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ĮVYKIŲ APŽVALGA 

h. n. 
didėjantį palankumą Lietu
vos laisvės ir nepriklauso
mybės bylai. Toks ir būsiąs 
Lietuvos grįžimas į Euro
pą: vienas žingsnis Krem
liuje ir keli žingsniai pa
saulyje. 

Jis taip pat paaiškino 
per nuolatinį savo savaiti
nį pokalbį Lietuvos televi
zijoje apie pasitarimą eigą 
Maskvoje. Dabar būsią 
sukurta 10 ekspertą grupių, 
kurios savo pasiektus nuta
rimus pasiūlys LIETUVOS 
ir SSSR oficialiąją delega
ciją galutiniam sprendimui. 

Pradžioje numatoma 
apsvarstyti ir pasirašyti 
apibendrinamąjį dokumentą 
dėl taikos ir Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimo. 
Toks pradinis dokumentas
būsiąs,. rasirašvtas, V. O z wetto.
las tikisi, JAU kitą metą praeito vyriausybes, esą jis 
pradžioje. O šiuo metu 
jau būsią diskutuojama 
konkrečiai apie Raudono
sios Armijos buvimą Lietu
voje ir Lietuvos sieną 
kontrolę. Toms diskusijoms 
susitiks specialios ekspertą 
grupės Maskvoje jau 
ketvirtadienį, t.y., spalio 
mėn. 18 dieną.

prisideda 
to, kad 
tautoms 
istorinis 

plėtotųs!

Tvirta gynybos lini; 
rašo Europos laikr

atvykus JAV tankams į Saudi Arabiją. Jie yra pasiruošę dengti pėstininkus. Taip 
itis The European, atspausdinęs šią nuotrauką.

reikalas nebuvo

VILNIAUS RADIJO ŽINIOS 
APIE LIETUVĄ

Tarpe vėliausiąją žinią 
iš Lietuvos paminėtina, 
kad Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos p-kas Vytau
tas Landsbergis pasveikino 
Sovietą Sąjungos prezidentą 
Michail Gorbačiov* ą jam 
suteiktosios šią metą No
belio Taikos premijos proga.

Sveikinimo telegramoje 
įrašyti šie įsidėmėtini žo
džiai: "Tegul
J ūsą veikla prie 
Baltijos valstybią 
būtą grąžintas 
teisingumas ir
taikingi geros kaimynystės 
ryšiai tarp Lietuvos ir 
Tarybą Sąjungos". Tuo tar
pu, Vytautas Landsbergis, 
neseniai lankydamasis Pa
ryžiuje, yra labai teisingai 
pastebėjęs, kad Sovietą 
Sąjungoje, valdomojoje 
M. Gorbačiov’o, Stalino 
laikotarpis dar nėra pasi
baigęs ir stalinistinė era 
tebesitęsianti.

Švedijoje esą surinkta 
apie 40.000 Švedijos gyven 
toją parašą po peticija, 
kurioje reikalaujama grą
žinti BALTIJOS valstybės 
atimtąją NEPRIKLAUSO
MYBĘ. Toji iniciatyva ki
lusi iš pabaltiečią, gyve
nančią Švedijoje ir palaiko
ma dvieją Švedijos parla
mento atstovą. Šiedu at
stovai oficialiai kreipėsi 
ir į Sovietą ambasadorią 
Švedijoje, reikalaudami 
nepriklausomybės BALTI
JOS KRAŠTAMS. Tai nea
bejotinai gaivesnis vėjas, 
papūtęs Švedijoje, kurioje 
Baltijos kraštą nepriklauso
mybės
niekad labai palankiai ko
mentuojamas arba palaiko
mas. Gal, galą gale, susi
prato ir sotūs švedai, kad 
diktatūroms pataikauti 
nedora, ypač, kai taip daug 
ir iškalbingai skelbiami 
žmogaus ir 
pareiškimai.

Vytautas 
spaudos 
pravestoje 
iš Prancūzijos, 
kad Lietuvos 
nepriklausomybės 
pasaulyje 

lankydamasis 
ir Islandijoje, 
daug labai palankią pasisa
kymą apie Lietuvos nepri
klausomybę. V. Landsbergis 
taip pat pažymėjo, kad 
didžiąją tautą, ypač Pran
cūzijos laikysena esanti 
vis palankesnė Lietuvai, 
siekiančiai savo nepriklau
somybės.

Pavyzdžiui, Prancūzija 
jau esanti pasiryžusi ( apie 
tai kalbėjo Valdemaras 
Ozolas) grąžinti nuo 1939 
metą Prancūzijoje išsaugo
tą Lietuvos valstybės auksą 
šiuo metu virš 30-ties mi
lijoną dolerią vertės. V.O- 
zolas taip pat iškėlė Euro
pos šiaurinių valstybių vis

tautą laisvės

Landsbergis 
konferencijoje, 

po grįžimo 
pareiškė, 

laisvės ir 
pozicija 

stiprėjanti, o 
Norvegijoje 

susilaukęs

Si

milžiniškoji 
ir kelią ją 
armada dar 

Taigi, Irako 
fronte

naujo, kaip kad ka- 
lakoniškai yra pava- 

savo pagarsėjusią 
apie Pirmąjį Pasau-

PERSIJOS ĮLANKOJE 
NIEKO NAUJO

Kol kas 
amerikiečių 
sąjungininką 
nepajudėjo,
ir Saudi Arabijos 
nieko 
daise 
dinęs 
knygą
linį karą vokiečią rašytojas 
Erich Maria Remarque.

Amerikiečiai susirūpinę 
savo nepatvirtintu biudžetu, 
nes prezidentas G. Bush’as 
yra linkęs neliesti multimi- 
lijonierią ir pralobusią biz
nierių, o Kongresas juos 
yra pasiryžęs apmokestinti 
aukštesniais mokesčiais, 
kad ir jie neštą atatinkamą 
dalį mokestinės naštos, 
kaip neša vidutiniškus atly
ginimus gauną Amerikos 
piliečiai. Kongresas taip 
pat pasiryžęs apginti so
cialinės ir medicininės 
pagalbos išmokas iš valsty
bės iždo, kurias nori apkar
pyti milijonierius G. Bush* 
as. Atrodo, kol šios painia
vos ir rinkimai nebus praė
ję, Amerika nepajudės mi
nėtame Persų, įlankos 
susidūrime.

Visą šį sąmoningo del
simo reikalą beveik sugadi
no Amerikos tariamai di
džiausias draugas Izraelis. 
Jeruzalėje, įvykus susidūri
mui tarp žydą ir musulmo
ną maldininką ties garsiąja 
Auksine musulmoną mečete 
ir lygiai žydą gerbiama 
Verksmą Siena, pradėję 
šaudyti tikromis kulkomis, 
Izraelio kareiviai nušovė 
21 palestinietį-arabą. Iš 
tiesą,tai buvo tikros arabą 
skerdynės, kurias, anot

išprovokavę arabai jaunuo
liai, metę akmenimis į 
žydą maldininkus ir vėliau 
apsupę kareivius, kurie, 
esą, gindami savo gyvybes, 
nušovė arabus.

Tačiau - arabai nenužu
dė nė vieno žydo. Tasai 
Izraelio keistas išsišokimas 
buvo vienbalsiai pasmerk
tas Jungtinią Tautą Saugu
mo Tarybos ir Amerikai 
balsuojant už rezoliuciją, 
smerkiančią 
elgesį. Iki 
visuomet tokius pasmerki
mus yra vetavusi, išskyrus 
vieną vienintelį atvejį, 
kai Izraelio kariuomenė 
okupavo didelę dalį Libano 
teritorijos, pasiekusi net 
pačią Libano sostinę Beiru
tą.

Izraelio vyriausybė tą 
rezoliuciją atmetė ir pa
skelbė neįsileisianti numa
tytos JT specialios delega
cijos, kuriai JT Saugumo 
Taryba įsakė ištirti minėto 
incidento priežastis ir pa
siūlyti JT, kokiu būdu atei
tyje apsaugoti palestinie
čius, gyvenančius Izraelio 
okupuotose srityse 
panašią žudynią. 1 
tokios delegacijos i 
laiko kišimusi į 
vidaus reikalus.

Visai pasaulio 
ėmus rašyti apie 
Izraelio išpuolį, 
vyriausybė ne tiktai neat
siprašė ir nepasiaiškino, 
bet paskelbė Rytinėje Je
ruzalės miesto dalyje, apgy
ventoje vien arabą, pradė
sianti statyti keliolika 
tūkstančią gyvenviečią, 
skirtą iš Sovietą Sąjungos 
atvykstantiems žydams. 
Ją dabar kas mėnesį at
vyksta į Izraelį nuo 20 
iki 30 tūkstančią. Toji 
žinia pritrenkė ne tiktai 
palestiniečius arabus, bet 
ir pasaulį.

Betgi, amerikos prezi
dentas ir amerikiečių spau
da, įtaigota JAV žydą orga
nizaciją, ėmė vėl plūsti 
Iraką ir ypač Irako prez. 
Saddam Hussein'ą. Ir vėl

tokį Izraelio 
šiol Amerika

nuo 
Izraelis 
užduotį 
Izraelio

spaudai 
pastarąjį 

Izraelio

Hitleriu ir didžiausiu žmog
žudžiu \ pasaulyje. Tokiu 
būdu, pačią amerikiečių 
reporterią nuomone, ban
doma nukreipti dėmesį 
nuo paskutiniąją nelemtą
Izraelio 
telkti 
puolimą 

Visa 
blausiai 
namasi, 
gero, pasipiktinę Ameri
kos nuolaidžiavimais Izrae
liui, atsimes nuo tos vadi
namos vieningos akcijos
prieš Iraką ir vėl pradės 
su kitom arabą tautom
nekęsti Amerikos ir Izrae
lio, kaip

pasaulyje, 
jsačią 

nuomone, 
nukreipti 

paskutiniąją
įvykią ir vėl su- 
visą propagandinį 
prieš Iraką.
tai daroma la-
dėl to, kad baimi- 

jog arabai, ko 
pasipiktinę

tai buvo įprasta.

Egipto 
mininko 
aiškiai 
yra pasiryžę atkeršyti 
tiems arabams, kurie pra
dėjo taip glaudžiai bendra
darbiauti su Amerika ir 
nebepalaikyti 
kovos už savo 
išlaisvinimą iš 
okupacijos ir 
nepriklausomos 
čią valstybės.

parlamento pir- 
nužudymas labai 

rodo, kaip arabai

Amerika 
palestiniečią 

teritoriją 
Izraelio 

sukūrimą 
palestinie-

• Rugsėjo 1 
atidaryta pirmoji nacionali
nė policijos aukštoji mo
kykla - Lietuvos Policijos 
Akademija. Mokslas tęsis 
5 metus. Šiais metais į 
I-ą kursĄ buvo priimti 
508 jaunuoliai.

• KAUNE,nuo naują mokslo 
metą pradžios Kauno Me
dicinos Akademijoje stei
giamas Medicinos Seserą 
Fakultetas. į jį bus priimta 
daugiau kaip 50 merginą. 
Mokslas truks 4 metus, 
per kuriuos jos įsigys aukš
tąjį medicininį išsilavinimą 
ir galės dirbti klinikose 
bei ligoninėse vyriausiomis 
medicinos Seserimis.

Kaip Latvijoje ir Esti
joje, į šį fakultetą bus 
priimamos vidurinią medi
cinos mokyklą auklėtinės, 
jau turinčios praktinio dar
bo gydymo įstaigose paty
rimo.

d. Vilniuje

LIETUVA IR ESTIJA PRIIMTOS PILNATEISĖMIS 
NEREMIS Į SOCIALISTŲ INTERNACIONALĄ

1990 m. spalio 8-9 d. Nev/ York'e įvykęs Socialistų 
Internacionalo Kongresas vienbalsiai priėmė Lietuvos ir 
Estijos Socialdemokratų Partijas pilnateisėmis narėmis. 
Latvijos priėmimas atidėtas iki sekančio kongreso dėl įvy
kusio Latvijos Socialdemokratų Partijos skilimo.

Lietuvos SDP Kongresui atstovavo jos pirmininkas 
prof. Kazimieras Antanavičius ir užsienio delegatūros 
narys Jurgis Valaitis. Po priėmimo nutarimo K. Anatana- 
vičius anglų kalba pasakė trumpą kalbą pabrėždamas, kad 
šis įvykis skina Kelią į pilną Lietuvos nepriklausomybę. 
K. Anatanavičius už priėmimą ypatingai padėkojo dabar
tiniam Socialistų Internacionalo pirmininkui, buvusiam V. 
Vokietijos kancleriui Willy Brandt' ui. Kongreso dalyviams 
entuziastingai plojant, K. Anatanavičius apjuosė pirminin
ką specialiai šiam įvykiui Lietuvoje išausta tautine juosta. 
K. Antanavičius pareiškė viltį, kad visos socialdemokratų 
partijos padės Lietuvai šiuo kritišku metu ir pabrėžė, 
kad laisvu noru pasiryžus grąžinti Lietuvai nepriklauso
mybę, dabartinė lietuvių karta šio uždavinio niekad neat
sisakys.

Šiam įvykiui dirvą paruošė Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos delegatūros užsienyje nariai, kurie Socialistų 
Internacionale dalyvavo patariamuoju balsu. Pasisekimą 
nulėmė LSDP pirmininko K. Antanavičiaus aktyvus įsijun
gimas į Socialistų Internacionalo veiklą, pažintis su jo 
vadovybe, bei Socialistų Internacionalo komisijos apsilan
kymas Lietuvoje ir jos pareikštas įsitikinimas, kad LSDP 
yra reikšminga ir krašte visuotinai respektuojama organi
zacija.

Po kongreso įvykusioje spaudos konferencijoje ypatin
go dėmesio, kaip naujų pilnateisių narių atstovai, susilau
kė K. Antanavičius ir estė Marju Lauristin.

DEZINFORMACIJA IŠ VILNIAUS KRAŠTO

Birželio pradžioje, su Gorbačiovo palaiminimu, Ameri
koje lankėsi Vilniaus krašto lenkų veikėjas Jan Giechano- 
vicz. New Haven'o laikraštyje THE ADVOCATE (199U.VI. 
7 d.) apie jį išspausdintas straipsnis aiškiai rodo, kad 
pagrindinis jo kelionės tikslas buvo disinformacija. 1989 
m. išrinktas vienu Lietuvos atstovų į SSSR Aukščiausiąją 
Tarybą, Ciechanowiez pasigyrė esąs Gorbačiov'o draugas 
ir su juo diskutavęs Lietuvos problemą. Lenkų veikėjas 
pasmerkė Lietuvos nepriklausomybės aktą kaip nerealis
tišką ir žalingą Sovietų Sąjungos demokratizavimui. Jis 
taip pat pagyrė prezidentą Bush' ą už Gorbačiov' o, o ne 
Lietuvos, rėmimą.

Žurnalistams ir Connecticut'o bei JAV Kongreso atsto
vams Ciechanoviez aiškino, kad lietuviai lenkus traktavo kaip 
"juoduosius Pietų Afrikoje". Lenkams buvo uždarytos ge
resnės gimnazijos, universitetai, neprieinami geriau ap
mokami darbai ir politiniai postai. Tik Gorbačiov’ ui atė
jus į valdžią, lenkų padėtis pagerėjusi. Dabar lenkai tei
sėtai siekia savo nepriklausomybės ir todėl jis gegužės 
mėnesį įsteigė Lenkų Žmogaus teisių partiją.

Vilniuje Ciechanoviez gerai žinomas kaip politinis afe
ristas ir Maskvos talkininkas. Lankydamasis Amerikoje jis

(Nukelta į 2 psl....)
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VILNIAUS UNIVERSITETUI 
REMTI DRAUGIJOS 
NEEILINIS SUVAŽIAVIMAS 
VOKIETIJOJE

Galima tvirtinti, kad su 
šį pavasarį Frankfurte 
įsteigtos draugijos Vilniaus 
universitetui remti statutu 
tas pats įvyko, kaip su Lie
tuvos parlamento, priimto 
Kovo 11 d. aktu. Institu
cijos draugijoms įregistruo
ti statuso nepripažino, nes 
jame buvo keletą formalių 
klaidų, o steigiamajame 
suvažiavime šalia Frank
furto universiteto prezi
dento buvo ir kitų profe
sorių, jų tarpe ir juristų, 
bet kaip pasirodo, nė vie
no, kuris būtų galėjęs į 
tuos formalumus atkreipti 
susirinkusių dėmesį, ir 
nebūtų reikėję šaukti drau 
gijos neeilinį suvažiavimą, 
kuris vėl įvyko Frankfurte 
Goethes universiteto sve
čių namuose š.m. rugsėjo 
mėn. 21 dieną.

Statute teko, tarp kitko, 
specialiai pabrėžti, kad 
draugijos lėšos vartojamos 
tik numatytiems tikslams 
ir kad jos nariai bei valdy
ba joje dirba neapmoka
mai. Tai buvo visiems jau 
iš anksto aišku. Be to, lik
viduojantį draugiją, jos 
likutis turi atitekti Vokie
tijoje veikiančiai ne pelno 
organizacijai. Tokia orga
nizacija buvo pasirinktas 
šį kartą Frankfurto Goethes 
universitetas, nes jo dar
buotojų iniciatyva draugija 
ir buvo įkurta.

Čia reikėtų įterpti trum
pą epizodą: kažinkas iš 
susirinkusiųjų paklausė, ką 
Frankfurto universitetas 
darytų su tais pinigais? 
Draugijos vicepirmininkas 
dr. Leonas Gudelis gyve
nimiškai paaiškino, kad 
jeigu kas nors likviduojasi, 
tai ne todėl, kad turi per 
daug pinigų ar turto, bet 
jau stovi prie bankroto 
slenksčio. O su testamentu 
yra taip: jeigu jis tau nau
dingas, jį pasiimi, o jeigu 
reikia mirusio skolas sumo
kėti, paprastai jo atsisakai. 
Ta proga buvo pakeisti ir 
kiti praktiški draugijos 
nuostatai. Pakeltas nario 
mokestis ir galimybė jau 
per mėnesį sušaukti, reika
lui esant, draugijos visuo
tinį suvažiavimą. Visa tai 
buvo atlikta per 15 minučių 
draugijos nariam vienbal
siai pritariant.

Iš Vilniaus atvykęs jo 
universtiteto prorektorius 
ir čia esančios Vilniaus 
Universitetui Remti Drau
gijos vicepirmininkas prof- 
Jonas GRIGONIS, papasa
kojo suvažiavusiems apie 
Vilniaus universiteto ir 
bendrai Lietuvos proble
mas, pabėdavojo tradici
niai, bet dabar su "tauti
ne" gaidele. Diskusijų dėl 
pranešimų nebuvo, nes 
draugijos kasininkas prof. 
Winter manė, jeigu "mūsų 
Kazimiera" rado laiko susi
tuokti (apie tai rašė šio
mis dienomis visi didieji

vokiečių laikraščiai), tai 
visos problemos yra iš
sprendžiamos...

Draugijai dabar priklauso 
virš 90 žmonių, kaip pra
nešė prof. dr. Christian 
Winter. Kad ir nepavyko 
iš karto ją oficialiai pri
registruoti, bet darbų už
teko. Jau dabar svečiavosi 
3 Vilniaus universiteto 
mokslininkai pas savo kole
gas Frankfurto universitete, 
Dar trys atvyks iki šių 
metų pabaigos. Taip tęsia
ma tradicija, kuri prieš 10 
metų prasidėjo tarp Vil
niaus ir Frankfurto univer
sitetų. Naujovė buvo Vil
niaus universiteto studentų 
grupės atvykimas į Frank
furtą. Kad ir ne viskas 
labai sklandžiai praėjo, nes 
draugijai priklausantys vo
kiečiai studentai tokiam 
reikalui neturėjo prityrimo 

ir jiems buvo pir
mą kartą toks uždavinys - 
rodo, kad šis susitikimas, 
turėjo savo prasmę, nes 
vienas kitą galėjo daugiau 
pažinti. šiuo metu yra 
grupė FranKfurto universi
teto studentų Vilniuje.

Po studentų apsilankymo 
Frankfurto universitetas 
gavo daug užklausimų, 
Kaip galima studijuoti čia. 
Dabar Draugijos valdyba 
ruošia tikslų aplinkraštį, 
kurį greitai turėtų gauti 
interesantai su visomis 
informacijomis. Pasirodo, 
įstoti į Frankfurto univer
sitetą jaunimui iš Lietuvos 
ne tokia jau bėda, taip 
pat ir į paruošiamuosius 
kursus. Kvota užsienie
čiams studentams iš taip 
vadinamos "Rytų Europos" 
nėra kol kas užpildyta, o 
Frankfurte bus teikiama 
studentams iš Lietuvos 
pirmenybė, kaip buvo išaiš
kinta. Visa bėda yra su 
stipendijomis. Kur ir kaip 
gautį tas stipendijas, bus 
aprašyta tame aplinkraš
tyje.

Rudenį pirmą kartą 
Frankfurte pradės studi
juoti žmonės ir iš Lietu
vos, nes Draugija gavo 5 
Vokietijos Užsienio Reikalų 
Ministerijos (DAAD) stipen
dijas, pagal kurių reikalavi
mus jau yra parinkti kandi-

2p»l.
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melagingai pasiskelbė graikų ir romėnų filosoiijos proieso- 
rius Vilniaus universitete. Amerikiečiams jis pamiršo pa
minėti, kad dar prieš Gorbačiov'o atėjimą į valdžią jis 
atsikėlė į Lietuvą, nes tik tenai buvo lenkiškų mokyklų, 
kuriose jo vaikai galėjo mokytis savo kalbą.

Apie lenkų "persekiojimą" ir "beteisiškumą" Lietuvoje 
Ciechanoviez kalbėjo ir sugrįžęs iš Amerikos į Vilnių. Jis 
tvirtino, kad jį pakvietę JAV lenkai remią^ Lietuvos lenkų 
siekį išgauti autonomiją SSRS sudėtyje. Tačiau, kaip rug
pjūčio 20 d. pranešė Vilniaus radijas, visai kitaip apie šią 
problemą prabilo Varšuvoje leidžiamas dienraštis RZECZ
POSPOLITA, anot kurio, Vilniaus krašto lenkai pakenktų 
Lietuvos ir Lenkijos interesams, jei jie elgtųsi kaip "tre
čioji jėga". Dialogas tarp Lietuvos ir Lenkijos, kaip ir de
rybos tarp Vilniaus ir Maskvos, turi būti tiesioginiai, "be 
trečiųjų jėgų" - pabrėžė vyriausybės poziciją išreiškiantis 
dienraštis.

(į Connecticut'ą Ciechanoviez pakvietė Stamford'o 
biznierius Alexander Koproski, laikraščio vadinamas tenykš 
tės lenkų bendruomenės vadovu. Svečio vertėju buvo 
Amerikos lenkų spaudos bendradarbis Benjamin Chapinski. 
Šiuos asmenis ir Ciechanoviez' iaus aplankytus JAV Kong
reso atstovus būtina painformuoti apie jo tikrąjį veidą ir 
perspėti, kad tokių melų skleidimas kenkia lietuvių-lenkų 
santykiams ir jų bendrai kovai už laisvę ir demokratiją).

I
MASKVA KĖSINASI į KLAIBEDĄ

Ryškėja Gorbačiov' o ir kitų rusų imperininkų preTen-<‘ 
zijos į Klaipėdos kraštą. Jau tvirtinama, kad Lietuva, iš
eidama iš Sovietų Sąjungos turės jai palikti Klaipėdą. Ge
diminas Pilaitis birželio 9 d. TIESOJE rašo, kad Kalinin
grado sritis norėtų perimti Klaipėdos kraštą į savo ran-

Kas. nomjaunuonų draugijoje gvildendamas laecuvos proo- 
lemas, Gorbačiov' as Klaipėdą pavadino "jūrine siena, 
kurios Rusija siekusi šimtmečiais". Dirbtinai kurstoma 
polemika apie "Klaipėdos krašto autonomiškumą arba 
eventualų prijungimą prie RTFSR".

Sovietines pretenzijas ir Gorbačiov'o grasinimus birže
lio 30 d. TIESOJE įtikinančiai atmeta istorikas Vytautas 
Žalys. Jo argumentai: 1. Vokiečių oficialiosios statistikos 
duomenimis, prieš Pirmąjį pasaulinį karą lietuviai sudarė 
absoliučią daugumą kiekvienoje iš trijų Klaipėdos sričių; 
2. Klaipėdos krašto lietuviškumas buvo konstatuotas dar 
1919 m. Versalio taikos konferencijoje; 3. Klaipėdą Lie
tuvai 1928.1.29 d. sutartimi pripažino ir Vokietija; 4. 
1939 m. kovo 22 d. sutartis su Vokietija buvo Lietuvai 
primesta ultimatyviai grasinant pavartoti prieš ją karinę 
jėgą ir Klaipėda tapo Vokietijos agresijos auka; 5. Pots
damo konferencijos nutarimai nelietė Klaipėdos krašto ir 
jis į Sovietų Sąjungai perduodamą Rytprūsių teritorijos 
dalį neįėjo.

Dienraštis THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR (1990 
VI.20) praneša, kad Maskva planuoja patraukti vokiečius 
persikelti į "Kaliningrado sritį". Kalbama ir apie planus 
įsteigti vokišką sovietinę respubliką. Bet jei Lietuva taps 
nepriklausoma, šiauriniai Rytprūsiai bus atskirti nuo liku
sios Sovietų Sąjungos. "Šalti Baltijos vandenys pradeda 
įkaisti", rašo dienraštis.

Žinios apie "Kaliningrado" atvokietinimą sukėlę neri
mą-Lenkijoje. Dienrcičio NEWSDAY (1990.VIII.15) žinio
mis, neseniai paskirtas Lenkijos gynybos ministeris Piotr 
Kolodziejezyk pareiškė, jog to "dar migloto" plano vykdy
mas būtų "labai blogas žingsnis", nes ir Antrasis pasauli
nis karas prasidėjęs dėl "lenkų koridoriaus".

datai, bestudijuojantys Vil
niaus universitete. Draugi
ja tikisi ateityje gauti ir 
daugiau stipendijų, kurios 
bus paskirtos pagal dona- 
torių norą.

Pagal finansines galimy
bes, bus ir kiti Vilniaus 
universiteto meterialiniai 
norai išpildyti - prašymų 
jau yra. Kaip sakoma, 
lašas po lašo ir akmenį 
pratašo...

Romas Šileris

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!“

CANADA SAVINGS BONDS.
THEY'RE SAFE, SECURE 

AND CASHABLE ANYTIME.
Once again, it’s time for Canada Savings Bonds and this year the sales 

period is from October 18 to November 1. Buy your new bonds wherever you 
bank or invest starting October 18. You may date your payment November 1, 
the day the new bonds start earning interest.

Safe and Secure. Canada Savings Bonds are fully guaranteed by the 
Government of Canada. They never fall in value.
Cashable Anytime. Canada Savings Bonds can be cashed at any time.
Your money is always available when you need it.
Good Interest. Canada Savings Bonds offer a good, competitive interest rate 
each year. This year’s interest rate and purchase limit will be announced in 
mid-October. Details will be available wherever Canada Savings Bonds are sold.
Don’t be late! Remember, November 1 is the last day you can buy the new 
bonds at face value. But the bonds may be withdrawn from sale at any time.

ON SALE OCT. 18 TO NOV. 1
Canada 
Savings 
Bonds

Canada

Les Obligations 
d’epaigne 
du Canada

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVOS,LATVIJOS IR ESTIJOS KELIAI Į LAISVį.

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

/ tęsinys /
40 iš 138 LIETUVOS parlamento narių susibūrė 

į Centro grupę, jieškodami kompromiso su Maskva.
LATVIJOS piliečių kongresas, kurį išrinko latvių 

kilmės gyventojai, savo konferencijoje nutarė, kad LAT
VIJA turi pasekti LIETUVOS pavyzdžiu ir PASKELBTI 
NEPR1PKLAUSOMYBĘ. Pagal Maskvoje leidžiamo laik
raščio "Izvestija" apklausinėjimų, 92% latvių remia Lat
vijos nepriklausomybęS idėjų.

DANIJA nusprendė pasiųsti virš 1 milijono dolerių 
vertės humanitarinę pagalbų LIETUVAI.

Gegužės mėn. 3 d.
~~ LIETUVOS Respublikos AT Prezidiumas paskelbė 

kreipimųsi į LENINGRADO Tarybos pirmųjų sesijų, ku
riame, šalia pasveikinimo, išreikšta gerų ekonominių, 
kultūrinių ir politinių ryšių viltis.

LIETUVOS Respublikos AT pasiuntė sveikinimo 
telegramų pirmosios sesijos proga naujai LATVIJOS 
Aukščiausiajai Tarybai.

LIETUVOS parlamento delegacija, (vadovaujama 
V.Landsbergio), išvyko į R y g ų dalyvauti Latvijos TSR 
AT naujojo šaukimo pirmojoje sesijoje.

LIETUVOS Respublikos AT ir MT laikraštis "Vals
tybės Žinios" reorganizuotas į valstybinį "Lietuvos Ai
das". Vietoje žurnalo "Komunistas", pasirodė naujas LKP 
žurnalas "Politika".

VILNIUJE įvyko Lietuvos Laisvės Lygos mitingas 
Nepriklausomybei paremti.

SSSR liaudies deputatų tarpregioninė grupė pa
skelbė pareiškimų dėl padėties Lietuvoje. Jame sakoma, 
jog KOVO 11-sios NUTARIMUS PRIORETINĘ TEISĘ 
JUOS VERTINTI TURI LIETUVOS GYVENTOJAI, IŠRIN
KĘ SAVO PARLAMENTĄ VISIŠKAI PAGAL LIETUVOS 
IR SSSR KONSTITUCIJĄ BEI '(STATYMUS. Pagal SSSR 
Konstitucijų, sųjunginė respublika yra SUVERENI VALS
TYBĖ, ir neįtikinami yra SSSR prezidento argumentai, 
kad galima vesti derybas tik su užsienio valstybe. So
vietų veiksmai Lietuvoje kelia grėsmę pasaulio pasitikė
jimui "Perestroika" ir bendru Europos namų bei politinio 
įtempimo mažinimo idėja.

JAV prez. G.BUSH'as spaudos konferencijoje pasa
kė, kad reikia gerbti M. Gorbačiov’ų už tai, kad jis 
leido ateiti laisvei ir demokratijai į Rytų Europų, o 
Lietuvos problema esanti nepaprastai sudėtinga. JAV 
politika negalinti būti grindžiama pasirinkimo principu: 
arba M. Gorbačiov’as, arba V. Landsbergis.

Iki gegužės mėn. 4 d.
MASKVOJE lankėsi LIETUVOS prekybos ministeris 

A. Sinevičius. Susitarė su SSSR prekybos ministeriu K. 
Terech'u, kad LIETUVA teiks lietuviškas prekes daugiau
sia toms sritims, iš kurių gauna mainais Lietuvai reika
lingus gaminius ir žaliavas.

Karo Afganistane LIETUVOS Veteranų Sųjunga 
kreipėsi į SOVIETŲ armijos karininkus ir kareivius: "Pa
naudoję ginkluotų jėgų prieš laisvę mylinčių tautų, jūs 
stiprinate SSSR kaip "tautų kalėjimų-", patys laisvanoriš
kai tapdami autoritarinės sistemos kaliniais. Susimųsty- 
kite. Nedalyvaukite kruviname spektaklyje, kurio scena
rijų ne jūs parašėte. Už eilinę klaidų užmokės jūsų, krau
ju ir jūsų gyvybėmis".

MASKVOS, LENINGRADO, LVOVO ir kitų SSSR 
miestų savivaldybės, kur komunistai pralaimėjo rinkimus, 
pasiūlė LIETUVAI pristatyti skystų kuru ir dujas mainais 
už Lietuvos produktus.

Krikščionių demokratų internacionalo pirmininkas 
Edouardo Fernandez (Venezuela) ir generalinis sekreto- 
rius Andre Louis (Belgija) viso pasaulio krikščionių de
mokratų partijoms ir susigrupavimams išsiuntinėjo pa
reiškimų LIETUVOS klausimu, kuriame išreiškiamas pil
nas solidarumas su Lietuvos žmonėmis, paskelbusiais 
nepriklausomybės atkūrimų.

Gegužės mėn. 4 d.
Patvirtinta pirmoji diplomatinė misija Lietuvoje- 

Estijos Respublikos atstovybė. Nuolatiniu šios šalies at
stovu Lietuvoje paskirtas Martas Tarmakas.

RYGOJE, prie Latvijos TSR AT rūmų susirinko 
didelė minia žmonių. Jie skatino deputatus priimti ne
priklausomybės deklaracijų. Tų pačių dienų savo mitingą 
surengė "Interfrontas", į kurį susirinko tiktai apie 300 
žmonių.

Buvęs LATVIJOS KP CK sekretorius Anatolis Gor
bunovs išrinktas nauju respublikos prezidentu.

19 vai.15 min. LATVIJOS parlamento deputatai 
priėmė LATVIJOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO DEKLARACIJĄ. Už jų balsavo 138 deputa
tai, susilaikė 1. Balsavime dalyvauti atsisakė 50 deputa
tų, daugiausiai - ne latviai. Dokumentas skelbia, kad 
Latvijos seimo 1940 m. birželio 21 d. deklaracija nega
lioja nuo jos priėmimo momento ir kad atnaujinamas 
1922 m.Konstitucijos galiojimas. Kol bus priimta nauja 
jos redakcija, šios Konstitucijos galiojimas laikinai su
stabdomas, išskyrus keturis jos straipsnius, kurie skelbia, 
kad LATVIJA YRA NEPRIKLAUSOMA DEMOKRATINĖ 
RESPUBLIKA, kad suvereni valdžia LATVIJOS valstybėje 
priklauso latvių tautai, kad teritorija yra nustatyta tarp
tautiniais susitarimais ir kad Seimas renkamas visuotiniu 
slaptu balsavimu. Respublikos valstybinei valdžiai de 
facto atkurti nustatomas pereinamasis laikotarpis, kuris 
baigsis Seimo sušaukimu. Vakare RYGOJE įvyko graži 
latvių manifestacija Dauguvos krantinėje.

MASKVOJE pagerbtas žuvusio Stasio Žemaičio 
atminimas. Praeiviai padėjo daug gėlių jo aukos vietoje. 

Devintosios dienos paminėjimų surengė "Rusijos-Lietu- 
vos" Draugijos sukūrimo iniciatyvinė grupė, kurios narė 
gydytoja Galina Sinianskaja balandžio mėn.24 d. pradėjo 
badauti, reikalaudama nutraukti Lietuvos blokadų.

LIETUVOS MT pirmininkė Kazimiera Prunskienė 
WASHINGTON’S susitiko su JAV prez. G. Bush'u. Ji 
detaliai supažindino prezidentų su dabartine padėtimi 
Lietuvoje. K.Prunskienė susitiko ir su valstybės sekreto
riumi G. Baker'iu, su senatoriais bei kongresmenais, 
kalbėjo Kongreso saugumo ir bendradarbiavimo Europoje 
klausimu komisijoje.

Iš BELGIJOS grįžo LIETUVOS AT delegacija, va
dovaujama Užsienio Reikalų Komisijos p-ko E.Zingerio. 
Delegacijų priėmė Belgijos Užsienio Reikalų ministeris 
Mark Eyskens, senato, politinių partijų vadovai, Europos 
parlamento lyderiai. Tartasi dėl humanitarinės pagalbos, 
1990.X.17

dėl informacijos centro Briuselyje atidarymo.
Judėjimo "PAN-EUROPA" AUSTRIJOS skyrius 

LIETUVOS RAUDONAJAM KRYŽIUI ir LIETUVOS VAI
KŲ FONDUI atsiuntė 10 tonų vaistų vaikams.

Iki gegužės mėn.5 d.
Sniečkaus Miesto Taryba priėmė nutarimą, kad 

Sniečkuje galioja tik SSSR konstitucija bei jai nepriešta
raujantys LIETUVOS "TSR" konstitucijos straipsniai ir 
įstatymai.

SSSR užsienio prekybos bankas įsakė sustabdyti 
valiutos išdavimų LIETUVOS piliečiams, privačiai išva
žiuojantiems į užsienį.

75 MASKVOS Miesto Tarybos deputatai atsiuntė 
LIETUVOS Respublikos AT p-kui V. Landsbergiui tele
gramų, kurioje smerkia SSSR prezidento veiklų LIETU
VOJE ir visai lietuvių tautai linki pasisekimo krašto 
atgimime.

JAV Baltuosius Rūmus Kongreso nariai įspėjo, 
kad daugelis jų nebalsuos už prekybos lengvatų suteiki
mų Maskvai, jei ji tęs blokadų LIETUVOJE ir jos karei
viai persekios vietinius gyventojus.

Gegužės mėn. 5 d.
— VILNIUJE atkurta Lietuvos Šaulių Sųjunga.
— VILNIUJE, protestuodamas dėl blokados, P. Cidzi
kas pradėjo bado streikų.
— Paskelbus LATVIJOS Respublikos Nepriklausomy

bės Atstatymų, LATVIJOJE miestų, gatves užplūdo so
vietų kariuomenė. Tankai ir šarvuoti automobiliai važi
nėja gatvėse.

LATVIJOS Respublikos AT p-kas Anatolis Gorbu
novs pranešė, kad MASKVOS Kremlius pareikalavo LAT
VIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO PASKELBIMO 
DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO.

Gegužės mėn. 6 d.
LIETUVOJE, nuo sovietinės okupacijos pradžios, 

pirmų kartų iškilmingai paminėta Motinos Diena. Vil
niuje nuo Aušros Vartų iki Arkikatedros daugiatūkstanti
nė tikinčiųjų minia lydėjo Šv.Marijos Dievo Motinos pa
veikslų. Ties Šv.Kazimiero koplyčia buvo kalbamas ro
žinis, giedamos giesmės, klausoma Mišių už motinas.

SĄJŪDŽIO moterys, remiamos kitų moterų orga
nizacijų, Motinos Dienos proga surengė maldos ir pro
testo akcijų. Jos kreipėsi į pasaulio motinas, kviesdamos 
protestuoti blokadų ir smurtų Lietuvoje, ir visų dienų 
prie bažnyčių ir šventovių rinktis susikaupimui, maldai 
ir pasninkui.

VILNIAUS Arkikatedroje buvo pašventinta Europos 
Skautų Federacijos vėliava.

LIETUVOS Respublikos AT Užsienio Reikalų Ko
misijos p-kas E. Zingeris dalyvavo pasauliniame žydų 
kongrese Vakarų Berlyne. Pakeliui į Berlynu jis drauge 
su AT deputatais A. Degučiu ir V. Povilioniu ir Vilniaus 
Miesto Savivaldybės pirmininku A. Grumandu, VARŠU
VOJE tarėsi dėl priemonių Lietuvos blokadai įveikti. 
Jie susitiko su Lenkijos senatoriais.

LATVIJOS nepriklausomybės priešai Rygoje prie 
katedros suorganizavo mitingų. Kalbėtojai sakė, kad 
Nepriklausomybės Deklaracija yra prieš įstatymus ir 
turi būti atšaukta. Susirinkusiųjų buvo tik apie 300.

Gegužės 7 d.
LATVIJOS Respublikos Ministeriu Tarybos pirmi

ninku išrinktas vienas buvusių Latvijos Liaudies Fronto 
vadų ekonomistas Ivars Godmanis.

Iki gegužės mėn. 8 d.
PABALTIJO valstybėse dalinai atidėtas karo prie

volininkų šaukimas.
LIETUVA gavo LENKIJOS humanitarinę pagalbų

— penkias tonas vaistų.
NOVOKUZNECKE įvyko I-as nepriklausomo darbi

ninkų judėjimo ir organizacijų suvažiavimas. Rezoliucijo
je dėl SSSR ir LIETUVOS santykių suvažiavimas reikala
vo nedelsiant nutraukti ekonominę-politinę blokadų. SSSR 
vadovybė turi pradėti derybas su LIETUVA be kokių 
nors išankstinių sųlygų. Suvažiavimas kviečia darbo ko
lektyvus, turinčius ūkinius ryšius su Lietuva, juos tęsti 
ir plėsti.

Gegužės mėn. 8 d.
LIETUVOS spaudoje paskelbtas Lietuvos Respubli

kos biudžetinės sandaros įstatymo projektas.
Paskelbtas LIETUVOS Respublikos AT pareiškimas 

SSSR AT-ai "Dėl smurtinių veiksmų prieš deputatų Z. 
Vaišvilų ir kitus asmenis".

Paskelbtas LIETUVOS Respublikos AT įstatymas 
" Dėl amnestijos, atstačius nepriklausomų Lietuvos vals
tybę".

LIETUVOS Respublikos AT paskelbė pareiškimų 
dėl žydų tautos genocido Lietuvoje hitlerinės okupacijos 
metu. Jame sakoma, jog tas genocidas nepateisinamas. 
Lietuvos vyriausybė pasirūpins žydų genocido aukų įam
žinimu ir netoleruos antisemitizmo apraiškų.

Virš TALLINN’© Tompėjos pilies, kur įsikūrusi 
ESTIJOS vyriausybė ir posėdžiauja parlamentas, buvo 
nuleista sovietinė Estijos vėliava ir iškelta senoji valsty
binė, nepriklausomos Ėstijos vėliava. ESTIJA nuo dabar 
vadinasi ESTIJOS RESPUBLIKA. Atšaukta Estijos TSR 
oficialioji simbolika - herbas, himnas, vėliava. Vėl įsi
galiojo 1938 m. Estijos Konstitucijos penki straipsniai. 
Jie skelbia, kad Estija yra savarankiška ir nepriklausoma 
Respublika, jos teritorija nedaloma, joje galioja tik Esti
jos Respublikos įstatymai, valstybinė kalba - estų.

LENINGRADO Miesto Taryba sustabdė RUSIJOS 
FEDERACIJOS TSR Naftos produktų valstybinio komite
to balandžio mėn. 20 d. parėdymų neparduoti skysto 
kuro automobiliams, kurie turi Lietuvos numerius.

EUROPOS Taryba apie santykius su Vidurio ir 
Rytų Europos kraštais tarp kitko pareiškė: "Europos 
Taryba negali ignoruoti PABALTIJO RESPUBLIKŲ klau
simo ir ypač pastarojo meto įvykių, susijusių su Lietuva 
(...) Ši Asamblėja būtų neištikima savo tradicijai ir prin
cipams, jei (...) mes nepabrežtumėm, kad KAI SOVIETŲ 
SĄJUNGA OKUPAVO LIETUVĄ, JI BUVO NEPRIKLAU
SOMA ŠALIS ir todėl DABAR TURI TEISĘ ATGAUTI 
SAVO SUVERENUMĄ derybų su SSSR keliu".

Iki gegužės mėn. 9 d.
LIETUVOJE esųs sovietinių karo pajėgų vadas 

prašė SSSR vyriausybę, kad Lietuva būtų valdoma tiesio
giniais M. Gorbačiov'o įsakymais iš Maskvos.

Gegužės mėn. 9 d.

Nepaisydamos SĄJŪDŽIO ir LIETUVOS RESPUBLI
KOS AT prašymo "Pergalės" dienų nekliudyti karinio 
parado ir demonstracijos VILNIUJE, Lietuvos Laisvės 
Lyga ir "ŽĖNEVA-49” atliko keletu protesto akcijų. Keli 
šimtai jaunuolių, šaukdami "okupantai, nešdinkitės.", 
pastojo kelių kariniam paradui, tačiau desantininkų buvo 
nustumti į šalį. Kitoje vietoje, atsukę nugaras į demons
trantus, šaukė: "Šalin okupantus." Prie sovietinių ka
rių kapų pikietuotojus išvaikė Vidaus Reikalų Ministerijos 
kariuomenė.

19 karo AFGANISTANE veteranų pradėjo estafeti
nį bėgimų iš VILNIAUS į MASKVĄ. Ant jų marškinėlių 
užrašas: "Už mūsų Ir jūsų laisvę." Pasiekę Maskvų, ve
teranai suplanavo mitingą* kartu su Lietuvos Suverenite
to Gynimo Komitetu. Jie neša laiškų M.Gorbačiov’ui 
ir kreipimųsi į viso pasaulio karo veteranus. Šiuose doku- 
mentuose sakoma, kad SSSR LIETUVOJE demonstruoja 
karinę jėgų, nusižengia SSSR Konstitucijai, tarptautinei 
teisei ir tai gali privesti prie nepataisomų klaidų, pana
šių į karų Afganistane.

KAUNO Vytauto Didžiojo Universiteto senatas 
nutarė įsteigti teologijos-filosofijos fakultetų.

Prie SSSR ambasados VARŠUVOJE buvo iškelti 
plakatai: "šalin rankas nuo Lietuvos.", "Nutraukti ekono
minę blokadų."

RYGOJE, Pergalės dienų įvyko karinis paradas. 
Po jo prie paminklo sovietiniams kariams susirinko apie 
5.000 žmonių, sovietų duomenimis - apie 40.000... Šiame 
mitinge pergalės prieš Vokietijų tema beveik nebuvo 
kalbėta. Mitingo technikų nusakė vienas plakatas: "Išėji
mas iš SSSR naudingas tiktai nacionalkarjeristams ir 
politiniams avantiūristams".

TARTU Miesto Tarybos paskatinti, daugelis ESTI
JOS žmonių "Pergalės " dienų dirbo. į šį raginimų atsi
liepė dauguma Sųjungai priklausančių įmonių. Uždirbtos 
lėšos buvo pervestos į LIĖTUVOS Blokados Fondų.

LIETUVOS Respublikos MT pirmininkę K. Pruns
kienę priėmė BRITANIJOS premjerė Margaret Thatcher. 
Beveik dvi valandas trukusio pokalbio pagrindine tema 
buvo su Lietuva susijusios problemos. K. Prunskienė 
susitarė su viena Britanijos firma, kuri sutiko spausdinti 
lietuviškus pinigus.

Iki gegužės mėn. 10 d.
LONDONE, kai vyko Lietuvos premjerės K. Pruns 

kienės vizitas, 85 konservatorių parlamentarai pasirašė 
nutarimų kad Britanijos premjerė M.Thatcher darytų 
žygius pripažinti LIETUVOS naujų vyriausybę.

LIETUVOS Laisvės Lyga paskelbė pareiškimų, ku
riame rašoma: "Pasinaudojusios Kolio (Kohl,Red.) ir Mi- 
terano (Mitterand.Red.) laišku, Lietuvos reakcingos jėgos 
siekia diskredituoti mūsų Parlamentų ir vyriausybę. Kvie
čiame visus š.m.gegužės 3.17 vai. į Vilniaus Nepriklauso
mybės aikštę palaikyti Lietuvos nepriklausomybę ginantį 
Parlamentų".

LATVIJOS Respublikos AT deputatų grupė, kuri 
yra priešinga Latvijos nepriklausomybei, Gorbačiov’ų 
prašė, nevesti blokados. Ji pasisako už referendumo pra
vedi m ų.

ESTIJOS Respublikos AT p-kas A. Riuitell pasiūlė 
LATVIJOS Respublikos AT p-kui A. Gorbunovs’ui tuojau 
pat pradėti pasitarimus abiejų respublikų veiklai už ne
priklausomybę suvienodinti.

LATVIJOS ekonomistai pradėjo pasitarimus dėl 
savo pinigų - lato - įvedimo.

JAV 9 respublikonų senatoriai griežtai kritikavo 
prez. Bush'o politikų SSSR atžvilgiu LIETUVOS KRIZĖS 
METU. Senatorius Gordon Hymphrey pasakė esųs nuste
bęs supratimo nebuvimu Baltuosiuose Rūmuose tuo metu 
kada LIETUVOS žmonės veda milžiniškų kovų už nepri
klausomybės atstatymų. Šiai grupei nepriklausęs Senate 
mažumos vadas Bob Dole pažadėjo stabdyti prekybos 
pakto sutartį, kai ji bus įteikta kongreso patvirtinimui. 
Jam pritarė ir Senato daugumos vadas demokratas Ge
orge Mitchell.

LIETUVOS parlamentas nutarė formaliai perimti 
LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KONTROLĘ.

Maisto produktų siuntimas i š LIETUVOS i SSSR 
sumažintas dar 10%.

Gegužės mėn. 10 d.
LIETUVOJE iš žemės gelmių KRETINGOS rajone 

pradėta siurbti nafta. Per parų jos išgaunama 15 tonų. 
ŽEMAITIJOJE yra 26 gręžiniai, iš kurių galima išgauti 
naftų. Pradėjus jų siurbti iš visų gręžinių, jos bus iš" 
gaunama apie 460 tonų per parų.

PABALTIJO respublikos susitarė bendradarbiauti 
žemės ūkio srityje.

LIETUVOS Respublikos MT p-kė K. Prunskienė 
atvyko į Paryžių. Tų pačių dienų susitiko su PRANCtJ- 
ZIJOS prezidentu F. Mitterand, kur dalyvavo ir 
Prancūzijos Užsienio Reikalų ministeris Rolland Durnas.

ŠVEICARIJOS politikų, ekonomistų, mokslininkų 
kvietimu į Zuerich’ų atvykęs LIETUVOS MT p-kės pava
duotojas A. Brazauskas, susitiko su didžiausio šalies 
bankų susivienijimo '*Schweizerischer Bankverein" vado
vais, pramonininkais. Buvo tartasi dėl tiesioginių ekono
minių ir finansinių ryšių tarp dviejų šalių, Šveicarijos 
kreditų gavimo galimybės. Pokalbiuose dalyvavo LIETU
VOS Respublikos AT Užsienio Reikalų komisijos p-ko 
pirmasis pavaduotojas Justas Paleckis. A. Brazauskas 
kalbėjo per Šveicarijos radijų.

VENGRIJOS - SSSR pasienyje mėgino susideginti 
iš LIETUVOS atvykęs dailininkas Rimantas Daugintis. 
Jis mirė gegužės mėn. 15 d.

LENKIJOS Užsienio Reikalų ministeris Krzysztof 
Skubiszewski Londone davė interviu anglų laikraščiui 
"The Independent", kuriame pasakė, jog LENKIJA NE
TURI TERITORINIŲ PRETENZIJŲ į BUVUSIAS RYTI
NES SRITIS. " VILNIUS, - pasakė jis,- YRA LIETUVIŲ 
MIESTAS, daugiau NEBE LENKŲ MIESTAS". Jis taip 
pat pasakė: "Mes remiame Lietuvos apsisprendimų - 
IŠKAITANT NEPRIKLAUSOMĄ VALSTYBINGUMĄ".

Tarptautinio PEN Klubo kongreso Maderoje (Ispa- 
nijoje.Red.) vienbalsiai priimtoje rezoliucijoje ’Dėl padė
ties Pabaltyje’ rašoma: " Mes su pagarba kreipiamės 
į prez. Gorbačiov’ų ir raginame jį užtikrinti demokrati
nius procesus LIETUVOJE, LATVIJOJE IR ESTIJOJE". 
Rezoliucijoje taip pat sakoma: " Su viltimi mes kreipia
mės į konfliktuojančias puses nenuilstamai ieškoti lanks
taus humanistiško sprendimo, kuris sėkmingai apjungtų 
LIETUVOS, LATVIJOS ir ESTIJOS nepriklausomybės pri
pažinimų ir sykiu užtikrintų jų teritorijose gyvenančių 
tautinių mažumų teises".

/ bus daugiau /
3 p si.



KULTŪRINIS
rinius orientyrus. Didžioji inteligentijos dalis, suvaryta 
groteskiškan kompromisų gardan, tik retkarčiais tyliai 
padūsaudama, kai niekas negirdi, rodės,, vargu ar bepa
jėgs atsitiesti, atsikratyti baimės, negalios ir pažemintų
jų komplekso. Laimei, toje nykioje kultūros panoramoje 
ėmė ryškėti dar nepalūžusių jaunų žmonių generacija, 
užsidegusių veikti. Subliūško jau tapusios madingomis 
kalbos apie "prarastųjų kartų", kaip grybai po lietaus, 
ėmė dygti etnografiniai ansambliai, paminklosaugos sųjū- 
dis, būrėsi, organizavosi, rengė festivalius kompozitoriai, 
dailininkai, literatai, minties drųsa ir tiesumu gerokai 
pranokdami ir dažnai nugųsdindami savo pirmtakus, 
mėgstančius dabar skelbtis to spalvingo vykdymo pradi
ninkais. (Būtų graudu, jei nebūtų juokinga, kai apie do
rovę visu garsu į tautų kreipiasi tie, kurie prieš porų 
metų agitavo stoti į šlovingiausios pasaulyje partijos 
gretas.). Laimei, procesas plėtėsi ne tik į plotį, bet 
ir i gyli, jungdamas savin tų dalį vyresniosios kartos, 
kuri išsaugojo nesubjaurotų moralinį veidų.

Nežiūrint vyksmo vitališkumo, kultūros žmogų ir 
toliau smaugė senos, nukvaršusios, bet dar stiprios ir 
agresyvios bolševikmečio struktūros: cenzūra, saugumas, 
glavlitas®, "partkomo" visagalybė ir dar daugelis kitų, 
apie kurias vargu ar greit sužinosime.

Tokioje dviprasmiškoje padėtyje ir kilo mintis 
leisti visiškai nuo tų šlykštynių nepriklausomų kultūrinį 
- politinį leidinį, kuriame inteligentija galėtų skelbti 
savo atvirų žodį, nebijodama, kad jis bus iškirptas ar 
suprofanuotas. Susibūrėme penketas jaunų filologų, visiš
kai pasitikinčių vienas kitu. Nesitikėjome, kad likimas 
bus mums toks nuolankus - rodės, jei pavyks išleisti 
vienų kitų leidinio numerį, tai tikrai kažkiek laiko ne
teks vaikščioti senojo Vilniaus gatvėmis...Bet štai, prieš 
Jusiį akis ištraukos jau iš devintojo SIETYNO.

Naudodamasis gera proga, redakcijos vardu noriu 
padėkoti tautiečiams išeivijoje, kurių visokeriopų paramą^ 
ir dvasinį artumų dažnusyk jautėme stipriau negu kraštie
čių. Liudvikas Jakimavičius

Atsiųsta paminėti:
SIETYNAS. Kultūros leidinys. Nr.IX. Vilnius, 1990.
Leidinį renka ir tvarko Virginijus Gasiliūnas, Liudvikas 
Jakimavičius, Darius Kuolys, Gediminas Mikelaitis, Val
das Papievis. Viršelį piešė Šarūnas Leonavičius.

"NL" skaitytojai buvo jau keletu kartų supažindin
ti su šiuo originaliu leidiniu. Paskutinysis - IX-tasis šio
mis dienomis pasiekė ir šį kontinentų, atvykus vienam 
iš jų redaktorių - Liudvikui Jakimavičiui.

Norintieji užsisakyti (4 numeriai per metus),gali 
kreiptis į "NL" Redakcijų. b-

PASISAKO:

Nėra reikalo plačiau pasakoti apie padėtį Lietu
voje prieš keletu metų, kai kultūrinio ir politinio gyve
nimo padangė vis ryškiau ėmė spalvintis bolševikinio 
saulėlydžio spalvomis. Tie dalykai išeivijoje buvo stebi
mi ir sekami su ne mažesniu dėmesiu negu Lietuvoje, 
todėl atskirai apie tai kalbėti būtų tuščias ir neprotin
gas darbas. Vienok, reiškiniai, vykę kultūroje, buvo pai
nūs ir itin komplikuoti. Dar daugiau čia išeivijoje pai
niavos ir neaiškumo paskleidžiama, kai interpretatoriaus 
plunksnos griebiasi nesenas "atvirtėlis" į "liberalus" R. 
Valatka /AKIRAČIAI nr.8/. Vienų kartų reikia aiškiai 
ir tiesiai pasakyti, kad garsusis "kreipimasis", kurio ske
veldros barstomos ir į šitų žemynų, yra arba elementa
raus politinio analfabetiškumo tvarinys, arba sųmoninga 
skaldymo akcija. Ir liūdniausia, kad istorija nieko nepa
mokė - ir vėl politikos avanscenon išlindo labiausiai 
suglumę arba sugluminti inteligentai.

Galima būtų daug ir plačiai kalbėti apie SĄJŪ
DŽIO ištakas, apie procesus, pradėjusius klibinti ir tru
pinti bolševikinės mąstysenos ir gyvensenos gelžbetonį 
ir, be jokios abejonės, tektų išskirti dvi versmes, tekė
jusias viena kryptimi, nors dažnusyk - menkai susietas. 
Tai - disidentinis pogrindis ir kultūrinė inteligentija. 
Apie pirmuosius išeivijoje plačiau yra, tikriausiai, šnekė
jęs pats Antanas Terleckas. Norėčiau keliais žodžiais 
užsiminti apie antruosius, nes ne tik Lietuvoje, bet ir 
čia tenka išgirsti, o ir spaudoje aptikti labai prieštarin
gų aiškinimų. Ilgesnį laikų dirbdamas SIETYNO leidinyje, 
turėjau daug progų pažinti ne tik kultūrinio gyvenimo 
fasadų, bet ir užkulisius.

Pusę amžiaus prievartauta ir niekinta kultūra 
jau, regis, buvo beprarandanti dorinius, etninius ir isto-

° glavlitas - vyriausioji literatūros cenzūros įstaiga.

ATSAKYMAI l "SIETYNO" ANKETĄ

Sigitas Geda

Nelabai norėčiau samprotauti, kaip penkių dešimčių 
socializmo patirtis veikia kitą žmogų. Per porą laisves
nės spaudos metų tais klausimais jau labai daug prišne
kėta. Ir dažniausiai, regisi, tokiu metodu: apie save ir 
savo patirtį kaloama labai nedaug (gal žmogus papras
čiausiai jos neturi, gal suinteresuotas nuslėpti). Spekulia
tyviai samprotauti ir skelbti tiesą "iš kalno" visados yra 
lengviau, negu iškelti, tegul ir menką savo tiesos kibirkš 
tėlę. Nesu ir joks filosofas, kad galėčiau daryti didelius, 
plačius apibendrinimus.

Nelaisvės patirtis yra pati karčiausia, jinai ženklino 
mūsų gyvenimą nuo pat gimimo, tūnojo mumyse net mums 
patiems to nesuvokiant. Nemanau, kad dabar urnai kas 
nors ėmė ir pasikeitė. Baisu, kai žmogus susitaiko su 
tokia nelaime, priima kaįp^Įprastįnę^ Viešpaties jam- do
vanotą dalią. Mūsų laikais ktokia pažiūra jau buvo giliai 
įleidusi šaknis daugelio žmonių sąmonėje. Ak, ir kitur 
žmonės nėra laisvi, ir ten jie susiduria su daugybe bui
ties ir būties rūpesčių, su neišsprendžiamais klausimais! 
Prisimenu, jau pertvarkos metais, grįžęs iš Japonijos, 
vieno pono dukters buvau užklaustas, kaip ten žmonės 
gyvena. Savo atlapaširdiškumo dėka ėmiau nuoširdžiai 
pasakoti, tol, kol jinai mane atsainiai nutraukė: "Bet ir 
ten gyvenimas turi savo tamsių pusių..." Taip jau mes 
buvome auklėjami, tegul tenai būna ir gražiausi dalykai, 
bet... Taip galėjome pasiteisinti, kodėl gyvenam šiukšly
nuose ir kirmėlynuose.

Skirtumas tas, kad viena yra žmogus gimęs ir augęs 
Japonijoje, kita - Rusijoje, trečia - Lenkijoje arba Lietu
voje. Tik vergas gali nesuvokti šitų niuansų.

Vieną mėnesį viso labo pagyvenęs Vakarų Berlyne 
supratau, kad net negras, neperseniausiai atklydęs į ten 
iš neišbrendamų Afrikos džiunglių, yra laisvesnis už mane, 
žmogų iš socialistinio rojaus. Mus ženklina
ypatinga apleistis, prislėgtis, baimė, galop - į pačius 
kaulų čiulpus įsigėrusi melancholija, kaip galutinė visų 
šių savybių esencija.

O tas, mūsų akimis žiūrint, laukinis žmogėnas su savo 
vaikais laksto dviračiu apytuštėmis didmiesčio gatvėmis 
ir... švilpiniuoja. Lietuvos ir Afrikos situacija šiuolaiki
niame pasaulyje - ar nepasikartojo tomis dienomis, kai 
Namibija gavo nepriklausomybę? Ir - jokių desantininkų,

jokios naktinės partijos, jokios ekonominės blokados!
Ar aš galėjau prieiti prie to negro ir pasigirti, kad 

esu vienos iš seniausių Europos tautų palikuonis, kad 
musų folkloras labai unikalus, o kalba - artimiausia sanskri 
tui? Nusispjaut jam į visa tai, lietuviškai šnekant, ir 
daugiau nieko. Jis gyvena laisvame mieste, iš labo ryto 
perka apelsinus ir bananus, kai širdis geidžia, geria vokiš 
ką alų ar prancūzišką vyną, studijuoja kultūrologiją sy
kiu su kinais ir japonais.

Kas unikalu iš mūsų patirties - viskas iš kalėjimo, iš 
nevilties, iš negalios. Berods, Bucharoj mačiau rūsį, grei
čiau kelių aukštų šulinį, į kurį būdavo įmetami čia už
klydę neatsargūs europiečiai. Baisiausia gal ne tai, kad 
jie turėdavo gyvent po žeme, o tai, kad juos užleisdavo 
nykščio didumo persiškomis blakėmis... Didžiuma mūsų, 
mūsų tėvų ir senelių taip ir išmirė - tarp persiškų blakių 
ar sibirietiškų moskitų. Tik nedidelė dalis išsigelbėjo, 
tie, kurie griebėsi maldos, filosofijos, žemės darbų ar 
poezijos. Tuo norėjau pasakyti, kad net ir nesėdėję jo
kiuose lageriuose, mes savo oda pajutome kaip galime 
išsigelbėti ir - taip bandėme gelbėtis. Ar mums pavyko , 
ar ne - tai jau kitas klausimas.

Kultūra, poezija, muzika, dailė ir filosofija daugeliui 
mano kolegų ir man pačiam, suvokusiam į kokią zuikių 
kilpą pakliuvom, buvo vienintelė išeitis. Tai visiškai ne
reiškė, kad mes atsiribojame nuo absurdiškos kasdienybės 
Ne, mes tik bandėme ją apmąstyti. Pats mąstymas tokiu 
būdu virsta kasdiene duona, kreipia žmogaus akis nuo že
mės į dangų. Pirminė to mąstymo išvada gal buvo ta, 
kad aš pats (nemanau, kad tik aš) suvokiau, jog lietuviai 
ne pirmą kartą į tokią kilpą pakliuvę, jog didžioji mūsų 
kultūra, mūsų kultūros perlai yra išauginti vergovės. Su
pratau ir šį tą daugiau, pavyzdžiui, kad socializmas ir 
komunizmas yra lemtingos ir tragiškos žmonijos klaidos. 
Vakarų žmogus to nesuprato ir nesupras. Ateities kultūrą 
ir ateities žmogų ėmiau vaizduotis, kaip šitos tragiškos 
(iš mūsų pusės) ir laisvos (iš jų pusės) sintezę. F. Dosto
jevskis savo "Velniuose" seniai buvo išpranašavęs, kuo 
kvepia socialistinės idėjos, tačiau vargu, ar tuomet buvo 
galima numatyti, aprėpti jų mastą, erdvės lauką ir aukų 
skaičių.

Taigi, nelyg pelės, užspeistos po šluota, mes turėjome 
gintis ir ryžomės gintis, pasitelkdami tiek, kiek mūsų 
jėgos leido, visą senąją Europą ir Azijos išmintį, vyresnių 
žmonių patirtį ir patarimus, gyvą jų pavyzdį. Drįstu tvir
tinti, kad pavergtųjų tautų patirtis dar pravers pasauliui. 
Kodėl? Todėl, kad mes ne iš snobizmo, o egzistenciŠKai 
išgyvenom ir senovės Indijos ir Kinijos, ir Japonijos, ne
kalbant apie rimtus Europos mąstytojus, skausmingąją 
patirtį. Mes visur bandėme mesti gelbėjimo ratus, ieško
ti kietesnės vietos mūsų inkarui įsikabinti. Ir lietuviŠKa 
ar baltiška mitologija, apie kurią čia teiraujatės,tebuvo 
vienas iš tokių inkarų. Beje, pirmieji jį išmetė emigran
tai, lietuviai, netekę savo žemės. Mes iš pradžių net 
nežinodami to spontaniškai atkartojome jų žingsnius. Tik 
vėliau baltų mitologija tapo mums sąmoningu žingsniu, 
pasaulėvoka ar pasaulėžiūra. Jeigu apie mitologiją taip 
galima pasakyti. Mat- jinai yra toks daiktas, kuris norom 
nenorom gyvena mumyse , ją tik galima ignoruoti, neigti 
karikatūrinti, keisti kitomis, dienos mitologijomis, kurios 
ilgainiui pasirodo besą kičas. Tikroji mitologija yra uni
versali visų tautų pasaulėžiūra. Akmuo visur yra akmuo, 
tik, kaip sakydavo mano bičiulis P. Repšys, man rūpi, 
kuo laikui bėgant tas akmuo apželia... Taip eglė yra 
visur yra eglė, tiktai viena yra lietuviško mito Eglė Žal
čiu Karalienė, o kita - Kalėdų žvakutėmis nusagstyta 
eglutė. Priedo mitologija niekuo nenusileidžia Biblijai, 
baltų mitologija yra toks pat pirminių pasaulio gaivalų, 
pasaulio sukūrimo ar tapsmo suvokimas. Taigi, baltiškų 
archetipų ieškojimas mums buvo sykiu ir bėgimas, pasi
traukimas nuo tradicinių klišių, įvaizdžių, formų ir stere
otipų. Tai buvo maištas, kuris, kaip kad ir visi maištai, 
baigiasi, įsilieja į bendrąjį, visuotinį pasaulio maištą. Šiuo 
atveju nebijau pasakyti, kad visa pasaulio kultūra yra 
maištas prieš Aukščiausiojo nustatytą tvarką, prieš gy
venimą ir mirtį, nebūtį ir išnykimą. Čia visų dramų pra
džios ir pabaigos. Nei aš pats, nei mano karta nieko 
naujo neatrado. Tam tikrose aplinkybėse, laiko gniaužtų 
spaudžiama jinai tik savaip gelbėjosi, savomis, tuo pačiu 
ir savo protėvių akimis žvelgė į pasaulį.

Kitoje aplinkoje gal daugelis mūsų būtų tapę bažnyti
nes freskas, kūrę bažnytinę muziką, bet tai, kas padary
ta, nuoširdžiai besidomint ikikrikščioniškos Lietuvos kul
tūra, mano mintimis, turi unikalią vertę ir yra ... nema
žiau krikščioniška.
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BE KALTĖS Valentinas Gustainis

/ Autorius praleido 15 metų Sibire , tremtyje ir 
lageriuose. Spausdiname ištraukę ii nesnlal Lietuvoje pa 
sirodžiusios Jo knygos. Red./

/ tęsinys /

Ant tardytojo stalo stovėjo telefono aparatas. Baigęs 
tardymą, jis surinkdavo kažkokį numerį ir pasakydavo: 
"Prišlite vyvodnovo!" Kameroje atsileisdavo įtempti ner
vai, su draugais pasidalydavau tardymo įspūdžiais ir lauk
davau, kas bus toliau.

Po poros savaičių tardytojas man pareiškė:
- Jūs esate kaltinamas antitarybinę veikla, už kurią 

turėsite^ atsakyti pagal Baudžiamojo kodekso 58 straipsnį. 
Nuoširdžiai patariu jums nesispirti ir viską prisipažinti, 
kad to prisipažinimo nereikėtų išgauti - jis pasakė "vy- 
mogat" - įvairiomis priemonėmis, nes tai ir pačiam tardy
tojui nelabai malonu, ir tardomajam labai nenaudinga.

— Betgi, graždanin sledovatel, kadangi aš jokia antita
rybine veikla niekad neužsiiminėjau, tai net ir norėdamas 
arba jūsų verčiamas, prisipažinti negalėsiu! - griežtai at
kirtau.

- Yra medžiagos! - ramiai atsakė tardytojas. - Apsi
galvokite!

- Tokios medžiagos negali būti nei žemėje, nei Mėnu
lyje! - pareiškiau kategoriškai. - Nebent jūs iš nieko 
kažką sukurtumėte!

Išgirdęs tokį kategorišką neigimą, tardytojas supyko ir 
pirmą kartą apkeikė mane baisiuoju keiksmu. Tas "apma- 
tavimas" įtikino, kad man ne juokais rengiama byla, kad 
jokie argumentai čia nieko nepadės. Bet kas čia būtų 
galėjęs mane apskųsti, iš kur galėjo atsirasti ta kaltina
moji medžiaga, apie kurią kalba tardytojas? Nejaugi kal
tinimui tiktų tai, ką aš apie save padiktuodavau Janei

Zenčikaitei? Nejaugi ji būtų ką nors iškraipiusi?.. Nema
niau nė kad kuris kitas NKVD užangažuotas tautietis bū
tų turėjęs faktų apie mano antitarybišką nusiteikimą.

Paskui porą dienų manęs nekvietė. Girdėjau, kad tas 
tardytojas susirgęs, išvykęs gydytis. Netrukus vėl buvau 
nuvestas į tardymo kabinetą. UŽ stalo sėdėjo jau kitas 
kariškis. Paliepęs man sėsti ant tos pačios taburetės, 
naujasis tardytojas piktai pareikalavo:

- Na, Gustainį, pasakok apie savo antitarybinę veiklą!
- Neturiu ko pasakoti, - tvirtai atsakiau, - nes jokia 

antitarybine veikla aš neužsiiminėjau.
Tada jis paleido mano adresu šlykštų keiksmažodį ir 

išrėkė:
- Apie tavo antitarybinę veiklą jau ištisi tomai prira

šyti, o tu nenori pasakoti! Ar žinai, kur tu esi?
- Esu NKVD kalėjime.
— Ne! Tu esi kontrrazvedkoje! Tai visai kas kita... 

Čia patenka tik šnipai ir kitokie stambūs nusikaltėliai, ir 
niekas iš čia neišeina neprisipažinęs. Ir tau kito kelio 
nėra, kaip tik viską prisipažinti, nes tik viską papasako
jęs ir bausmę už nusikaltimus atlikęs, dar gali tikėtis 
laisvę išvysti...

Ir pradėjo man tardytojas pasakoti, kad aš jau seniai 
buvau atidžiai sekamas kaip stambaus kalibro nusikal
tėlis, tarptautinis šnipas, sabotažo organizatorius, antita
rybinis agitatorius ir 1.1. Norėdamas mane dar labiau 
pritrenkti, jis ėmė detalizuoti:

- Nuo pat atvykimo į arklių tarybinį ūkį buvai labai 
uoliai sekamas. Užfiksuota viskas, ką tu kasdien darei, 
su kuo susitikai, ką kalbėjai ir ką planavai. Užrašyta net 
ir tai, kaip tu kurią dieną nusilengvinai: kietai ar skys
tai. Tave jau seniai reikėjo paimti ir izoliuoti kaip liau
dies priešą. Prieš keletą mėnesių pats buvau nuvykęs į 
Jabaganą. Tu nežinai, kad aš porą naktų praleidau po 
vienu stogu su tavim, vis tave stebėjau. Vieną naktį

4 psl.

******1HMHHWHHHf-****************  *********************** 
visai po tavo langu aš ir šunį nušoviau. Manau, tai tu 
girdėjai ir įsiminei...

Tiesa, praėjusį rudenį iš tikrųjų visai po mano kam
bario langu naktį buvo peršautas šunelis. Rytojaus dieną 
sužinojau, kad tai padaręs kažkoks NKVD pareigūnas. 
Nemelavo jis man ir sakydamas, jog nakvojo po tuo pa
čiu stogu: mat, kitame to barako, kur gyvenom, gale 
buvo įrengta pora kambarių pravažiuojantiems svečiams. 
Jau neabejojau, kad tikrai jis, dabartinis mano tardytojas 
Filimonovas, jau tada apie mane suko. Bet gerai žinojau, 
kad nebuvau šnipas, niekada neorganizavau sabotažo, 
negalėjau būti ir liaudies priešas. Todėl tvirtai laikiausi 
savo: jokia antitarybine veikla neužsiiminėjau, nieko apie 
ją papasakoti negaliu.

Mintyse svarsčiau: ką tardytojas laiko mano antitary
bine veikla? Nejaugi tai, kad nepriklausomoje Lietuvoje 
bemaž penkerius metus buvau "Lietuvos aido" vyriausia
sis redaktorius? Šio fakto nenuslėpiau, kai buvo rašoma 
mano biografija. Anų laikų Lietuvos oficiozas, be abejo, 
nebuvo tarybinis, bet jis anaiptol nebuvo ir antitarybinis, 
juo labiau, kad tais laikais Lietuva pabrėždavo savo ge
rus santykius su Tarybų Sąjunga. Aš nebuvau marksistas 
ir, tik diplomatiniais sumetimais vadovaudamasis, leidau 
išspausdinti Lietuvos oficioze keletą korespondencijų apie 
Tarybų Sąjungą. Tie straipsniai, parašyti tenai oficialiai 
apsilankiusio Lietuvos žurnalisto dr. Poleskio, buvo labai 
palankūs Tarybų Sąjungai, ir už juos man teko išklausyti 
priekaištų, kam leidžiąs vyriausybės oficioze varyti ko
munistinę propagandą. Žinoma, niekas dėl to manęs nelai- 
laikė veikiančiu komunistų naudai, bet negalėjo pavadinti 
ir antitarybininku. Taigi, ta mano veikla nebuvo nei anti 
tarybiška, nei protarybiška - aš veikiau Lietuvos naudai, 
kaip tada jos reikalus supratau. Iš Lietuvos ištremtas ir 
tremtyje įstatytas į labai griežtus rėmus, aš ir norėda-

/ nukelta į 5 psL............. /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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mas nebūčiau galėjęs jokia priešiška veikla užsiimti. Ta
čiau tardytojas Filimonovas keletą dienų iš eilės prisis
pyręs reikalavo papasakoti apie antitarybinę veiklą. Jau 
buvau bepradedąs manyti, kad jokios kaltinamosios me
džiagos prieš mane jie neturi ir tik bando ką nors iš
gauti.

Per keletą tardymo seansų nieko neišpešęs, tardytojas 
atsivertė tokį ploną aplanką, iš jo išsitraukė keletą ne
didelių popieriukų ir vieną kitą garsiai perskaitė. Atpaži
nau, kad tai~ mano paties padiktuoti ir per Janę NKVD 
įteikti pranešimai apie Gustainį. Žinojau, kad jie man
negali pakenkti, todėl patvirtinau, kad taip iš tikrųjų esu 
kalbėjęs. Paskui Filimonovas perskaitė porą kitaip skam
bančių ir man nežinomais kanalais jį pasiekusių praneši
mų. Nustebau ir susirūpinau. Pirmiausia jis paklausė, kaip 
aš reagavęs, kai rajono karinis komisariatas šaukė jau
nesnius tremtinius į Ust Kaną. Sakiausi neprisimenąs. 
Tada jis man priminė, kad apie tai aš kalbėjęs su viena 
moterimi ant tilčiuko prie darbininkų kooperatyvo durų, 
iš tikrųjų! Tą dieną, kai keletas mūsų vyrų buvo iškvies
ti į rajono karinį komisariatą, sutikusi mane prie "rabko- 
opo" durų Tamulaitienė paklausė:

- Na, sakykite, ponas Gustainį, ar turi jie teisę mūsų 
vyrus imti į kariuomenę?

- O kas jiems teisė? - atsakiau - Juk išvežti mus iš 
Lietuvos taip pat neturėjo teisės, bet ėmė ir išvežė!..

Nustebino mane ir kitas popieriukas, kuriame buvo 
užrašyta, kad aš su pašaipa atsiliepęs apie Vandą Vasi- 
levską ir jos organizuojamą Lenkijos kariuomenę. Prisi
miniau, kad vieną kartą toji pati Tamulaitienė mane pa
klausė:

- Ponas Gustainį, kas gero girdėti iš politikos?
Kadangi ta moterėlė vos bemokėjo rašyti ir prieš 

tai politika niekuomet nesidomėjo, tai jos pabrėžtas "iš 
politikos" mane privertė suklusti, ir atsakymą paverčiau 
juokais.

- Dabar yra didelė naujiena, - atsakiau jai, - atsirado 
tokia smarki lenkė Vanda Vasilevska, kuri ėmėsi organi
zuoti armiją iš lenkų tremtinių. Ta nauja armija greitai 
pasiruoš, mušdama vokiečius nužygiuos į Berlyną, bus 
karo pabaiga!

Atsakymas, be abejo, buvo ironiškas. Nenorėjau, 
kad mane klausinėtų politikos reikaluose nieko nenutuo

kianti moteris. Kai ji dar kartą mane paklausė, kas gero 
politikoje, atsakiau jai tiesiai:

- Laikraščių negaunu, o plepalais netikiu, tai ir apie 
politiką nieko nežinau ir jūs manęs daugiau neklausinė
kite!

Kaip tie pranešimai pateko į NKVD, taip ir nesužino
jau. Galimas daiktas, Tamulaitienė buvo tik nesąmonin
gas sugabentų įrankis. Gerai atsiminiau, kad abudu kartu

1990.X.17

****XMMMXXXMXXXMXXXMMXXMX

” Sužinojęs, kad Lietuvoje 
fJeina paties Henriko Nagio 
paruošta jo eilėraščių kny
ga, aš nejučiomis pagalvo
jau, jog šventa yra 
diena tautai, kai į jos že
mę sugrįžta poeto palaikai, 
bet didi yra diena, kai 
sugrįžta jo sukurtoji poezi
ja.

Mano kartos žmonėms 
jo eilių atradimas prieš 
gerus 25 metus prilygo 
Šv. Evangel i jos atradimui. 
"Mėlyno Sniego" melodijos 
veikė mus mistiškai ir 
magiškai, teikė jėgų gy
venti ir kurti, o svarbiau
sia - žadino viltį, kad bet 
kokia nelaisvė ir pavergi
mas nėra amžini. Mes pa
matėme laukę savajai ko
vai, gyvenimo mūšio laukę, 
kuriame grumiasi būtis 
ir nebūtis, Visad ir Nieka
dos. Tai nežinomo lietuvių 
kareivio egzistencinės ko
vos ir meilės fleita ir fa
gotas. Kas nors pasakytų, 
kad tai mūsų Rembo ir 
mūsų Traklis, mūsų Vitme- 
nas ir Ginsbergas, aš pri
durčiau, kad tai pati Že
maitija, tolimi jos protė
viai ir poeto vaikystės 
draugai, karo prievartų 
išblaškyti po visę žemelę. 
Mums grįžta jų skausmas 
ir jų nostalgija, jų klajo
nių šioj žemėj šiurpas ir 
neviltis, atradimų ir prara
dimų melodija. Visų balsus 
poetas sujungė į vienę, 
paliudydamas jų kančię 
ir jų stiprybę. Gal būt 
tam, kad mes patys taptu
me stipresni, kad turėtume 
dar vienę tautinės gyvas
ties ir išlikimo garantą.”

Sigitas Geda

UGNYS
Pirmęjį žaibę tau dovanojo dievai Eladoj.
Tu mokėjai laikyti smėlį, gėlę ir irklę.
Jaunę ugnį. Tavo ranka išbraižė akmenio sienoj

strėlę, medžiotoją, žvėrį. Iš. mirusio medžio 
šokančię liepsnę. Per nugalėtę naktį ir vandenį 
lenktą valtį plukdei, Prometėjau, broli, namo.

Kedrų giria, nepažinusi gaisro, dainavo tau.
Stiklas, dar neatskirtas nuo motinos savo - smilties, 
glostė tau pėdas. Krematoriumuose nedeginti kaulai.

tyro vandens plaunami, gulėjo balti ant kranto. 
Vėjai ir vandenys dar tebebuvo kraujo broliai. 
Tu jiems atvežei keistą, laukinę seserį.

Pavadink ją vardu ir palik. Mūsų rankos nemoka 
laikyti nei irklo, nei smėlio, nei žiedo. Nieko 
nemyli mūsų delnai: nei bangos, nei jaunos ugnies.

Dega mūsų nelaimių laužai vandenų ir naktų pakraštyj. 
Naktys auga, ir potvyniai užpila liepsną.
Sudegino lengvą luotą dievai Eladoj.
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su Tamulaitienė kalbėjomės vienudu, be jokių liudytojų, 
tad tų kaltinimų išsigyniau, ir tardytojas negalėjo jų įra
šyti į bylą. Tada jis man perskaitė, kaip as vieną šaltą 
naktį džiovykloj arpuojant grūdus per pertrauką aiškinau 
Gasucinai, kad Lietuvoje man buvo daug geriau gyventi, 
negu čia tremtyje. Ir dar pareiškė, kad tą pasikalbėjimą 
su Gasueina girdėjęs ir savo parašu patvirtinęs mano dar
bo porininkas Vladas Sartys, taigi, sįsyk išsiginti aš jau 
negalėsiąs. Bet tame Gasucinos pranešime nebuvo minima, 
kad aš ta pačia proga palyginau darbininkų ir kiaulių 
maistą. Galimas daiktas, tos frazės ji nenugirdo. Kadan
gi iš senų lagerininkų Medvedevo ir Barzdos žinojau, kad 
sį tą vis vien teks prisipažinti, nusprendžiau šio kaltini
mo neneigti ir netgi savo valia priminti tada mestą fra
zę, kad Lietuvoje kaulės geriau šeriamos, negu čia valgo 
darbininkai. Tai išgirdęs tardytojas iš džiaugsmo patrynė 
rankas ir pareiškė:

- įkrėsiu tau dešimt metų!
Tą vieną vienintelį mano prisipažinimą įrašęs į proto

kolą ir davęs pasirašyti, patenkintas tardytojas iškvietė 
išvedžiotoją. Vienas tardymo etapas buvo baigtas. Tardy
tojo žodžiais, dešimt metų laisvės atėmimo jau garan
tuota.

Kaip vėliau sužinojau, panašiai apkaltinama būdavo ir 
nemaža kitų tremtinių. Itin įdomus kazusas atsitiko su 
mano senu bičiuliu Leonu Abaravičium, su kuriuo drau
gavau nuo 1912 metų. Jis 1941 metais su šeima ištrem
tas į Jakutiją. Ir tenai atsirito tremtinių areštavimo ir 
apkaltinimo banga. Suėmė ir keletą mėnesių tardė ir 
mano draugą Leoną. Liudijančių prieš jį neatsirado, nie
kas ant jo blogo žodžio nebuvo pasakęs, tai bandyta kal
tinamąją medžiagą sukurpti čia pat, kalėjimo tardytojo 
kabinete. Tardytojai ėmė prisispyrę klausinėti, kur jam 
geriau gyventi: Lietuvoje ar Jakutijoje? L. Abaravičius 
atkakliai tvirtino, kad Jakutijoje jam geriau negu Lietu
voje, nesileido į jokias tardytojų provokacijas, tvirtai 
laikėsi savo, ir byla jam nebuvo sudaryta. Jeigu Abara
vičius būtų tardytojui pasakęs, kad Lietuvoje buvę geriau 
negu tremtyje, jam tuoj pat būtų sudarę bylą pagal Bau-

MĖLYNAS SNIEGAS
Seni pranašai tebevaikščioja ant baltų debesų: 
jų nekaltos pėdos šviečia kaip platina, 
nepalietusios žemės dulkių ir žemės žolės.

Mano žodžio skelbėjai atėjo per mėlyną 
rytmečio sniegą. Nepatekėjusi saulė gulėjo 
girių užuovėjoje. Garavo šaltinių vanduo.

Mano pranašų lūpom kalbėjo akmuo ir smėlis. 
Kalbėjo drumstas ir žydras žemės vanduo. 
Kalbėjo broliai ir seserys. Mano draugai.

Mes atradome savo žemę ir savo dangų. 
Mėlyną žemę. Mėlynę dangų. Mėlynę sniegą 
tarp kieto gruodo ir minkštų debesų.

Seni pranašai tebevaikšto baltais debesim.

TĖVAS

Tėvas dabar ilgai sėdi 
nejudėdamas 
ir žiūri pro langę. 
Persodintas Kanados beržas linguoja 
tarp Ilinojaus vasarų kaitroje 
sudegusių smilgų.
Gluosnių ilgi plaukai plaikstosi paukščių pilni. 
Tolimam horizonte - Čikagos dūmai.

Ar jo pavargusios akys 
mato dabar 
gimtojo kaimo spindinčię biržę, 
jaunystės draugus, besitaškančius Vaidmino sietuvoj, 
Dargio malūno liepų plačias viršūnes 
žaliuojančio Žemaičių dangaus pakrašty?

Netikėjom, tėve, 
kad taip abudu, 
tylūs kaip akmenys, 
numesti už tūkstančio mylių, 
žiūrėsim 
į tę patį 
svetimą 
gamtovaizdį 
ir matysim: 
tu - savo tolimą šiaurės kaimą, 
aš - savo niekad neatskrendantį 
baltę Arktikos sakalę.

METAMORFOZĖ
Nepasakyti žodžiai lyg 
akmenys sietuvų gelmėje. 
Nei žuvų šešėliai žali, 
nei jauna liauna lelija 
nepabudina jų iš miego. 
Tiktai žiemų naktim, 
kai ant ledėjančio vandenio ' ' '
krenta iš lėto sniegas, 
visa, kas nebeatrandama, 
visa, kas nepasakyta, 
nemirtingoje šiaurėje skamba 
ir švyti.

TĖVIŠKĖ

Prietemoj tylios moterys stovi prie atviro lango: 
dengia pečius palaidi peleniniai plaukai.
Ievų medžiai žydi ir žiūri į žydrę vandenį. 
Teka garuodama tėviškės upė lėta Vaidmena.

Tokia vėsi molinė asla pavargusioms kojoms. 
Pro lygų žiogų čirenimų prunkščia arkliai, 
panėrę snukius į tamsių ir tylių srovę. 
Dėdė niūniuoja dainę apie ievę ievužę.

Glosto gera ir gaivi migla mano veidą. 
Medžių melsvi siluetai grimzta į naktį. 
Pilkos moterys stovi ir tyli prie lango. 
Atsidusdami aidi už girių varpai.
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d^iamojo kodekso 58 straipsnio 10 punktą: "voschvalenije 
žizni v buržuaznych stranach i kleveta na žizn v Sovets- 
korn Sojuze"...

Nesitenkindama tuo, Kad prisipažinimo pakako bylai, 
sudaryti ir nuteisti mane dešimčiai metų, tardytojas labai 
norėjo padaryti ją dar svaresnę. Jam itin rūpėjo mano by
loje kaip nors rasti siūlą, kuris leistų ir daugiau "kalti
ninkų" iššifruoti ir jiems bylas sudaryti. Tardytojams 
buvo labai svarbu sudaryti grupines bylas. Taigi, vėl išsi
šaukęs mane į tardymo kabinetą, Filimonovas pareiškė:

- Ką čia tu prisipažinai, tai gryni niekai, tai sta
čiai... - čia jis pavartojo vieną is riebių žodelių, kuriuos 
labai mėgo. - AŠ ir be tavęs žinau, kad Lietuvoje tau 
buvo geriau negu tremtyje. Tenai tu išnaudojai darbo 
žmones, tukai jų prakaitu ir krauju. Užtenka tik dirste
lėti į tavo fotografiją, koks tu tenai buvai! - Tardytojas 
žvilgterėjo į mano žurnalisto pažymėjimą, išduotą Pary
žiuje. iš nuotraukos tikrai žvelgė gana apkūnus vyriškis. 
- Apie tavo nusikaltimus mes turime daug svarbesnės 
medžiagos, yra dokumentų, rodančių tave užsiiminėjus 
sabotažu. Prieik!

Priėjau prie tardytojo stalo, ir jis pakišo man Kažko
kį brėžinį, iš pradžių net nesusigaudžiau, kas tai.

- Argi nematai, kad tai Jabagano tarybinio ūkio sta
tybos cechas? - piktai paklausė jis.

įsižiūrėjęs pamačiau, kad tai tikrai to statybos cecho 
planas, smulkus ir gana tikslus: lentpjūvė, malūnas, stalių 
dirbtuvė, sandėlys - viskas savo vietose. Tardytojas vėl 
pakišo kitą, mažesnį popieriuką, kuriame įžiūrėjau nu
braižytą apvalųjį pjūklą ir labai bukai nutekintą kirvį.

- O čia kas? - paklausė jis.
- Kruglaja pila i topor, - atsakiau.
- Ar matai, kaip blogai išgaląstas diskinis pjūklas ir 

koks bukas šis kirvis? Ar tu žinai, kas pjūklus galanda?
- Paprastai juos galanda Šileika, - atsakiau nieko 

nesuvokdamas.
/ bus daugiau / 
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toronto

Dali.Alfonsas Dargis prie savo paveikslų "Aš esu laimingas" ir "Aš tave prisimenu".
.VarankosNuotr: S

LAIKRAŠČIO

PAMINĖTI

SPAUDOS VAKARAS
ĮVYKS Š.M. SPALIO MĖN. 27 d. 6 vai. v.

TORONTO LIETUVIŲ NAIVIŲ Didžiojoje Salėje

LIETUVIO DAILININKO ABSTRAKTŲ PARODA TORONTE 
Stepas 

Prisikėlimo 
visuomeninis 

vadovaujamas 
_ surengė 

rugsėjo mėn. 22-23 
gyvenančio Vokieti- 

dailininko, dekorato- 
Alfonso Dargio at- 

ne konkrečių

Toronto 
Parapijos 
skyrius, 
L.Nekrošienes
š.m. 
d. d., 
joje 
riaus
siejinių, 
objektų paveikslų vadina
mų abstraktinių, parodą 
Prisikėlimo Parapijos sa
lėje.

Parodos atidarymą 
pradėjo 4 val.p.p. skyriaus 
pirmininkė Nakrošienė,
pakviesdama rašytoją Jur
gį Jankų supažindinti atsi
lankiusius dalyvius 
dail. Alfonso Dargio 
lengvu mokslo keliu, 
riame jis nevisada iš
žios ir malonios realybės 
perėjo 
šaulį, 
siems 
tačiau 
kui
spalvų pasaulis.

Alfonsas Dargis, gimė 
Lietuvoje 1909 metais. 
Baigė Kauno Meno Mo-

su 
ne- 
ku- 

gra-

į abstraktinį pa- 
Abstraktas ne vi- 
yra suprantamas, 

menininkui-dai linin
iai beribis formų ir

kyklą 1936 m., gilino
studijas ir dekoracijų me
ną Vienoje, Austrijoje.

Vokietijoje dirbo teat
rų dekoratoriumi Berlyne, 
Hanoveryje, Eisenbache, 
Gottoje, Goetingene ir 
kituose miestuose. Emig
racijai prasidėjus, atvyko 
į JAV 1951 metais.

Amerikoje daugiau 
laiko paskyrė savo pa
mėgtam abstrakto menui. 
1961 m. Rochester'io 
New Yorko Universitetas 
paskyrė dail. Dargiui Lil-

Varanka

lian Fairchild premiją- 
-apdovanojimą.

Dail. Dargis su savo 
paveikslų parodomis daly
vavo Latvijoje, Estijoje, 
Vokietijoje, Austrijoje, 
Italijoje, JAV, Turkijoje, 
Pakistane ir kitose vals
tybėse. Jo paveikslų gali
ma užtikti New Yorko, 
Rochester'io, Philadelphi- 
jos, Austrijoje Vienos 
ir kituose muziejuose.

Paskutiniu metu dail.
Dargis persikėlė į Vokie
tiją, prie žmonos tėviškės. 
Parodos atidarymo proga 
L. Nakrošienė supažindino 

parodą 
jo žmo-

už 
suteikiant 
žinti su dailininko abstrak
tiniu meno pasauliu, kur 
viename paveiksle vaizduo 
jamas suabstraktintas žmo
gaus pavidalas su anglišku 
užrašu "Aš esu laimingas" 
gal būt, reiškiantis ir dai
lininko Dargio nuotaiką 
parodoje Toronte.

© L.GIRINIS-NORVAIŠA.po 
sėkmingos operacijos, grį
žo į namus ir sveiksta 
žmonos Vandos priežiūroje.
• ANTANAS FIRAVlClUS 
virš 20 metų išbuvo Tautos 
Fondo atstovu Kanadoje. 
Jis vadovavo aukų rinkimui

gerai atliktą 
progą

darbę, 
susipa-

PROGRAMOJE: e Sveikinimai;
• Sol. MARIJA BILDIENĖ, akomp. JONAS GOVĖDAS.

* Karšta vakarienė * Gaivinantis bufetas * Loterija ir kitos įvairybės
* Gros muz. V. POVILONIO Kapela. įĖJIMAS: $ 6.

Bilietai gaunami pas platintojus, tel: 763-3080 ir prie įėjimo 
VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI !

RENGIA laikraščio "Nepriklausoma Lietuva' Rėmėjai,

automobi-
Torontoi ir Kanados 

pirmininkas, 
savo lėšomis 

Kanados 
reikalais

kaip 
atstovybės 
Dažnai ir 
lankydavo daugelį 
vietovių , Lietuvos 
besirūpindamas.

Sunegalavus sveikatai, 
pasitraukė į pensiją. Jam, 
pareigingam lietuviui ir 
uoliam Tautos Fondo dar
buotojui , artimieji rengia 
pagerbimą LIETUVIŲ NA
MUOSE š.m. lapkričio mėn. 
17 d., šeštadienį. Dalyvaus 
VLIK'o pirmininkas dr. 
K.Bobelis ir eilė kitų vei
kėjų. K.

iškabin-

su atvykusia į 
su dail. Dargiu ir 
ną.

Parodoje buvo
ti 43 ryškių, ugningų spal 
vų paveikslai. Ant stalų, 
prie įėjimo išdėliotos kai 
kurių paveikslų neįrė
mintos reprodukcijos, ku
rias lankytojai galėjo įsi
gyti, 
30 ir 
kainos 
1.200.

pradedant 
daugiau.
nuo $

nuo $ 
Paveikslų 
175 - $

Parodos atidaryme 
dalyvavo nepilnas 100 
kvietinių svečių. Po supa
žindinimu su dail. Dargiu, 
jis nuoširdžiai padėkojo 
rengėjams už jo parodos 
surengimą Toronte.

Dalyviai, apžiūrėdami 
spalvingus paveiklsus, 
vertindami bei kritikuoda- 
mi-diskutuodami, vaišinosi 
rengėjų paruošta kavute, 
arbata ir pyragaičiais 
bei tortais.

Parodos organizato
riams priklauso padėka

riti
PARAMA

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

MOKA:
10 % už 90 dienų term.lndėlius 
10'/4% už 6 mėn.term.indėlius 
10'/z% už 1 m. term, indėlius 
1O'/4% už 2 m. term, indėlius 
10’/4% už 3 m. term, indėlius
11 % už 1 m. GIC mėn. palūk.
11 '/=% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
1:1 '/4% už 2 m. GIC Invest, pažym.
11 1/a% už 3 m. GIC invest, pažym.
9'/j% už RRSP Ir RRIF Ind. (variable rate 

11 ’/2% r.’: RRSP Ir RRIF 1 m.term. Ind 
11 V* % už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind 
11'/4%už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind 
9’/2% už namų planą - OHOSP (v.r.) 
8V2% už taupymo sąskaitą

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

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo... 1372% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

1 metų ........... 13'/2%
2 metų ........ i3'/2%
3 metų ........... 13'/z%

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

(variable rate) 
Asmenines paskolas 

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

AKTYVAI VIRŠ 77 MILIJONŲ DOLERIŲ

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

KASOS VALANDOS: pirmšdleniaie, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po plotų; ketvirtadieniais Ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 8 v. vakaro; ėeėtadienlala - nuo 9 v. ryto Hcl 1 v.

p*tM BŪSTINĖ: Lietuvių namai —
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario MSP 1A6

TELEFpNAS: 533-1149

6 psl.

"LABDAROS" FONDO LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ 
KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

Mieli Tautiečiai,

į Jus kreipėmės š.m. rugpjūčio 22 d. "Nepriklausomoj 
Lietuvoje" ir "Tėviškės Žiburiuose" dėkodami už paramą.

Šis atsišaukimas yra parašytas, remiantis Slaugos Na
mų rėmėjų nutarimu, 
rimas priimtas rugsėjo 'Ll d., 
ronto Lietuvių Namuose.

Praeitis
Slaugos Namų idėja buvo iškelta į viešumą kovo mėn. 

3 d., 1983 m., Lietuvių Namams parašius laišką tuometi-

skelbti Lėšų Telkimo Vajų. N u t a -
1990 m. susirinkime, To-

niam konservatorių Sveikatos Ministeriui Larry Grossman 
Q.C., paremiant Lietuvių Pensininkų Klubo prašymą staty
ti Slaugos Namus Toronte. Tiesioginė veikla prasidėjo 
sausio mėnesį, 1986 m. su architekto Frank Nicol rapor
tu ir liepos 14 d., 1986 m. advokato David Smith, Q.C. 
pasamdymu. Nuo to laiko visi reikalai sukosi apie Lie
tuvių Namų auto aikštės zonos pakeitimą iš "rezidenci
nės" į "rezidencinę-komercinę". Pakeitimas buvo svarsto
mas įvairiose Toronto Miesto Valdybos įstaigose: Depart
ment of Public Works, Planing and Development Depart
ment, Land Use Committee ir, pagaliau, dėl kaimyno skun 
do nuėjo į Ontario Municipal Board (OMB). Ten išlaukus 
metus laiko, liepos 13-14 d., 1989 m. OMB advokatai, po 
viešo apklausinėjimo, atmetė kaimyno skundą ir pakeitė 
zoną, kaip buvo prašyta. Praktiškai, zonos pakeitimas 
reiškė leidimą apgyvendinti pastate virš 100 asmenų ir, 
svarbiausia, paskirti vieną pastato aukštą komerciniams 
reikalams - nuomojamoms patalpoms.

Sprendžiant automobilių aikštės trūkumą pastačius 
namus, spalio mėn. 1987 m. buvo nupirkta pieva skersai

'ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

!l400 ir

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

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

180-185 d. term. Ind.............10’A%
1 metų term. Indėlius........ 1072%
2 metų term, indėlius..... 1074%
3 metų term, indėlius..... 107,%
1 metų GlC-met. palūk. .. 1172%
2 metų GlC-met. palūk. .. ’11.’/s%
3 metų GlC-met. palūk. .. 11
1 metų GlC-mėn. palūk. .11 % 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 97?% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 11 »/a% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 11 ’/«% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 11 */4 % 
Taupomąją sąskaitą ........ 872%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 91/2% 
Kasd. pal.čeklų sąsk.lkl... 574%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ....................... 1374%
Sutarties paskolas

nuo ....................... 133/,%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................... 1372%
2 metų ................... 1372%
3 matų ................... 13'/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ___ 13 %

Draudžiame asmeninas 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 morglčius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler’s'cheques). Neimamo mokesčio už Ura- 
ėytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI viri 45 milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Dorval gatvės už $265,000 pastatyti 26-iems 
liams.

1989 m. spalio mėn. pasirašėme sutartį su 
ving Centres, būsimų Namų profesionaliais administrato
riais, kaip reikalauta Sveikatos Ministerijos.

Pries porą mėnesių, liepos 24 d., Ontario Sveikatos 
Ministerija sutiko išduoti Slaugos Namų leidimą, pagal 
kurį valdžia rems 60-ties gyventojų išlaikymą (mūsų lėšo 
mis pastatytuose namuose), padengdama 60% išlaidų. 
Leidimas buvo pažadėtas, remiantis š.m. vasario 15 d. 
Labdaros Fondo pasiūlymu - 81 puslapio disertacija ir 36 
puslapiais paremiančių laiškų.

Lemtingose varžybose dėl leidimo, pakeitus žemes 
sklypo zoną, pasamdžius profesionalių administratorių 
ir, Komiteto nariams energingai reikalą reprezentuojant, 
per keletą metų Labdaros pasiūlymas buvo dosniai įver
tintas, suteikiant 60 lovų. Dėl bendro vaizdo: kitos gru
pės - skaitlingos ir turtingos - ukrainiečių, kiniečių, 
italų, gavo taip pat po 60 lovų. Kitos grupės gavo: 
Grimsby-olandų -30;Toronto slovėnų-30: Toronto estų- 
32;Toronto suomių-34;Virgil/Niagara vokiečių-menonitų- 
36; Toronto North York General Hospital (armėnų, jamai 
kiečių, musulmonų ir p. amerikiečių) po 40; Cornwall 
Mohawk indėnų - 51); Mississauga korėjiečių - 50; Toronto 
graikų 58. Po 20 lovų priedą dar gaus 
niečiai ir graikai, jei išpildys tam tikras 
lygas.

Dabartis

Toronto Miesto Teisės Departamentas 
tą praveda Slaugos Namų "By-Law", nes 
"By-Law" buvo sukliudytas kaimyno, 
OMB.

Arbor Li-

ukrainiečiai, 
Ministerijos

ki- 
są-

dabar antrą 
pirmą kartą 

nusiuntusio mus

kar
tas

■V

Neseniai Sveikatos Ministerė Elinor Caplan atsiuntė 
laišką su sąlygomis, iš kurių svarbesnės yra šios:

* Iki rugpjūčio 31 d, 1991 m. sukelti reikalingus finan
sus statybai

* iki rugpjūčio 31 d., 1992 užbaigti pastatą Ministe
rijos inspekcijai.

Iki šiol Slaugos Narnų Komitetas dirbo netrukdydamas 
visuomenės, nes nebuvo aišku, ar iš viso leidimas bus 
gautas. Tačiau dabar, užbaigus leidimų gavimo procedūrą 
ir skaitant Ministerijos, laiko atžvilgiu skubotas, sąlygas, 
kreipiamės į lietuvišką visuomenę: individualius asmenis, 
šeimas, parapijas, kredito kooperatyvus ir pajėgias organi
zacijas, prašydami finansinės pagalbos.

Štai kodėl ta pagalba yra reikalinga: pagal pvairšuti- 
niškas vieno architekto kalkuliacijas• pastatas (be^ žemės 
sklypo) kainuotų 6 mil. dolerių. Didžioji auto aikštė, ant 
kurios stovėtų pastatas, kainuoja 1.3 mil. dolerių. Pasta
to išlaidos turi būti padengtos iš surinktų aukų ir ilgalai
kių paskolų. Prie statybos išlaidų reikia pridėti ir profe
sionalų atlyginimą už brėžinių ir specifikacijų paruošimą 
ir statybos priežiūrą.

Ieškant paskolų, keliamas pirmas klausimas "Kiek tu
rite pagrindinio kapitalo - Equity?". Šiuo momentu atsa
kymas būtų "Turime žemės sklypą ir $180.000". Aišku, to 
neužtenka statybos pradžiai. Žinant, kad vyksta ir kiti 
vajai, vis dėlto, savo prašymo negalime atidėlioti, nes 
laikas nedirba mūsų bendruomenės naudai.

Remiantis šiais motyvais, skelbiame Lėšų Telkimo 
Vajų ir prašome prisidėti savo aukomis.

Kad atsistotume ant saugaus pagrindo, FONDAS turi 
surinkti 2 mil. dolerių prieš užtraukiant ilgalaikes pasko
las ir pradedant statybą. Už paaukotą pinigų sumą, atė
jus mokesčių laikui, bus išduodami oficialūs pakvitavimai.

/nukelta į 7 psl.........../

DAUGINIS
DRAI DA --- INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*
Patarnavimas — greitas ir tikslus!

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

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

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591
XttX»tXimtXWKll3af3C8r

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



puotai

V.Pe-

AKTYVAI PER 32 MILIJONUS DOLERIŲ
3426 PARTHENAIS Sf.

GRYBU PIETUS
1990 m. SPALIO mėn 21 d. 1 vai.

ĮĖJIMAS - $12.50.

SPECIALYBĖS:

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA - 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius

7 psl.1990. X..17

u

Bui

/................. atkelta iš 6 psl./
Ateitis

Baigiant šį atsišaukimą, atkreipiame Jūsų dėmesį į 
nueitą ir ateities kelią. Mūsų neskaitlingai Ontario bend
ruomenei niekas lengvai nepasidarė. O šis projektas bus 
pats diddžiausias, atsižvelgiant į išlaidas ir bendrą ekono
minę padėtį. Tačiau, pasitikėdami Dievo pagalba ir patys 
savimi, nugalėsime ir šitą kliūtį. Svarbiausia, kad Slaugos 
Namai yra tiek pat reikalingi, kiek yra reikalingos ir 
kitos mūsų sukurtos institucijos.

Komitetas jau seniai siekia Slaugos Namų realizavimo. 
Leidimo gavimą iš Sveikatos Ministerijos galime palygin
ti su vienkartiniu loterijos laimėjimu. Bet Ministerijai pa
stačius skubotas sąlygas, negalime toliau likti tik stebė
tojais. Turime prisidėti auka ir darbu prie bendro tikslo: 
"LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ!"
J. V. Šimkus,
Slaugos Namų K-to Pirmininkas
R. Strimaitis,
lABDARA Fondo Pirmininkas.

Netikėtai mirus

Sušinskų šeima

A t A

P. ir M. Kazlauskai

tradi- 
vėlia-

PRANUI BULKAI

netikėtai mirus, Jo žmoną STASĘ, vaikus 
ALGĘ VYTAUTĄ, REGINĄ ir vaikaičius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

PRANUI BULKAI, 
jo šeimų nuoširdžiai užjaučia ir 
kartu liūdi -

MOKAME UŽ:
kasei. pal. tokią ©ą©k. Iki. .. 9% 
santaupas  ............... 8.5%
kasei.pai.taupymo s-ta 8% 
KCtonąlncMUua ............ 11%
1 m. term. IncMliua.......... 13%
1 m. tarm.incl.nMn.pal. <2.5% 
3 m. tarm.lmMIlua............. 12%
RRSf» Ir RRIF (pansljos). .9% 
RRSPIrRRIFIm............ 13%
RRD» lnd.3 m. ................ 12%

DARBO VALANDOS: pirmadieniai*, antradieniai* ir ketvirtadieni***— 
nuo K) v, ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniai* - nuo 10 v. r. iki 1 vd. p»p»7‘ 
penktadieniai* - nuo W vai. ryto iki 7 vai. vckero. Liepo«-rupp|ūČio 
mėnesiais uidaryta.

Vlonlntolls lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose

HAMILTONO KREDITO KOOPRATYVAS 
„TALKA,,

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

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

BATU TAISYMAS 
DRABUŽI? PERSIUVIMAS 
ADYMAS AUDIMU 
MARŠKINIU SKALBIMAS 
UŽUOLAIDĄ VALYMAS 
SAUGOJIMAS (STORAGE) 
ZOMfAS

4M40e AVENUE. LaSalle

365-7146

Karia ir Darius 
ČUPLINSKAI 
su savo tėvais 
vestuvių dieną, 

kviesliui 
ir jo žirgui 
pasiruošus 
sušaukti 
svečius 

ir šokiams.

© JONUI LEKNICKUI mi
rus, "Nepriklausomai Lietu
vai" paaukojo $20 - Juozas 
Gražys.
Nuoširdžiai dėkojame. NL

TAUTOS ŠVENTĖ 
MONTREALYJE

Kaip jau buvo minėta, 
Montrealis, dėka D.L.K.MIN- 
DAUGO Šaulių Kuopos, 
ir šiemet paminėjo Tautos 
Šventę. Buvo suorganizuo
tas ypač įdomus mineji- 
as, pasikviečiant neseniai 
Montrealyje apsigyvenusį 
dr.Donaldą Gedriką, ekolo
gą, o meninei daliai- bevie
šintį "Armonikos" vedėją 
A.Liupkevičiy su 2 dukrom, 
talkinant torontiečiui 
čiuliui.

Mišiose dalyvavo 
cinės 8 organizacijų 
vos,gražy pamokslą pasakė 
Tėv.kun. J.Kubilius,SJ, ypa
tingai gražiai giedojo mūsų 
AV P-jos choras,dir.A.Stan- 
kevičiui.

Dr.D.Gedrikas konkre
čiais pavyzdžiais nušvietė 
studijų kelią ir komunisti
nės biurokratijos daromas kauskienė,p.Kirstukienė 
kliūtis profesiniam darbui, ir talka. b.

Pilną 
atliko 
jant ir V.Pečiulio penkia
metei dukrelei Vilijai, kuri 
jau rodė gražy muzikalumą, 
gerą atminti -ir narsią laiky- 
seną.Viešnagės proga A. 
Liupkevičius sukūrė melodi
ją J.Šiaučiulio posmams 
ir taip pagrojo-padainavo 
visi naujausią dainą.

Malonias vaišes gražiai 
ir skaniai paruošė P.Snap-

konertinę programą 
svečiai, talkininkau-

GUY 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

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

Stogo dengimui ar taisymui skambinkite tel '

364-1470
-Pi

PADĖKA
LIETUVOS ETNOKULTŪROS DRAUGIJA, LAT

VIJOS Folkloro Asociacija ir ESTIJOS Folkloro Aso
ciacija susijungė į bendrą folkloro asociaciją BALTI- 
CA. Jau kelinti metai buvo dedamos dideles pastangos, 
kad galėtų ši asociacija įstoti į tarptautinę, folkloro 
festivalių organizaciją prie UNESCO-CIOFF.

Pagaliau, 1990 m. rugsėjo mėn. 29 dieną Que- 
bec'o mieste, Kanadoje, vykusiame CIOFF'o Pasauli
niame Kongrese, skirtame CIOFF 20- mečiui, BALTI
JOS ŠALYS VIENBALSIAI BUVO PRIIMTOS { ASOCI- 
ATYVINIUS NARIUS. Tai pirmasis viešas trijų vals
tybių pripažinimas.

Labai norėčiau padėkoti Montrealio lietuvių 
bendruomenei, Lietuvių Tautodailės Instituto Toronto 
skyriui, Montrealio Ansamblių iš Lietuvos Koncertų 
Rengimo Komitetui, "Vaivorykštės" grupei, gerbia
miems p.p. R.P.Brikiams, R.J.Piečaičiams, S.A.Staš- 
kevičiams, M.H.Dauderiams, B.H.Nagiams ir kt., pa
dėjusioms ir globojusiems mane šią sunkią ir atsakin
gą savaitę. AČIŪ! Dirbkime ir toliau visi kartu LIE
TUVOS labui. Su pagarba

Aldona Ragevičienė , 
CIOFF Asociacijos narė

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI

Šv, KAZIMIERO parapijos

ruošiamus RUDENS SEZONO arba

PARAPIJOS KOMITETAS

Gerbiamam "NL" rėmėjui, ilgamečiu! skaitytojui

JONUI LEKNICKUI 
mirus,

Jo dukterį JULIJĄ ir jos šeimą nuoširdžiai
užjaučia "NL" VALDYBA, REDAKCIJA 

ir DARBUOTOJAI

LAIDOJ I MO

FUNERAL HOME
J.F.WILSON & SONS Inc.

©123 MapleBlv., 5784Verdun Av
Chateauguy, Que. Verdun, Que?

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



montrea
MIRUSIEJI:

• BULKA PRANAS, 68
m, amžiaus mirė spalio 
mėn. 9 d. Liko žmona 
Stasė, duktė Regina, sūnūs 
Algis ir Vytas, 4 vaikaičiai 
ir sesuo Ona .

Po apeigų AV P-jos 
bažnyčioje, pervežtas j 
Lietuvių Sv.Jono Kapines 
Mississauga,Ont.
• LEKNICKAS JONAS, 101 
m. amžiaus, mirė w slaugos 
namuose. Liko duktė Julija 
su Seimą, vaikaičiai ir 
provaikaltė.Ištikimas "NL" 
skaitytojas nuo pat 1-ojo 
numerio, kol sveikata leido. 
Taip pat buvo nuoSIrdus 
talkininkas ir rėmėjas. 
Palaidotas iš AV P-jos 
bažnyčios Cote dės Nelges 
kapinėse.
Užuojauta mirusiųjų ar
timiesiems.

• SV.KAZIMIERO P-ja 
maloniai kviečia į Rudens 
Sezono-Grybų-PIETUS š.m. 
spalio mėn.21 d., 1 vaL 
Parapijos salėje. įėjimas 
- $12.50.
• Sv.KAZIMIERO P-jos 
"Auksinis Ratelis" vėl pra
deda reguliariai susirinkti 
ketvirtadieniais.

• KAROLINAI OTTAITE1, 
ruošiantis vedyboms, buvo 
suruoštas šaunus mergvaka
ris jos tėvų namuose Ir 
Kristinos KiičiOtės reziden
cijoje. Karolina buvo ap
juosta tautine juosta ir 
apdovanota gražiomis do
vanomis.

• E.PAUNKSNlENE,nuošlr- 
dl "NL" skaitytoja ir rė
mėja buvo operuota 2 kar
tus, sunegalavus kojos gys
loms.

Šaunios vestuvės
S. m. rugsėjo mėn. 8 d., 

Sv.Kazimiero P-jos bažny
čioje Ir salėje jvyko JONO 
RIMEIKIO ir SHARON 
LOPRESTI šaunios vestuvės

Arti dviejų šimtų arti
mųjų ir svečių susirinko 
į bažnyčių. Jaunųjų Sharon 
prie altoriaus atvedė ir 
jaunajam Jonui perdavė 
jos tėvas George Lopresti. 
Jaunųjų palydų sudarė Juo
zas Rimeikis ir Lin Zienka. 
Bill Goodman ir Rūta Ri- 
meikytė, Andrew Lopresti 
ir Angie Stefaniuk, Stefan 
Lopresti ir Annita Elkew. 
Gėles nešė Crlstal

Jungtuvių apeigas atliko 
k leb.kun.St.Šileika,DBS 
ir kun. lz.Sadauskas. Gra
žiai grojo vargonai ir gie
dojo

Po jungtuvių jaunieji, 
jų palyda, dalis artimųjų 
išvyko j Botanikos sodų 
nuotraukoms.

Vėliau salėn susirinko 
270 svečių, jaunuosius pa
sitiko tėvai: Stasys ir Ge
novaitė Rimeiklai ir Ge
orge ir Heather Lopresti 
su duona ir druska.

Jaunieji, ratu apeidami, 
pasveikino Ir apdovanojo 
svečius saldumynais. Jiems 
ir palydai susėdus prie 
stalo, buvo palinkėta lai
mingo gyvenimo ir išgerta 
šampano. Vakarienė buvo 
šauni,kaip ir jvairlŲ gėrimų 
baras.

Vakarę pravedė Jaunojo
Hfi-------------------------------------------------------------

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI I

METINIUS A. V. PARAPIJOS

PIETUS
1990 m. lapkričio 4 d. 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
PROGRAMOJE: Meninė dalis;

• Karšti pietūs • Baras.
• Didžioji ir Mažoji loterija

ĮĖJIMAS: $ 10.-
■ RUOSlA. A.V. Parapijos Komitetas

M. CUSSON VAISTINĖ 
705 Cwrd U Ville L. idle. P.O 1L2

Auta* yla keeBlae ••• » - »• v.v. 
|«*aairaiata : • r. - ».»•

oelate: >• t. - ».».

Jeigu galvojate apsigyven
ti Toronte ar apylinkėse, 
namų įsigijimui Jums 
maloniai patarnaus Mrs.

JENNY STULGINSKAS 
HOMELIFE / BAYVIEW 
kompanijoje.

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

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys labai geromis 
sąlygomis vyrui ar mote
riškei lietuvio bute. Ga
lima naudotis virtuve.

TeL: 721-MW6.

Dr. JONAS MALISKA 
TeL: 866-8235

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297

D. D. S.
DANTŲ GYDYT OJAI-CHIRURGAI
UBO St. Cwhwkw St. W. Sui‘e701

Mcntreol, P.O. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon,

DANTŲ GYDYTOJAS—CHIRURGAS 
86U6 Centrale, (Ramp-45 a»4 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H6P 1N5. Tel. 364-4658.

TeL: 3M-9745 ir 345 - 0505

NL A. S. POHKRAmS
B-A. MJk M-Se. LM.C.C. F.R.CJL (c)

MEDK2AL ARTS BLMLDIHG
1J3B fibe»Weehe S*. *> lehe 215, kUntriol, Qv*>, H3G 1L5

8 frsl.

Sharon ir Jonas Riineikiai
dėdė Jonas Zienka, supažin
dindamas su jaunavedžiais 
ir jų artimaisiais angly 
kalba, o lietuviškai - Au
gustinas Mylė. Vaišės daly
vavusi čia koncertavusių 
Liupkevičių šeima, padai

navo keletu dainų. Vaišės, 
muzikai grojant, tęsėsi iki 
ankstyvo ryto, po kurio 
jaunieji, atsisveikinus, buvo 
išlydėti j Bermudų salas 
medaus mėnesiui.

Laimingo gyvenimo! A.M.

S
SOLISTO VIRGILIJAUS NOREIKOS 

IR JO AKOMPANIATORIAUS
PIANISTO POVILO JARAM INO

KONCERTAS
SPALIO MEN. 28 D.

MONTREALYJE
įSEKMADIENI 12:30 VAL.

Aušros Vartų 
1465 rue de1

parapijos salėje
Seve, Montreal.

PO KONCERTO - susitikimas su solistu 
prie kavos, vyno ir sūrio.

BILIETAI - $10.-; moksleiviams - $6.-
BILIETAI PLATINAMI:

* 
i

S

Iš

Aušros Vartų parapijoje, "Rūtos" klube, 
Šv. Kazimiero parapijoje ir skambinant:
Reginai Piečaitienei, TeL: 767-8779;
Petrui Adamoniui, TeL: 722-3545.

anksto pirkusiems bilietus, rezervuojamos vietos.

KVIEČIAMI VISI ATSILANKYTI [ Šį NEEILINI* KONCERTĄ

Ansamblių iš Lietuvos Koncertams Rengti K-tas.

•m mML. .rĮ.1 MMOK. .Willi.

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

I Tel.: 962-3780

Two kHssctc radio -$129.- Video nuo $399.- 
Video ciniicrn : $1499.-

PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: 
video kameras, video ų-ašymo aparatus, televizijos, 
radijo, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: K/C LEON SERVICE, 
5887 Sherbrooke St. W. Montreal tel.: (514) 488 336.1 

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

ĖL£CTR>C»a COMTIVkCTOA

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALIST AS
102 A AL LION
LASALLE.OUĖ H8P2C6 TEL: 366-5484

PORTRAITS
PASSEPOR T • COMMERCIAL 
MARIAGE « WEDDINGS 
5220 ch QUEEN MARY rd'

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O. H3W1X5 Tel. 4816BO6

Foto M.L.S.
SIST EMA

D. N. BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Te‘
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ ♦ GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3M7 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL. QUE. HIX B.7

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c., i.b.

tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & CGTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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