počta 
83011, 1990 m. gegužės 13 
d. pasitraukė iš dalinio. 
Birželio pradžioje trys su
laikyti Čekoslovakijos pa
sienyje (Nausėda Egidijus, 
Valentino, gim. 1970 m.; 
Dubauskas Virgilijus, Vinco 
gim. 1970 m.; Babuolis
Renatas, Antano, gim. 
1968 m. ir vienas Lenki
jos pasienyje - Krikštoponis 
Virgius).

Šiuo metu randasi Milo
vice mieste k-d 080889, 
uždaryti vienutėse, jau 
pusantro mėnesio jiems 
neleidžia susirašinėti su tė
vais. iš kamerų išleidžiami 
25 minutes per dieną, lau
kia teismo. Sumažino mais
to davinį, neduoda spaudos.

Krašto apsaugos depar
tamentas išsiuntė TSRS de
putatės Z. Sličytės raštą 
vyriausiam prokurorui 
atsakymo jokio. Patys vai
kinai ėmė protestuoti 
tėvai pirmą laišką gavo 
per draugus, kuriame jie 
viską papasakojo. Dabar 
maistą pagerino, bet tardy
tojas nuolat siūlo pasira-

ĮVYKIAI LIETUVOJE

Paskutinių kelių savaičių bėgyje iškilo į viešumą nuo
monių skirtumas Lietuvos Aukščiausioje Taryboje. CHI
CAGO TRIBUNE 1990 m. rugpjūčio 8 d. aprašė politinį 
nesutarimą tarp V. Landsbergio ir K. Prunskienės dėl su
darymo Lietuvos delegacijos pasitarimams su Maskva.

Atrodo, kad Lietuvoje dar nėra pilnos demokratijos ir 
darbų pasidalinimo supratimo. Demokratiniame krašte 
visus valstybinius pasitarimus vykdo vyriausybė, o sutar
čių projektus pristato parlamentui patvirtinti - ratifikuo
ti. Paskutinėmis žiniomis jau yra sudaryta kompromisinė 
pasitarimų delegacija iš keturių vyriausybės ir keturių 
Aukščiausiosios Tarybos atstovų. Dar nėra paskelbta kas 
Lietuvos delegacijai vadovaus.

VLIKas savo beveik kasdieniniame pasikalbėjime su 
Lietuvos vyriausybės ir Aukščiausiosios Tarybos nariais 
juos informuoja apie išeivijos veiklą, daro žygius Lietu
vos nepriklausomybės klausimą kelti tarptautinėje (E.P. 
ir Helsinkio Akto) konferencijose ir pabrėžia svarbą iš
vystyti artimesnį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir išei
vijos organizacijų atstovų. Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo 
Komiteto atstovai yra pakviesti atvykti į Lietuvą pasi
tarimams.

VLIKAS REMIA LIETUVOS VYRIAUSYBĘ

Lietuvos Užsienio reikalų ministrui A. SAUDARGUI 
esant J.A.V., VLIKas nupirko telefakso aparatą užsienio 
reikalų ministerijos reikalams. Lietuvos vyriausybei yra 
nupirkti 2 "Hewlett Packard Laser printers", kurie veikia 
kartu sukompiuteriais ir šiomis dienomis jie bus pervežti 
į Vilnių. Vyriausias Lietuvos Išlaivinimo Komitetas pa
dengė Lietuvos užsienio reikalų ministro A. Saudargo 
išlaidas Kopenhagoje (CSCE Konferencijoje) ir jo kelionę 
iš Kopenhagos į Oslo ir atgal. Taip pat išmokėjo $5,000 
sumą Lietuvos vyriausybės nariams.

AUKA TAUTOS FONDUI -------------------------------------- .
Estes Lauder, didelė ir visame pasulyje žinoma kos

metikos kompanija per sen. A. D' AMATO ir ELTOS di- ' 
rektorių J. BOBELĮ, Tautos Fondui atsiuntė $15,000.- 
auką VLIKo projektui - Lietuvos demokratizacijos išvys
tymui paremti.

Visi lietuviai, kurie perkate Estes Lauder kosmetikos 
produktus, prašome paminėti, 
jų paramą ir kad naudosite jų 

šyti įvairius dokumentus.
Medžiaga perduota Užsie

nio reikalų ministrui Sau
dargui. Vaikinai prašo, kad 
jais pasidomėtų žurnalistai 
ir, jeigu įmanoma, atsiųsti 
advokatą iš Lietuvos. LIC

KOREKTŪROS KLAIDŲ 
ATITAISYMAI

NL Nr.3(1(31-32) įvykių 
Apžvalgoje, minint Liberi
joje vykstančius neramu
mus, to krašto prezidento 
Samuelio D o e atspaus-

kad Lietuva yra dėkinga už 
gamybos produktus.

dintas tiktai vardas, pavar
dė praleista.

NL Nr. 33-34 atspausdin
ta, kad Irakas turi 2 mili
jonų armiją, o turi būti 1 
milijono armija.

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 šūkis. “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!“

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVOS,LATVIJOSIRESTIJOS KELIAI į LAISV^
Vytautas Skuodis

( Svarbesnių įvykių kronika: 1990 metu balandžio mėn.) 
/ tęsinys Į

JAV WYOMING valstijos gubernatorius Sullivan 
tos valstijos kongresui pasiūlė proklamaciją, kuri buvo 
priimta. Joje JAV prezidentas G. Bush raginamas įtaigo
ti Sovietu vyriausybę, kad ji gerbtų, LIETUVOS žmonių 
laisvą valią.

Iki balandžio mėn. 6 d.
LIETUVOS kardinolai ir vyskupai kreipėsi i tautą, 

išreikšdami pritarimą KOVO 11d, NEPRIKLAUSOMYBĖS 
AKTUI ir siūlydami nekaltinti vieni kitų, ir nebesvarstyti 
ar reikėjo šiuo metu ryžtis nepriklausomybei, ir nepasi
duoti provokacijoms. Išreiškė dėkingumą visiems, kurie 
remia Lietuvos nepriklausomybės bvlą.

Lietuvos Komjaunimo Sąjungos CK paskelbė pa
reiškimą Lietuvos Respublikos AT-ai ir visiems geros 
valios žmonėms, kuriame pasisakoma prieš Įžūlius Visa
sąjunginės Lietuvos Komjaunimo Sąjungos sukarinto sky
riaus veiksmus Lietuvoje, kuriais siekiama toliau įtvir
tinti okupaciją ir prašoma, kad M. Gorbačiov'as įvestą 
savo prezidentinį valdymą Lietuvoje. Pareiškime sakoma, 
jog tai šlykštus SSKP platformininkų inspiruotas aktas, 
įžeidimas visą Respublikos žmonių, Lietuvos jaunimo. 
’’Mūsą pozicija yra išreikšta protesto telegramoje SSSR 
prezidentui ir kreipimesi į pasaulio jaunimo organizaci
jas "Dėl Lietuvos Respublikos pripažinimo".

Iš LIETUVOS į Kremlių pasiųsta daugiau kaip 
150.000 telegramų, reikalaujant, kad būtų nutrauktos 
visos SSSR akcijos Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos apsisprendimo dienimis tarnybą Valstybės 
Saugumo komitete metė 30 karininkų.

Reuterio agentūros pranešimu, KLAIPĖDOS uostas 
kontroliuojamas sovietų kariuomenės.

Generolas V.Varenikov'as, vadovavęs desantininkų 
veiksmams VILNIUJE, LKP (SSKP) laikraštyje "Tarybų 
Lietuva", "mąsto" apie...demokratiją.

MASKVOJE leidžiamas laikraštis "Argumenty y 
fakty" paskelbė sociologinės apklausos rezultatus, kuris 
rodo, kad įvairiuose SSSR miestuose Lietuva turi daug 
rėmėjų. Tallinne- 52%, Lvove - 43% gyventojų pritaria 
Lietuvos nepriklausomybei. Kišiniove 43% gyventojų gal
voja, kad niekas neturi teisės kištis į lietuvių sprendimą.

ESTIJOS banko direktorius Ostason pareiškė , 
jog nuo š.m.gruodžio mėn. sovietinis rublis Estijoje bus 
pakeistas estiška krona.

JAV Valstybės sekretorius J.Baker spaudos atsto
vams pareiškė: "Sovietų elgesys LIETUVOJE yra labai 
svarbus, nes nuo jo priklausys tolesnis JAV-SSSR santy
kių išsivystymas. Jis dar pridėjo, kad susitarta, jog PA
BALTIJO laisvės problema turėtų būti išspręsta taikos 
dvasia.

LIETUVOS Respublikos vyriausybei atstovauti į 
Londoną buvo atvykusi Lietuvos Respublikos AT deputa
tė ir premjerės padėjėja Laima Andrikienė, kurią oficia
liai priimti buvo žadėta ir Didž.Britanijos Užsienio Rei
kalų ministerijoje. Tačiau Lietuvos atstovė galėjo tiktai 
įteikti Lietuvos Respublikos AT pirmininko V.Landsbergio 
laišką, adresuotą Didž.Britanijos vyriausybės vadovei 
M. Thatcher.

IZRAELIO Užsienio Reikalų ministeris Moše Arens 
vengė atsakyti į Lietuvos Respublikos AT p-ko V.Lands
bergio pasiūlymą pradėti diplomatinius ryšius su Lietuva.

Balandžio mėn. 6 d.
VILNIUJE įvyko piketas prie respublikines proku

ratūros rūmų, kuriame dalyvavo apie 3.000 žmonių. Rei
kalauta, kad kariuomenė pasišalintų iš pastato. Susirin
kusiems kalbėjo tikrasis Lietuvos Respublikos prokuroras 
A, Paulauskas.

Lietuvos Respublikos prokuroro Artūro Paulausko 
ir kolegijos sekretoriaus Jono Smaliuko informacinis 
pranešimas skelbia, kad kovo 30 d. Lietuvos Respublikos 
pastatą užgrobė ginkluota SSSR Vidaus Reikalų m-jos 
kariuomene. Balandžio 5 d. grobikus sustiprino automati
niais ginklais ir ašarinėmis dujomis ginkluoti kareiviai. 
Pradėtas Prokuratūros griovimo darbas. Grupė SSSR 
Generalinės Prokuratūros darbuotojų, vadovaujama SSSR 
Generalinio prokuroro I-jo pavad. A. Vasiljev'o, skubiai 
pradėjo formuoti alternatyvinės prokuratūros organus. 
Generalinio prokuroro įsakymu, alternatyvinės Lietuvos 
"TSR" prokuratūros vadovu paskirtas iš kitos respublikos 
atvežtas karinės prokuratūros darbuotojas A. Petrauskas. 
Kišimasis į miestų, rajonų prokurorų darbą. Nežiūrint 
to, apie 95% Respublikos Prokuratūros ir miestų bei 
rajonų prokuratūrų darbuotojų vieningai parėmė Lietuvos 
Respublikos Prokuratūros vadovybę, kurią paskyrė Res
publikos AT.

VILNIAUS Spaudos Rūmuose, kol kas įsikūrę rūsy
je kareiviai laikinai buvo įkalinę 9 jaunuolius su žaliais 
tvarkdarių raiščiais. Juos tiktai vidudienį išlaisvino Lie
tuvos Respublikos AT deputatas Zigmas Vaišvila. Lei- 
dyklos patalpose susidarė "dvivaldystė"- įgaliotų asmenų 
grupė užėmė svarbiausius postus šalia kareivių. Dirbti 
pasidarė labai sunku. Neminint psichologinių atakų, su
triko tiekimas. SSKP CK partinių leidyklų nurodymu, 
nutrauktas poligrafinių dažų tiekimas.

VILNIAUS Darbininkų Sąjunga pareiškė protestą, 
kad Lietuvos darbininkų vardu daro pareiškimus "Jedinst- 
vo", LKP(SSKP) ir kitos panašios grupės. Kviečiami Vil
niaus dirbantieji kartu su Darbininkų Sąjunga remti Res
publikos vadovus.

Kai kuriose VILNIAUS įmonėse įvyko trumpi 
įspėjamieji streikai ir mitingai prieš Lietuvos nepriklau
somybę. Mitinguose kalbėjo SSSR AT deputatai iš grupės 
"Sojuz" (Sąjunga) ), kurie kurstė neklausyti Lietuvos Res
publikos AT, pasitikėti Sovietų Sąjunga ir reikalavo Lie
tuvoje įvesti "prezidentinį valdymą" iš Maskvos. Panaši 
akcija buvo pravesta ir Šalčininkuose.

Sovietų pasienio sargyba atsisakė leisti JAV sena
toriui Alfonse D1 Amato iš Lenkijos įvažiuoti į Lietuvą.

PRANCOZIJ OJ E, Sorbonos Universitete susikūręs 
komitetas Lietuvai ginti, paskelbė didelės apimties mani
festą, kuriame rašoma: " Lietuva turi teisę į laisvę, 
kurią nori užginčyti tie, kurie prieš savaitę taip rėme 
Namibijos suverenumą". Po manifestu pasirašė daugiau 
kaip 100 prancūzų neeilinių intelektualų.

Iki balandžio mėn. 7 d.
V. Landsbergis Lietuvos Respublikos AT vardu 

pasiuntė sveikinimą ESTIJOS AT su pažangos ir demok- 
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ratijos jėgų pergale Estijos parlamente. Išreiškiama pa
dėka dėl Lietuvos nepriklausomybės valstybingumo pripa
žinimo.

LIETUVOS Respublikos AT į Lietuvos Radijo ir 
TV valdybą paskyrė 17 narių.

LIETUVOS Respublikos Ministerių Taryba išleido 
potvarkį, kuriuo Respublikos įmonės, įstaigos, organiza
cijos ir vykdomieji komitetai įpareigoti sustabdyti kari
nės įskaitos vedimą, neteikti kariniams komisariatams 
jaunuolių, turinčių registruotis šaukimo apylinkėse, sąra
šų, taip pat nė kitų dokumentų.

LIETUVOS KP CK IV-tasis plenumas kreipėsi į 
visų valstybių kairiąsias partijas ir organizacijas. Pabai
goje sakoma: "Mes, Lietuvos komunistai, kreipiamės 

į visas pasaulio komunistų, darbininkų, socialdemokratų, 
kitas socialinės pažangos partijas ir organizacijas pa
remti suverenią Lietuvos valstybę, savo galimybių lygiu 
tarpininkauti arba skatinti SSKP vadovybę pradėti abipu
sių Lietuvos ir SSSR santykių politinio sureguliavimo 
procesą.

LIETUVOS Rašytojų Sąjungos valdybos prezidiumas 
SSSR prezidentui M. Gorbačiov'ui, ryšium su jo kreipi
musi į lietuvių tautą, išreiškė nusivylimą jo veiksmais, 
pasipiktinimą neteisėtu sovietų kariuomenės grubiu 
kišimusi į politinius procesus Lietuvoje ir pabrėžė prita
rimą Lietuvos Respublikos AT nutarimams. M. Gorbačio
v'as raginamas atsiliepti į Lietuvos vyriausybės ragini
mus neatidėliojant pradėti derybas.

J M.Gorbačiov'o laišką Respublikos AT-ai ir Lie
tuvos žmonėms patys atsakė tūkstančiais telegramų į 
Kremlių, daugiatūkstantiniais pritarimo Nepriklausomybės 
Aktui mitngais miestuose ir miesteliuose, bažnyčių var
pais ir maldomis, išmintinga rimtimi net ir ekstremalio
se šių dienų situacijose.

VILNIUJE, Dailės Parodų rūmuose veikia Pabaltijo 
karikatūrų trienalė "Homo sovieticus-90".

LATVIJOS, LIETUVOS ir ESTIJOS telegramų agen
tūros (LIETA, ELTA, ETA) įkūrė informacijos biurą BAL
TIJA. Biuro uždavinys - kartu ruošti tekstinę informaci
ją, organizuoti keitimąsi ja bei jos platinimą ir Pabalty- 
je, ir už regiono ribų.

BALTIEJI RŪMAI pranešė, kad Lietuvos klausi
mas bus aptartas JAV prez. BUSH'o ir SSSR prez.Gor- 
bačiov'o pasitarimuose, kurie prasidės gegužės men.30 
d. Washington'e.

Balandžio mėn. 7 d.
įvyko papildomi deputatų rinkimai į Lietuvos Res

publikos AT. Buvo išrinkti dar 7 deputatai.
Didžiuoju LIETUVOS ŽMONIŲ PASITARIMU pava

dintas balandžio mėn. 7 d. mitingas VILNIAUS VINGIO 
PARKE. 300.000 susirinkusiųjų iš Vilniaus, kitų Respubli
kos miestų, iš Baltarusijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, 
Ukrainos, kitų SSSR kraštų bei užsienio šalių PARĖMĖ 
LIETUVOS LAISVĖS PASIRINKIMĄ. Ukrainos Tautinio 
Fronto RUCH atstovai, atvykę į Vilnių dalyvauti de
monstracijose už Lietuvos nepriklausomybę, su savo vė
liava per Vilnių žygiavo į demonstracijos vietą. Minia 
priėmė atsišaukimą į SSSR prezidentą M. Gorbačiov'ą, 
kad sutiktų tuojau pat pradėti 'pasitarimus su Lietuva.

Nepriklausomos Lietuvos priešininkai stengėsi su
organizuoti VILNIAUS įmonėse vienos valandos streikus. 
Streikų organizatoriai nesusilaukė norimo efekto. Dauge
lyje įmonių toks streikas visai neįvyko, net ir tokiose, 
kuriose yra nemažai LKP (SSKP) narių. Elektros suviri
ni© įrenginių gamykloje, turinčioje 2,500 darbuotojų, 
į 15 minučių užtrukusį mitingą susirinko tiktai apie 150 
žmonių, ir jų tarpe buvo daugiau stebėtojų, o ne aktyvių, 
dalyvių. Tačiau saujelė aktyvistų nusprendė nusiųsti M. 
Gorbačiov'ui telegramą, prašant Lietuvoje įvesti tiesio
ginį prezidento valdymą. Tokio pobūdžio telegramas 
Gorbačiov'ui "platformininkai" išsiuntė ir iš kai kurių 
kitų įmonių.

KAUNE įvyko Lietuvos Ūkininkų Sąjungos suvažia
vimas. Delegatai aptarė ūkininką reikalus, priėmė naujus 
įstatymus ir veiklos programą.

VILNIUJE įvyko savarankiškos politines organiza
cijos - Humanistų partijos - konferencija. Joje patvirtin
ta LHP programa, įstatai, statusas ir struktūra. Pagrin
diniai jos uždaviniai - nuolat ir sistemingai vykdyti per
tvarką pažangos kryptimi kultūros, socialinėje, aplinkos 
apsaugos, ekonomikos ir politikos srityje. Priimtame 
pareiškime siūloma LKP ir LKP(SSSR) pradėti taikias 
derybas dėl LKP turto pasidalinimo.

įvyko LIETUVOS Žaliųjų parlamento sesija.
VILNIUJE atlikta skubi miesto gyventojų apklausa 

parodė, kad 95% lietuvių, beveik 60% lenkų ir 42% rusą 
palaiko Lietuvos Respublikos AT nutarimus. Buvo ap
klausti 1486 vilniečiai. 12% lenkų ir 17% rusų apklausos 
dieną buvo dar neapsisprendę.

JAV Valstybės Sekretorius James Baker pasitarime 
su SSSR Užsienio Reikalų ministru E. Ševardnadze pasa
kė, kad taikingas LIETUVOS Krizes išsprendimas yra 
"labai ir labai svarbus reikalas būsimuose JAV-SSSR 
santykiuose".

KANADOJE^ Toronto miesto rotušėje buvo priim
tas LIETUVOS Respublikos AT pirmininko pavaduotojas 
B. Kuzmickas. Jis ragino Kanados vyriausybę pripažinti 
nepriklausomą Lietuvą. Jis pasirašė peticiją, raginančią 
Kanados vyriausybę pripažinti Lietuvą.

Balandžio mėn. 8 d.
VILNIUJE 4 vai. ryto pro Spaudos Rūmus pravažia

vo 20 automobilių karinė kolona. Po pusantros valandos 
kolona sugrįžo ir kareivių batalionas apsupo rūmus, ku
riuose buvo 60 laikraščių ir spaustuves darbuotojų. Ap
suptieji kreipėsi į radijo stotį, prašydami pagalbos. Krei
pimasis buvo perduotas per radiją 7 vai. ir būriai žmo
nių atvyko piketuoti. Atvykę 20 civilių mėgino sukelti 
provokacijas, tačiau nesėkmingai. Po vidurdienio žmonės 
iš rūmų buvo išleisti ir įleista kita darbuotojų pamaina. 
Radijas kas 10-15 minučių transliavo šio įvykio žinias 
visai Lietuvai. SSKP CK nariui Jurijui Afanasjevui, atvy
kusiam su LIETUVOS parlamento deputatais nuvaryti 
nuo Spaudos Rūmų SSSR Vidaus Reikalų ministerijos 
kariuomenės, vilniečiai užrišo Lietuvos tautinių simbolių 
skepetą, šaukė jam ačiū. Rūmų gynėjai gėlėmis ir ver
bomis apdovanojo ir A. Brazauską. Rūmuose pasiliko 
anksčiau juose įsikūręs karinis dalinys. Vakare 22 vai. 
prie šių rūmų įvyko roko muzikos koncertas. Koncertas 
truko iki 6 val.ryto.

KUPIŠKYJE įvyko mitingas. Jame dar kartą pri
tarta Respublikos AT KOVO 11 d. NUTARIMAMS. Pri- 
imta rezoliucija M. Gorbačiov'ui.

LENINGRADE įvyko mitingas Lietuvos Respubli

kai palaikyti. Kalbėta dviem klausimais: Gruzijos trage
dijos metines ir šiandieninė Lietuvos padėtis. Dalyvavo 
50-60.000 žmonių. Rezoliucijoje SSSR vadovybė raginama 
pripažinti Lietuvos Respubliką, smerkiama prievarta 
ir kareivių savivalė.

MOLDAVIJOS Liaudies Frontas Kišiniovo miesto 
centre suorganizavo demonstraciją palaikyti LIETUVOS 
nepriklausomybę. Dalyvavo apie 15-20.000 žmonių.

LATVIJOJE prasidėjo Latvijos piliečių delegatų 
kėlimas į pirmąjį kongresą. Vyksta Latvijos piliečių re
gistracija, prasidėjusi pavasarį. Sąrašuose jau 750.000 
žmonių. Registruojami ir užsienyje gyvenantys latviai.

Iki balandžio mėn. 9 d.
AUSTRIJOJE lankėsi LIETUVOS pramonės įmonių 

vadovai ir finansų atstovai, kuriuos buvo pakvietęs Du
nojaus Europos Institutas. Jie gavo pasiūlymų mainais 
į žaliavas pardavinėti Lietuvos prekes Vakarų Europoje. 
Su "Evidensbiuro" direktoriumi, kuris jungia 140 Austri
jos firmų, tartasi dėl lietuvių prekybos atstovybe's įstei
gimo Vienoje, o "Evidensbiuro" - Vilniuje.

ISLANDIJA teigiamai atsiliepė į LIETUVOS vyriau
sybės kreipimąsi, kad jos teritorijoje būtų pravesti pasi
tarimai tarp Lietuvos ir SSSR.

DANIJA pranešė, kad LIETUVAI galėtų tiekti 
1 milijoną tonų naftos.

Balandžio mėn. 9 d.
LIETUVOS Respublikos AT Nutarime dėl Lietuvos 

Respublikos piliečių šaukimo į SSSR ginkluotąsias pajėgas 
pabaigoje sakoma: "Lietuvos Respublikos piliečių paėmi
mas ir pristatymas į SSSR karines įstaigas karinei tar
nybai atlikti akivaizdžiai pažeidžia ne tik Lietuvos Res
publikos ir SSSR įstatymus, bet ir tarptautinės teises 
aktuose įtvirtintas Žmogaus ir Piliečio teises".

- VILNIUJE prie Arkikatedros buvo įspūdingai pami
nėtos smurto ir prievartos Gruzijos sostinėje Tbilisi me
tinės ir jų aukos. Tbilisio tragedifos mėtinėms pažymėti 
VILNIAUS JAUNIMAS PRIE Spaudos Rūmų įrengė aukurą 
ir budėjo prie atminimo liepsnelės.

UIKMERGĖJE palaidotas 28 metų Kęstutis Paki- 
nas, kuris iš tarnybos Sovietų Armijoje grįžo psichiškai 
ir fiziniai suluošintas ir gyvenimą baigė susidegindamas.

JAV prezidentas Bush ir Valstybės Sekretorius 
Baker pakartotinai pabrėžė, kad vyriausybė neužmerks 
akių Pabaltijo kraštų situacijai ir kad bet kokios karinės 
Sovietų akcijos Lietuvoje gali visus Amerikos-Sovietų 
ryšius pastatyti į blogą padėtį.

JAV Valstybes Sekretorius Baker spaudos konfe
rencijoje Washington'e pareiškė: "Mūsų pirmasis klausi
mas buvo Lietuva. Mes abu - prezidentas ir aš - pasa
kėme aiškiai, kad turi būti surastas taikingas sprendimas 
Lietuvoje". SSSR Užsienio Reikalų ministras E.Ševardna- 
dze toje konferencijoje pasakė: "Aš tikiu, kad mes eina
me prie sprendimų suradimo, prie taikaus sprendimo, 
kuris pilnai patenkins LIETUVOS žmonių ir Sovietų Są
jungos interesus pagal mūsų Konstituciją ir mūsų pagrin
dinius įstatymus".

Iki balandžio mėn. 10 d.
LIETUVOS parlamento narys Algimantas Cekuolis, 

ABC TV David Brinkley programoje pasakė, jog meluo
ja sovietai, kai sako, jog tarp Maskvos ir Lietuvos* Vyks
ta politinis dialogas. Tokio dialogo nėra.

SSSR Gynybos ministerija apkaltino LIETUVOS 
vyriausybę, kad ji kišasi į naujokų ėmimo reikalus Ir 
eina prieš Sovietų įstatymus.

SSSR AT 300 deputatų grupė pasiūlė paleisti Lie
tuvos Parlamentą , pravesti naujus rinkimus, įvesti 
SSSR prezidento valdymą Lietuvoje. Sąjūdžio veikla turi 
būti sustabdyta, o jo vadovai atiduoti teismui.

Tallinne SSSR Gynybos ministro pavaduotojas K. 
Kočetov'as susitiko su ESTIJOS TSR AT atstovais. Jam 
buvo pasiūlyta nuo š.m.gegužes mėn. įvesti Estijoje al
ternatyvią darbo tarnybą, o tarnaujantiems Sovietų Ar
mijoje atlikti tą tarnybą tiktai Estijoje. Generolui atsi
sakius priimti atitinkamus dokumentus, Estijos TSR AT 
pirmininkas A.Ruitell'is pasakė, kad pavasarinio šaukimo 
respublikoje neįmanoma surengti.

ESTIJOS Komunistų Partija atsiskyrė nuo SSKP. 
Specialioje konferencijoje už atsiskyrimą balsavo 432, 
3 balsai buvo prieš ir 6 susilaikė. Balsavime nedalyvavo 
apie 250 atstovų, kurių daugumas - rusai.

VARŠUVOJE paskelbtame pareiškime pažymima, 
kad LENKIJOS vyriausybė remia LIETUVOS nepriklauso
mybės deklaraciją ir reiškia viltį, kad lietuvių tautos 
apsisprendimo eiga vyks taikingai, nepakenks stabilumui 
Centro bei Rytų Europoje.

- Čekoslovakija, danija, Islandija . ir Nor
vegija pasiūlė savo teritoriją LIETUVOS ir SSSR pasita
rimams pravesti.

ITALIJOS Užsienio Reikalų ministerija paskelbė 
pareiškimą, kuriuo sveikina Lietuvos nepriklausomybės 
deklaracijos paskelbimą. Italijos vyriausybė labai džiau
giasi, kad lietuvių tauta turėjo galimybę pasisakyti per 
laisvus rinkimus, remiantis pliuralistiniais principais.

Amerikiečių HELSINKIO Komisija Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo Klausimams, paskelbė pareiškimą 
kuriuo kviečia SSSR taikingomis priemonėmis spręsti 
Lietuvą liečiančias problemas: "Mes tikimės, kad sovie- 
tine valdžia vykdys Helsinkyje prisiimtus įsipareigojimus 
ir nenaudos brutalių priemonių politinėms problemoms 
išspręsti". Pareiškimą pasirašė komisijos pirmininkas 
senatorius De Concini ir vicepirmininkas kongresmanas 
Hoyer.
- ČIKAGOS meras Richard M. Daley ir miesto ta

ryba priėmė rezoliuciją, kuria solidarizuojasi su lietu
viais, kovojančiais už Lietuvos laisvę.

Sovietu Žydų PIETŲ KALIFORNIJOS tarybos pir
mininkas Si Frumkin parašė JAV prezidentui G. Bush'ui 
laišką, raginantį jį pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. 
Šio laiško autorius taip pat yra Sovietų Žydų emigrantų 
draugijos vicepirmininkas ir Sovietų Žydų Tarybos Sąjun
gos direktorius.

Balandžio mėn. 10 d.
LIETUVOS Respublikos MT pirmininkė Kazimiera 

Prunskienė išsiuntė telegramą SSSR prezidentui M. Gor
bačiov'ui ir SSSR MT pirmininkui N. Ryžkov'ui siūlyda- 
ma SSSR vyriausybei pradėti rengti derybas bei atitinka
mus susitarimus dėl viso su SSSR ir Lietuvos Respublikos 
interesais susijusių klausimų komplekso.

Iki balandžio men. 11 d.
LIETUVOS Respublikos AT pirmininkas V. Landsber-
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gis išsiuntė telegramą SSSR prezidentui M. Gorbačiov'ui 
prašydamas ji neprisidėti prie ultradešiniųjų, didžiavals- 
tybiniŲ jėgŲ skatinimo tęsti neteisius 1940 metę veiks
mus Pabaltijyje.

SĄJŪDŽIO Seimo Tarybos posėdyje ST nariai, 
išrinkti deputatais j LIETUVOS parlamentų arba paskirti 
ministerials, atsistatydino iš SĄJŪDŽIO Seimo Tarybos.

VILNIAUS pagrindinėj spaustuvėje Sovietų karei
viai ir LKP (SSKP) vadeivos sustabdė Lietuvos nepriklau
somų laikraščių spausdinimų. Atsakydami į tai spaustu
vės darbininkai atsisakė spausdinti MASKVOJE leidžiamų 
laikraščių tiražus.

LATVIJOS TSR AT pirmininkas A. Gorbunovs, 
lankydamasis Ženevoje, pareiškė, kad naujai išrintas 
Latvijos parlamentas pirmų kartų susirinks gegužės mėn. 
3 d. ir yra numatyta pasekti Lietuvos pavyzdžiu, t.y.- 

paskelbti nepriklausomybę.
EUROPOS PARLAMENTAS priėmė rezoliucijų 

dėl LIETUVOS. Joje patvirtinama, jog Parlamentas re
mia reikalavimus išsaugoti LIETUVOS,LATVI J OS ir ESTI
JOS demokratines laisves bei istorines teises. Reikalau
jama, kad SSSR ir LIETUVOS vyriausybės pradėtų konst
ruktyvų dialogų ir, tokiu būdu, per derybas pasiektų 
sprendimų, kuriame atsispindėtų Helsinkio Baigiamojo 
Akto dvasia.

Buvęs JAV Valstybes Sekretorius George P.Shultz 
Pasulio Užsienio Reikalų taryboje pasakė kalbų, adresuo
tų SSSR prezidentui M.Gorbačiov'ui, kurioje jis siūlė: 
išvesti Sovietų kariuomenę iš jos grasinančios pozicijos 
Lietuvoje, paskelbti Lietuvos nepriklausomybės pripažini
mų ir tada tikrai lygiomis sųlygomis aptarti Lietuvos 
atsiskyrimo detales”.

Balandžio mėn. 11d.
- LIETUVOS Respublikos AT rūmų saleje jvyko svar

bus ir iškilmingas aktas: ištikimybės priesaikų Lietuvos 
Respublikai davė Vytautas Landsbergis, jo pavaduotojai, 
AT Prezidiumo nariai ir AT nuolatinių komisijų pirmi
ninkai, Respublikos ministerė pirmininkė Kazimiera 
Prunskienė, jos pavaduotojai ir ministerial.

LIETUVOS Respublikos AT priėmė įstatymų Del 
Lietuvos Respublikos AT Deputato Statuso.

Spaudoje paskelbtas Lietuvos Persitvarkymo Sųjū- 
džio projektas.

ESTIJOS TSR AT 73 balsais prieš 3 priėmė nuta
rimų, kuriame sakoma, kad Estijos gyventojų tarnyba 
SSSR ginkluotose pajėgose už Estijos teritorijos ribų 
nuo šiol laikoma neteisėta.

Iki balandžio mėn. 12 d.
Siekiant užtikrinti svarbiausių valstybinių įstaigų 

ir Respublikos vadovybės saugumų, Lietuvos Respublikos 
AT įsteigė apsaugos dalinį.

LIETUVOJE jau įregistruuota 18 bendrų Lietuvos 
ir užsienio šalių įmonių.

LKP vardu pradėti leisti laikraščiai "Tarybų Lie
tuva" ir "Sovietskaja Litva". Juos leidžia SSKP platfor
mos komunistai.

UKRAINOJE buvo suimta daug . demonstrantų, 
kurie kovo 31- balandžio 1 d.d.pasisake už Lietuvos 
.nepriklausomybę. Daugelis buvo nuteisti, tačiau 51 dar 
tebelaikomas suimtas, ir tardomas. Taip pat .tęsiamas 
apklausinėjimas ir tardymas 58 UKRAINOS deputatų, 
kurie tose demonstracijose dalyvavo, bet nebuvo suimti.

MASKVOS Kremliuje M.Gorbačiov'as Britanijos 
Užsienio Reikalų ministeriui Douglas Hurd kalbėjo, jog 
"nuotykių ieškotojų veikla dabartinėje Lietuvos vyriausy
bėje gali pareikalauti nepakeliamos kainos jos žmonėms, 
Sovietų Sųjungai ir pakenkti pasaulio taikai". Douglas 
Hurd patarė Gorbačiov'ui netaikyti Lietuvai embargo.

Balandžio mėn. 12 d.
VILNIUJE įvykusiame LATVIJOS TSR MT pirmini- 

ninko V.Bresis, ESTIJOS TSR MT pirmininko E.Savisaras 
ir LIETUVOS Respublikos MT pirmininkės K.Prunskienės 
susitikime priimta ekonominio bendradarbiavimo sutartis 
iki 2000 metų. Joje rašoma, jog sutartyje numatytos 
bendros ekonominio bendradarbiavimo kryptys ir laipsniš
kas Baltijos rinkos sukūrimas. Per 3 mėnesius bus įsteig
ta Baltijos Bendradarbiavimo Taryba ir jos komisija. 
Sutartis bus vykdoma neatsižvelgiant į tai, ar visos trys 
respublikos bus nepriklausomos, ar ne. Taip buvo sudary
ta Baltijos šalių rinka.

VILNIUJE, Katedros aikštėje įvyko studentų mani
festacija, kurioje buvo daugiau kaip 10.000 jaunuolių. 
Pritarta LIETUVOS RESPUBLIKOS AT KOVO 11 d. nu
tarimams, nusiųsta telegrama M. Gorbačiov'ui.

į VILNIUJE surengtų tarptautinį studentų forumų 
susirinko studentai iš Sovietų Sųjungos ir Rytų Vokieti
jos. Priimtame kreipimesi kviečiami visi studentai nu
traukti studijas ir susirinkti į protesto demonstracijų, 
jeigu bus panaudojamos SSSR karines jėgos prieš Lietu
vos žmonių valių, taip pat, jeigu būtų bandoma prievar
ta priversti Baltijos respublikų jaunuolius tarnauti oku- 
pacinėje armijoje.

JAV prezidentas G. Bush susitiko su amerikiečiais 
kilusiais iš Pabaltijo. į Baltuosius Rumus atvykę pabal- 
tiečiai žodžiu ir raštu prašė: LIETUVOS RESPUBLIKAI 
SUTEIKTI DE FACTO PRIPAŽINIMĄ, NEDARYTI JOKIU, 
EKONOMINIŲ AR PREKYBINIŲ NUOLAIDŲ SOVIETŲ 
SĄJUNGAI TOL, KOL JI NEPARODYS NORO GERA 
VALIA DERĖTIS SU ESTIJA, LATVIJA ir LIETUVA. 
Priminė prezidentui, kad JAV turėtų priešintis bet ko
kiems referendumams Pabaltijo valstybėse, kurių reika
laus SSSR.

Po JAV gyvenančių pabaltiečių priėmimo pas JAV 
prezidentų Bush, Gorbačiov'as pasakė žurnalistams, kad 
jis įspėja visus tuos, kurie nori pakeisti esamas SSSR 
sienas, to nedaryti, "nes tai ves į tokias skerdynes, iš 
kurių nebus galima išsikapstyti".

Karinio dalinio parduotuvėse marijampoliečiai, 
gaudami po 3 rulonus tualetinio popieriaus, privalėjo 
nusipirkti ir po vienų SSKP "platformininkų" laikraščio 
"Sovietskaja Litva" egzempliorių, kitaip minėtas popie
rius neparduodamas.

Iki balandžio mėn. 13 d.
LIETUVOS kardinolas Vincentas Sladkevičius ir 

vyskupai paskelbė kreipimųsį į tautų, kuriame sakoma: 
"Mūsų apsisprendimas, net jeigu būtų laikinai prislopin
tas, atneš vaisių netolimoje ateityje".

LIETUVOS Respublikos MT kabinete 17 ministerių. 
Jauniausiam iš jų - 28 metai, o vyriausiam - 65. Viduti
nis amžius - 49 metai. Savarankiškos LKP nariai sudaro 
4 psl .

mažiau nei pusę vyriausybės. Du iš jų iš LKP išstojo. 
Ministerių tarpe po vienų iš socialdemokratų ir krikščio
nių demokratų partijų. Pusė vyriausybės nepartiniai.

DEVYNI AMERIKOS jauni lietuviai, dirbantys LIE
TUVOJE, atsiuntė JAV prezidentui G.Bush'ui telegramų, 
kuria jis raginamas pripažinti naujų Lietuvos vyriausybę 
ir dėti pastangas, kad įvyktų Lietuvos ir SSSR derybos 
neutraliame krašte.

įsikūrė Lietuvos Psichiatrų Asociacija.
ESTIJOS TSR AT pripažino SSSR aukšiausiųjų 

valdžių Estijoje kaip neteisėtų nuo tos dienos, kada ji 
buvo įvesta. M. Gorbačiov'as ryšium su tuo turėjo ilgų 
telefoninį pasikalbėjimų šū Estijos TSR AT Prezidiumo 
pirmininku A. Riuitell ir ultimatine forma pareikalavo, 
kad jis atvyktų į Maskvų pasiaiškinti. A. Riuitell tuo 
pretekstu vykti į Maskvų ATSISAKĖ.

— Trys ESTIJOS šiaurytinės dalies miestų Narva, 
Kochtla-Jarve Silamiae Tarybos ir SSKP rajoniniai komi
tetai pareiškė, jog jie nevykdys Estijos TSR AT nutari
mų ir bus tiesioginėje ne Tallinno,o Maskvos priklauso
mybėje.

VOLYNĖS nepriklausomo ukrainiečių jaunimo sų- 
junga, protestuodama prieš BALTARUSIJOS TSR AT 
Prezidiumo teritorines pretenzijas LIETUVAI, pareiškė, 
kad bandant realizuoti šias imperines užmačias, jie iš
kels klausimų dėl VOLYNĖS žemių, šiuo metu esančių 
BTSR sudėtyje, grųžinimo UKRAINAI.

SSSR AT deputatas A. Murašovas viename inter
viu pasakė, kad LIETUVOJE daugelio rusų elgesys papik
tinantis ir iššaukiantis. Jis primena mažo chuligano, 
už kurio nugaros stovi suaugęs jo brolis, veiksmus.

ČEKOSLOVAKIJOS prezidentas Vaclav Havel'is 
pasisiūlė tarpininkauti tarp LIETUVOS ir SSSR.

JAV Darbo Unijų Federacijos prezidentas Lane 
Kirkland įteikė Valstybės Departamento sekretoriui J. 
Baker'iui raštų unijų vardu JAV prezidentui. Rašte 
griežtai pasisakoma prieš Sovietų dalyvavimų Europos 
banke dėl jų veiksmų Lietuvoje ir kitose nerusiškose 
respublikose. AMERIKA negali į tų bankų įnešti pinigų, 
jeigu jais pasinaudos SSSR. Minimi fondai turėtų būti 
naudojami tik naujų demokratijų rėmimui Lenkijoje, 
Vengrijoje, Čekoslovakijoje ir Lietuvos R espublikoje. 
Del Sovietų veiksmų LIETUVOJE ir ESTIJOJE JAV vy
riausybė turi pasiųsti griežtų ir aiškų pareiškimų Sovietų 
Sųjungai ir Europos valstybėms.

Balandžio mėn. 13 d.
LATVIJOS Saldus mieste 33 įvairūs respublikos 

politinio judėjimo atstovai paskelbė trijų dienų įspėjamų- 
jį bado streikų. Jie protestuoja prieš grasinimus panau
doti jėgų, sprendžiant MASKVOS ir VILNIAUS incidentų, 
reikalauja nutraukti SSSR kariuomenės kišimusi į LIE
TUVOS vidaus reikalus. Akcijoje dalyvavo vietinių Tary
bų deputatai, mokytojai, vyresnių klasių moksleiviai, 
darbininkai, kultūros veikėjai.

MASKVOS miesto Spalio rajono Tarybos pirmoje 
sesijoje, maždaug pusė dalyvavusių deputatų pasirašė 
kreipimųsį į SSSR prezidentų M. Gorbačiov'ų, ragindami 
Lietuvos suverenumo atstatymo problemų spreųti demok
ratiškai.

Iki balandžio mėn. 14 d.
SSSR prezidentas M.Gorbačiov'as ir MT pirminin

kas N. Ryžkov'as atsiuntė LIETUVOS "TSR" Aukščiau
siajai Tarybai ir LIETUVOS "TSR" Ministrų Tarybai įspė
jimą " Jeigu per dvi dienas Lietuvos "TSR" AT ir MT 
neatšauks savo nutarimų , tai bus duoti nurodymai ne- 
betiekti į Lietuvos "TSR" iš kitų sųjunginių respublikų, 
tos produkcijos, kuri realizuojama užsienio rinkoje lais
vai konvertuojama valiuta". Reikalaujama, kad būtų at
statyta Respublikos padėtis, kuri buvo 1990 m.kovo mėn . 
10 dienų.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS Prezidiumas 
pasiuntė SSKP CK raštų, kuriame protestuojama dėl 
SSSR vidaus kariuomenės specialių dalinių įsibrovimo 
kovo mėn. 30 d. į Lietuvos Istorijos Instituto antrųjį 
pastatų, kuriame buvęs LKP Istorijos Institutas.

į MASKVĄ buvo nuvykusi LIETUVOS MOTERŲ 
DELEGACIJA, kuri buvo priimta SSKP Centro Komitete 
ir SSSR ginkluotųjų pajėgų generaliniame štabe. Pagrin
dinė užduotis buvo pakalbėti dėl padėties Lietuvoje, 
sugaudytų ir išvežtų jaunuolių likimo bei artėjančio šau
kimo į armijų.

Balandžio mėn. 14 d.
LIETUVOS LAISVES LYGA paskelbė pareiškimų, 

kuriuo pasmerkė Vakarų valstybių abejingumų Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo klausimui ir kvietė Lietuvos 
žmones kartų per savaitę (ketvirtadieniais) rinktis prie 
Lietuvos Respublikos AT rūmų paremti vyriausybę, me
tusių drųsų iššūkį MASKVAI ir WACHINGTON'UI. Kvie- 
čiama panašius mitingus rengti ir kituose Lietuvos mies
tuose.

VILNIAUS 22 Vidurinės mokyklos moksleiviai ir 
mokytojai vakare budėjo prie Spaudos Rūmų, juos saugo
dami.

RYGOJE prasidėjo LATVIJOS nepriklausomos Ko
munistų Partijos šalininkų suvažiavimas. Svarbiausi suva
žiavimo klausimai - savarankiškos partijos programiniai 
dokumentai ir partijos pavadinimas. Dabartinėje Latvijos 
Komunistų Partijoje yra tiktai apie 30% latvių. Daugelis 
ypač kaime, iš partijos išstojo.

MASKVOS Kremliuje M.Gorbačiov'as priėmė JAV 
SENATO delegacijų kurios vadovas Atstovų Rūmų dau
gumos vadas senatorius G. Mitchell. Jis pasakė senato
riams, kad esųs prieš Pabaltijo respublikų nepriklauso
mybę. Tai būtų katastrofiška, jeigu joms būtų leista būti 
nepriklausomomis. Tačiau Gorbačiov'as buvo įspėtas, jeigu 
nebus Lietuvos krizė išrišta pasitarimų keliu, tai bus 
nutraukta visa ekonominė pagalba Sovietų Sųjungai. 
Daugėja balsų Kongrese, kad turėtų būti siunčiama pagal
ba Lietuvai tiesioginiai.

Iki balandžio mėn. 15 d.
ESTIJOS TSR AT pareiškė, kad Sovietų Sųjungoje 

ruošiamas įstatymas dėl respublikų atsiskyrimo nuo SSSR 
Estijai negali būti aikomas. Kitu savo nutarimu pareiškė 
protestų dėl SSSR vykdomų grasinimų LIETUVAI ir nusi
statymų nedalyvauti SSSR AT debatuose dėl respublikų 
atsiskyrimo.

Buvęs JAV prezidentas Richard Nixon įspėjo pre
zidentų George Bush, kad Senatas gali nepatvirtinti 
ginklų kontrolės, prekybos ir kitų sutarčių su SSSR, jei 
pastaroji panaudotų karinę jėgų prieš LIETUVĄ.

Balandžio mėn. 15 d. - Šv. Velykos
Šv. Velykų dienomis popiežius JONAS PAULIUS 

II stipriai parėmė LIETUVĄ morališkai. Aukodamas Šv. 
Velykų Mišias, Popiežius lietuviškai pasakė: "Už visus 
žmones mirusius ir prisikėlusį Jėzų maldauju taikos 
Lietuvai ir linkiu, kad jos troškimai išsipildytų". Velykų 
rytų iš Vatikano rūmų balkono didžiulei miniai pareiškė, 
kad Lietuva išgyvena sunkias valandas, kovodama už 
savo laisvę ir prašė visus melstis už Lietuvų.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius per . Lietuvos 
TV kreipėsi į tautų su raginimu laikytis ramybes, vieny
bes, nepasiduoti okupantų provokacijoms.

LIETUVOJE prasidėjo šaukimas į Sovietų armijų. 
Respublikos AT kreipėsi į gyventojus, prašydama slaps
tyti ir padėti slapstytis jaunuoliams, atsisakiusiems eiti 
tarnauti į okupacinę armijų.

MASKVOS miesto liaudies deputatai paraše atvirą 
laiškų VILNIAUS komunistams, besišaukiantiems pagalbos 
iš Maskvos. "Mes prieš!" - pareiškė maskviečiai.

ESTIJOS Liaudies Frontas paskelbė pareiškimų, 
kuriuo kategoriškai protestuojama prieš SSSR grasinimus 
panaudoti ekonominę blokadų Lietuvos Respublikos ne
priklausomybei užgniaužti. Kviečiami visi Estijos gyven
tojai, visos įmonės, įstaigos, organizacijos, judėjimai, 
sųjungos būti pasiruošusiais morališkai ir materialiai 
paremti Lietuvos gyventojus, nes Estijos ir visų Baltijos 
šalių likimas dabar sprendžiamas Lietuvoje.

Iki balandžio mėn. 16 d.
- JAV prezdidento G.Buch ir BRITANIJOS premje

rės M.Thatcher susitikime Bermuduose, M.Thatcher į 
Maskvos Kremliaus pasakymų, kad Lietuvos klausimas 
yra jų v i d a u s reikalas, pasakė: " kad nėra taip, 
Lietuva nėra t i k Sovietų reikalas. Jų ryšiai su lais
vuoju pasauliu nebus tęsiami, jeigu Sovietai norės tų klau
simų išrišti jėga".

ESTIJOS TSR parlamentas atmete Gorbačiov'o 
reikalavimų atšaukti kovo 30 dienos nepriklausomybės 
deklaracijų. Reikalaujama tuoj pat pradėti pasitarimus 
tarp Sovietų .ir Estijos delegacijų dėl ESTIJOS NEPRI
KLAUSOMYBES ATSTATYMO.

Balandžio mėn. 16 d.
LIETUVOS Respublikos AT pirmininkas V. Lands

bergis ir MT pirmininkė K.Prunskienė laišku kreipėsi 
į AUSTRALIJOS min.pirmininkų R. Hawkw memorandu
mu, prašydami suteikti pilnų pripažinimų Lietuvos Res
publikos vyriausybei. Praneša, kad SĄJŪDŽIO atstovas 
Australijoje P. Kabaila pakviestas būti ryšininku su Aust
ralijos vyriausybe Lietuvos Respublikų liečiančiais reika
lais.

Iki balandžio mėn. 17 d.
LIETUVOS Respublikos MT pirmininkės K. Pruns

kienės telegramoje SSSR prezidentui M.Gorbačiov'ui 
ir MT pirmininkui N. Ryžkov'ui sakoma, jog visi ginčy
tini klausimai gali būti išspręsti tik abipusių derybų 
metu. Išreiškiama viltis, kad būsimuose santykiuose vy
raus geranoriškumas ir sveikas protas.

MASKVOJE įkurtas komitetas UŽ SUVERENIĄ 
LIETUVĄ, kuri renka parašus po trumpu tekstu: "ŠALIN 
RANKAS NUO SUVERENIOS LIETUVOS".

Visuomenės nuomonės apklausos, atliktos i MASK
VOJE ir PERIFERIJOJE, duomenyse prieš kuriem nors 
respublikos išstojimui? SSSR Maskvoje pasisako 37%, 
periferijoje- 57%. Už išstojimų Maskvoje pasisako 32%, 
periferijoje - 22%.

Balandžio mėn. 17 d,
VILNIUJE LKP CK pirmasis sekretorius A. Bra

zauskas susitiko su LATVIJOS KP pirmininku Ivar Kez- 
beris. Pasisakyta už glaudžius abiejų savarankiškų partijų, 
bendradarbiavimo ryšius, aptarti aktualūs abiejų respub
likų klausimai, ypač santykiai su SSSR ir SSKP.

LIETUVOS spaudoje paskelbta LIETUVOS, LATVI
JOS ir ESTIJOS ekonominio bendradarbiavimo sutartis.

~ _ įvykos SĄJŪDŽIO SEIMO posėdis, ruošiantis II 
SĄJŪDŽIO suvažiavimui. Sudarytas organizacinis suvažia
vimo rengimo komitetas, aptarti naujų įstatų ir progra
mos variantai.

V.LANDSBERGIS "Cable News Network" pokalbyje 
pasakė, jog Lietuvos lūkesčius geriausiai išeiškia Beetho- 
veno IX-toji simfonija, Odė džiaugsmui, kaip vilties ir 
ateities simfonija.

BULGARIJOS sostinėje Sofijoje, prie SSSR ambasa
dos, nepriklausomų studentų susivienijimų federacija, 
priklausanti opozicinei demokratinių jėgų sųjungai, suor
ganizavo mitingų, kurio tikslas - PAREMTI LIETUVOS 
RESPUBLIKOS AT NUTARIMĄ PASKELBTI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ. Tai buvo pirmasis antisovietlnis 
mitingas Bulgarijoje.

Balandžio mėn. 18 d.
LIETUVOS Respublikos AT priėmė, nutarimų Dėl 

Lietuvos Respublikos ir SSSR Santykių Plėtojimo. Nutar
ta nepriimti naujų politinių įstatymų aktų, jeigu prasi
dės parlamentinės konsultacijos tarp Lietuvos ir SSSR, 
kviesti SSSR atsisakyti bet kurios, taip pat ir ekonomi
nės prievartos prieš Lietuvos piliečius, siūlyti Sovietų 
Sųjungai pradėti konsultacijas dėl derybų, konsultacijoms 
dėl derybų sųlygų pasiųsti į Maskvų Lietuvos Respubli
kos įgaliotųjų delegacijų, raginti Lietuvos ūkines organi
zacijas ir piliečius griežtai nusiteikti visų išteklių eko
nomijai ir dvasinei ištvermei.

LIETUVOS Respublikos AT pirmininko V.Landsber- 
gio telegramoje SSSR prezidentui M.Gorbačiov'ui ir MT 
pirm. N.Ryžkov'ui sakoma, jeigu prasidėtų preliminarinės 
parlamentinės konsultacijos, Lietuvos Respublikos AT 
nepriims naujų politinių įstatymų aktų.

LIETUVOS spaudoje paskelbtas LIETUVOS ATKŪ
RIMO SĄJŪDŽIO PROGRAMOS PROJEKTAS.

KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE 
atkurta tautinė lietuvių studentų korporacija NEO-LI- 
THUANIA, kurios programinis šūkis "Pro Patria", tikslai
- Lietuvos laisvė, didybė, garbė bei gerovė ir korporanto 
tauri asmenybė.

JAV prezidentui G. Bush'ui buvo įteiktas Lietuvos 
Respublikos AT pirmininko V. Landsbergio laiškas. Ja
me rašoma, kad Lietuvai gręsia nauja geležinė uždanga, 
dėkojama už padrųsinimų ir prašoma Lietuvos vyriausy
bės pripažinimo.

SUOMIJOS sostinėje HELSINKYJE įvyko steigia
masis SUOMIŲ - LIETUVIŲ Draugijos susirinkimas. Drau
gija pasivadino "Donelaičio vardo Lietuvos bičiulių drau
gija".

(Bus daugiau)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



I Autorius praleido 15 moty Sibire , tremtyje ir 
lageriuose. Spausdiname iltraukg II nesnlai Lietuvoje pa * 
sirodlluslos jo knygos. Red./

/tęsinys/
Atrodė, kalboms nebus galo. Bet man reikėjo 

važiuoti į naftos bazę, tad viską atidėjome vakarui. Ur
šulė atvažiavo ne tuščia. Ji man atveže gero maisto ir 
viršutines kelnes, kuriomis galėsiu pakeisti tas jau įgrisu
sias, taip pat už Uršulės pinigus įsigytas stirnines. Beje, 
tą pačią dieną į bazę iš Jabagano atvyko darbininkas 
Potapovas - atvedė Kočanovskiui karvę. Potapovą paži
nojau kaip gerą, dorą žmogų. Jis buvo gimęs ir augęs 
Lietuvoje, dar gerai mokėjo lietuviškai, nors jau seniai 
gyveno Altajaus krašte. Perdavęs linkėjimų nuo tautiečių 
is Jabagano, atskirai jis man perdavė Barausko žodžius. 
Barauskas pranešė, jog NKVD viršininkas Pirogovas ruo- 
šiąs man bylą, atsidėjęs renka Jabagane kaltinamąją me
džiagą, daug darbininkų apklausinėjęs, duodąs kažką pasi
rašyti. Patarė man saugotis. Potapovas pasisakė, kad ir 
jį NKVD viršininkas klausinėjęs apie Gustainį. Kažkodėl 
tos aliarmuojančios žinios manęs nesujaudino. Buvau tvir
tai įsitikinęs, kad jokios kaltinamosios medžiagos prieš 
mane NKVD niekur negali rasti, nes visą laiką buvau la
bai santūrūs. Nė su vienu ūkio darbininku nebuvau susi
pykęs ar susiskersavęs, tad ir keršto sumetimais prieš 
mane nėra kam liudyti. Naiviai tikėjau, kad iš nieko net 
NKVD nieko negali iškepti. Kita vertus, ką gi galėjau 
daryti, jeigu NKVD ir nutartų mane nekaltą pasodinti į 
kalėjimą? Pabėgti? Bet kas mane priims? Kur bėgti? 
Tokiomis mintimis pasidrąsinęs, laukiau Uršulės, kuri 
netrukus ir atvyko, prieš tai aplankiusi kai kuriuos lie
tuvius tremtinius, gyvenančius Bijske. Pasipasakojau jai, 
ką iš Potapovo girdėjau. Nurimęs, kad jokios kaltinamo
sios medžiagos prieš mane NKVD negali rasti nei šioje 
planetoje, nei Mėnulyje, palydėjau ją nakvynėn, kurią 
buvau suradęs pas žnlones čia pat, bazės kieme. Tenai 
mudviem dar šnekučiuojant, jau vėlai naktį, pasigirdo 
bazės vartų girgždėjimas. į kiemą įvažiavo sunkvežimis, 
išgirdau, kad atvažiavo Ust Kano NKVD viršininkas...

- Ne za tvojei Ii dušoj, slučiaino? - kažkodėl rusiškai 
paklausė Uršulė.

- Nieko nebijau, nuraminau ją, - esu švarus, jokios 
kaltinimo medžiagos jie negali prieš mane turėti. Laba
nakt! Rytoj iš ryto vėl pasikalbėsime...

Parėjau į savo priemenę. Potapovas jau gulėjo lovoje 
ir, atrodė, miegojo. Pro durų plyšelį mačiau, kad Koča- 
novskių kambaryje dar šviesu. Nujaučiau, kad tenai gali 
būti ir Pirogovas. Norėdamas įsitikinti, kad jo man nėra 
ko bijoti, pasibeldžiau į duris, išgirdau: "Voidite!" Koča- 
novkis dar nenusirengęs sėdėjo ant savo geležinės lovos 
krašto, jo žmona ir dukrelė jau gulėjo pasiklojusios ant 
grindų, ant kėdės sėdėjo Pirogovas. Su juo pasisveikinau 
įprastiniu "zdravstvuite". Jis atsakė tuo pačiu, paklausė, 
kaip man čia sekasi. Atsakiau, kad viskas tvarkoje. Tik 
staiga Pirogovas pakilo nuo kėdės ir suriko:

- Gustainį, rankas aukštyn! Jūs areštuotas! Atiduokite 
ginklus!

Jokio ginklo neturėjau, seniai jau neturėjau net kiše
ninio peiliuko - jį nusavino Kuržuloje. Stovėjau rankas 
iškėlęs, o Pirogovas čiupinėjo mane nuo galvos iki kojų,' 

?-'K' neva ieškodamas ginklo ir dokumentų. Jis rado ir paėmė 
tremtinio pažymėjimą, ūkio direktoriaus išduotą komandi
ruotę ir likusias duonos korteles.

drabužių siūles, išvertė kišenes, atsidėjęs perčiupinėjo jau 
gerokai apiplyšusią mano skrandutės apykaklę, vis klausi
nėjo, kur paslėpats auksas ir dokumentai. Aš net toje 
labai man nemalonioje situacijoje vos nenusišypsojau. Kra- 
tytojas, užtikęs kišenėje metalinį valgomąjį šaukštą, 
piktai nusviedė jį čia pat ant krosnies, ir man permelkė 
širdį, kai tas mano šaukštas paskutinį kartą taip gailiai 
suskambėjo, tarytum atsisveikindamas. Tik vėliau sužino
jau, kad kalėjimuose draudžiami visi metaliniai daiktai. O 
tada labai nustebau, kai tas kratytojas, užtikęs porą me
talinių sagų mano stirninėse kelnėse, išpjovė jas ir nu
metė. Netrukus džiaugiausi, kad pagrindinė, didžioji mano 
kelnių saga medinė; jei ir ji butų išpjauta, tai tikrai 
būtų buvę labai keblu eiti rankas laikant už nugaros...

Niekur neradęs nei aukso, nei dokumentų, pareigūnas 
buvo bepradedąs ardyti mano odinius batelius. Baisiai 
nusiminiau. Nežinau, ar jis paklausė mano maldavimo, ar 
jam nusibodo kratyti, bet batelius atidavė dar sveikus. 
Tada paliepė atsistoti ant vienos kojos, išskėsti rankas ir 
sakyti "a-a-a". Priėjęs dirstelėjo į mano pažastį net, 
atsiprašau, į... Gomurio netikrino; nes mano "a-a-a" 
aiškai rodė, kad jokio svetimkūnio ten nėra. Tuo ir baigė
si pirmoji krata kalėjime. Tas piktas, nemandagus žmo
gus šūktelėjo:

- Vyvodnoi, zaberi jevo!
Tuojau atėjo kitas vyras, lukterėjo, kol aš paskubomis 

šiaip taip apsirengiau, ir nuvedė mane koridoriais, taip 
pat sukomandavęs "ruki nazad". Vedė netoli, sustojo 
prie vienų durų, atrakino jas ir mane įstūmė. Spynoje 
sugirgždėjo raktas. Pirmą kartą gyvenime atsidūriau kalėji
mo kameroje.

Ta pirmoji mano kamera buvo nedidelė, kokios de
šimties dvylikos kvadratinių metrų ploto, parketinėmis 
grindimis, su vienu grotuotu langu. Palubėje žibėjo silpna 
elektros lemputė. Kampe stovėjo uždengta statinaitė. 
Supratau, kad ji skirta gamtiškiems reikalams. Tik vėliau 
sužinojau, kad ta statinaitė vadinasi "paraša". Taip pat 
vėliau sužinojau, kad žodis "paraša" kalėjimuose turi ir 
kitą prasmę: tai nieku nepragrįstas, pramanytas gandas, 
siekiant ką nors suklaidinti. Prie šoninių sienų pritvirtin
ti du žemyn nuleisti lentiniai skydai. Per dieną labai įsi- 
gąsdinęs, bijojau tuos skydus judinti, kad nekliūtų. Jau 
buvau besitaikąs vieną nuo sienos atlošti ir ant jo atsi
gulti, bet nesiryžau, ir susiriečiau ant grindų. Nors per 
dieną labai išsikankinau, burnoje net lašelio vandens 
neturėjau, bet miegas neėmė. Galvoje pynėsi įvairios 
mintys. Vis dar tebemaniau, kad iš kalėjimo mane grei
tai paleis. Prisiminiau net savo pažintis su tarybiniais 
diplomatais bei žurnalistais. Labai mandagiai mane priim
davo ir puikiai vaišindavo Tarybų Sąjungos diplomatai 
Kaune, Varšuvoje ir Paryžiuje. Tiesiog nesuvokiama, kad 
dabar, man jokio nusižengimo prieš Tarybų Sąjungą nepa
darius, ėmiau štai ir atsidūriau kalėjime.

Staiga spynoje sugirgždėjo raktas, ir pas mane vikriai 
įšoko tvarkingai apsirengęs ir nusiskutęs vyrukas. Jis pasi
sveikino ir paklausė, kokios aš tautybės.

- Lietuvis, - atsakiau.
- O aš esu žydas, Lenkijos žydas iš Lomžos.
Padavėme vienas kitam rankas, pasisakėme pavardes. 

Jis prisistatė kaip Dovydas Neimanas. Pasirodė, abudu 
buvome naujokai tokiose neįprastose sąlygose. Be to, 
mudu suartino ir gimtinių kaimynystė: juk Lomža taip 
arti Lietuvos ! Dovydas paklausė, ar aš mokąs lenkiškai. 
.Išgirdęs teigiąrrįą, ąįsąkymą,į.jis ,pęadėiP> .Kalbėlio lenkiškai-, 
,ir pasipasakojo ąąvp. bfogiWWft,.-

Jo tėvai Lomžos mieste vertęsi prekyba daržovėmis. 
Ir jis iš jaunų dienų išmokęs rauginti kopūstus bei agur

kus. Tikra, iš tėvų paveldėta jo pavardė - Mermelštainas. 
1939 m. rugsėjo mėn. Lomžą užėmė vokiečiai ir keletą 
tūkstančių miesto žydų išsivarė į Prūsus. Bet netrukus 
vokiečiai Lomžą perleido Tarybų Sąjungai, o gyventojus 
grąžino atgal. Grįžo ir jis. Susipažino su Raudonosios 
Armijos įgulos kariais, įstojo į komjaunimą ir gavo darbo 
karinėje ūkio dalyje kaip agurkų ir kopūstų raugintojas. 
Tačiau Tarybinė kariuomenė Lomžoje pabuvo neilgai. 
Miestą ji vėl geruoju užleido vokiečiams, o pati persikėlė 
į Kaukazą. Su ja ir Dovydas. Darbas ūkio dalyje jam 
sekėsi. Tačiau prasidėjo Vokietijos karas su Tarybų Sąjun
ga, ir tas Raudonosios Armijos padalinys, kuriame laisvai 
samdomu tarnavo Dovydas, turėjo eiti į frontą. Kopūstų 
raugintojas kariauti nenorėjo, tad nutarė bėgti. Pasivadi
nęs Dovydu Lipšicu,^ atbėgo į Altajaus kraštą ir pradėjo 
dirbti kolūkyje. Tačiau ir čia jauną vyrą vis raginę į 
frontą, iš kolūkio jis pabėgo į Barnaulą, vėl pakeitė pa
vardę, įsitaisė batų dirbtuvėn, išmoko "zagotovščiko" 
amato ir didelio taupymo pjaustant odas. Jis kone kas
dien sutaupydavo^ odos naujiems auliniams, šiaip taip ją 
iš dirbtuvės išnešdavo, o kitas jo tautietis, geras specia
listas, namie pasiūdavęs puikius batus, kurie tais laikais 
būdavo labai brangūs, stačiai gaudyte gaudomi. Todėl 
abudu gyvenę ne tik sočiai, bet ir gana linksmai. Bet 
karinis komisariatas ėmė raginti Neimaną į kariuomenę, 
išgelbėjo nauji chrominiai auliniai batai atsakingam komi
sariato darbuotojui. Tačiau netrukus susipyko dvi konku
ruojančios merginos. Viena ėmė ir paskundė. Suėmė tą 
komisariato darbuotoją, šiandien suėmė jį patį, neuspėju- 
sį pabėgti iš Barnaulo.

Pasipasakojau ir aš, kaip čia patekau. Nervinė įtampa 
kiek atlėgo, pradėjo imti miegas. Dovydas drąsiai pakėlė 
tuos lentinius skydus, ir ant jų mudu sumigom nenusiren
gę. Neužilgo vėl sugirgždėjo durys, įstūmė du naujus 
nelaimės draugus. Šį kartą tai buvo kalmukai, Kaspijos 
jūros žvejai, menkai temoką rusiškai. Dėl suėmimo jie, 
atrcdė, nesisielojo, tik klausinėjo, kaip čia atlikti gam
tiškus reikalus. (bus daugiau).

******************************************»*********
SIŪLOMA VERTĖJŲ PATARNAVIMAS

Lietuva labai sunkiai eina į nepriklausomybę. Ta
čiau dar niekada ir niekur į laisvę lengvų kelių nebuvo. 
Ir dar. Sakoma,kad nėra laisvės be žinių. Tuo įsitikina
me patys, kiekvienas atskirai ir visi kartu.

KAUNO Vertėjų Kooperatyvas - firma VERTĖJAS 
verčia techninę, elektroninę, technologinę, medicininę, 
politinę-visuomeninę, filosofinę ir grožinę literatūrų iš 
anglų,vokiečių, prancūzų kalbų į lietuvių ir rusų kalbas. 
Be to, verčiame ir iš japonų, švedų, italų, ispanų, danų, 
čekoslovakų, lenkų kalbų j lietuvių ir rusų kalbas.

Nedidelius tekstus verčiame iš lietuvių ir rusų 
kalbų į anglų, vokiečių,prancūzų kalbas.

Mūsų paslaugos gali sudominti Amerikos ar Kana
dos firmas, kurios prekiauja ar ruošiasi prekiauti su 
Sovietų Sąjunga.

Verčiame ir žodžiu- aptarnaujame delegacijas, 
konferencijas, pavienius asmenis.

Mūsų paslaugų kainos galėtų būti panašios už 
analogiškus darbus Jungtinėje Amerikos Valstijose.

Užsakymus su garantiniu raštu prašome siųsti 
paštu. Vertimų tekstus geriausiai siųsti kopijomis, kas 
leistų išvengti galimų nemalonumu dingimo atveju.

< Mūsų adresas: LITHUANIA, 233000, Kaunas, Ly
dos g-vė Nr.4, Kooperatyvas-firma VERTĖJAS.

Sąskaitą patiekiame po abipusio susitarimo. 
'■HHHHHHHHHHf#**##*^*###*#**#^*******###*^**##**#

Areštavęs ir iškratęs pašalinių žmonių miegamajame, 
Pirogovas davė man pasirašyti kažkokį orderį ir kratos 
protokolą. Kai pasirašiau dviejose vietose, jis išsivarė 
mane iš miegamojo į priemenę, liepė pasiimti savo daik
tus. Daiktų turėjau mažai: vasariniai bateliai, dar iš Lie
tuvos, čia atsivežti tam atvejui, jeigu mieste būtų ato
drėkis, ir geras gabalas virtos mėsos, kurį vakar atvežė 
Uršulė. Kitų dovanų ji dar nebuvo įteikusi. Pastebėjau, 
kad Potapovas savo lovoje giliai miega, net knarkia. 
Tačiau, kai po dešimties minučių su juo vėl susitikau, jis 
prisipažino puikiai viską girdėjęs, bet apsimetęs miegąs, 
kad kartais NKVD ir prie jo neprikibtų.

Toji naktis, kai mane areštavo, buvo tamsi, rūkas ir 
lijundra gaubė miestą. Mane kažkur vežė sunkvežimiu. 
Pagaliau įsakė išlipti, nuvarė į didelį niūrų namą ir liepė 
gultis kambario kampe.

Gerai prašvitus Pirogovas tuo pačiu sunkvežimiu nu
vežė mane į geležinkelio stotį, perdavė kažkokiam unifor
muotam vyrui. Šis nuvedė į daboklę, kurioje išlaikė iki 
pavakario. Saulei dar nenusileidus, vėl atvarė į geležinke
lio stoties peroną, čia vėl atsirado Pirogovas. Jis, perduo
damas mane kitam uniformuotam vyriškiui, garsiai pasakė:

- Pistoletą turite? Laikykite jį paruoštą, nes tai dide
lis nusikaltėlis!..

Prie perono stovėjo keleivinis traukinys. Mano palydo
vas gana mandagiai paliepė lipti į vagoną. Susėdome 
vienas šalia kito lyg geri pažįstami, tik nesikalbėjome. 
Traukinys tuoj pajudėjo. Pirmą kartą važiavau tarybiniu 
keleiviniu traukiniu, tiesa, nelaisvas ir nežinodamas kur. 
Sutemo. Dar valanda kita, ir traukinys įvažiavo į Bar
naulo stotį. Palydovas išlaipino mane iš vagono, nuvedė į 
keleivių salę, o pats kažkur nuėjo. Salė menkai apšviesta, 
elektra vis geso. Bet man net į galvą neatėjo mintis 
bėgti. Tūnojau susirietęs asloje ir laukiau, kas čia bus 
toliau. Po gero pusvalandžio buvau įsodintasį mažą kelei
vinį autobusiuką. Važiavom neilgai. įvedė į didelį trijų 
aukštų namą. Nepastebėjau, kada pasikeitė palydovai. 
Staiga vienas iš jų sukomandavo:

- Arestant, ruki nazad!
Nė nepajutau, kaip paklusau. Kadangi nešiausi tik 

maišą su odiniais bateliais, pasiimtais atodrėkio atvejui, 
tai lengva buvo jį vienoje rankoje išlaikyti ir ant strėnų 
užsidėjus įvykdyti komandą "ruki nazad". Pavedžioję kori
doriais, tuodu naujieji sargai įstūmė mane į atskirą kabi
netą, kuriame sėdėjo uniformuotas vyriškis. Jis, nepa
klausęs net mano pavardės, riktelėjo:

- Razdevaisia bystrei, čto stoiš!
Taip netikėtai užkluptas, kalėjime dar niekad nebuvęs 

ir su jo tvarka nesusipažinęs, aš ne juokais išsigandau, 
greitai nusimečiau savo lietuvišką skrandutę, nusivilkau 
sulopytus, du draugėn susiūtus megztinius, jau iš Altajaus 
krašto vilnų, padėjau kepurę ir sustojau tartum laukda
mas tolesnės komandos. Laukti nereikėjo. Tas nežinia už 
ką ant manęs baisiai piktas vyras suriko:

- Razdevaisia kak mat rodila!
Teisingai sakoma, kad tik pradžia sunki. Po to šimtus 

kartų teko kartoti nusirengimcš operacijas, ir jos manęs 
jau niekuomet taip negąsdindavo.

Kabineto šeimininkas ėmė pirštais tyrinėti visas mano

Ville de Mcntreal _ ___________________
Activities for Everymo 
But...You Must Register

Again this year, Montreal 
is offering its resider.s of all 
ages an opportunityto take 
part in 220 courses, a well as 
physical, cultural, cormunity 
and scientific activitis: lan
guages, improvisatin, the
atre, swimming, wsstling, 
karate, stained glassbridge; 
social gatherings, inema, 
children workshops,james, 
recreational activitierfor the 
physically handicappd, par
ent-child and superved ac
tivities, electronic gaies. In 
other words, sometng for 
everyone. But, you nst reg
ister between 6:30 id 9:30 
p.m.,September 10t<4. The 
directory "Les loisirsj coeur 
de votre quartier” wibe dis
tributed to every bntrėal 
household at the enof Au
gust. Refertoitfor me infor
mation on specific sijects.

The activitiessted in 
this directory and qanized 
by the Ville de Morėal are 
free of chargeforyous under 
18 years of age anbenefi- 
ciaries of Income wjurity. 
Fees are also reducejy 50% 
for seniors. Actives are 
scheduled in all antrėal 
regions. Those infested in 
taking part can registregard- 
less of the location vere the 
activity is held, proved they 
reside in Montreal aisubmit 
a proof of residency ir more 
information, call 87,211.

Selective Waste Fnoval: 
What and Where?

The growing polarity of 
the 61 drop-off siteirough- 
out Montreal is umiablel 
During the first twnonths 
alone, Montrealersve de
posited an average )0 met
ric tonnes of recycles per 
week! The quantiti there, 
but city administirs are 
now concerned witle qual
ity of such depositshe pro

cedure is quite simple: in each 
location, three green contain
ers collect a specific matter. 
As indicated, the larger con
tainer is intended for paper 
and cardboard, while the two 
others accept glass, colored 
for one and clearforthe other. 
Take care not to mix colored 
and clear bottles... Have you 
ever tried to sort tonnes of 
broken glass?

To find out where the clos
est drop-off point is, call your 
local Accės Montreal office.

Firemen Make 
House Calle

Montreal firemen are pro
ceeding with their scheduled 
visits. Their goal: to visit every 
Montreal home by 1992. They 
may have already rung your 
doorbell. If you were away, 
they probably left a leaflet in 
your mailbox entitled "Les 
pompiers vous visitent”. This 
leaflet, with information in six 
languages, invites you to call 
872-3800 to make an appoint
ment to have your home in
spected.

Prevention is an important 
part of the firemen's work. 
They can inform and counsel 
you on various aspects of fire 
safety. Do not hesitate to ask 
for their advice and give them 
a friendly welcome when they 
come to visit you.

Sidewalk Repair*
Montreal is carrying out 

major repair work on side
walks, in various streets, to 
ensure pedestrian safety and 
facilitate circulation of wheel
chairs and strollers.

To proceed with these 
works, it is necessary to pro
hibit parking at certain times. 
The city is, therefore, asking 
your cooperation in comply
ing with parking restrictions 
where such repairs are being 
done.

It's a small inconve

nience... and you will soon 
have brand new sidewalks! 
For more information, call 872- 
2387, Monday through Friday, 
from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.

Parking and
Traffic Tickets

When you want to ques
tion a ticket, first check who 
issued it: the Ville de Mon
treal or the Montreal Urban 
Community Police Depart
ment.

If the ticket is issued by the 
city, you may ask for a review, 
in writing, at the following 
address:

Service de I'approvisionne 
ment et des immeubles

Division de /'administration 
et du traitement des con 
traventions

1500 des Carrieres St., 2nd 
Floor

Montreal, Quebec H2C 1V8

Join the following informa
tion to your request: name, 
address, telephone number, 
ticket number and violation.

Residents may also go to 
the same address in person, 
between 8:30 a.m. and 4:30 
p.m., Monday through Friday, 
except on holidays. They may 
also go to their local Accės 
Montrėal office.

If the ticket is issued by the 
Montrėal Urban Community 
Police Department, it can be 
opposed, in writing, at the 
following address:

Montrėal Urban 
Community 
Circulation
Controle et enquetes 
des billets
750 Bonsecours St., 
Room 389
Montreal, Quebec H2Y3C7

Become * Professional 
Lifeguard

Do you like swimming and 
water activities? Do you want 
to play an active and useful 
role in the community? The 
city's recreation and commu
nity development department 
(Service des loisirs et du dėve- 
loppement communautaire) is 
inviting you to follow a life
saving course that would give 
you the status of professional 
lifeguard or assistant. To reg
ister, you must be at least 13 
years old. Sessions will be 
held from September to De
cember 1990 and from Janu
ary to May 1991. Courses last 
20 or 45 hours, depending on 
the certificate. Every summer, 
the city hires a large number 
of qualified professionals for 
its indoor and outdoor swim
ming pools. Selected candi
dates must, however, attend 
the in-pool practical course 
given by the employer. Call 
872-6211 for more informa
tion.

Outdoor Swimming Pool*
The city's outdoor swim

ming pools close on Sunday, 
August 26.

Information: Bureau intor- 
culturel de Montrėal, 872- 
6133

V/V/?E MONTRI. ET EN PARLER

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

£



NIAUS UNIVERSITETO KIEMO ir SV. JONO BAŽNYČIOS FRAGMENTAS
Nuotr. J. Polio.

Rašykite lietuvių arba 
anglų kalba. Vilniuje kam
barį išnuomoju adresu: 
Vilnius, Valakampių 54/6.

Lauksiu iš Jūsų atsa
kymo. Sėkmės ir geros 
kloties Jums! Su didžia 
pagarba -

Drigotas Romaldas, 

PRAŠO SKUBIOS 
PAGALBOS

"Broliai ir seserys lie
tuviai, man, 33 metų medi
kei reikalinga skubi 11- 
tojo stuburo slankstelio 
operacija. Pas mus tokios 
operacijos neatliekamos. 
Be jūsų pagalbos liksiu in
validė, ištikus paralyžiui. 
Labai prašau padėti, už 
viską atsilyginsiu. Su vilti
mi ir dėkingumu - Vitalija 
Vasiliauskienė.

Rašyti broliui Vidui 
Navickui adresu: Lithuania, 
PANEVĖŽYS 235337, Dem- 
bavos 1, arba skambinti 
tel. 94764.________________

• KAUNO Kailių Gamybi-

KReM 
VE/DRoOZ/ai

nis Susivienijimas iki šiol 
siūdavo apie trečdaliui

KARALIAUS 
ATMINIMUI

VILNIAUS 
MEDININKŲ 
ant aukštos _ __ ___ _
kalvos pakraščio pastatytas 
paminklinis akmuo Lietuvos 
karaliaus MINDAUGO at
minimui.

MINDAUGO

rajono 
apylinkėje 

J uozapinės

Kaip žinome, Mindaugas 
buvo pirmuoju besikurian
čios Lietuvos valstybės 
valdovu - karaliumi. 1253 
m. liepos mėnesį Mindau
gas buvo vainikuotas kara
liumi.

Š.m. liepos men.8 d. 
Medininkų bažnyčioje buvo 
atlaikytos Mišios už Lietu
vę ir ant paminklinio ak
mens iškalta Mindaugo 
karūnavimo data ir jo ka
rūnos ženklas.

KO REIKIA
LIETUVOS

ĮTEIGTAM 
TECHNIKOS

MUZIEJUI?
Šiais metais įsteigtas 

Lietuvos Technikos Muzie
jus KAUNE, Aleksoto aero
dromo teritorijoje. Šiuo 
metu čia ruošiama aviaci
jos paroda. Muziejus renka 
medžiagų apie Lietuvos 
bei išeivijos inžinierius
ir aviatorius.

Muziejų domina doku
mentai, nuotraukos, spauda 
senosios technikos pavyz
džiai. Kuriama muziejaus 
biblioteka, kuriai reikalingi 
enciklopediniai___leidiniai,
monografijos,____ memuarai
ir kita litratūra lietuvių 
bei užsienio kalbomis.

NORINTIEJI UŽMEGZTI 
RYŠIUS SU ŠIUO MUZIE
JUMI, gali rašyti jo direk
toriui Algirdui Gamziukui 
adresu: LIETUVA, 233005, 
KAUNAS, Kapsų 104. 

Į buvu šio Kauno aero
dromo patalpas ALEKSOTE 
persikraustė AVIACIJOS 
TECHNIKOS MUZIEJUS.

• VYTAUTO DIDŽIOJO 
paminklo atidaryme KAU
NE dalyvavo didelėje mi
nioje ir apie 1.000 vyrų,ku
rie žygiavo vienoje kolono
je ir visi-Vytautai.

• KAUNO KARO MUZIE
JAUS SODELYJE, prie 
Nepriklausomybės Kovų 
paminklo, buvo 12 kryžių. 
Jie visi buvo sunaikinti, 
bet dabar jų vietoje atsta
tomi nauji, daugiausiai 
tautodailininkų išdrožti 
iš kietojo ąžuolo. Vienas 
iš jau pastatytųjų 7 kryžių 
yra atvežtas iš Sibiro. 
Iki šių metų pabaigos prie 
žuvusiems už laisvę pamink
lo stovės vėl 12 kryžių.

• VIZOS į LIETUVĄ nuo 
š.m.liepos mėn. 6 d. apri
bojimai įvažiuoti į Lietuvą 
yra panaikinti tam laiko
tarpiui, per kurį vyks de
rybos tarp SSSR ir Lietu
vos Respublikos. Vizos 
į Lietuvą šiuo metu išduo
damos bendra tvarka.

• SIGITAS KUDARAUSKAS 
yra paskirtas Lietuvos Res
publikos vyriausybės nuola
tiniu atstovu Estijos Res
publikoje. Vilniuje jau nuo 
seniau yra Estijos atstovas 
Lietuvai.

RAŠO IŠ LIETUVOS:

Brangūs Tautiečiai, 
geros valios žmonės,

Pirmomis laiško eilutė
mis siunčiu Jums pačius 
nuoširdžiausius sveikini
mus ir linkėjimus. Linkiu 
geranoriškos veiklos lietu 
vių tarpusavio supratime, 
paremtyje, laimės ir op
timizmo Lietuvos tautai 
į realią Nepriklausomybę.

Jūsų veikla atlieka vi
sapusiškai naudingą darbą 
tiek pas Jus šalyje, tiek 
ir pas mus Lietuvoje, 
padedant lietuviams su
dėtingesnėse aplinkybėse.

Jums šį laišką rašo 
tautietis iš Lietuvos. Šio 
mano laiško tikslas 
užmegzti glaudžius susi
rašinėjimo santykius per 
Jus su tautiečiais lietu
viais, pagelbėti jiems at
vykus į Lietuvą, sudaryti 
normalias poilsio sąlygas, 
išnuomoti kambarį, supa
žindinti su Vilniaus mies
tu, senamiesčiu, kultūra, 
menu ir 1.1.

Siūlau išnuomoti 1 kam
barį - 12 kv. m. 1-2~ sa
vaitėms (1 arba 2 žmo
nėms). Gyvenimo, buitinės 
sąlygos normalios. Namą 
aplink supa pušynai, neto
li (už 50 metrų) teka upė 
Neris, grynas, vaiskus
oras. Susisiekimas su 
centru geras, kursuoja
autobusas. Kambaryje yra 
reikalingi baldai, televi
zorius, dušas, kriauklė,
išėjimas į balkoną, virtu
vė bendro naudojimosi su 
kaimynais.

Artimiau susipažįstant 
su panorusiais išsinuomoti 
pas mane šį kambarį, 
norėčiau artimiau susipa
žinti, randant bendrus in
teresus, o gal ir skirtin
gus. Už šią smulkią ma
lonę, paslaugą, gal būt 
ateityje pageidaučiau 
apsilankyti Jūsų „ šalyje 
pas tą žmogų (žmones), 
kuriems (kuriam, -riai) pa
skyriau šį butą. Jeigu ir 
nebūtų galimybės tokio
mis sąlygomis apsilankyti 
Kanadoje, ką padarysi... 
būčiau lainingas padėjęs 
savo tautiečiams.

Trumpai apie save. 
Man 29 metai. Vardas - 
Romaldas. Gyvenu Lietu
vos sostinėje Vilniuje. 
Dirbu vandentiekio valdy
boje. Mokausi Kūno kultū
ros institute, Il-me kurse. 
Baigęs institutą, būsiu 
sporto treneris.

Domiuosi: sportu, istori
ja, užsienio kainomis (ang
lų, prancūzų, italų), teise, 
politika, susirašinėjimu, 
estrada, foto, užsienio 
diplomatija.

Didžiausis aistra - nu
mizmatika. Kolekcionuoju 
Lietuvos valstybės seniau
sius pinigus, monetas, 
įvairių laikų (litai, centai 
...). Norėčiau susirasti 
kolegų tautiečių, kas do
misi Lietuvos, pasaulio 
pinigais, norėtų susirašinė
ti, bendrauti. Lietuvos 
litų, centų - turiu keiti
mui, pardavimui. Mėgstu

įvairiu tautų meną, kultū
rą. Tikiuosi iš Jūsų su
laukti atsakymą, dominan
čiais klausimais. Rašykite 
man adresu:
Lithuania 235233,
Pakruojo rajonas, Gedučių 
paštas, Staškavičiai, 
Drigotas Romaldas.

Sovietų Armijos karininkų 
kailines kepures. Užbloka
vus naftą ir dujas, ši įmo
nė sustojo dirbusi ir atlie
ka remontą.Net pats mar
šalas D.Jazov'as dėl to 
susirūpinęs ir prašo kepurių 
pats "nusiėmęs kepurėlę"... 
Blokada turi du galu...

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

• Palei Šimonių girią teka upė, vadinama Šventąja. 
Ne taip plati ir gili, bet pavasarį ir rudenį vanduo Sai
tas ir, plaukiant žvėrims, sušlampa kailiai ir labai Salta. 
Bepigu žiemą, kai užšąla upė- bėgiok per ją, kur nori.

Buvo už girios prie Andrioniškio miestelio senas 
medinis tiltas, bet pavasarį jį ledai nugriovė, o arti
miausi tiltai maždaug už 20 kilometrų. Kad ir greitos 
žvėrių kojos, betgi atstumas didelis. Ir nutarė statyti 
naują, gelžbetoninį tiltą. Bet tam reikia medžiagų, o 
dėl medžiagų reikia važiuoti į Vilnių, j ministeriją.

Tarybų valdžios metais buvo įprasta, kad "sauso 
nieks neklauso". Ir reikia vežti į sostinę skilandžių ir 
alučio. Išrinko žvėrys iš savo tarpo patį įspūdingiausiai 
atrodantį - vilką. Pakrovė jam keletą didelių lagaminų 
ir išlydėjo.

Negrįžo vilkas apie 20 parų, o grįžo nieko nega
vęs, prasigėręs, su mėlyne paakyje. Nepadėjo nei išvaiz
da, nei vaišės.

- Na, čia reikia moteriškų kerų’. - taip nutarė 
žvėrys ir pasiuntė lapę.

Sugrįžus lapė irgi nieko nepešus!, tik pati nupe
šiota. Nieko kito nebeliko, kaip pabandyti laimę asilui. 
Asilas, ilgai neslruošęs, išvyko. Nepraėjo nė savaitė, kaip 
atkeliavo vežimai su plokštėmis, sijomis ir poliais.

Statybininkai jau pastatė tiltą, o statybines me
džiagas vis veža. Pagaliau grįžo ir asilas, išsipustęs, 
linksmas.

Žvėrys klausinėja, kaip sekėsi ir kodėl taip daug 
visko privežė.

Asilas pradėjo pasakoti, kaip nuvykęs rado daug 
draugų ir vienminčių tarybinėje ministerijoje. Draugai 
ministrai klausinėjo asilą, kaip statys tą tiltą. Asilas 
jiems išaiškino, kad išilgai upes. Todėl tiek daug me
džiagų ir paskyrė.

/ tęsinys /

O ką jau beminėti apie tą Mieczislaus 
(ar Miceslaus) I, kurio tikras pakrikšytas vardas tai MIEš- 
KO (966 m.):

"He embrased Christianity at the solicitation of 
his spouse, Dombrowka, sister of Boleslaus II, 
duke of Bohemia. Shortly after, the first bishopric in 
Poland, that of Posen, was founded by Othon the 
Great".

Kas buvo iš tikrųjų tąsi Mieško. Tai vanduolių eilinis 
kunigaikštis D a u g o n ils (vardas jo paties pasirašy
tas laiške popiežiui, kuriame jis parduoda savo kraštą su 
gyvu ir negyvu inventoriumi Romai už karališką 
vainiką). Jis, priėmęs krikštą iš čekų vyskupo, gauna 
naują vardą -Mieško.

Dabar lenkai nesidrovi šį vardą naudoti kaip van
duolių (wends) valdovo \ir jo valdomos Vyslos žemu
pio lenkiškumui įrodyti! Joi • j»u taip imsime konkrečius 
faktus, tektų tada Amazonę Vandą (Vyslą) atiduoti 
čekams, nes Daugonis prieš krikštą vedė B o 1 e s l o- 
v o I-jo dukrą (Boleslovo II seserį) Dubravką, 
(kaip matėme anksčiau).

Gi prieš tai tas pats DUGONIS-MIEŠKO buvo kelia
klupsčiais parsidavęs vokiečių imperatoriui Otonui 
I-jam, kaip jo klusnus tarnas ir leno pareigūnas 
(963 m.). Štai jums ir visa-* teisybė: keliasdešimt metų 
vanduoliai, arba vakariniai prūsai iki Oderio turėjo kentė
ti vokiečių priespaudą ir mokėti jiems duoklę vien dėl 
šio mūsų atskalūno. Istorija apie tai taip atsliliepia:

"His government, as wretched as that of Bo
hemia, subjected the great body of the nation to 
the most debasing servitucfe. The ancient sovereigns of 
Poland were hereditary (pigai mūsų paparočius). They 
ruled most despotically, arj with the rod of iron; and 
although they acknowledged themselves vassals and tribu
taries of the German emperors, they repeatedly broke 
out into open rebellion, sserted their absolute inde
pendence, and waged a uccessful war against their 
masters.

BOLESAUS, son of Mieeislaus (Mieško) I, took advan 
tage of the troubles which rose in Germany on the death 
of Otho III, to possess himelf of the Marches 
of Lusatia and u d i s s i n (or Bautzen), 
which the emperor HENR II, afterwords granted him 
as fiefs. The same prince despite of the Germans, on 
the death of Henry II (102), assumed the royal dignity.

MIEŠKO (Mieczislaus) II son of Boleslaus, after hav
ing cruelly ravaged the cqntry between the Oder, the 
Elbe and the Saal (maždEg dabartinę Rytų Vokietiją), 
was compelled to abdicat< the throne, and also these 
provinces (turėtų ir vėl bū grąžintos lenkams), 
which his father had wrests from the Empire.

The male descendents < Mieško I (Daugonio) reigned 
in Poland until te death oiCASIMIR the GREAT (1370). 
This dynasty is known by te name of the P i a s t s 
(U-Pestai), or Piasses, so died from one Piast, alleged 
to have been its founder' (W.KOCH, Hist, of Revolu
tions in Europe, ch. 4).

Dabar gal suprasime ir a n d o s lielgaudos patrio
tišką reikšmę, kai mūsų (itaro Kelio Deivė šoka upėn, 
nes ją verčia tekėti už vciečio. Gi neoželigovskininkai, 
kaip Pan LOWMIANSKI kiti, savo beatodairiškame 
žygyje išsikovoti "Mocarstv" prideramą garbingą praeitį 
nesidrovi griebtis atviro peakis melo: D a u g o n i ui 
(Mieško I) pagalbon atvykus mūsų varingius- 
PRIBUVOJŲ ir VANDILEN, skelbia "neabejotinai lenkiš
kais bajorais", savindamie grynai lietuviškus vardus, 
kurių jų kalboje nėra.

III. LENKAI IR RYTŲ \KIETIJA

Berašant šias eilutes, atiko svarbūs įvykiai, ypač kas 
liečia Rytų Vokietiją (sritisarp Elbės dr Oderio):

"During the meetingvith Italian offcials, Soviet 
Foreign Minister Ed. SHElRDNADZE dismissed the 10 
-point plan for phased eunification of 
the two Germanys outlin Tuesday by West German 
Chancellor H. KOHL.

Soviet spokesman Gei GERASSIMOV quoted She
vardnadze as telling the ilians: "Not one country in 
Europe is anxious to see united Germany because it

could upset the present stability in Europe". East and 
West may develop economic and cultural relations, "but 
de facto they are two separate states".

The East German Communist Party leader EGON 
KRENZ, interviewed briefly on West German television, 
was asked if he could imagine a confedera
tion: "Yes", he said, "if we take it for granted that 
there are two sovereign German states. But unity 
is not on the agenda".

Tuo tarpu "Despite vehement protets and walkout by 
Armenian deputies, the Supreme Soviet yester
day (Nov. 28) voted to return the disputed territory of 
Nagorno-Karabakh to Azerbaijani control".

Du metu azerbainiečiai kovojo prieš šios teritorijos 
prijungimą prie Armėnijos - ir pagaliau pasiekė savo 
tikslą.

Tik prisiminkime VYTAUTO žodžius pasakytus laike 
diplomątjnių kovų su Ordinu dėl Prūsų: "Prūsai (rytiniai 
ir vakariniai iki Oderio) yra taip pat mano protėvių 
žemė ir aš reikalausiu jų iki pat Osos (Būgo - pietuose). 
Jie yra mano tėvų palikimas. O kur yra Ordino tėvų 
palikimas?" "Kryžiuočiai yra atėjūnai iš svetimų Vokieti
jos kraštų, jie užgrobė Prūsus o dabar nori ir 
mus išvaryti iš mūsų žemės..."

Po 11 P. Karo lenkai "administruoja" visus 
Rytinius ir Vakarinius prūsus ( Pamarį arba Pomeraniją). 
Jeigu azerbainiečiai po dviejų metų spaudimo atgavo tai 
ko reikalavo, tai kodėl mūsų dabartinė valdžia negali (ar 
nenori) re'kalauti Prūsijos!

PAŠTO TARNYBA

Lietus, kruša nė sniegas nesustabdydavo JAV pašto 
išnešiojimo. Dar 1955 m. arklių traukiami vežimai buvo 
vartojami pašto pristatymui Philadelphijoje.

Šio šimtmečio pradžioje kaimų paštininkai išnešiodavo 
ir oro pranešimus tūkstančiams ūkininkų ir kitiems kaimų 
gyventojams. Pašto įstaigoje taip pat būdavo iškabinti 
oro pranešimai.

Kaimų paštininkai atlikdavo ir kitokius patarnavimus 
- atgabendavo užsakytus produktus iš krautuvių į savo 
išnešiojimo rajoną, o prireikus, surinkdavo ir skalbinius; 
kitą kartą atvykdamas - grąžindavo juos švarius.

Iki 1872 m., jeigu kas būdavo nuteistas už paštininko 
apiplėšimą, gaudavo mirties bausmę.

Jeigu manote, kad 25c. pašto ženklas yra brangu už 
laišką, prisiminkite, kad 1753 m., kai Benjamjn Franklin'- 
as buvo paskirtas Pašto viršininku, laiškas iš Falmouth, 
Maine į Bostoną (68 mylių atstumas) kainuodavo $20!

Pirmoji pašto įstaiga Amerikos kolonijose buvo įreng
ta tavernoje - smuklėje.

JAV paštas tvarkė visas telefonų ir telegrafų siste
mas nuo 1918 m. liepos mėnesio iki 1919 m. liepos mėn.

Tarp kariuomenės dalinių ir mažų gyvenviečių Ameri
kos Vakaruose paštą gabendavo 1857 m. kupranugariais. 
Asilų trasportu naudojamasi dar ir dabar, kai reikia nu
gabenti paštą Grand Canyon sritin, vingiuotais kalnų ke
liais, indėnų kaimuosna.

1880 m. ištreniruotas šuo, vardu Dorsey, išnešiodavo 
pats vienas paštą tarp dviejų mažų miestelių Kalifornijo
je, San Bernardino apygardoje, tarp kalvų.

Parinko b.

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS, 
Remk ir aukok tautos fondui!

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

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

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE,
310 Rathbum Rd., Etobicoke, Ont. M9B2L8
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toronto
"Lietuviu Namų 

Žinios
LIETUVIŠKI RENGINIAI 
LIETUVIŲ NAMUOSE
1990 - 1991 m.
• Rugsėjo mėn. 29 d. - 

ŠOKIAI. Rengia KLJS .

• Spalio mėn. 14 d. - 
DIRVOS 75 m. JUBILIEJUS. 
Rengia - "Dirva” Tautinė 
Sąjunga.

• Spalio mėn. 21 d. - 
PIETUS. Rengia- Išganytojo 
Parapija.

• Spalio mėn. 27 d. "Ne
priklausomos Lietuvos" 
SPAUDOS BALIUS - VA
KARAS. Rengia "NL" Rė
mėją Būrelis .

• Spalio mėn. 27 d. - 
JAUNIMO ŠOKIAI. R.- 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga.
• Lapkričio men. 3 d.
- "CASINO NIGHT" - R.- 
"Atžalynas".

• Lapkričio men. 10 d.
- LN METINIS BALIUS
- R.- Lietuvių Namai ir 
Visuomeninės Veiklos Ko
mitetas .

• Lapkričio mėn. 11 d.-
KONCERTAS. R.- LN Kul
tūrinė Komisija - V.Kulnys .

• Lapkričio 17 d. - MI
NĖJIMAS. R.- LN Kultūri
nė Komisija .

• Lapkričio mėn. 18 d.
- KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS - Vlado Putvio 
Šaulių Kuopa .

• Gruodžio 1_ d. - KALĖ
DINIS POBŪVIS. R.- L N 
Vyrų ir Moterų Būreliai ■

• Gruodžio mėn. 24 d.
- LN KŪČIŲ VAKARIENĖ. 
R.- LN ir Moterų ,Ęuręlis •

• Gruodžio mėn. 31 d.- 
NAUJŲ METŲ PARENGI
MAS. -LN ir LN Vyrų 
ir Moterų Būreliai.

• 1991 m. Sausio mėn. 
19 d. - "TAURO" ŠOKIAI 
ir VAKARIENĖ. R.- Me-

9 Kovo mėn. 17 d. - LN 
METINIS SUSIRINKIMAS. 
R.-LN Valdyba ir Adminis
tracija .

e Kovo mėn. 23 - 24 
d. d. - PAŠTO ŽENKLŲ 
PARODA. R. - Toronto 
Lietuvių Filatelistų D-ja.

• Balandžio mėn.
VELYKINIAI PIETŪS. R.- 
LN Moterų Būrelis ir 
LN-

e Balandžio mėn. 14 d.
"PARAMOS" METINIS 

SUSIRINKIMAS. R.- "Para
mos" Valdyba. T.S.

e Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 280 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė 3 
iš Panevėžio, 3 iš Vilniaus, 
2 iš Ariogalos, po 1 iš 
Palangos, R.Vokietijos. 
Ig.Petrauskas iš Montrealio, 
St. Bražinskas iš Lemoyie, 
Pa., Ald.Rygelė iš Brooklyn 
N.Y., Kazimiera Arlauskas 
iš St.Petersburg, Fl, Alg.
Ald.Oliai iš Jupiter, FL, 
J.Kloris iš La Habra, LA.

9 Į sekmadienio popietę 
taip pat buvo atsilankęs 
Ontario Liberalų Partijos 
parlamento narys High- 
Park- Swansea rajono Da
vid Fleet. Jj su susirinku
siais supažindino LN vedė
jas Teodoras Stanulis.

David Fleet savo žodyje 
apžvelgė veiklą su Lietu
vių Bendruomene ir savo 
prisidėjimą prie 60-ties 
lovų gavimo Lietuvių Slau
gos Namams. Baigdamas, 
palinkėjo geriausios sėkmės 
Slaugos Namų statyboje 
ir taip pat , kad neužmirš
tume kreiptis į jį, esant 
bet kokiai problemai. Jo 
pranešimas buvo visų entu
ziastingai priimtas plojimu.

Vėliau LN valdybos 
sekretorė dr.Gina Ginčaus- 
kienė supažindino David 
Fleet su svečiais, sėdin
čiais prie stalų, kur buvo 
pasidalinta asmeniškai nuo- 
moiiėftiiš apie Kanadą ir 
lietuvių veiklą Toronte. 
Parlamentaras David Fleet 
yra daug pasitarnavęs lie
tuvių naudai ir yra vertas 
lietuvių balsuotojų teigiamo 
įvertinimo. T.S.

DAINUOJANTI ŠEIMA 
KONCERTAVO TORONTE

Toronte lietuviškų para
pijų salės, ypač Lietuvių 
Namuose, yra užimtus iš 
anksto visų metų savaitga
liams. Nenumatytiems pa- 
rengimams-koncertains bei 
paskaitoms - reikia ieškoti 
patalpų kitur, arba tenkin
tis ne savaitgalio dieno
mis.

Nors ir ne savaitgalyje, 
o antradienį, rugpjūčio 
men. 7 dienų, Lietuvių 
Namuose, tų namų Vyrų 
Būrelis surengė iš Lietu
vos atvykusios pasisvečiuo
ti į Kanadą pas Ireną ir 
Vytautą PEČIULIUS, Liup
kevičiaus šeimos - tėyo 
STASIO ir dukterų, UGNĖS 
ir AUDROS - koncertą.

Renginio pranešėju buvo 
V. PEČIULIS. Jis padekla-

LIUPKEVICių ŠEIMOS iš Lietuvos koncertas Toronte 1990.8.7 d. Is kairės: UGNE, VILIJA Pečiulytė, 
AUDRA. STASYS ir VYTAUTAS PEČIULIS iff Toronto.

džiotojiį, ir Žūklautojų 
Klubas TAURAS.

9 Vasario mėn. 9 d.- 
UŽGAVĖNIŲ KARNAVA
LAS. R.- Lietuviškųjų orga
nizacijų komitetas ir Lie
tuviu Namai.

9 A. a. VINCAS BACĖNAS 
savo testamentu paliko 
"Nepriklausomai Lietuvai" 
$250 - auką, kurią prisiun
tė testamento vykdytojai 
A. Rusinas ir V. Urbonas. 
Dėkojame. "NL"

mavo vieną Balio Dačiulio 
jumoristinį eilėraštį apie 
janas mergaites. Manau, 
kad svečių pakvietimu, jis 
ir jo jaunutė dukrelė VILI
JA truputį patalkininkavo 
svečiams jų programoje. 
Scenoje VILIJA, dainuojant 
dzūkų dainą "Ko nutilo 
dainos", padedant AUDRAI 
ir "į kovą, į kovą", atliko, 
pagal turimus metukus, 
puikiai.

Platinamoje kasetėje 
"Audra-Stasys-Ugnė" su 
dainininkų nuotrauka įdėtoje 
reklaminėje "aprangoje", 
yra įdainuotų dainų sąra
šas ir dainuojančios šeimos 
labai trumpas apibūdinimas.

Stasys Liupkevičius savo 
gyvenimą paskyrė muzikai. 
Ilgus metus vadovauja gar
siam ansambliui ARMONI
KA. Dukros Ugnė ir Audra 
nuo mažens buvo tėvelio 
lavinamos dainavime ir 
pasirodydavo visur, kur tik 
pasitaikydavo proga. Šeima 
dainuoja pavieniui, duetais 
ir trijule. Su koncertais 
yra pasirodę daug kartų 
Suvalkų Trikampyje. Daž
nai dainuoja per radiją ir 
pasirodo televizijoje. Juos
telės įrašai yra eilės metų 
kūryba,. prad^cjį^rR jnęrgai- 
'^ių ... y^iįcyste, /ir . /paigianj: 
naujausiais kūriniais šiais 
atsikuriančios Lietuvos 
metais, kurie pažymimi 
koncertine išvyka į Kanadą

Koncerto repertuare 
buvo 29 įvairios dainos. Jų 
tarpe penkios sukurtos, 
papildytos ir harmonizuo
tos paties Stasio Liupkevi
čiaus: 'Su obelim pražy
dusia, žydėk, mama", "Kai 
eisiu keleliu", "Buvo nak
tys šv. Jono", "Ir sudie, ir 
sudie, mergužėle" ir "Vai 
ko nusižvengei, berašai 
žirgeli".

Dainininkams iš aparato 
per juostelę "akompanavo" 
Lietuvos televizijos ir 
radijo tautinis ansamblis

"Armonika" ir Lietuvos 
televizijos ir radijo leng
vosios muzikos orkestras. 
Mano supratimu, aparato 
"akompanavimas" kartais 
buvo per stiprus, nuslopin
davo dainininkus. Tiesa, 
koncerto vadovas Stasys 
buvo paklausęs publikos, 
ar ne per garsiai? Pradžio
je buvo tvarkoje. Vėliau 
garsiau ir per garsiai.

Pirmoje dalyje buvo su
dainuota 14 dainų. Štai jų 
pavadinimai: "Arovėjos
suktinė; Su obelim pražy
dusia, žydėk, mama; Vien
kiemis; Kiškio daina; Kai 
eisiu kelaliu; Vilniaus ry
tas: Gandrai; Šeimynėlė; 
Tos seserys Eglės; Skriski, 
skriski Lietuvėle; Ko nuti
lo dainos: Medžiotojo sap
nas; Kai sužibo padangėj 
žvaigždutės ir į kova, į 
kovą". 

antroji dalis.
Po trumpos pertraukos. 

Žmonės pasigedo kavutės. 
Buvo atlikta I5 dalykų- 
ūainų: "Obelis; Mažam
kambarėly; Trys maži ber
želiai; Gyvensiu meile; 
Vienlangėj grytelėj; Medžio 
degimas: Žalioj stotelėj; 
Ievos; Buvo naktys šv. 
jlono;^ Jojo Vilniun «įzūkas; 
-■Kregždės; Čia gitnŲSiHgyT 
venti; Pasėjo rūtą Lietuva; 
Ir sudie, ir sudie, mergužė
le ir Vai ko nusižvengei, 
berašai žirgeli".

Gaila, rengėjai nepasirū
pina programos atspausdini
mu. Koncerto klausytojams 
programa padeda geriau 
susipažinti su koncerto 
eiga, tvarka, o svarbiausia 
atliekamų dainų autoriais 
bei kompozitoriais. Tai 
rengėjų neleistinas neap
dairumas.

STASYS LIUPKEVIČIUS 
scenoje jaučiasi labai lais
vai, galima sakyti, šeimy
niškai, turintis aktoriaus 
gabumus, dažnai maloniai

šypsosi. Dainuodamas su 
dukterimis dažnai savo 
žvilgsnį su meile ir pasidi
džiavimu nukreipia į duk
terų veidus, ypač jaunes
niąją, 15 metų AUDRĄ.

Atsilankiusiems klausy
tojams koncertas patiko 
savo malonia, jaukia, lyg 
šeimyniška nuotaika. Dalis 
dainų buvo girdima pirmą 
kartą toje scenoje. Kai 
kurias dainas buvo kviečia
mas dainuoti ir vakaro 
pranešėjas VYT. PEČIULIS. 
Dainą "į kovą, į kovą" 
Stasys prikalbėjo ir kiaušy 
tojus kartu su jais dainuo

ti. Kai kurios dainos, klau
sytojams stipriau plojant, 
buvo dalinai pakartojamos. 
Šis Liupkevičių šeimos 
koncertas buvo lyg savotiš
ka jauki "operetė"- neatos 
togaujantierns tautiečiams 
-maloni pramoga. Pertrau
kos metu galima buvo 
įsigyti Liupkevičių šeimos 
įdainuotų dainų plokšteles 
ir kasetes, taip pat ir 
ARMONIKOS ansamblio. 
Kasečių kaina $12.00. į 
koncertą buvo atsilankę 
arti 250 tautiečių.

Stepas Varanka

Tiff LIETUVIŲ KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

10 % už 90 dienų term.indėlius 
101/47e už 6 mėn.term.indėlius
10 Va % už 1 m. term, indėlius 
101A7o 'už 2 m. term. Indėlius 
101/c% už 3 m. term, indėlius 
111/47o už 1 m. GIC mėn. palūk. 
12'A % už 1 m. GIC invest, pažym. 
1;13Z»% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
1 1!3/4%už 3 m. GIC invest, pažym.
91/a7o už RRSP Ir RRIF Ind. (variable rate 

12’/«%užRRSPIr RRIF 1 m. term. Ind 
llf/4% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind
11 % 7oUŽ RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind 
9»/2% už namų planą-O HOSP (v. r.) 
81/i7o už taupymo sąskaitą

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

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo...13 3A% 
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 
mortgi&us iki 75% įkai
noto turto. Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir ant
rieji mortglčiai.

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: pirmėdlenlalo, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po platų; ketvirtadieniais Ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto Iki 1 v. 
190 P**1*4 BŪSTINĖ: Lietuvių namai —
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario MSP 1A6

TELEFQNAS: 532-1149

1990. ||X.5

'ARAP1J0S KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St.. Toronto. Ontario Mfill 1A8

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.

NEDAUG PIRMŪNŲ 
BELIKO

Kai retėja vyresniųjų 
gretos, kiekvienas kurio 
nors veterano prisiminimas 

kaip išliekantis doku
mentas apie tolimą praeitį 
apie tuos laikus, kai Lietip 
va ryžtingi kėlėsi laisvam 
savarankiškam gyvenimui. 
Štai po ranka - lietuviško
sios skautybės veterano 
teisininko v.s. KĘSTUČIO 
GRIGAIČIO laiškas, kuria
me jis prisimena savo pir
muosius žingsnius .^skautų 
eilelę.j uornbur: ' isslij;?-•

Jis rašo: "Pirmojo karo 
metu su tėvais buvau eva
kuotas iš Rygos į Vitebską 
1916 m. įstojau į Vitebsko 
gimnaziją. Ten pamačiau 
uniformuotus skautus. Buvo 
rusų, lenkų ir žydų draugo
vės. iš šalies stebint, man 
jų veikimas patiko ir aš 
panorau i-'iii tokiu pat. 
Kadangi buvau "vyras" 11 
metų amžiaus, tai reikėjo 
gauti tėvų sutikimą daly
vauti organizacijoje. Kai 
paprašiau tėvą, kad para
šytų sutikimą, susilaukiau 
griežto pasakymo: "Nei 
rusų, nei lenkų draugovėje 
neleisiu tau būti; kai bus 
lietuviški skautai, tada ga
lėsi įsirašyti.” Visos mano 
viltys būti skautu žuvo. 
1919 m. pavasarį, kovo 
mėnesį parvažiavome iš 
Rusijos į Lietuvą - Vilnių. 
Mokslui prasidėjus, įstojau 
į Vilniaus gimnaziją. Ten 
radau jau veikiančius skau
tus. Nieko nelaukdamas, 
įsirašiau į I-ąją Vilniaus 
skautų draugovę. Tėvų 
leidimo jau nebeprašiau, 
nes toks leidimas buvo 
duotas Vitebske... Didžiau
sias pergyvenimas buvo, 
kai daviau skauto įžodį. Su

skautų organizacija nenu
traukiau ryšių iki šiai die
nai. Nežiūrint, kad akty
viai neveikiu, bet kiek są
lygos leidžia, dalyvauju 
akademikų sueigose, minė
jimuose... Skaitau, kad 
skautybė man daug davė. 
Stengiaus ir aš atsilyginti, 
bet ar pavyko- nežinau".

Skautininkas K. GRIGAI
TIS, Lietuvoje ėjęs įvairias 
vadovo pareigas, dalyvavęs 
tarptautiniame skautų są
skrydyje Danijoj, buvo 
gana ilgą ..laiką veiklus ir 
išeivijoje - Jubiliejinės sto
vyklos 1953 m. stovyklos 
viršininkas, LSS garbės 
teismo pirmininkas, skauti
ninkų removes ilgametis se
niūnas, skautiškųjų fondų 
iniciatorius. Šiuo metu gy
vena St. Petersburge, FL 
ir, prisimindamas savo 70 
metų skautavimo sukaktį, 
Toronto skautus ir skautes 
parėmė $2000.- auka. 
Gerb. sukaktuvininko adre
sas: K.J. Grigaitis, 4930 - 
60-th Avė., S., St. Peters
burg, FL, USA 33715.

Č.S.

• A.a.Osvaldo KUŠNERAI- 
ČIO atminimui aukojo Ka
nados Lietuviu Fondui $ 
100 - I. Kymantas.

Dėkoja KLF

PRISIMENAM "AUŠRĄ"
Pasirodė gražiai išleistas 

kietais viršeliais leidinys, 
skirtas paminėti nepriklau
somos Lietuvos AUŠROS 
gimnazijai. Sumanymas 
kilo III-ojo suvažiavimo 
metu, Toronte.

Knygą galima įsigyti pas 
E. Senkuvienę, 21 Lumber
vale Ave., Toronto, Ont. 
M6H 1C7. (
(Plačiau kitame numeryje).

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

180-185 d. term, ind............1O’/4%
1 metų term, indėlius.......10’/»7o
2 metų term, indėlius..... lO’AVo
3 metų term, indėlius..... 10’/»%
1 metų GlC-met. palūk. .. 12 'AYo
2 metų GlC-met. palūk. .. 113l»°/o
3 metų GlC-met. palūk. .. 11 % %
1 metų GlC-mėn. palūk.. 11 ’/«% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 9’/»% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 12 'rfk 
RRSP ir RRlF-2 m. term. Ind. 113A7o 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 113/o70 
Taupomąją sąskaitą ........ 872%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 10 7o
Kasd. pal.čekių sąsk.lkl... 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ................. 133A%
Nekiln. turto paskolas: 

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metą .................. 14%
2 metų .................. 14%
3 metų ...........*.... 14%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ...... 13 %

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

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

AKTYVAI virš 45 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

1613 Blopr St. West, Toronto, Ont.. M6P 1A6 
Dauginis - telefonai (418) 533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*
Patarnavimas — greitas ir tikslus!

7 psl.

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

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

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591
K



hamilton
MIRUSIOJO ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI:
- a. a. Eimučio SKAISČIO atminimui: $100 - A.ir A.Pi- 
lipavičiai; $ 75 - E.V.Sakai; $ 50 - S.Kačinskas; po $ 
25 - S.Remeikaitė, E.A.Kybartas.

VISIEMS nuoširdžiai dėkoja K.L.F.

VEIKLŪS PENSININKAI
Z. Pu 1 i anauskas

Hamiltono Lietuvių 
Pensininky Klubas šią va
sarą, birželio mėn. 23 d. 
vėl buvo surengęs pobūvį 
Jaunimo Centro salėje . Jo 
pradžia buvo paskelbta 
4 val.p.p., tačiau jau prieš 
tai buvo susirinkę nemažai 
dalyvių - moterų, vyrų 
ir šiek tiek jaunosios kar
tos atstovų.

Programų pradėjo miš
rus choras, vadovaujamas 
p.Matulich, padainuodamas 
keletu senesnių ir naujesnių, 
lietuviškų dainų. į dainos 
programų įsijungė po solo 
vyras ir moteris, po jų- 
vyrų duetas, pakaitomis 
su vyru ar moterim daini
ninku. Gaila, nesužinojau 
jų pavardžių. Jie dainavo 
gražiai. Po jų scenoje pa
sirodė dvi mergaitės, pa- 
grodamos smuiku keletu 
dainelių, o jaunas vyrukas 
pagrojo mano dar nematytu 
muzikos instrumentu. Me
ninė programa truko apie 
Ii valandos, žiūrovams 
patiko, nes įvertino gau
siais plojimais.

Po to sekė visiems 
atvykusioms pietūs. Jie 
buvo labai gerai paruošti, 
iš kelių rūšių valgių. Kiek
vienas galėjo savo lėkštes 
pripildyti pagal skonį ir 
apetitų. Vaišės ir pokalbiai 
užtruko apie porų valandų. 
Maloniai nustebo rengėjai, 
kai paaiškėjo, jog buvo 
atsilankę apie 250 svečių. 
Tai rodo, jog Hamiltono 
pensininkai turi gerų vardą, 
renginių ruošime. Nebe 
pirmų kartų teko pristatyti 
papildomų kėdžių. Panašūs 
renginiai vyksta tris ar 
keturis kartus metuose.

Programų pravedė ir 
pertraukos metu žodį tarė 
L. Stungevičienė.

Aš manau, kad šiais 
metais mūsų malonūs pen
sininkai dar suruoš porų 
renginių.

Atvykusioms padėkojo 
ir pagyrė rengėjų gražų 
darbų pensininkų pirminin
kas K.Mikšys. Ypatinga 
padėka buvo išreikšta vir
tuvės darbuotojoms.

Linkiu gražios sėkmės 
ir kitų renginių progomis.

PENSINNKAI IŠLEIDO
METRAŠTI

Veiklos 1974-1990 m.

Vieninteli* lietuvių bankeli* Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS
„TALKA,,

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

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAMI UŽ:
katei. pel. tekių Mpk- 9%
•antaupM--------  8.5%
kaedųMl.taupymo a-ta........ 8%
•0 Manų indMIua ............. 11%
1 m. tarm. IntfMlua........, 13%
1 m. tarm.ln<Lm*n.pal. <2.5% 
1 m. tarmJncMllua ............ 12% 
MSP Ir RRIF (pensijos). .9% 
MSPirRRIFIm.   13% 
RM»taCL3 m. 1 2 /o

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniaisir ketvirtadieniais- 
nuo X) v. ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniais - nuo K) v. r. iki 1 vd. p.p.7 
penktadieniais - nuo 10 vai. ryto iki 7vd. vdccro. Liepos-ruBp|ūČlo 
minėsi d s uždaryta

8 psl.

proga mūsų Jaunimo Cent
ro salėje buvo pardavinėja
ma knyga. Susidomėjęs, 
pradėjau žiūrinėti ir skai
tyti. Paaiškėjo, jog knygų 
išleido PRANAS ENSKAI- 
TIS. Buvo malonus siurpri
zas, nes šalia įvairių 
straipsnių atspausdinta 
ir nemažai asmeninių nuot
raukų. Pirmame lape didelė 
LIETUVOS LAISVĖS PA
MINKLO nuotrauka.

Pradžioje anglų kalba
pora puslapių parašyta 
informacija anglų kalba,
minint lietuvių atsiradimų 
Kanados žemėje ir Lietuvių. 
Pensininkų Klubų. Šalia
nuotraukų, vaizduojančių 
ir klubo išvykas, atspaus
dinti keli rašinukai iš mūsų 
lietuviškosios spaudos Ka
nadoje.

Bendrai imant, atliktas 
geras ir naudingas darbe
lis lietuviams.

Pabaigoje radau pažy
mėjimų, kad metraščiui 
išleisti buvo sudarytas ko
mitetas iš 10-ties žmonių.

APIE TELEVIZIJOS 
PROGRAMAS

Kalbant apie TV apara
tus, manau, kad šiais lai
kais juos turi kiekviena 
šeima ar ir pavieniai žmo
nės. Juos nusipikti prieš 
keletu metų buvo netaip 
sunku, nes tuomet kainos 
buvo nelabai aukštos, iš
skyrus didesnio formato 
aparatus.

Turint ir gerų TV apa
ratą dažnai būna nemalo
nu, kai kų nors naudingo 
ar gražaus ekrane negali 
surasti. Prieš keletu metų 
programoje galėjai rasti 
gana neblogų dalykų arba 
įdomių vaizdų. Jau kelinti 
metai; kai Kanados TV 
programos sumenkėjo.

Šių metų pradžioje aš 
ir mano žmona pradėjome 
naudoti Amerikos stoties 
34 kanalų nuo 7 vai.vakaro. 
Čia būna veik kasdienų 
šis tas naujo. Čia dažnai 
matoma gamtos filmų, 
paaiškinant programos pra
vedėjai. Amerikos žinios 
irgi skelbiamos kas i va
landos 37 kanalo stotyje. 
Kas nežino, galės pasinau
doti šiuo pranešimu.

• Hamiltono JAUNIMO 
CENTRE kiekvienų sekma
dienį KLB suorganizuotam 
PAGALBOS LIETUVAI VA
JUI aukas renka Antanas

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas __ 17%
neklln. turto oask. 1 m.. 14%
nekil.turto pask. 2 m, 14.5% 
Memoka/naą čtįfdų Ir apsitartų 
apmokėjimo patamavtm**. 
Nemokama narių gyvybė* 
drauda pagal aantaupų 
dydi iki $2.000Ir 
aamenlnlų paakolų 
drauda iki $2S.000.

Jusys ir Vytautas Vencke- 
vičius.

s AV Choras vėl pradės 
repeticijas rugsėjo mėn. 
6 d., 7:30 val.v.

Maloniai kviečiami visi, 
mylintieji giesmę ir dainų, 
prisidėti prie Hamiltono 
choro, kuriam vadovauja 
m u z. Darija Deksnytė.

|chicago|
DAR VIENAS TEATRO 
FESTIVALIS

Šiemet, vėlyvą rudenį, 
(lapkričio 16-18 dienomis), 
bus dar vienas, jau aštun
tasis iš eilės, Teatro Festi
valis. Jis yra tęsinys 1968 
metais pradėtojo festivalio 
kuri, tada surengė JAV LB 
Kultūros Taryba. Nežiūrint 
kad tos Tarybos sudėtis 
jau visai pasikeitė, šis 
vienetas rengia ir šiemeti
ni, festivali,.

Šie festivaliai daugumoje 
yra energingo vyro, rašy
tojo Anatolijaus Kairio 
kūdikis. Šis žmogus, kuris 
yra parašęs daugiau scenos 
veikalų, negu visus kitus 
išeivijos rašytojus kartu 
paėmus, buvo daugumos ir 
šių festivalių rengimo ko
mitetų pirmininku. Nuo 
praėjusio festivalio rengi
mo komitetuose jau nema
tome A. Kairio, tačiau į 
darbą įsijungia nauji ir 
dalinai, jaunesni žmonės.

Šiemet rengimo komite
tui pirmininkauja aktorė 
Nijolė Nartinaitytė, kuri 
yra sutelkusi nemažą būrį 
talkininkų. Štai jie: Vanda 
ALEKNIENĖ, Petras ALEK
SA, Ramunė KUBILIŪTĖ, 
Joana KRUTULIENĖ, Zig
mas MOLIEJUS, Halina 
PLAUŠINAITIENĖ, Edvar
das ŠULAITIS, Ona ŠULAI- 
TIENĖ, Audronė UŽGIRIE- 
NĖ, Juozas ŽYGAS. Jiems 
yra patikėtos įvairios pa
reigos, bet apie tai gal 
dar anksti rašyti.

Kaip žinome, Š. Ameri
koje lietuvių teatrų, kurię 
dar aktyviai reiškiasi, tu
rime tik 4: po du Kanado
je ir JAV-ėse. Jie visi 
pasirodys ir šių metų fes
tivalyje. Pirmąją dieną - 
lapkričio 16 d., pamatysi
me vietinį, Chicagos "Vai
dilutės", kolektyvą, kuris 
vaidins J. Vilkutaičio-Ke- 
turakio veikalą AMERIKA 
PIRTY premjerinį pastaty
mą. Tai įvyks gal kiek ir 
neparankiu laiku - penkta
dienio vakare, tačiau kito 
pasirinkimo nebuvo, kadan
gi per dvi dienas 4 spek
taklius parodyti nebūtų 
įmanoma.

Lapkričio 17 d. p.p., 
Toronto AITVARAS suvai
dins V. Alanto AUKŠTA- 
DVARį, o tos dienos vakare 
į sceną išeis torontiečių 
kaimynai - Hamiltono "Au
kuras" su A. Rūko BUBU- 
LIU IR DUNDULIU.

Pagaliau, sekmadienio po
pietėje, išvysime pačius 
tolimiausius teatralus 
Los Angeles Drmos sam
būrį, kuris parodys B. Pū- 
kelevičiūtės ŽMONES IR 
BERŽUS. Sekmadienio va
kare, kaip jau įprasta, bus 
festivalio užbaigimo vaka
rienė su žymenų įteikimu.

Tai maždaug ir visa 
festivalio programa, ją 
trumpai surašius. Viskas 
vyks Jaunimo Centre Chi
cago j e - spektakliai viršu
tinėje salėje, o vakarienė 
-apatinėje. Apie viską dar 
bus išsamiau ir plačiau ra
šoma. Šioje vietoje norima 
pateikti tik pagrindinius 
duomenis, kad mūsų tautie
čiai galėtų iš anksto rezer
vuoti datas šiam gana 
svarbiam išeivijos kultūri
niam įvykiui.

Čia reikia pridėti, jog 
daugumas iš šių pastatymų 
nėra nauji: jie jau anks
čiau buvo rodyti. Tik vie
ni chicagiečiai turės prem
jerinį pastatymą. Tačiau 
dar tai nereiškia, jog ir 
kitų veikalų neverta pama
tyti, ypatingai, kuomet 
išeivių teatralų pasirodymų 
tiek maža turime. Dabar
tinėmis sąlygomis naujus 

pastatymus paruošti darosi 
vis sunkiau ir sunkiau, ir 
jeigu mūsų publika jų gau
siai nelankys ir neberems, 
ateityje ir šių negausių iš
eivių teatrinių kolektyvų 
gali nebelikti.

Tad lapkričio 16,^ 17, 19 
dienų datas jau šiandien 
apibrėžkime savo kalendo
riuose ir apsispręskime 
dalyvauti VIII Teatro fes
tivalyje. Kas žino - sekan
čio gali nebebūti! Edv.Š.

CHICAGOS "LITUANICOS" 
FUTBOLININKAI 
TURNYRUOSE

Nors ir buvo karšta 
vasara, atostogos, tačiau 
LITUANICOS futbolininkai 
nelabai turėjo laiko daug 
atostogauti. Jie dažnai 
pasirodydavo vasariniuose 
turnyruose, kuriuos rengė 
įvairūs klubai, o vieną 
ją organizavo pati LITUA- 
NICA.

Gana stiprios sudėties 
turnyras vyko liepos mėn. 
21 d.St. Joseph, MI. Čia 
vyrą grupėje rungtyniavo 
8 komandos, kurios buvo 
suskirstytos į dvi grupes. 
Savo grupėje nugalėję 3 
varžovus aukštais rezulta
tais (du kartu 3:0 ir vieną 
4:0) pateko į baigmę, kur 
įveikė kitos grupės nugalė
toją - vietos KICKERS 
1:0.

Rugpjūčio mėn. 5 d,lie
tuviai futbolininkai dalyva
vo RAMS klubo surengtame 
turnyre Genoa City, Wis- 
consino valstijoje. Čia su
sirinko irgi gerą komandą, 
tačiau vėl mūsiškiai buvo 
geriausi. Baigmėje šį kartą 
buvo įveikta VIKINGS vie
nuolikė. Rugpjūčio mėn. 
12 d.pati LITUANICA buvo 
surengusi turnyrą Lemonte, 
IL, kuris, deja, buvo žy
miai mažesnis, na ir jo 
metu visą laiką lijo lietus. 
Tačiau tai nesutrukdė LI
TUANICOS vyrams užimti 
pirmąją vietą.

Taigi - trys turnyrai 
trys pirmosios vietos. 

Tokiomis pasekmėmis mū
siškiai jau seniai galėjo 
pasigirti. Čia, žinoma, 
didžiausias nuopelnas pri
klauso futbolininkams iš 
Lietuvos, kurie visą laiką 
talkina LITUANICAI.

Įvarčią mušime labai gerai 
reiškėsi A.Savynukas, V.
Marčinskas,______ G.Vilkelis,
na, ir vietinis - H.Jenigas.

Jau prasidėjo ir rudens 
ratas Metropolitain Lygoje, 
kur mūsiškiai taikosi į 
prizinę vietą aukščiausioje 
divizijoje. Pirmosios rung
tynės buvo rugpjūčio 26 
d. Marquette Parko aikštė
je prieš vokiečią GREEN
WHITE vienuolikę. E.Š. 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS!
Jūsų Draugams ir Šeimoms Lietuvoje trūksta Maisto. Premkite juos, pripildvdmi 
Jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra moksečių! Prekės tuoj pat veltui pristatomos į 
namus! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 dienų kitose USSR 
respublikose.

11b.
2.2 Ib.

0.75 1b.
1 Ib.

0.88 1b.
1.1 Ib.
1.1 1b.

FOOD KIT # 1 
(imported foods) 

$152 including delivery
1. Imported Ham
2. Imported Sausage
3. Mincemeat
4. Frankfurters
5. Danish cheese
6. Beef stew
7. Meat in white sauce

Ęart Grey

Vrtriff

8. Ground coffee on 1.1 lb.
Instant coffee 0.44 lb.

9. Condensed milk 0.75 lb.
10. Imported Tea 1.1 Ib.
11. Cocoa 1.1 lb.
12. Dry spices 1 box
13. Imported chocolates 1 box
14. Chocolate-dipped zephyrs 1.1 Ib.
15. Buckwheat or Spaghetti 2.2 Ib.

ALSO AVAILABLE:
French medications
* Family health care kit $109
* Kids’ health care kit $70
• Children’s foods (kit) $87
* Cars ("LADA") from $5.600
* Refrigerators from $500
* Health spa packages CALL
* Condominiums CALL
• Dishwashers from $500
• Laundry machines from $550
• Minitractors from $2.000
* Other items CALL

ORDER FOR FOOD KIT # 1
Fili out, detach and mail to: also Orders and inquiries:

RUSSART-POSYLTORG
291 Geary Street, Suite 511 

San Francisco, CA 94102 
Tel.: (415) 781-6655; (415) 386-0180; (415) 752-5546

Enclosed please find my check (money order) #dated
in the amount of $152.00 x (qty) = . Please deliver (qty)
FOOD KIT(S) # 1 as per your ad to:

Beneficiary’s full name _ ____________ _ _____________________________
Street address, apt # _________________ ____________________________
City, region, postal code ________ _______ __________________________ _

Sender’s name:__________________________________________________
Address: __________________ __________________________________ .

Daytime phone # () Signature:

• LIETUVIŲ KULTŪROS 
DIENOS įvyks 1991 m. 
gegužės mėn. 18-26 d.d. 
Chicagoje.

Programoje - trys ren
giniai: premiją įteikimas, 
Chicagos Lietuvių Operos 
I LITUANI du spektakliai 
bei JAV ir KANADOS lie
tuvių DAINŲ ŠVENTĖ.

Į operos pastatymus 
atvyks solistai ir simfoni
nis orkestras iš VILNIAUS.

Kiekvienas renginys 
turi savo rengimo komite
tus (Dainų Šventės komite
tas lieka tas pat, kuris 
buvo sudarytas pernai), 
o visiems renginiams vado
vaus koordinacinis komite
tas. Jo pirmininku pakvies
tas sol. Stasys Baras.

SVARBUS SEMINARAS
Rugsėjo mėn. 17-30 

d.d. Washingtone JAV Lie
tuvių Bendruomenė organi
zuoja seminarą DARBAS 
LIETUVAI. Tikslas - patiks
linti informacijas apie pa
dėtį Lietuvoje ir JAV poli
tiką Lietuvos atžvilgiu; 
informuoti Kongresą ir 
kitas valdžios įstaigas apie 

savaitė
» EGZOTIŠKOJE 

MEKSIKOJE

(Club Maeva-Manzanillo) 
VASARIO 18-25, 1991.

SU LIETUVOS GRAŽUOLĖMIS
1. Miss LIETUVA ir Miss GRACIJA -

GRETA BARDAVELYTĖ:
2. Miss PUBLIKA IR Miss ELEGANCIJA -

JŪRATĖ KUNEVIČIŪTĖ;
3. Miss FOTO - JŪRATĖ GUŽYTĖ.

Kaina - $1139.- (Can) asmeniui dviviečiame kamb. 
Mokesčiai ir patarnavimai - extra $180.-(Can.) asm, 

į kelionės kainą įskaityta: skridimai lėktuvu iš 
Toronto į Manzanillo ir atgal; pervežimai tarp aero
dromo ir viešbučio; maistas 3 kartus dienoje, pasi
renkant restoranus; visi gėrimai - vynas, alus, kok
teiliai; įvairūs vandens sportai ir jų pamokos (įskai
tant vandens slidinėjimą, buriavimą, keliones valtimi;

Teniso klubas, teniso klinikos, jodinėjimas arkliais 
tinklinis, krepšinis, aerobikos pratimai sausumoje ir 
vandenyje, šokių pamokos, ispanų klb. pamokos, 
kiekvienos dienos bei vakaro pramogų programos, 
pastovios reprezentatorių paslaugos.

Lietuvos garbei bus rengiamas
LIETUVIŠKAS PRMOGINIS VAKARAS, 

kurio programą ruoš ir atliks visos tr>s Lietuvos 
gražuolės kartu su lietuviais, kurie atvyks į šią 
linksmą, daug pramogų žadančią kelionę. Tad kvie
čiame lietuvių ir Lietuvos vardą garsinti šiuo gra
žiu poilsio ir pramogų keliu.

Kadangi šis klubas labai populiarus ir vietų skai
čius ribotas, prašome šiai kelionei užsiregistruoti 
iki rugsėjo 24 d. Rankpinigiai- $250.-

Kelionei iš Toronto vadovaus ANDRIUS. Smulkes
nių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje adresu: 
2100 Bloor St.W., Toronto, Ont. Canada. M6S 1M7, 
Tel: (416)- 769-2500; Fax: (416)-763-6279.

mūsų dabartinius ir prama- 
tomus rūpesčius, sustiprinti 
ryšius su Kongresu ir siek
ti didesnės paramos Lietu
vą. Taip pat tobulinti mūsų 
politinio darbo efektingumą 
suorganizuoti politinių ryšių 
tinklą suformuluoti ir pra
dėti vykdyti naujas inicia
tyvas bei programas Lietu
vos labui.
Seminaro rengimo komisiją 
sudaro: Regina Narušienė, 
Rimantas Dirvonis, Arvy
das Barzdukas, Asta Banio
nytė, Audronė Pakštienė, 
Vytautas Volertas, Aušra 
Zerr.

Kiekviena LB apylinkė 
prašoma atsiųsti bent po 
1 atstovą, kuris atsakingas 
už apylinkės politinę veiklą. 
Reikalui esant, šio atstovo 
išlaidas padengs apylinkės 
iždas. Tikimasi susilaukti 
atstovų ir iš Altos, Lietu
vos Vyčių, Jaunimo organi
zacijų ir kt. Registruotis 
į seminarą galima JAV 
LiB būstinėje Chicagoje, 
2713 West 71st Street, 
IL. 60629, tel:312-436-0197

Svarbu užsakyti lėktuvo 
bilietus kuo greičiau, nes 
nuo rugpjūčio mėn.29 d. 
kainos labai pabrangs.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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RADASTA linksminasi ir 
linksmina montrealiečius 
AV P-jos saleje š.m.liepos 
mėn. 26 d.

Apačioje, kairėje: Pet
ras Adamonis, Juozas Pie
čaitis ir RADASTOS vado
vė Aldona Ragevičienė.
Visos nuotr: R.Satkausko

DAR VIENUS SVEČIUS 
IŠLYDĖJUS...

/ tęsinys /
Stebint jų pasirodymus, 

į akis krenta tai, kad mu
zika ir šokių žingsniukai 
nesudėtingi, leidžiantys 
greitai perprasti atlikimų 
ir įjungti visokio amžiaus 
žiūrovus. Juk ir patį šį 
ansamblį sudaro 40 atlikė
jų, besiskiriančių tiek am
žiumi, tiek profesija. Gru
pės vadovė- Aldona Rage
vičienė, šiuo metu dirbanti 
konsultante Kultūros Cent
re Vilniuje; seniūnas - Ar
vydas Karpus; orkestro 
vadovas - Egidijus Virba- 
šius. Beje, su RADASTA 
Kanadoje viešėjo ir keturi 
dainininkai iš Varėnos rajo
no etnografinio ansamblio 
ŽEMYNA. Elzbieta Ku- 
kauskienė, Stasė Kukauskie- 
nė, Marijona Leonavičienė 
ir vyriausias amžiumi sve
čias (74 m.) Silvestras
Masalskas. Reikia pavydėti 
jiems ne tiktai savito dai
navimo, bet ir pasiryžimo 
bei didžiulės 
kelionėje. Šio 
ir 
liekamos dainos 
niai įpintos į 
suteikdamos jai 
nio spalvingumo.

ištvermės 
ketvertuko 

atskirai S.Masalsko at
buvo dar- 
programų, 

dar dides-

Manau, kad ne vienas

senovinio lietuviško

žiūrovas tų vakarų nepasi
gedo surežisuoto vaidinimo. 
Visus užkerėjo radastiečių 
nuoširdumas, paprastumas 
ir jų didžiulis noras per
duoti
šokio ir dainos tradicijas. 
Gal dėl to montrealiečiai 
vėl atvėrė savo širdis ir 
namų duris, priglausdami 
į bėdų papuolusius tautie
čius. Jau tų patį vakarų 
daugelis sutarė, kur kas 
apsinakvos. Todėl tik viena 
parų keletas ansambliečių 
gyveno Aušros Vartų Para
pijos salėje, o po to visi 
ne tik kad viešėjo namuose, 
bet ir kartu su šeiminin
kais plačiau apžiūrėjo mies
tų ar net nuvažiavo į va
sarvietes.

Liepos mėn.. 26 d. vėl 
susirinko šį kartų į 

Parapijos 
o kartu 

paskutinis pasirodymas 
lietuviams.

senovinė

visi 
Aušros Vartų 
salę. Dar vienas, 
ir 
išeivijos lietuviams. Vėl 
liejosi senovinė muzika, 
skambėjo dainos,įvairias 
šokio figūras išdarinėjo 
radastiečiai kartu su žiūro
vais, kurie, pramokę žings
niukus, 
įsijautė, 
atlikti 
mentus.

žymiai daugiau 
bandė aktoriškai 

jumoristinius ele-

Ansamblių iš Lietuvos 
Koncertų Rengimo Komite
to vardu vakaronės pabai
goje dėkojo pirmininkas

VALVULA
.--------SPECIALISES1
• BATŲ TAISYMAS
B DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS 
D ADYMAS AUDIMU 
B MARŠKINIU SKALBIMAS 
B UŽUOLAIDŲ VALYMAS 
B SAUGOJIMAS (STORAGE) 
B ZOMfAS
495-GOe AVENUE. LaSeMe

Ditto

Juozas Piečaitis ir Petras 
Adamonis. Buvo pažymėta, 
kad komitetui į pagalbų 
finansiniai atėjo ir Kana
dos Lietuvių Fondas. An
samblio vadovė Aldona 
Ragevičienė padėkojo vi
siems atsilankiusiems, vi
siems juos priglaudusiems.

Liepos mėn.29 d. mont
realiečiai Mirabel aerodro
me išlydėjo 
grupę. Nors 
išskrido, bet 
meilė folklorinei 
ir šokiui

vienas pastebėjo.

RADASTOS 
ansambliečiai 

jų įžiebta 
dainai

neužgeso. Juk 
kadne 

muzikuoti ir šokti drauge 
gali įvairaus amžiaus žmo
nės, kad nereikalingi į- 
mantrūs muzikos instrumen
tai, brangūs rūbai. Orkes
tro vadovas Egidijus Virba- 
šius pasiliko Montrealyje 
savaitei ilgiau ir pradėjo 
repeticijas su grupe entu
ziastų, kuriems vadovauja 
Viktoras Lukošius ir Vilija 
Lukoševičiūtė. Norintieji 
įsijungti gali skambinti 
V. Lukošiui 465-9391 arba 
V.Lukoševičiūtei 733-6583. 
Reikia tikėtis, kad ir Mont
realyje turėsime folklorinį 
ansamblį.

Jau gautas laiškas iš 
RADASTOS vadovės Aldo
nos Ragevičienės, kuri 
parašė, kad po 24 valandų 
trukusios vargingos kelio
nės, palaukę eilėje prie 
muitinės 14 valandų, 
sambliečiai laimingai 
siekė Lietuvų. Vadovė 
kartų nuoširdžiai padėkojo 
visiems kolektyvui 
siems lietuviams, 
mes laukiame A. 
čienės atvykstant

an-
pa- 
dar

padėju- 
Dabar 

Ragevi- 
į Kana-

rugsėjo mėn. pabaigojedų 
dalyvauti stebėtojo teisė
mis pasauliniame folkloro 
festivalių_____ organizatorių
kongrese, kuris vyks rug
sėjo 24-28 dienomis Que
bec^ mieste, o rugsėjo 
29-30 d. - Montrealyje. 
Ji į šį kongresų buvo pa
kviesta pasaulinės organiza
cijos pirmininko Guy Land
ry, kuris yra Drummondville 
festivalio rengėjas. Šio 
kongreso metu Notre-Dame 
saloje Quebec'o paviljone 
veiks speciali paroda, į 
kurių senovės lietuvių inst
rumentus bei drabužius 
ruošiasi atvežti A. Ragevi
čienė. Tikimės, kad ši ener
ginga liaudies kūrybos puo
selėtoja, išsprendusi įvai
rius finansinius bei organi
zacinius klausimus, galės 
atstovauti Lietuvai pasauli
niame kongrese.

Montrealio Ansamblių 
iš Lietuvos Koncertų Ren
gimo Komitetas dar kartų 
nuoširdžiai dėkoja visiems 
padėjusioms priimti -Vil
niaus Komunalinio Ūkio 
Projektavimo Instituto RA
DASTOS folklorinį ansamb
lį. R. Šatkauskas,
Ansamblių iš Lietuvos Kon 
certų Rengimo K-to narys

či.

• Aleksandras ir Gaila 
Stankevičiai susilaukė duk
relės. Sveikiname!

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

ATŠVĘSTAS GIMTADIENIS
Š.m.rugsėjo ( mėn. 1 

d.AV P-jos salėje P.Ražano, 
A.Žiuko iniciatyva buvo 
surengtas ANTANUI KA
ČINSKUI 65 m. amžiaus, 
pensijon išėjimo proga 
gerbimas.

Vakarų su arti 100 
lyvių pravedė Jerry 
dvaiskas.Svečių buvo

A.Žiuko 
surengtas

pa

da- 
Pa- 

_________ iš 
arti ir toli. Sukaktuvininką 
pristatė Augustinas Mylė. 
Sveikino kleb. Tėv.J.Ara- 
nauskas, SĘ ir J.Šiaučiulis. 
Buvo įteikta bendra dovana 
ir svečias iš Lietuvos ap
juosė jį tautine juosta. 
Kleb.J.Aranauskui palaimi
nus stalų, sekė vakarienė, 
paruošta S.ir J.Remeikių 
su talka. Turtingas baras 
veikė A.Kalvaičio priežiū
roje. Grojant J.Šulmistro

muzikai, buvo ir pasišokta.
Sukaktuvininkas rengė

jams, talkai ir visiems 
dalyviams nuoširdžiai padė
kojo. A.M.
• A. a. Veronikai EFFER- 
TIENEI mirus, vietoje gėlių, 
paaukojo Kanados Lietuvių 
Fondui $30 - Žentą Tilga 
ir $ 20 - Jonas Adomaitis.

Dėkoja KLF
• "NL" VALDYBOS POSĖ
DIS šaukiamas penktadienį, 
rugsėjo 14 d., 6 val.v.

Sv. Kazimiero parapl- 
jos salei reikalingas 
pianinas. Jei kas turė
tų vartotą, bet dar 
gerame stovyje ir no
rėtų prieinama kaina 
parduoti, yra maloniai 
prašomas pranešti kle
bonui, Tel.: 521-9930.

RONALDUI BARŠAUSKUI 
netikėtai žuvus.

Jo TĖVUS, sesutę RITA, LUKOŠIENĘ ir jos
ŠEIMĄ bei kitus gimines ir artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame —

Genė ir Pranas MONTVILAI

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATA ATSIUNTĘ;
J.Šutas, Z.Pulianauskas. M.Narkūnienė, V.Matukai- 

tis, A.Brilvicas, R.Stepulaitis (2 m.), A.Kirkilionis, P.Čes- 
nulis, P.Ražanas (3 m.), H.Celtorius, A.Mickevičiūtė, P. 

.Mikšys, J.Kralikauskas;

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

Stogo dengimui ar taisymui skambinkite tel * |

364-1470

po $ 25 - E.Smilgis, P.Kaziukonis; $ 15 - M.Se- 
, K.Jurgelys, A.Macelis, E.mogienė; po $ 5- xM.Sniuolis, 

Keresevičienė, P.Šukysį 
"NL" AUKA ATSIUNTĖ:

savo vyro mirties metiniu 
po $20 - X.Y., Kęst.Jonynas; 

$10~- Marijos Aukštaltės gimtadienio proga A.F.Navike- 
vičius; $ 10 -ABurbienė.

VISIEMS - nuoširdžiai dėkojame.' "NL"

$100 - M. Gudiene, 
proga; $ 50 - A.Račinskas;

W FUNERAL HOMEW
J. F. WIL SON 4 SONS Inc?*|gS 

V123 Maple Bl v., 3784Verdun Av| 
Fchateauguy, Que. Verdun, Qu e.l 
Tel: 691-4763 * Tel: 767-9956 
Tmodernios koply6osSM

1990.IX.5 9 p si.
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montrea
MIRUSIEJI:
• BARŠAUSKAS Ronaldas 
41 m. amžiaus, netikėtai 
žuvo eismo nelaimėje. Liko 
tėvai Jonas 
sesuo Rita 
šeima, dėdės 
artimieji.

Palaidotas
miero P-jos bažnyčios Not
re Dame dės Neiges kapi
nėse- Užuoiauta artimiesiems.

ir Elzbieta. 
Lukošienė su 
ir kiti gausūs

iš Šv. Kazi-

• Dr. Alenas PAVILANIS 
buvo prašęs vizos nuvykti 
į Lietuvę ir dalyvauti ten 
vykusiame gydytoju kongre
se Kaune gegužės mėnesį. 
Tačiau jo prašymas buvo 
atmestas Montrealiyje e- 
sančio TSRS konsulato 
ir jis tame kongrese nega
lėjo dalyvauti.

• RUGSĖJO 28-1 SPALIO 
mėn. d.d. Montrealyje vyks 
Folklore Canada 
nal organizacijos 
tarptautinis 
tema Folklore 
and Cultural

Internatio- 
rengiamas 
kongresas, 

Festivals 
Heritages,

Tautos Šventės - Rugsėjo 8-tosios 1

MINĖJIMAS
ĮVYKS 1990 m. RUGSĖJO mėn. 9 d.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

2^, H vai. Iškilmingo* Pamaldos
Ir 12 vai. Minėjimo Akto*

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

STASYS LIUPKEVIČIUS su dukromis AUDRA ir UGNE.
AUKA: $8.- • Užkandžiai ir kavutė •

Organizacijos prašomos dalyvauti su vėliavomis 
Pelnas skiriamas TAUTOS FONDUI*.

'fl

l.k. m/kdaugo šaul/u kuopa

LITAS

kolaboruojant Canadian 
Commission for UNESCO. 
Parama prisideda Kanados 
vyriausybė, Quebec'o prov. 
vyriausybė ir Montrealio 
Miesto Savivaldybė. Daly
vauti pakviesta neseniai 
viešėjusi RADASTOS vado^ 
vė Aldona Ragevičiene 
ir Montrealio "Vaivorykštė".

MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJOS "LITAS
VALDYBA PRANEŠA

KAD NUO 1990 METŲ RUGSĖJO MĖNESIO 4 DI ENDS

BRONIUI NIEDVARUI IŠĖJUS Į PENSIJĄ

LITO VEDĖJO PAREIGAS PERIMS

BRUNO BULOTA

VASARIO 16 GIMNAZIJAI PAREMTI 1989-90 m.
MONTREALYJE AUKOJO:

po $ 100 - V.Effertiene, AV Parapija; po $ 50- dr.J. 
Mališka, Br.Niedvaras, kun.St.Šileika; po $40 - dr.H.Ada- 
monis, A.Vapsvienė; $ 32 - M.Makauskas; po $ 30 - 
Alb.Dasys, J. Skučas, V.Kerbelis, J.Adomaitis; po $ 25 
- Alb.Norkeliūnas, M. Pužauskienė, P.Adamonis Ins.Agen- 
ey, E.Szewczuk; po $ 20 - Alb.Brilvicas, J.Dalmotas, 
D.Mozūraitis, R.Polišaitis, K.Rašytinis, L.Šimonėlis, V.Ka- 
čergius, A.Mankus, S.Pocauskas, K.Toliušis, J.Jurėnas, 
A.Adomonis, Alb.Baršauskas, J.Gražys, V.Jakonis, P.Te- 
kutienė, P.Juškevičienė, G.Gedvilienė, Jz.Piečaitis, V.Pie- 
čaitis, J.Baltuonienė, J.Šeidys, Alb.Jonelis, D.N.Baltruko- 
nis, K.Andruškevičius, J.Lukoševičius, A.Kličius, kun.J. 
Kubilius, A.Petraitytė; $ 15 - Aug.Mylė; $12 - Jz.Luko- 
ševičius; po $ 10 - J.Paunksnis,Br.Staškevičius, Pr.Gir- 
džius, A.Cepulis, D.Jurkus, V.Murauskas, J. Kandižauskas, 
D.Rupšys, A.Staškevičius, B.Nagienė, L.Urbonas, St.Ali- 
šauskienė, P.Juodelis, J.Mieliauskas, Pr.Vapšys, J.Mikala-

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SPAUDOS BENDROVĖS 
VISUOTINAS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

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

Montreal.
DIENOTVARKĖ

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

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

Revizijos Komisijos pranešimas
Diskusijos dėl pranešimu
Valdybos ir Revizijos komisijos rinkimai

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

jūnas, L.Balaišis, Jz.Jonelis, Y.Mainville, V.Gečas, P.Ke-
revičius, Alb.Rusinas, Alb.Urbonas, J.Asipavičius, P.Kal- 
pokas, V.Lietuvininkas, P.Piečaitis, K.Petrulis, A.Tušas, 
O.Sitkauskienė, O.Glaveckienė, P.Latvaitis, St.Umbrasas, 
Z. Valinskas, M.Taparauskas, M.Mažeikienė, P.Žukauskas, 
B.Šimonėlis; po $5 -K.Baltuškevičius, T.Šmitienė, C.Juš
ka, J.Norkeliūnas, J.Kalinauskas, B.Papaurėlis, Ė.Šlekys, 
©.Žilinskaitė, XX, J.Zabieliauskas, B.Bendžius, J.Ladyga, 
A.Matusevičius; $ 2 - p.Gorys.

Aukojusiems dėkojame. Aukas galima įteikti že
miau pasirašiusiems,arba įnešti į LITO sęskaitę Nr.220.

J.Dalmotas, A. Jonelis
•6K.mSUKV vtBMGK.mWWSX. MSmGS. ‘XtWV M*"*.
I HONEY FOR SALE ! j
j Direct from the beekeeper. $1.20 per pound. *
j Delivery could be arranged too!. Please call: |
I Tel.: 627-1328 ____f

'XBweri <xswar» •xswsr. •xswsx'«x£M0r»«xswer»'UnW retur*

9. Einamieji reikalai
10. Susirinkimo uždarymas.

Visi akcininkai kviečiami dalyvauti. Negalintieji 
susirinkime dalyvauti, prašomi pasiusti įgaliojimę kitam 
akcininkui, kuris susirinkime dalyvaus.

Kvorumui nesusidarius, po valandos susirinkimas 
bus laikomas teisėtu. Valdyba
------------------------------------------ ----- -----------------------------------------------  

ĮGALIOJ IMAS

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

PARŪPINAME
Japonų firmų VIDEO 

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

ADAMONIŲ SEIMĄ, 
TeL: (514) - 256-53S5.

Dr. JONAS MALISKA 
Tel.: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297

D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI 
1440 St. Catherine St. W. Suėe701

Montreal, P.Q. H3G 1S5

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. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon, 

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

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

Turiu...............akcijas - šėrus.
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 id.: (514) 488-3363 

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

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

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALLION
LASALLE. QUĖ. H8P2C5 TEL: 366-5484

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Control St. Villa La Sdla, P.Q H8P 1L2 

Atidaryta kaatlea aao • - >• v.v. 
$efta4ieataia : aaa • ». — •:3t v.v. 
Se«ma«eaiala: aaa !• r. - »:3» v.v.

ToL: 366-9745 ir 365-0505

KAILIŲ SIUVĖJAS
Dideli* pasirinkimas gatavų paltų 
Saugojimas vasaros laiku (Storage) 
'labiau ir re modeliuoju
Biuvu ir parduodu.

144t rue 81. Alexandre, Telefonai:
Suite 500 A. ... <MtxaMontreal, P.Q. H3A 2G« 844 7307 ir 288-9445

DR. A. S. POPIERAmS
ILA. M.D. M^e. L.M.C.C. F.R.CA (c)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Shottoaolta St. W. Svita 215, Montreal, Ova.. H3G 1L5

ToL.i 93L-40M

I CJIXJ Y I PORTRAITS
, , PASSEPORT* COMMERCIALP H UTU Į MARIAGE « WEDDINGS 

STUDIO! 5220 ch. QUEEN MARY rd.
TONY LAURINAITIS

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

10 psi.

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

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

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

MOKA

IMA

11M% 
11 % 
n % 
104% 
104%

uz:
Taupymo - special............. ... 7%
Taupymo - su gyv. dr...... ,. ... 6H%
Taupymo - kasdienines .... .... 6%%
Einamos sąsk..................... ....
RRIF - RRSP - term......... .. 12&%
RRIF- RRSP-taup.......... .... 8 %

uz:
N «k i Ino | om q turtą — nuo 13^% Aimanlntt — nuo 13*M%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA LITE

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907 A Rosemont

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

KNYGOS Iš LIETUVOS
Norintieji įsigyti "VAGOS" ir "MOKSLO" leidyk

lų išleistų Knygų Lietuvoje, gali Kreiptis į tų lei- 
dyKlų atstovų Kanadoje ir jAV-ėse, Liucių Stanke
vičių, 1053 Albane! Cr., Duverney, Lavul, 
H7G 4K7, Tel.: 669-8834.
"švyturio" metinė .prenumerata oro paštu - $42.-

Tel.: 365-6444
D. Perez 
President

2422 MENARD - LASALLE 
P. OUE H8N 1J5

RESIDENTIAL - COMERCIAL • INDUSTRIAL 
STUCCO & WALL PAPER

LIETUVIŠKA RADIJO 

P R O GR AMA 

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12 y ai. naktie- 

Programos Vedėja#: LIUDAS STANKEVIČIUS
1053 Albanai Cr. Duvamay, Laval, P.O. H7ft 4K7 

Tol.: 669-8834

D. N. BALTRUKONISMember

Foto M.L.S.
SISTEMA

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO turto visapusiškas 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Tel I”:™’_ _ neo,*C. I. B.
GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

MONTREAL ENTERPRISES RGg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ 

6695 —35 —th Ave., Montreal, P.Q. HIT 3A6
ALBERTAS N0RKEL1ŪNAS , 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 & C6TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMI NUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AUUMINIJUM , PLIENU, 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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