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ŠVIESIU PRISIKĖLIMO IR PAVASARIO ŠVENČIU
LIETUVIAMS LIETUVOJE IR VISAME PASAULYJE!

ĮVYKIŲ APŽVALGA
B.N.

MIGLOTAS RINKIMU ŠŪKIS
Miglotas laimėjimas ~

Vakarų Ukrainos strei
kuotojai reikalauja savo 
respublikai ir Nepriklauso
mybės šalia algų pakėlimo 
ir geresnių darbo sąlygų.

Su dideliu dėmesiu ir 
komentarais visoje pasaulio 
medijoje buvo sekami So
vietų Sąjungoje vykdomi 
balsavimai š.m.kovo mėn. 
17 d. Prez.M.Gorbačiov'as 
negavo "triuškinančios" 
daugumos, kaip jis tikėjosi, 
pasisakant "Taip", kad So
vietų Sąjunga liktų kokia 
yra, pažadant 
federaciją" ir 
bei tautų teisių 

Jo žodžiai, 
kovo men. 19 
kančiam Maskvoje Vokieti
jos Užsienio Reikalų minis
terial H. D. Genscher'iui, 
kad po šio balsavimo 
"krašto respublikos taps 
pilnakaraujomis valstybėmis 
skamba taip pat 
ir neįtikinamai, 
šio balsavimo 
bei rezultatai.

Balsavimo sąrašų nebu
vo paruošta. Užteko paro
dyti savo pasą. Daugelis 
balsavo, įmesdami po 3, 
4, o vienas pasisakė ir 
9 balsavimo lapelius, esą 
už šeimos narius. Užsienio 
stebėtojai patvirtino ne 
vieną toki balsavimo "sti
lių". Daugiausiai balsų su
rinko kaimuose ir tolimuo
siuose regionuose, bet aki
brokštas M.Gorbačiov'ui, 
kad kai kuriuose regionuose 
ir ypač didžiuosiuose mies
tuose- Maskvoje, Leningra
de, Kijeve ir kt. - nesurin
ko reikiamų balsų. Balsavi
mo lapeliuose buvo įrašyta 
ir kitokių atsiklausimų, 
skelbiančių pav. ir prezi
dento rinkimo reikalą.

Bendrai mažas balsuo
tojų dalyvavimas ir "Ne" 
pasisakymai erzina M.Gor- 
bačiov'ą. Sostinėje Maskvoje 
2 milijonai gyventojų atsi
sakė balsuoti. O iš balsa
vusiųjų tik 34% pritarė 
jo bandymui išlaikyti So
vietų Sąjungą tokia, kokia 
ji yra. Tačiau - ar jis ne
mato kokia ji yra? Neno
rinti prievartos, nenorinti 
nerinktojo prezidento dik
tatūros nei komunistų par
tijos diktatūros, nenorinti 
jo staiga pasirodžiusio bi- 
čiuliavimosi 
kraštutiniais 
bei maršalais.

Balsavimai 
ir vis besiplečiančių anglių 
kasyklų darbininkų streikų, 
kurie taip nusivylę Gorba- 
čiov'o lėtomis ekonominė
mis reformomis, kad reika
lauja jo atsistatydinimo.

"atnaujintų
"Žmogaus 

gerbimų".
pasakyti 

d. besilan-

miglotai 
kaip ir 
taisykles

su KGB ir 
komunistais

nenuramino

pučo metu.
Jeigu neatlaikė nervai 

- galėjo visai pasitraukti. 
BET PEREITI??? Kas tada 
tokiems yra garbinga, jei 
ir Trispalvė, ir ištarti prie
saikos žodžiai NIEKO NE
REIŠKIA?

mavimo tikslas - parodyti 
Sovietų publikai Maskvoje, 
kokie pavojingi lietuviai...

Abu suimtieji protokolo 
nepasirašė.

Po 12 valandų galų 
gale buvo paleisti, protes
tuojant Lietuvos vyriausy
bei ir kontaktuojant vietos 
Sovietų karinę vadovybę 
bei kreipiantis l Maskvą.

Iki dabar dar nesugrąži
no automobilio nei asme
niškų daiktų. Su suimtai
siais tačiau elgėsi "korek
tiškai".

Šis indicentas- tai kitas 
destabilizacijos šiurkštus 
metodas, nes žudymais 
ir prievarta, žino, nieko 
nepasieks, o nervus galima 
Yr toliau gadinti. Kaip ir 
tikėtasi, prez.V.Landsbergio 
užklaustas apie įvyki Lie
tuvoje, gen.Žitkov'as išsisu
kinėjo, nuduodamas 
nežinąs.

• RICHARD NIXON'as, 
buvęs JAV prezidentas, 
šią savaitę lankosi Sovietų 
Sąjungoje. Su juo dažnai 
palaiko kontaktą dabartinis 
prez.George Bush'as.

/nukelta l 2 psl......./

sukilę kurdai yra suskilę 
l bent 3 frakcijas,_ o pie
tuose
7, tarp savęs besivaidijan
čias grupes. Tokiu būdu 
Saddam'ų pašalinus, reikėtų 
ieškoti kito diktatoriaus, 
nes įvairių etninių ir religi
nių grupių nesutarimai 
gresia visiška suirute Ira
ke.

fanatikai šiitai

PABALTIJO valstybėse 
balsavo Sovietų kariai, 
įmonių darbininkai, kur 
daugiausiai dirba rusai 
ir komunistai, Maskvos i- 
rengtuose postuose. Šešios 
respublikos- Pabaltijo, Ar
mėnijos, Gruzijos ir Molda
vijos respublikos balsavi- 
miuose nedalyvavo, jokių 
balsavimo postų neįrengė.

Lietuvos kompartijos 
teigimu, Lietuvoje kovo 
mėn. 17 d. balsavo apie ~ Apsaugos 
į milįiono 
tos finios 
neįmanoma.

SIŪLO PRADĖTI DERYBAS

ž m only , tačiau 
patikrinti yra

MP GRUPEKANADOS
LIETUVOJE

Kanados MP grupė buvo 
nuvykusi į Pabaltijo valsty
bes rinkimų metu ir kovo 
18 d. pareiškė, kad TRYS 
BALTIJOS RESPUBLIKOS 
TURI BŪTI NEPRIKLAU
SOMOS. Sovietų Sąjungos 
vyriausybė sausio men. 
buvo apkaltinusi Kanados 
stebėtojus už "viešą kiši
mąsi" kai kurių diplomatų 
į "vidaus reikalus".

Kanados MP Pro-Baltic 
Grupei priklauso apie 40 
narių. Pauline Bowes, tos 
grupės pirmininke, Jesse 
Flis- liberalas ir NDP Da
ve Stubich buvo susitikę 
su trijų Baltų respublikų 
prezidentais bei M.Gorba- 
čiov'o vyr.patarėju Mask
voje.

J.Flis pareiškė, kad 
juokinga lyginti Baltų situ
aciją su Quebec'o provinci
jos reikalais, nors Maskva 
iš to bando gauti politinių 
argumentų. "Jie nori mus 
pastatyti i nepatogią padė
ti arba nutildyti. Bet tos 
dvi situacijos nėra parale
lios, net nevertos diskusijų, 
laiko". Quebec'as niekada 
nebuvo suvereni valstybė. 
Mes neatgabename tankų 
ir nenuleidžiame Juodųjų 
Berečių dalinių, kad pasa
kytų, kaip Quebec'as pri
valo galvoti".
PERSŲ RANKOS KARO 
PERGALES PROBLEM'S*

JAV prez.G.Bush'as, taip 
besaikiai didžiuodamasis 
Irako visuotinu sutriuškini
mu, pradeda pritilti, maty
damas, kokios nenumatytos 
problemos ima drumsti 
pergalės triumfų. Pasirodo, 
Saddam Hussein'ų beveik 
reikės išlaikyti valdžioje, 
nes be jo Irakas gręsia 
tapti antruoju Libanu. Ira
ko Šiaurėje prieš Saddam'ą.

Lietuvos Respublikos pasiūlymas TSRS

Krašto

PSICHOLOGINIS TERORAS 
LIETUVOJF—------------------

š. m. kovo mėn. 18 d.
Sovietų kariškiai sulaikė 
važiuojanti mašina su savo 
šoferiu AUDRIŲ BUTKE
VIČIŲ, Lietuvos

Departamento 
direktorių , Parla

mento’ narį - deputatą. 
Jie važiavo iš "Draugystės" 
viešbučio, kur buvo susiti
kę su žurnalistais, l Parla
mento Rūmus.

Pretekstas suėmimui 
buvo jo ir šoferio asmeniš
kas pistoletas. Tačiau kariš
kiai Iscenizavo , pasikvietę 
telefilmuotoją, kad iš auto
mobilio buvo iškrauta ke
liolika signalinių raketų,me
džioklinis šautuvas, šalmas. 
Daiktai - kurių niekada 
toje mašinoje nebuvo.’ Fil-

KUR SĄŽINĖ?

nieko

Viena skaudžiausių žinių 
iš paskutiniųjų įvykių yra 
tai, kad davusiųjų priesaiką 
Lietuvos Vidaus Reikalų 
Ministerijoje specialiame 
dalinyje, 40 perėjo l Sovie
tų dalinius Sausio mėn.

JAV KONGRESO DELEGACIJA SUGRĮŽO IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS

Alfonse D'Amato ir 
Bustamante (D-TX), 
Drubin (D-IL), Ben- 

Cox (R-CA), Dennis 
Louise Slaughter (D-

Lietuvos AuKŠčiausioji Taryba vasario 19 d. pateikė 
eilę pasiūlymų TSRS Aukščiausios Tarybos penktajai sesi
jai, jų tarpe pravesti TSRS valstybei grąžinti okupuotus 
pastatus, išvesti TSRS Ginkluotąsias pajėgas iš Lietuvos 
teritorijos ir pradėti derybas su Lietuvos Respublika dėl 
nepriklausomybės pripažinimo. ~

Lietuvos Respublikos aukščiausioji Taryba, pasikliau - 
dama TSR Sąjungos Aukščiausios Tarybos gęra v«Ma. jos 
užtikrinimais laikytis tarptautinės teisės principų bei 
normų ir jos ketinimais panaudoti savo Įgaliojimus paša
linti visoms šių principų ir normų pažeidimų pasekmėms, 
teigiamai vertindama Antrojo TSRS liaudies deputatų 
suvažiavimo 1989 m. gruodžio 24 dienos nutarimą, kuris 
Molotovo-Ribbentropo pakto 1939-1^41 metų slaptuosius 
protokolus pripažino teisiškai beverčiais ir negaliojančiais 
nuo pasirašymo momento, pasmerkė to meto TSRS vy
riausybės politiką, vykdytą pažeidinėjant TSRS sutartinius 
įsipareigojimus, teikiant ultimatumus ir spaudžiant jėga, 
paminant kaimyninių valstybių, tarp jų, Lietuvos Respub
likos, suverenitetą, pabrėždama, kad pamintų Lietuvos 
Respublikos teisių atstatymas nėra TSRS vidaus reikalas 
ir negali būti varžomas jos įstatymų, tiek priimtų iki 
199U metų kovo 11 dienos, tiek ir po jos, įgyvendindama 
1990 m. kovo 11 dienos Aktą dėl Lietuvos nepriklauso
mos valstybės atstatymo pagal Lietuvos tautos suteiktą 
mandatą,

pranešdama apie paskutinįjį Lietuvos tautos Suvere
nios valios pareiškimą 1991 m. vasario 9 dieną įvykusioje 
apklausoje (plebiscite), kai iš joje dalyvavusių 84.7% Lie
tuvos gyventojų, turinčių aktyviąją rinkimų teisę, 9U.47% 
balsavo už tai, kad Lietuvos valstybė būtų nepriklausoma 
demokratine respublika,

patvirtindama, nekintantį pasiryžimą atstatyti 1940

JAV Kongreso delegacija: sen. 
kong. Steny Hoyer (D-MD), Albert 
Christopher Smith (R-NJ). Richard 
jamin Cardin (D-MD), Chistopher 
Hertel (D-MI), Tom Lantos (D-CA), ___________ , ___ ______„____* _____
NY), Don^ Ritter (R-PA), Bill Sarpalius (D-TX) ir Craig—uietais pažeistus Lietuvos Respublikos ir Tarybų Sąjungos- 

teisinius santyKius derybomis, remiantis tarptautinės tei
sės principais ir normomis, 

reikšdama Lietuvos respublikos Ketinimą kurti itin 
geros kaimynystės santykius, palaikyti įvairiapusius numa- 
nitarinius, kultūrinius, ekonominius ir kitokius ryšius su 
Tarybų Sąjunga, 

kreipiasi į TSRS Aukščiausios Tarybos penktąją sesiją 
su šiais pasiūlymais:

1) įvertinti neseniai įvykdytus neteisėtus TSRS ginkluo
tųjų pajėgų veiksmus Lietuvos Respublikoje, o ypač - 
susidorojimą su taikiais ir beginkliais žmonėmis 1991 m. 
sausio 13 dieną;

2) pavesti TSRS Sąjungos vydomajai valdžiai nedel
siant grąžinti Lietuvos Respuolikai valstybinius objektus 
(televiziją ir radiją bei kitus), TSRS ginkluotųjų pajėgų 
užgrobtus 1991 metų sausio mėnesį, ir išvesti iš Lietuvos 
teritorijos represinius TSRS armijos, vidaus kariuomenės 
ir valstybės saugumo komiteto dalinius;

3) pripažinti, kad TSRS Aukščiausios Tarybos 1940 me
tų, rugpjūčio 3 dienos sprendimas dėl Lietuvos įjungimo 
į TSRS, formaliai užbaigęs Lietuvos aneksiją, kaip Molo- 
tovo-Riobentropo pakto pasekmė .Lietuvos Respublikos ir 
TSRS Sąjungos juridiškai nesaisto;

4) įgalioti Tarybų Sąjungos Valstybinę delegaciją pra
dėti derybas su Lietuvos Respublikos Valstybine delegaci
ja dėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės pripažinimo 
atnaujinimo ir atitinkamos sutarties tarp mūsų valsty — 
bių sudarymo.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba tikisi, kad 
į šiuos pasiūlymus Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjun
gos AuKŠčiausioji Taryba atsižvelgs ir juos apsvarstys 
geranoriškai, su klausimo svarbą atitinkančiu dėmesiu.

LIC

Thomas (R-WY), 1991 m. vasario 16 d., sugrįžo iš pen
kių dienų kelionės po Pabaltijo valstybes. Aplankė Vilnių, 
Rygą, Taliną ir Maskvą. Jų tikslas buvo tiesioginiai susi
pažinti su Sovietų Sąjungos kariuomenės brutalios jėgos 
panaudojimo pasekmėmis, išaiškinti 14. beginklių lietuvių 
nužudymą, įvertinti vasario 9 d. įvykusį Lietuvoje plebis
citą, neabejotinai paskelbusį pasauliui lietuvių valią lais
vais, nepriklausomais būti, ir okupuotoje Lietuvoje vyk
domą žmogaus ir tautų teisių laužymą.

Vilniuje turėjo pasikalbėjimą su okupuotos Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirm. prof. Vytautu Landsbergiu, 
parlamentu, vyriausybe, ir politinių partijų nariais. Ap
lankė parlamentą, Ministrų Tarybą ir televizijos stotį. 
Turėjo spaudos konferenciją. Delegacija grįžo nusivylus 
Sovietų Sąjunga, vėl panaudojusia senus bolševikiškus me
todus savo tikslų atsiekimui, kaip pvz.: šantažavimus, 
gąsdinimus ir net žiaurios karinės bei KGB jėgos panau
dojimą, iššaukusį gyvybinių aukų.

ELTOS Informacijos direktorius J. Bobelis lydėjo JAV 
Kongreso delegaciją į Pabaltijo valstybes. Sen. Alfonse 
D’Amato savo kalboje Vilniuje pabrėžė VLIKO darbų reikš
mę Lietuvos laisvės byloje.

VLIKAS jau daugelį metų artimai bendradarbiauja su 
JAV Kongresu, administracijos nariais, o ypatingai su 
Helsinkio komisija Lietuvos laisvės siekimo darbuose.

Grįžę delegacijos nariai jau pradėjo daryti atitinka
mus pareiškimus, naudingus Lietuvos laisvės kovai. Ypa
tingai yra svarbi sen. A.D'Amato įvesta S. Res.#22, sie
kianti, kad JAV 
nepriklausomas
visų lietuvių ir lietuvių draugų pagalbos, kad būtų kaip 
galima greičiau —----- *“— ------ -------- -----------
dėl jos rėmimo.

pripažintų Lietuvą, Latviją ir Estiją kaip 
valstybes. Ši rezoliucija yra reikalinga

priimta. Visi rašykime savo senatoriams
(ELTA)

V. LANDSBERGIS APDOVANOTAS NORVEGO TAIKOS PREMIJA - SVEIKINAME!
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P .S. B endradarbiti ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraiŽiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoliūra, grąžinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Bernardas Brazdžionis

PAVASARIO SVAJONĖ

Ten pavasarį grįžta giedodamos gervės,
Ir pakyla į dangų vyturėlio giesmė,
Ir mane ilgesys per sargybas ten perves, 
Ten svajonėj ir aš, pakeleivis, esmi.

Ten pagojy aukštam skleidžias žiedas žibutės 
Melsvas, tartum linai, ir kuklus, nedrąsus, 
Ten pavasario šokantį, vėjų pajutęs, 
Ima šokt ežere debesėlis šviesus...

Ten - užmerkęs akis - aš matau tartum gyvus 
Ir miškus, ir laukus, ir sodybas žalias, 
Pasipuošusias sodais ir krūmais alyvų, 
Ir Velykų varpus, ir verbų šakeles...

Ten žilvičiai žali meta žirginius žemėn,
Ir galulaukėj kvepia pirmoji vaga, 
Ten seselė Nery žlugtui vandenį semia, 
Ir sumirga gelmėj dausų žvaigždės degę.

Kaip sodybų gimtų žiburėliai užgesę, -
Bet širdy jie gyvi bus ir švies ir neges, 
Iš kapų kels tėvų amžių glūdančię dvasių 
Ir iš viso pasaulio mus tėviškėn ves.

LIETUVOJE atsisveikina su žuvusiu Didvyriu Kraujo Sekmadienį, Vilniuje Nuotr. r. Dirsės-Mykoliūnienės

/......atkelta iš 1 psl./

• LIETUVOS MOKSLO 
DRAUGIJOS GEORGRAFI- 
JOS INSTITUTAS ir Geogra
fų Draugija praneša, kad 
netikėtai yra aptikta Balti
jos jūros pakraštyje nuo 
1947 m. paskandintos che
minių ginklų atsargos - 
5 tonos sprogmenų. Tų 
pavojingų teršalų pašalini
mui reikalinga specializuo
tų organizacijų pagalba 
bei smulkesnės informaci
jos iš Sovietų Sęjungos.

Lietuvos vyriausybė 
išnagrinėjo šį pranešimų 
ir laukia papildomų žinių.

• SOVIETŲ UŽIMTOSIOS 
VILNIAUS RADIJO STO
TIES DARBUOTOJAI pas
kelbė BADO STREIKĄ, 
reikalaudami sugrąžint! 
stotį Lietuvos vyriausybei, T

SUĖMĖ TYRINĖTOJUS
Praeitame "NL nr.buvonv 

paskelbę tyrinėtojų apie 
sąmokslų š. m.sausio mėn. 
13 d. Vilniuje oficialų pra
nešimų.

Vasario mėn. 12 d. 
Komisija po spaudos kon
ferencijos Vilniuje, kurioje 
buvo pranešta Kruvinojo 
Sekmadienio įvykių išvados } 
ruošėsi vykti namo. Trys 
šios komisijos nariai-ats. 
kapitonas A.Jevstignejev'as 
ats.kapito nas G.Melkov*as 
ir ats.papulkininkas I.Byč- 
kov'as ruošėsi išvažiuoti 
į Maskvą. Geležinkelio 
stoties perone juos suėmė 
sovietų saugumo tarnauto
jai. Du kiti komisijos eks
pertai - pulk. S. Kudinovas 
ir ats.maj.N.MoskovCenka 
buvo išvykę į Kauną,— 
tad' liko' rtesuimtl. .

• VILNIUJE esanti vienin
telė televizijos stočių reik
menų įmonė paskelbė 1 
valandos streikų sąryšyje 
su Televizijos Bokšto grą- 
žinimu ir žada nutraukti 
gaminių tiekimų Sovietų 
Sųjungai.

• Tarpvalstybinėm derybom 
su Sovietų Sųjunga delega
cija papildyta min.p-ku 
G.Vagnoriumi, K.GĮayęękų. 
ir V,Katkumi.

Iš Maskvos jokio pak
vietimo deryboms dar nėra 
gauta.

Tkx Tips for your1990Return
sįfatdd. 3

are before 10:00 a.m. and after 2:00 p.m. From February 
25 through April 30, Revenue Canada’s phone hours are 
extended to 8:00 p.m., Monday to Thursday. There’s also an 
automated phone service called T.I.P.S., for answers to com
mon questions. For a complete list of services and phone 
numbers in your region, see your Guide.

Revenue Canada doesn’t just collect taxes, it also delivers 
federal and provincial credits you could benefit from, including 
the goods and services tax credit, the child tax credit, and this 
year, for the last time, the federal sales tax credit. But if you 
don’t file a tax return because you don’t owe any taxes, you 
could miss out.

Is tax filing easier this year?
Revenue Canada has introduced new measures to simplify 
the tax filing process. The guides use clearer, plainer language, 
the Special return has been trimmed down and there are two 
new "no calculation” returns. The one-page, gold 65 Plus 
return is for seniors with income from pensions or interest. The 
white Short return is for people, like students, with simpler tax 
situations. If you choose one of the “no calculation” returns, 
we’ll do all the calculations, including any federal or provincial 
credits you may be eligible for.

Got some tips?
First, look in the Guide that comes in your tax package. It gives 
you step-by-step instructions and helpful tax tips. Read the 
explanations for the lines that apply to you, and ignore those 
that don’t. If your income situation hasn’t changed much from 
last year, you can use last year's return as a reference.

What if I have questions?
If you can’t find the answers in the Guide, you can call the 
people at Revenue Canada. The best times to get through

What other services are available?
You can visit Seasonal Tax Assistance Centres in convenient 
locations, like shopping malls, for information, guides and 
forms. See your local newspaper for times and locations. 
There’s also a video called “Stepping Through Your Tax 
Return” that you can borrow from public libraries or your 
district taxation office.

Anything I should watch for?
Make sure all the personal information printed on your return 
is correct, especially your address. Before you start, make sure 
you have all your receipts and information slips. Check your 
calculations, and attach all the information that’s asked for in 
the return. These steps will help avoid delays in getting your 
refund.

If I move, will I still get my cheque?
If you’re moving, call or write Revenue Canada with your new 
address, so we can make sure your cheque gets to you. If you 
have more questions, talk to the people at Revenue Canada 
Taxation. They’re People with Answers.

APIE ISLANDIJĄ .
Islahoijds 4 valstybę su

daro vulkaninė sala Atlan
to vandenyne apie 8GG 
km. į Šiaurės vakarus nuo 
Škotijos ir apie 225 km. į 
pietryčius nuo Grenlandijos, 
apie 103.00U kv. kilometrų 
dydžio.
Ledynai dengia apie 13% 
viso salos ploto, o iš že
mės trykšta daug Karšto 
vandens versmių. Jų van
denį gyventojai vartoja 
miestų ir šiltadaržių ap
šildymui. Krantai uolėti, iš 
raižyti fijordais.

Klimatas švelnus,~ oe 
didelių šalčių ar karščių. 
Sostinė - Reykjavik, kuris 
kartu yra ir kultūros cent
ras ir uostas.

Administraciniam pato
gumui sala padalinta į 16 
provincijų.

Gyvulininkyste verčiasi 
apie 35%, žvejyba - 15%.

Islandija eksportuoja 
žuvis, žuvų taukus, trąšas, 
vilnas, plunksnas, avių 
kailius.

Prezidentas renkamas 4 
metams. Ministerių kabine
tą sudaro 6 ministerial. 
Parlamentas yra iš 52 
narių (1948 m. - seniausias 
pasaulyje, nes buvo pirmą 
kartą sudarytas 930 m.).

Islandijos salą pirmiausia 
apgyvendino norvegai apie

87U m. Apie ,980 m.?atsi
kėlė vikingai, vėliau. - da
nai.

1918 m. gruodžio mėn. 
1 d. Islandija su Danija pa
sirašė įstatymą,, pagal kurį 
Islandija tapo laisva ir 
nepriklausoma valstybe as
meninėje unijoje su Danija, 
kuri Islandijai atstovauja 
užsienyje.

1940 m. balandžio mėn. 
hitlerininkams okupavus 
Daniją, Islandija pati per
ėmė savo užsienyje repre- 
zentavimo teises.

Užėmus kraštą anglų 
daliniams 1941 m. gegužės 
mėn. z u d. Islandijos sei
mas panaikino uniją su 
Danija ir paskelbė Islandiją 
respublika, numatant panai
kinti formaliai uniją su 
Danija.

Islandų Kalba išsivystė iš 
pirmųjų kolonistų kalbos 
ir kartu su Norvegų kalba 
sudaro Vakarų skandinavų 
grupę. Ji yra išlaikiusi 
daug senesnes formas, 
negu kitos skandinavų Kal
bos. Yra išvystyta origina
li ir gausi literatūra.

1955 m. Halldor Laxness 
gavo Nobelio literatūros 
premiją.

ReyKjaviK' o vyriausybė 
pirmą Kartą pripažino Lie
tuvos valstybės nepriklau
somybę 1922 m. ir patvir
tino t« nati. dabar.

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 lietuviška' 
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. M6P1A6.

Šio fondo sukis “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei isei vi j o i e!''
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LIETUVOS.LATVIJOS ir estijos'keliai fūnggg.
Vytautas Skuodis

( Svarbesnių Įvykių kronika: 1190 metų rugpjūčio mėn.) 
/ tęsinys /

VILNIUJE prie Lenino paminklo Įvyko protesto 
akcija, kurių suorganizavo LKP (KPSS), Socialistinės 
darbo žmonių federacijos, Piliečių Gynimo komiteto 
Lietuvoje "Jedinstvo" vadeivos. Daug rūsčių žodžių buvo 
pasakyta V.Landsbergio ir K.Prunskienės adresu.

Po pasitarimų tarp ŠVEDIJOS, NORVEGIJOS, SUO
MIJOS, DANIJOS ir LIETUVOS, LATVIJOS ir ESTIJOS 
buvo pasirašyta SK ANDIN AVI J OS-BALTIJ OS informacinių, 
ryšių sutartis. Pasitarimus vedė šių šalių informacijos 
agentūrų viršininkai. Sutartis padės užtikrinti, kad žinios 
apie Įvykius BALTIJOS kraštuose bus perduodamos pa
sauliui objektyviai.

Iki rugpjūčio mėn. 16 d.
LIETUVOS Vyriausybės Informacijos Tarnyba pra

dėjo leisti savaitinĮ informacinĮ biuletenį lietuvių ir anglų 
kalbomis. Jo tikslas - sumažinti Įvairius gandus, kurių 
LIETUVOJE nestinga ir kurie, veržiantis Į pilnų nepri
klausomybę, dažnai labai kenkia.

VILNIUJE iš Spaudos Rūmų išsikraustė SSSR Vi
daus Reikalų kariuomenė. Pagrindiniais tvarkdariais liko 
Lietuvos Krašto Apsaugos Departamento darbuotojai.

DANIJOS ministeris pirmininkas Poul Schluter1 is 
pakvietė LIETUVOS AT p-kų V. Landsbergį atvykti Į 
DANIJĄ darbo vizitui. Salia susitikimo su ministeriu 
pirmininku, numatyti pokalbiai su Danijos Užsienio Rei
kalų ministeriu ir parlamento nariais. V.Landsbergis taip 
pat gavo kvietimų dalyvauti rugpjūčio 26-29 d.d. OSLO 
mieste rengiamoje konferencijoje, kurių organizuoja Elio 
Vyželio Humaniškumo Fondas ir NORVEGIJOS NOBELIO 
KOMITETAS.

— VILNIŲ pasiekė vaistų ir laboratorinių priemonių 
siunta, kurios svoris 40.000 svarų, o vertė 315.000 dole
rių. Aukojo Ben Venue laboratorija, Walgreens Co ir 
New York'o ligoninės: Genesee memorial, St. Jerome 
ir St.Joseph.

RYGOJE pasirašyta LIETUVOS, LATVIJOS ir ES
TIJOS materialinių išteklių ministerijų bendradarbiavimo 
sutartis, kuri padės kurti ir plėtoti BALTIJOS rinkų, su
darys sųlygas geresniam tų respublikų aprūpinimui reika
linga produkcija.

Rugpjūčio mėn. 16 d.
- Jau penktas mėnuo, kai Į kariuomenės užimtų 

buvusio Komunistų Partijos Istorijos Instituto archyvų 
negali patekti nei tyrinėtojai, nei skaitytojai. Tačiau 
iki šiol jo darbuotojai sugebėjo užtikrinti fondų neliečia
mumų, dokumentų saugumų. Rugpjūčio mėn. 16 d. SSKP 
organizacijos Lietuvoje vieno vadovų - K.Surblio nurody- 
mu, kareiviai neĮleido Į archyvų grupės darbuotojų. Į 
jų kabinetus SSKP organizacija ketina pasodinti savo 
žmones.

ŠIAULIUOSE pašalintas Lenino paminklas.

Iki rugpjūčio mėn. 17 d.
LIETUVOS vyriausybė paskyrė Sigitų Kudarauskų 

Lietuvos Respublikos vyriausybės nuolatiniu atstovu ES
TIJOS Respublikoje.

LIETUVOJE išleisti 2 tikybos vadovėliai, skirti 
moksleiviams ir studenams.

ŠIRVINTŲ rajono LKP (KPSS) organizacijos vado
vas A.Davidonis laikraštyje "Širvinta” pareiškė, kad 
"Lietuva ekonominiu ir politiniu atžvilgiu turi būti ne
priklausoma valstybė".

Užsienio spaudos agentūros žiniomis, SSR AT ne 
anksčiau kaip 1990 m.liepos mėn.21 d. pripažino, kad 
vadinamosios Lietuvos sovietų socialistinės respublikos 
paskelbimo sukaktis yra "gėdos diena".

LATVIJOS Respublikos parlamente yra 138 latviai 
42 rusai, 8 ukrainiečiai, 3 žydai, 2 gudai ir po vienų 
lenkų, vokieti, graikų, lybijietĮ.

MASKVOS spauda, ryšium su pasirašyta RUSIJOS 
IR LIETUVOS sutartimi, iškelia teisini klausimų, kam 
priklauso SSSR teritorijoje esantys žemės turtai - Rusijai 
ar Sovietų Sujungei?

Krizes metu dėl Lietuvos Nepriklausomybės Po
piežius Jonas Paulius 11 ir SSSR prez. M. Gorbačiovas 
turėjo dažnus pokalbius telefonu, kartais kelis kartus 
per dienų. Popiežius ragino M.Gorbačiov'ų vengti smurto. 
Už tai jis patarė Pabaltijo ir Ukrainos katalikams ne- 
bestumti Gorbačiov'o Į "kampų".

Rugpjūčio mėn. 17 d.
LIETUVOS Respublikos AT Prezidiumo pirm.B. 

Kuzmickas posėdyje padarė pranešimų apie konsultacijos 
su SSSR delegacijos atstovais, Įvykusios Maskvoje, rezul
tatus. I jiems Įteiktų derybų protokolo projektų SSSR 
atstovai žiūri nepalankiai, kaip Į išankstinę sųlygų. Susi
tarta, kad delegacijų vadovų susitikimai ir pokalbiai 
dėl derybų sųlygų, procedūros bei principų nebūtų laiko
mi oficialių derybų pradžia, nuo kurios turėtų pradėti 
veikti moratoriumo sųlygos. SSSR atstovai pasiryžę iki 
derybų pabaigos laikyti savo partnerius Lietuvos "TSR", 
o ne Lietuvos Respublikos atstovais. Tokiu atveju, Lie
tuvai vėl galiotų SSSR Įstatymai.

Rugpjūčio mėn. 18 d.
Įvyko LIETUVOS Valstiečių Sųjungos steigiamasis 

susirinkimas.

Rugpjūčio mėn. 19 d.
Rugpjūčio mėn. 17-19 d.d. ŠVEDIJOJE Įvyko konfe

rencija, kurioje dalyvavo EUROPOS valstybių parlamen
tarai - Žaliųjų partijų nariai iš Belgijos, Bulgarijos, Da
nijos, Suomijos, Anglijos, Airijos, Olandijos, Lenkijos, 
Švedijos. Priimtas kreipimasis Į pasaulio Žaliuosius, pra
šant paveikti savo vyriausybes oficialiai pripažinti ne
priklausomų Lietuvos Respublikų ir viešai pareikšti, kad 
LIETUVA, LATVIJA ir ESTIJA privalo dalyvauti II Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavimo Helsinkio Konferenci
joje. Rezoliucijoje reikalaujama, kad būtų panaikintos’ 
II-jo Pasaulinio karo pasekmės PABALTIJO kraštuose.

Iki rugpjūčio mėn. 20 d.
ANTALIEPTĖJE pastatyti du kryžiai - vienas Vla

dimiro kalėjime mirusio arkivyskupo Mečislovo Reinio 
atminimui, o kitas - antalieptiečių tremtinių pagerbimui. 
Kryžių pašventinimo iškilmes filmavo ANGLIJOS ir JA
PONIJOS TV atstovai.

SSSR prez. M. Gorbačiovas viename pokalbyje su 
1991.HI40

LIETUVOS parlamentarais paakė: "Negalvokite, kad jūsų 
kontaktai su Jelcin’u iškart duos teigiamų rezultatų. 
Jo idėjos geros iki jų realizavimo momento. Ir mes pa
dėsime jam tai suprasti".

VARŠUVOS dienraštis "Rzeczpospolita" rašė, kad 
Vilniaus krašto lenkai pakenktų Lietuvos ir Lenkijos 
interesams, jei jie elgtųsi kaip "trečioji jėga", ištikima 
MASKVOS Kremliui.

Rugpjūčio mėn. 20 d.
LIETUVOS vyrskupų konferencijos pirm, kardinolų 

Vincentų Sladkevičių aplankė ir jo 70-mečio proga pa
sveikino LIETUVOS Respublikos AT pirm. V.Landsbergis 
ir MT pirmininkės pavaduotojas A.Brazauskas. Kardinolas 
pasidžiaugė, kad jie atvažiavo kartu. Jis pabrėžė, kad 
lietuvių tautos galybė yra jos vienybė ir susitelkimas.

Iki rugpjūčio mėn.21 d.
Blokada LIETUVOS spaudai nenutraukta. "SPAU

DOS" Įmonė kelis mėnesius negauna iš SSSR nė kilogra
mo popieriaus. Tiekti popierių neleidžia fondų paskirsty
tojų vaidmenį sau pasiskyrusi SSKP CK reikalų valdy
ba.

BAISOGALOJE atstatytas paminklas žuvusiems 
už Lietuvos laisvę.

TAURAGĖJE atidengtas Vlado Putvinksio-Pūtvio 
paminklas.

Vienoje gražiausių LIETUVOS gyvenviečių - JUK
NAIČIUOSE - pradėjo poilsiauti Vakarų Vokietijos turis
tai, kurie ūkiui už tai sumoka markėmis.

GUDIJOS judėjimas "Adražnienje" (Atgimimas) 
du savo laikraščius spausdina VILNIUJE.

LATVIJOJE įvyko ESTIJOS, LATVIJOS ir LIETU
VOS AT pirmininkų pasitarimas. Buvo derinamos trijų 
respublikų pastangos kelyje į visiškų nepriklausomybę 
ir jų laikysena Kremliaus atžvilgiu. Buvo vieningai pa
sisakyta prieš Sovietų kariuomenės buvimų Pabaltijo 
kraštuose, kuri laikytina okupacine jėga. ESTIJOS vy
riausybė sieks susitarti dėl laipsniško tų jėgų atitrauki
mo iš Estijos ir, jeigu tuo klausimu prasidės derybos, 
estai pirmiausia pasiūlys, kad ESTIJOJE esantys Sovietų 
kariuomenės daliniai taptų pavaldūs ESTIJOS valdžiai.

ESTIJJE. LATVIJOJE ir LIETUVOJE lankėsi dvie
jų Įtakingų fondų Rockefeller Brothers Fund ir Pew 
Charitable Trust atstovai. Jų nuomone, visose trijose 
BALTIJOS šalyse jie surado tinkamų organizacijų, kurių 
veiklų galėtų, remti ekonomikos, žemės ūkio, gamtosau
gos, tarptautinių santykių specialistų apmokymo srityse.

KRIMULDOJE (Latvija) buvo surengta tikinčiojo 
jaunimo stovykla. Buvo svečių iš JAV, Vokieti jos, Švedi
jos ir Australijos.

Rugpjūčio mėn. 21 d.
LIETUVOS Respublikos AT patvirtino aštuonių 

asmenų delegacijų deryboms su SSSR: Lietuvos Respubli
kos AT pirm. V.Landsbergis, jo pavaduotojas Č.Stankevl- 
čius, parlamento seniūnas A.Abišalas, Užsienio Reikalų 
komisijos pirm. E.Zingeris, min.pirmininkė K.Prunskienė, 
jos pavaduotojas R.Ozolas, Užsienio Reikalų ministeris 
A.Saudargas ir Teisingumo ministeris P.Kuris. Delegaci
jos vadovas - V.Landsbergis. Į delegacijų stebėtojų tei
sėmis kviečiami ESTIJOS ir LATVIJOS respublikų atsto
vai.

Į KLAIPĖDOS miesto savivaldybės patalpas Įsiver
žė SSKP piatformininkai ir nutraukė Kultūros ir Švieti
mo Komisijos posėdį. Miesto Tarybai buvo pateiktas 
ultimatyvus reikalavimas atšaukti prieš kelias dienas 
priimtų sprendimų dėl paminklų Lenino ir Pergalės aikš
tėse nukėlimo. Sekančių dienų miesto centre pasirodė 
šarvuočiai, o savivaldybės pastatų vėl apgulė piketininkų. 
minia.

LATVIJOS derybų su SSSR ir RUSIJOS Federacija 
delegacijos vadovas, LATVIJOS Respublikos AT p-ko 
pavaduotojas Andrejs Krastinš ir LATVIJOS vicepremje- 
ras Bišers bei Latvijos atstovas MASKVOJE Peteris 
pirmų kartų susitiko su būsimais derybų su SSSR partne
riais MASKVOJE. Latviai pareiškė, kad į derybas Latvija 
eina n e kaip sųjunginė respublika, o kaip suvereni vals
tybė. Susitarta, kad po 10 dienų abi pusės privalo pateik
ti savuosius dvišalės sutarties dokumentų projektus.
SSSR turi raštiškai pradėti derybas su lygiaverčiu part
neriu - su nepriklausoma Latvijos Respublika. Latviai 
siūlo, kad tai būtų tarpvalstybinė sutartis, numatanti 
politinius abiejų valstybių santykius. Jų derybų pradžia 
skiriasi nuo Lietuvos taktikos, nes jie nekelia jokių iš
ankstinių sųlygų, išskyrus reikalavimų, kad būtų taiko
mas vienodas statusas abiem derybų partneriams. Tiki
masi, kad galutiniai derybų dokumentai galės būti pasi
rašyti iki 1990 m.gruodžio mėnesio.

Iki rugpjūčio m ė n. 2 2 d.
LIETUVOS vyriausybė į pareigoj© Lietuvos Respub

likos Vidaus Reikalų Ministerijų nedelsiant sustabdyti 
"Vasario 16" laikraščio priedo "Dvidešimt kapeikų" ir 
leidinio "Daugybos lentelė dviems" gaminimų ir platini
mų. Pavesta visa tai Generaliniam Prokurorui Įvertinti 
juridiškai. Minėtas laikraštpalaikis atvirai propaguoja 
žemų moralę, spausdina nešvankių medžiagų. Minėto 
leidinio iliustracijos yra pornografinės.

LIETUVOJE vieši bendros SSSR - Didžiosios Bri
tanijos Įmonės "Limited Technology" savininkas Michael 
Cooke. Verslininkas nori išplėsti šios Įmonės veiklų ir 
Pabaltijyje. Jis mano, kad galėtų padėti grupei Lietu
vos verslininkų pasimokyti verslo jo šalyje.

TELŠIUOSE steigiama katalikiška humanitarinių 
humanitarinio profilio tautinė vidurinė mokykla.

VIEŠINTOS upelio pakrantėje Subačiaus gyventojai 
atkasė 15-kos rezistentų palaikus ir juos perlaidojo Strač- 
nių kapinėse.

LATVIJOJE Įsisteigė Latvijos energetikos ekono
mistų sųjunga (asociacija). Jos tikslas aprūpinti savo 
narius naujausia specialia informacija iš viso pasaulio, 
skatinti mokslinius tyrimus, tobulinti Respublikos ekono
mikos strategijų.

LATVIJOJE Įsisteige Latvijos Valstiečių Sųjunga.
LATVIJOJE susikūrė Nacionalinė Kareivių Draugija 

kurios pagrindų sudaro buvusieji Latvijos Karo Mokyklos 
kadetai.

Rugpjūčio mėn. 22 d.
Į LKP archyvų su keliais asmenimis atvykęs LKP 

(KPSS) statytinis K.Surblys pareiškė, kad Į darbų nuo 
šiandien nebus Įleidžiami tie darbuotojai, kurie nepereis 
dirbti į jų institutų. Jie pagrasino išlaužti seifus ir duris 
Į archyvų. Ryšium su tuo LKP CK biuras nutarė: panai
kinti šio archyvo žinybini statusų ir perduoti jĮ valsty

bės žinion, Įjungiant jį Į Lietuvos Respublikos valstybinių 
archyvų struktūrų".

LIETUVOS Respublikos AT Prezidiumas priėmė 
nutarimų "Dėl buvusio Lietuvos Komunistų partijos ar
chyvo". Jis Įjungiamas Į Lietuvos Respublikos archyvų 
sistemų. Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija 
ir Krašto Apsaugos Departamentas Įpareigoti užtikrinti 
jo apsaugų.

LIETUVOJE prasidėjo EUROPOS SAVAITĖ. SSSR 
vadovai nesutiko, kad sekančių dienų visi to renginio 
dalyviai galėtų laisvai pereiti J LENKIJOS pusę ties 
LAZDIJAIS, o iš ten - Į LIETUVĄ ir perduotų bei pri
imtų raktus nuo šių vartų Į Europų. Sovietų reakcija 
buvo - sustiprinti Lietuvos-Lenkijos sienų papildomais 
kariniais daliniais ir net tankais. Ryšium su tuo masinė 
sienos perėjimo demonstracija buvo atšaukta. Vietoje 
to abiejose pusėse Įvyko atskiri mitingai. Mitingas LIE
TUVOS pusėje priėmė rezoliucijų skelbiančių, kad SSSR 
neteisėtai kontroliuoja Baltijos respublikų sienas, ir rei
kalaujančių, kad visi sovietų pasienio sargybiniai ir ka
riai būtų atitraukti nuo republikos sienų.

TOMSKE (Vakarų Sibiras) įvyko mitingas, skirtas 
solidarumui su Lietuvos, Latvijos,Estijos ir Lenkijos tau
tomis išreikšti. Priimtame kreipimesi prisimenama 1920- 
jų metų sutartis, pasirašyta tarp LIETUVOS IR RUSIJOS.

Iki rugpjūčio mėn. 23 d.
DRUSKININKUOSE nutarta suformuoti savisaugos 

būrį. Miesto savivaldybė svarsto Lenino paminklo pašali
nimo klausimų.

LIETUVOS Žmogaus Teisių Gynimo Sųjungos or
ganizacinis komitetas kreipėsi į Lietuvos Respublikos 
AT pirm. V.Landsbergį reikalaudamas, kad būtų sustab
dytas pornografinės literatūros leidimas.

LIETUVOS verslininkų Asociacija kreipėsi Į Minis
teriu Tarybų su protestu, kad liepos mėn.28 d. Įsikūrusi 
kita asociacija pasivadino panašiai - Lietuvos laisvaisiais 
verslininkais.

Sovietų kareiviai VILNIUJE apleido Spaudos Rū
mus, leidyklos pastatus Maironio gatvėje. Jie dar pasili
ko LKP (KPSS) komitete, LKP archyve, Respublikos 
Prokuratūroje, buvusioje Aukštojoje Partinėje Mokykloje 
ir Politinio Švietimo namuose.

VILNIUJE prie Lenino paminklo Įvyko platformi- 
ninkų ir jedinstvininkų mitingas, kuriame buvo kalbama 
apie socializmo laimėjimus Lietuvoje.

VILNIAUS geležinkelio stotyje užpultas A.Kučins
kas, vežęs Į Maskvų SĄJŪDŽIO spaudos. Užpuolikai api
pylė degančiu skysčiu ir padegė. A.Kužinskas apdegė.

PLUNGĖS raj. Bobrungėnų kaime atidengtas pa
minklas vienuolikai šio kaimo šeimų, 1948 m. išvežtų 
Į tremtį.

VILNIUJE vieši ŠVEDIJOS krikščionių-socialdemok- 
ratų Lygos pasiuntiniai.

LIETUVOS ateitininkų kvietimu, Į Lietuvę atvyko 
prancūzų maldininkų grupė.

SSSR Vidurinės Azijos respublikos: KIRGIZIJA, 
UZBEKIJA, TADŽIKIJA, TURKMĖNIJA ir KAZACHIJA 
sudarė politinĮ-ūkinĮ blokų, kuris nutarė užmegzti tiesio
ginius ryšius su PABALTIJO valstybėmis.

Rugpjūčio mėn. 23 d.
Tarp 50 ir 100 tūkstančių lietuvių susirinko prie 

LENKIJOS sienos ties LAZDIJAIS priminti pasauliui ir 
Maskvos Kremliui, kad jie yra nusprendę būti laisvi ir 
nepriklausomi. Šio protesto trukmė - trys dienos. VISO
SE PABALTIJO valstybėse kas 15 minučių uždegti lau
žai, išreiškę simbolinę laisvos dvasios liepsnų Europos 
tautų šeimoje. Taip buvo minimas 1939 metų MOLO
TOVO - RIBBENTROP’O SLAPTASIS PAKTAS^ Vakare 
ne tik degė laužai grandine, bet trijose Respublikos 
skambėjo visų bažnyčių varpai. Tai simbolizavo NEPRI- 
KLAUSMYBĖS SIEKI ’ "Europos Stovyklų" autobusais 
atvyko šimtai žmonių iš ČEKOSLOVAKIJOS, RYTŲ VO
KIETIJOS, VENGRIJOS ir LENKIJOS. Buvo delegacijos 
iš LATVIJOS, ESTIJOS, RUSIJOS, BALTARUSIJOS, MOL
DAVIJOS Lietuvos pusėje. Čia Įvyko manifestacija "Eu
ropos Kelias". Iš Lenkijos pusės atvyko apie 2.000 žmo
nių. Jų tarpe JAV, KANADOS, Aanglijos ir kitų kraštų 
žurnalistai. Į šio renginio vietų ir prie sienos buvo su
telkti pasieniečių pastiprinimai. Rugpjūčio mėn. 22 d. 
Į Lenkijos pusę buvo praleista 500 žmonių, kur Įvyko 
susitikimas su laisvos Europos geros valios žmonėmis. 
Europos Stovykla Lenkijos pusėje neišaugo iki jai numa
tyto europinio dydžio.

Lietuvos SĄJŪDIS pasauliniu mastu pradėjo peti
cijos vajų, prisimenant Hitlerio- Stalino pakto 51-ųjų 
sukaktį. Parašai renkami po peticija "Baltijos klausimų 
- į Paryžiaus pasitarimų". Peticija siekia, kad PABALTI
JO VALSTYBĖS būtų įjungtos Į tų valstybių surašę, ku
rios dalyvaus Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos viršūnių suvažiavime PARYŽIUJE ir kad 
PABALTIJO klausimas BŪTŲ ĮRAŠYTAS 1 KONFEREN
CIJOS DARBŲ TVARKĄ lapkričio mėnesĮ. Su šia petici
ja reikalaujama ne vien tik kad Sovietų Sųjunga, bet 
ir kitos valstybės, pasirašiusios HELSINKIO BAIGIAMĄJĮ, 
AKTĄ, pasisakytų už PABALTIJO NEPRIKLAUSOMYBĘ. 
Peticijų norima Įteikti tų valstybių Užsienio Reikalų 
ministeriams, kurie susirinks posėdžiui NEW YORK’E 
spalio mėnesį.

VILNIUJE prie Adomo Mickevičiaus paminklo Įvy
ko Lietuvos Laisvės Lygos suorganizuotas mitingas. Ja
me premjeru - vietoje K. Prunskienės - buvo siūlomas 
K.Motieka. Mitingo dalyviai nunešė spygliuotų vielų vai
nikų prie Lenino paminklo. Tačiau čia Įvyko muštynės 
su rusais, atvykusiais ginti paminklų. Po to LLL ir kelių 
jų palaikančių smulkių, organizacijų vadovai nutarė sava
vališkai nuimti Justo Paleckio memorialinę lentų. Jie 
buvo išvaikyti milicijos, kuri naudojo gumines lazdas. 
Vienas LLL narys buvo areštuotas. Tų pačių dienų LLL, 
Lietuvos Krikščionių-Demokratų Sųjunga (vadovas V.Pet- 
kus), Lietuvos Helsinkio Grupė (vad.V.Petkus), Lietuvos 
Tautinio Jaunimo Sųjunga "Jaunoji Lietuva" ir Lenkijos 
kovojantis solidarumas Lietuvos Respublikos Aukščiausia
jai Tarybai ir Respublikos Prokurorui adresavo emocio
nalų protesto pareiškimų. Dėl šio incidento apkaltinama 
Lietuvos vyriausybė. Reikalaujama, kad ji būtų pakeista, 
o sutrukdžiusieji nuimti lentų - nubausti.

Laikraštinio popieriaus stygius pasiekė kritiškų 
ribų. Ne kų geresnė padėtis žurnalų, knygų leidyboje. 
Lietuvos Respublikos Ministeriu Taryboje Įvyko pasitari
mas, kuriame suinteresuotų žinybų vadovai aptarė spau
dos leidinių aprūpinimo popieriumi klausimus. Popie
riaus tiekimų labai apribojo SSSR plano komitetas.

i
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■ LĮ€WVH£ 
TAUTODAILĖ 
I Institutas

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS DIRBINIAI - GAMYBA, 
KŪRYBA IR REPREZENTACIJA.

Senoji lietuvių tautodailė yra meno ir mokslo sritis, 
kuri egzistavo ištisus šimtmečius mūsų tautos istorijoje. 
Mokslininkai tyrinėja ją kaip kultūros apraišką, o me
nininkai atranda joje tautos estetinius bruožus, t.y. sa
vitą stilių įvairiuose dirbiniuose - formose, ornamentikoje, 
spalvose. Grynoji - didžioji dailė, kaip tapyba, skulptūra, 
architektūra - kuriama paskirų autorių ir yra daugiau 
tarptautinio pobūdžio, o tautodailė yra visos tautos, o 
itin sodiečių bendra kūryba. Todėl kiekviena tauta rūpi
nasi išlaikyti - pratęsti tą kūrybą laiko tėkmėje, kaipo 
kultūros ryšį praeities, dabarties bei ateities.

Senasis antikinis lietuvių liaudies menas yra pagrindu 
naujajai tautodailės kūrybai. Lietuviai, dailės mėgėjai 
tėvynėje ir išeivijoje, yra pamėgę dailės dirbinius, tęsda
mi protėvių meninę kultūrą, išeivijoje yra įkurtas Lietu
vių Tautodailės Institutas, kurio tikslas tyrinėti senąjį 
liaudies meną ir pagal tą stilių kurti naująją lietuvių tau 
todailę. Šioje srityje Instituto jau nemažai yra nuveikta - 
surengtos parodos, išleista leidinių: LITHUANIAN NATIO
NAL COSTUME, LITHUANIAN EASTER EGGS ir LITHU
ANIAN SASHES knygos, kurios parengtos dailininkų An
tano ir Anastazijos Tamošaičių. Lietuvių tautodailė bus 
gyva išeivijoje tik tada, kai tautodailės mylėtojai gyvai 
dalyvaus jos kūryboje.

Pastaraisiais keliais metais, pragiedrėjus politinei pa
dėčiai Lietuvoje, daugelis lietuvių aplankydavo mus išei
vius, arba mes nuvykdavome į Lietuvą ir parsiveždavo- 
me iš senosios tėvynės įvairių šiuolaikinių tautodailės 
dirbinių bei suvenyrų. Net būdavo rengiamos iš ten at
sivežtų dailės dirbinių parodos.

Visgi, būtų lyg ir pareiga išeiviams gyviau įsijungti į 
tautodailės kūrybą. Išeiviai mokslininkai yra parašę visą 
eilę veikalų, išleidę enciklopediją, sukūrę literatūros - 
prozos ir poezijos, muzikos kūrinių. Dailininkai surengę 
nemažai savo kūrybos parodų. Tautodailės srityje mažai 
kas padaryta, gal tik išskiriant audinių dailę, nes apreng
ta tautiniais drabužiais šokių bei kitų ansamblių dalyviai. 
O kur medžio, metalo, keramikos ir kitos tautodailės 
šakos su kuriomis kaip tautine kūryba galėtume išeiti į 
tarptautinius vandenis?

Vaizduojamos dailės sritis itin plati.~ Dailė yra lyg 
tarptautinė kalba. Taigi, su savito lietuviško stiliaus dir
biniais įamžintume savo tautinę kultūrą. Greta, šiais lai
kais visame pasaulyje išgarsinto, Lietuvos vardo, galėtume 
gilinti ir skleisti lietuvių kultūrą su savąja tautodaile.

Lietuvos Nepriklausomybės metais buvo rengiama už
sieniuose lietuvių dailės bei tautodailės parodos, kurios 
turėdavo didelį pasisekimą, įvertintos spaudoje ir apdova
nojamos premijomis. Ir šiais laikais paremti Lietuvos Ne
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MONTRĖAL CELEBRATES 
INTERCULTURAL DAYS 
From March 21 to April 12

As part of Montreal intercultu- 
ral celebrations, the Maisons 
de la culture invite you to take 
part in a variety of events in
cluding films, lectures and 
theatre.

ROSEMONT MAISON DE 
LA CULTURE
(information: 872-0081)

Concert
Harpsichordist George Kiss 
Sunday, April 7 at 2 pm

Book launching
Launching of a poetry anthol
ogy with the poets who con
tributed to this collection 
A project of the educational 
intercultural organization, 
"Nous tous un soleil” 
Tuesday, April 9 at 8 pm

Concert
Anoosh
Music from the Middle East, 
with songs in English, Span
ish and French.
Thursday, April 11 at 8 pm

MAISONNEUVE MAISON 
DE LA CULTURE 
(information: 872-2200)

Exhibition
Parfums d'immigrantes 
Photography exhibition or
ganized in cooperation with 
the Quebec immigrant 
women's collective
March 6 to April 1

PETITE PATRIE MAISON 
DE LA CULTURE
(information:872-1733)

Lecture
The role of the media in pro
moting the multicultural char
acter of Quebec society (in 
French)
Speakers: Jean Barbe, Lak
shmi Ngoun and Yves Alavo 
Friday, April 5 at 8 pm

Theatre
La Meteque, with Gerardo 
Sanchez
South American theatre pro
duction about the difficulties 
of immigrant integration 
Wednesday, April 10 at 8 pm

MARIE-UGUAY MAISON 
DE LA CULTURE 
(information: 872-4097)

Theatre
La meteque (see above) 
Thursday, March 21 at 8 pm

Concert
Anoosh (see above) 
Friday, April 12 at 8 pm

POINTE-AUX-TREMBLES 
MAISON DE LA CULTURE 
(information: 872-2240)

Concert
Trio Lyrica
Annalee Patipatanakoon, vio
lin, representing the Thai 
community;
Roman Borys, cello, represent
ing the Ukrainian community; 
Marie Fabl, alto, representing 
the Italian community 
Sunday, April 7 at 8 pm 
(This concert will be held at 
Sainte-Maria-Goretti Church, 
16,228TerrasseSainte-Maria- 
Goretti)
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priklausomybės idėją galima skleidžiant savitą lietuvių 
kultūrą tarptautinėje plotmėje. Tautinė dailė, kuriama 
daugelio autorių, išugdant savitą stilių.

Išeiviams reikėtų rūpintis atgimstančioje Lietuvoje su
rengti reprezentacinę tautodailės darbų parodą. į ją ga
lėtų būti sukaupta kuo įvairiausių tautodailės šakų dirbi
nių.

Taigi, kreipiuosi į visus lietuvių tautodailės gaminto
jus bendromis jėgomis kuo daugiau sukurti brandžių, me
niškų tautodailės dirbinių ir surengti jų parodas.

Tautodailė yra lietuvių kultūros apraiška ir lietuvybės 
reprezentacija.

Aldona Veselkienė

MANE YRA APŠAUKĘ MILIJONIERIUMI
(Irenos Wiszniewskos pokalbis su verslininku neo- 
kapitalistu)

Jo pavardės ji neskelbia. Rasit, tai ir nereikalinga, 
nes~ to tipo verslininkų-vaizbūnų, ar sakykim, būsimos 
buožijos atstovų - Sovietijoj pilna. Dar 1987 metais žur
nalas VOPROSY EKONOMIKI (No.6, 1987) buvo aprašęs 
kaip valdžia kovoja su kirviais ir buldozeriais prieš tuos 
"nusikaltėliškų pomidorų" ("Kriminalnyi pamidor") augin
tojus. Autorė pamini tik kad jos apklausinėjamas asmuo 
yra buvęs 1951 metais "nubuožintas" ir išbuvęs penkerius 
metus Sibire. Paskui dirbęs kolūkyje, prasimušęs į kom
baino operuotojus. Žodžiu, pradėjęs iš nieko. Bet jį gel
bėjęs įgimtas lietuviškas darbštumas.

O jo būta tikrai nepaprasto. Mat, pramokęs "techni
kos", jis įeidavęs dirbti naktimis privatininkų skypeliuose ir 
temiegodavęs per tuos pirmuosius 13 metų vos keturias 
valandas į parą. Užtat susirentęs sau mūriuką. Tada, 
užuot sodinęs savo sklypelyje bulves, pasidirbęs sau šilta
daržį ir metęsis auginti pomidorus bei agurkus. Kadangi 
milicija buvo jam nesykį sudaužiusi šiltadaržio įrengimus, 
susigalvojęs juos statytis miškuose, žinoma, nuolatos kai
taliodamas jų vietą. Taip užsidirbęs 46.000 rublių, vežio
damas savo daržoves į uostą (Nemini kurį - Klaipėdos, 
Rygos, Liepojos?). Šiuo metu auginąs gėles. Gvazdikus. 
Juos pardavinėjęs pats, nusigabenęs uostan. Jūrininkai, 
girdi, linkę pirkti daug, gėlių merginoms. Geriausios die
nos - trečiadienis ir šeštadienis. Bet, jau kuris laikas, 
gėlės ne koks biznis. Per daug konkurencijos. Neskaitant, 
kad tėra vos keturios ar penkios dienos metuose, kai yra 
įmanoma parduoti jų daug... Ir tai dar... Anksčiau būda
vusi MOTERS DIENA. Dabar Schluss! Niekas nebešvenčia 
tos šventės. "Ji buvo mums primesta. Negi imsi švęsti 
ruskių bobos šventę?.. MOTINOS DIENA, tai kas kita. Ji 
visą laiką egzistavo..."

"Žinoma, - kalba privatininkas, - aš galėčiau ekspor
tuoti savo gėles ir daržoves Rusijos gilumon. Ten gyvena 
vien atputnagiai. Jie nieko neaugina, nieko!.. Nei daržo
vių, nei gėlių, nieko! Baisūs tinginiai! Vienok, ten drau
džiama gabenti gėles. Jei tave pačiups, dalykas papras
tas, sunaikins visą tavo važmą. Aš žinau, išsiteiravau. 
Niekas ten nevažiuoja, per daug rizikos!"

Pamažėliu apklausinėjamas asmuo ima labiau atsiverti. 
v "Dabar aš galiu auginti, ką tik noriu ant savo penkias

dešimties arų. Mano problema apsispręsti, ar pasiimti 
daugiau žemės, ar ne? Galimas daiktas, kad vėl prasidės 
viskas iš pradžių ir mes vėl tapsime "buožėmis". * •

"Mes turim teisę pasiimti nuosavybėn iki 50 ha že
mės, bet žmonės per daug tuo netiki. Jie pasitinka pa-

PLATEAU MONT-ROYAL 
MAISON DE LA CULTURE 
(information: 872-2266)

Lecture
The role of artists in bringing 
cultures closer together, real
ity or utopia? (in French) 
Speakers: Yves Beauchemin, 
Marco Micone, Paula De Vas- 
co nee I os and Cėcile Gėdėon- 
Kandalast
Wednesday, April 3 at 8 pm

Film
Yiri Kan and Madame Bana 
Bandi
Part of Chroniques africaines 
(African Chronicles)
Showing of two films on Af
rica and its music, followed by 
a special demonstration of 
African musical instruments 
by Daniel Prėnoveau 
Thursday, April 4 at 8 pm

FRONTENAC MAISON DE 
LA CULTURE 
(information:872-7888)

Round table
Meeting of international ama
teur playwrights
Participants from Belgium, 
France, Quebec and the USSR 
Presented by RAATAM 
Thursday, March 21 at 7 pm

Play, reading
L'heure du lynx 
by Swedish playwright Olov 
Enquist
Part of the series Les diman- 
ches au rendez-vous
Sunday, March 24 at 3 pm

Exhibition of some 150 docu
ments and audiovisuals on 
Montreal cultural communi
ties
April 5 to 12

Greek cultural evening
Greek songs, poetry and danc
ing with a special appearance 
by Jacques Bouchard of the 
Neo-Hellenic section at the 
Universitė de Montrėal 
Wednesday, April 10 at 7 pm

Mayor's Blood Donora 
Clinic, March 29

Mayor Jean Dorė is looking 
forward to welcoming 1,100 
blood donors during the an
nual Good Friday clinic at City 
Hall,March 29 from 10amto8 
pm in the Hall of Honour, 275 
Notre-Dame Street East 
(Champ-de-Mars Metro). 
Please give the gift of life this 
Easter season.

District Advisory 
Committees (CCA)

The next regular meetings of 
the district advisory commit
tees (CCAs) will be held on 
March 18,19 and 20 as well as 
April 22,23 and 24,1991.Spe
cial meetings will be held on 
March 25, 26 and on April 29 
and 30 in certain districts. 
Please consult your neigh
bourhood ACCES-MONT- 
RĖAL office or call: Bureau 
intercultural de Montrėal, 872- 
6133

MILE END UBRARY
(5253 Park Avenue - informa
tion: 872-2141)

Multicultural exhibition 
La Bibliotheque de Montreal, 
un lieu pour nous connaitre 
(getting to know each other at 
the Montrėal library)

lankiai permainas, bet lieka defensyvinėj pozicijoj. Ko 
norėti? Juk buvo taip mus sumaitoję! Dabar paleido va
džias ir sako: 'Pirmyn! Stverkit žemę! į darbą!!!'~ Yra 
žmonių, kurie metasi žemės ūkin, bet ne daug. Aš pa
žįstu vieną ar du, kurie pasiėmė po 30 hektarų, kad au
gintų javus... Bet tai viskas.

Iki šiol visai neaišku, kaip bus su samdiniais. O ta
čiau, jei pasiimi žemės, tai yra neišvengiama. Aš nieka
da neišdrįsau samdytis darbininkų. Per^ daug- bijojau. Kar
tais, tiesa, pasitaikydavo man pasiprašyti tėvų, kad padė
tų man sodinti, ar užklotų celofaną. Bet kiekvieną kartą 
kai užgriūdavo milicija, kaišiodama visur nosį, jie mane 
kaltindavo, kad aš laikąs samdinius... Šiuo metu padėtis 
tokia: nėra įstatymo, leidžiančio samdyti darbo jėgą, bet 
iš kitos pusės, nebegręsia grėsmė patekti teisman. Trum
pai kalbant, net ir jie nebežino ką daryti. Lieka reikme
nų problema: nebėra nei kuro, nei celofano. Verskis per 
galvą, susirask per "blatą", mokėdamas bangią kainą... Be 
to, stalinizmas dar nėra užvertęs kepšių. Pilna iki šiol 
tokių^ kurie galvoja kaip anksčiau. Čia biurokratija gali 
užmušti bet kokią iniciatyvą. Rusai dirbti nenori. Mes 
norim. Bet mums duoda taip mažai galimybių. Klausykit: 
jei Lietuva būtų per visus tuos metus tęsusi tą pačią že
mės ūkio politiką kaip prieš karą, mūsų kraštas būtų pra
lenkęs Daniją ir pasivijęs Olandiją. Vietoj to, mums pri
reiks 80 metų, kad atsirastumėm tame pat lygyje kaip 
prieš karą. Žinote ką? Žmonės pasisavina pasiutusiai grei
tai blogus papročius, o grįžti geriesiems reikia daug lai
ko". (čia verta paminėti, kad apklausinėjamas pilietis 
yra prisipažinęs, kad buvo gavęs iš valdžios visokių žy
menų, "darbo herojaus" titulų ir 1.1....)

v "Gorbačiovas mums didžiai pasitarnavo. Jis visiem 
atrišo rankas. Bet jis turi daug priešų Rusijoj, ne pas 
mus. Mes laukiam tik vieno daikto, kad jis išvaduotų 
mus ir nuo savęs paties (atseit, išnykdamas iš akių). Nuo 
to mums nebus prasčiau. Likę patys vieni, mes valiosim 
susitvarkyti".

"Tenka pripažinti, kad rusai viską supūdė iš vidaus. Jie 
pavertė Lietuvą vagių ir dykaduonių šalim, neskaitant 
pijokų. Mes gi turėtumėm imti pagaliau gyventi dorai. O 
žiūrėkit, aną savaitę, kai buvau užmiršęs užrakinti gara
žo duris, jie nušvilpė, man nesant, televizorių. Esama ir 
kitokio banditizmo pavyzdžių - ginkluotų žmogėnų, prak
tikuojančių "reketą^1 (racket). Kai taip yra, žmonės bijo 
laikyti pinigus. Nežino, ką su jais daryti.. Dėti į banką? 
Per daug pavojinga. Taupomosios knygelės paskutiniame 
puslapyje yra paragrafas, garantuojąs santaupų paslaptį. 
Bet tai vien žodžiai. Maksimalinė suma, kurią anksčiau 
leido turėti banke, buvo 100.000 rublių. Kokia dabar - 
nežinau. Bet pabandykit įnešti 100.000 rublių savo eina- 
rnojon sąskaiton! Bematant užsikars milicija ant kupros ir 
ims kvosti iš kur atėję tie pinigai. Aš uždirbau pernai 
42.000 rublių. Jei būčiau padėjęs bankan, tuoj būtų mane 
pasišaukę milicijon... Tai kur investuoti? Galima būtų 
pasistatydinti namuką. Aš tą ir padariau. Man patiktų 
nusipirkti kitą sklypą ir ten pastatyti kitą namą. Nevalia. 
Jie žino, kad aš jau turiu namuką. Vadinas, jų manymu, 
man pakanka. Be to, esama taip pat ir kubatūros proble
mos. Yra tam tikros, žinot, normos. Pavyzdžiui, šeima 
turi teisę į tam tikrą kvadratinių metrų kiekį. Daugiau 
nevalia. Aš norėčiau pasistatyti trijų aukštų namą. Neva
lia. Draudžiama... O taip, namai, tai pati geriausia inves- 
tacija.

Vienu metu buvo galima pasidaryti pinigo su mašino
mis... Nusipirkdavom 'Maskvoje, o parduodavome čia. Bet 
uždirbdavai ne kažinką - 5000 rublių. Tai niekai. Mano 
automobilis man kainavo 25.000 rublių^ Oficiali jo kaina 
- 19.000. Vadinasi, kažkas susižėrė kišenėn 6000 rublių. 
Bet man nusispjaut, ba aš pirkau ją prieš tris metus, o 
dabar ji verta 50.000 rublių. Vadinas, aš pasidariau 25.000 
pelno. Kai dėl pačių mašinų, aš turiu jų tris. Visas Vol- 
gas. Viena mano, viena - žmonos, viena - sūnaus. Man 
nieko negali prikišti; oficialiai kiekviena mašina priklauso 
skirtingam asmeniui. Bet žmonės man pavydi. Jie šnabž
dasi, kad aš milijonierius. Kitiems - net multimilijonie- 
’rius.

Mūsuose visur pilna pavydo. Metų metais žmonės bu
vo įpratinti nieko neturėti. Vadinasi, jie ir dabar tebeva
ro toliau: "Jei jis bagotesnis už mus, tai todėl, kad svo- 
ločius!" Kai aš įsigijau paskutinę savo "Volgą", tai, žinot 
radau ją rytmetį subraižytom durelėm. Kodėl taip? Visa 
tai - pavydas. Klausykit, prieš savaitę kažkas vogčia 
įsigavo pas mane nakties metu. Tšvartaliojp mano paties 
grėbliu visus sodinukus. Nežinau kas. O tačiau aš išsniukš- 
tinėįau visur su savo šunim kiaurą naktelę ir neaptikau 
nė žymės! Matote, pas mus čia verčiau nedemonstruoti, 
kad turi pinigo. Neveltui žmonės porina: "Ne taip sunku 
užkalti pinigą, kaip nuslėpti, kad jo turi".

"Žmonės slapsto pinigus. Jie neturi kito pasirinkimo. 
Protingiausi elgiasi kaip žydai prieš karą - auksas ir dei
mantai. Juos lengva paslėpti ir jie niekada nepraranda sa 
vo vertės. Gali mainytis valdžios, doleriai ir markės, bet 
auksas visada išliks vertybe. Ypatingai šičia, nes žmonės 
galvoja, kad kai Lietuva atgaus laisvę, pirmiausiai ji 
padarys pinigų reformą. Štai kodėl, tarp kitko, nebėra 
auksinių papuošalų parduotuvėse. Dar prieš keletą metų 
jų būta visur. Dabar baigta! Savaime aišku, tikrai užsi- 
geidus, galima jų susirasti. Bet tik per pažįstamus.

Šiaip vienintelis privalumas, kad pinigas gali padėti iš
spręsti mažas kasdieninio gyvenimo problemas. Kai ką 
nors "susikombinuoji", moki brangiau. Tris ar keturis kar
tus, kartais, net daugiau. Tikroji problema, nėra permo
kėti, bet susirasti, kas reikalinga. Galiu nusipirkti net ir 
žmones. Ir dar kaip! Aš, pavyzdžiui, užsigeidęs, galiu 
nusipirkti rytoj pat sau milicininką ir pasistatyti va, čia 
prie durų, su visa apranga ir šautuvu. Tas žmogelis uždir
ba 200 rublių į mėnesį, ne daugiau, o aš jam pasiūlysiu 
tūkstantį.

Tikiuos,^ kad vieną dieną visa tai pasikeis. O, žinoma, 
savaime aišku, visados reikės pinigų. Bet žinote, kas tik
rumoj atveria visas duris? Tai kultūra! Mums ją pagrobė. 
Mes nebemokam jokių svetimų kalbų, išskyrus rusų. Tai 
katastrofa! Mes praradom patį svarbiausią daiktą. Už 
pinigus jo nenupirksi. Bet tą dieną, kai būsim atsikratę 
rusų, viskas pasikeis!"

Buvęs kolchozininkas, dabar milijonierius, baigia savo 
svarstymus viltimi, kad nusipirks kada nors malūnsparnį: 
įsivaizduokit sau, čia agurko kaina 50 kapeikų, tuo tarpu 
Murmanske jo negausi be 5-6 rublių... Kad taip gavus 
karinį malūnsparnį, net visai mažytį, mažutėlį!

(Idėja visai nekvaila. Verta svarstymo nusiginklavimo 
konferencijose. Bet vargu, ar Gorbačiovas kada padarys 
tokį "garage sale"?)
Irena Wisznewska et Marek Wirwa. PAROLES DEGELEES 
Ces Lithuanians que 1* on disait sovietiques. Temnignages- 
Paris, Calmann-Levy, 1990.
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Danutė Čiurlionytė

KIŠKELIO GREITAKOJO NUOTYKIAI
Kiškelis Greitakojis nudūmė pas tų ūkininkų, kur 

gyveno peliukė Landutė. Ji jau seniai laukė kiškelio, 
paruošus svogūnų lukštų. Greitakojis sumokėjo šešis rie
šutus, ir Landutė liko labai patenkinta. Užsakyto vaško 
ji nebuvo parūpinus. Reikėjo kiškeliui bėgti pas kito 
ūkininko žiurkę Rudkę. Greitakojis nusiminė, nes ji buvo 
pikta ir nedora senė. Bet kų darysi, prisiartino kiškelis 
prie trobesio ir, šmakštelėjęs į pamato skylę, atsidūrė 
svirne, kur žiurkė nuomavosi butų.

Žiūri Greitakojis, maišų maišai miltų ir kitų gė
rybių sukrauti. Lašinių paltys, dešros nuo lubų eilėmis 
kybo...Dairosi kiškis nustebęs, niekad tokios didelės at
sargos nematęs.

- Ko ieškai svetimoje padangėje? - staiga išgirdo 
rustų balsų Greitakojis. Atsisukęs pamatė kamputyje tū
nančių 
riebios 
tarė:

riebių žiurkę. Ji buvo taip nutukusi, kad nuo 
kupros net plaukai buvo nuslinkę. Kiškiukas

ausis.
Tamstos ieškau, ponia, - ir mandagiai pajudino

- O ko nori? - suspiegė žiurkė Rudkė.
- Gal pagelbėsi mums: turim dažų, turim kiauši

nių, tik trūksta vaško, o be jo juk nepadarysi margučių 
Velykoms, - paaiškino kiškiukas. Žiurkė, nė žodžio neta
rus, pranyko ir po valandėlės pasirodė, ridendama prieš 
save didžiulį vaško gumulį.

- U, su juo numarginsim visų šimtų margučių! 
- linksmai sušuko Greitakojis ir ištiesė letenėlę gumulo 
paimti. Bet čia žiurkė bjauriai suspiegus, šoko ant savo 
turto ir įsikibo į jį visomis keturiomis.

- Palauk, ne taip greitai.’ - rėkė ji.
- Nejaugi manai, gerbiamoji, kad aš, kaip koks 

plėšikas, pačiupsiu prekę ir išdumsiu neužmokėjęs? - 
įsižeidė Greitakojis.

- Šešiasdešimt riešutų, arba nešinkis lauk! - užri
ko žiurkė, visai nekreipdama dėmesio į kiškiuko pasiaiš
kinimų. Greitakojui net kvapų užėmė, jis teturėjo su 
savim dvidešimt riešutų, ir tai buvo visas jų turtas.

- Negirdėta kaina, ponia Rudke, - tarė susivaldęs

bitelė.
Greitakojis viskų smulkiai jai nupasakojo.

- Palauk čia, - tarė bitelė ir dingo avilyje. Ji 
išnešė kiškeliui gabalėlį vaško, o paskui jų pasirodė ir 
kitos bitelės, vašku nešinos. Prisikrovė kiškis pilnų mai
šelį vaško ir mandagiai paklausė:

- Kiek aš skolingas gerosioms bitelėms? .
- Kaip tai skolingas? - nustebo bitelė. - Mes 

nei vaško, nei medaus nepardavinėjame, mes |į krauna
me žmogui, kuris mus prižiūri, bet nelaimėję noriai 
sušelpiame kiekvienų! - Kiškelis širdingai padėkojo ir 
nukūrė kiek kojos nešė, namo.

Lekia, skrieja Greitakojis per laukų, tik žiūri, 
visai netoli, gal tik dešimts šuolių nuo jo, didžiulis šuo, 
parietęs kojų, stovi ir, snukį aukštyn iškėlęs, orų šniukš
tinėja. "Sprukti visuomet suspėsiu", tarė sau kiškelis 
ir sustojęs ėmė priešų apžiūrinėti. Tikrai šuo ne šito 
kaimo: toks pilkas, rudais lopiniais kaip kaštonais nusags
tytas, o tos ausys nukarusios beveik iki pat kelių. Taip 
Greitakojui besistebint, šuo jį pamatė. Staiga tik ausis 
kilstelėjo ir pritūpęs, ėmė selinti. Greitakojis ėmė bėgti 
neskubėdamas. Tik girdi,-šuo visai čia pat lekuoja. 
"Čia tau ne Margis", dingtelėjo kiškiukui, ir jis paspaudė 
dar greičiau. Tačiau baidyklė neatsilieka. Jau Greitako
jis spaudžia iš paskutiniųjų, o šuo, rodos, tuoj jį čiups 
už kojų! Vargšas bėglys griebėsi gudrybės: staiga davė 
šuolį į šalį ir nudūmė kiton pusėn. įsibėgėjęs šuo puolė 
nosies tiesumu, bet greitai susigribzdo ir, pamatęs kiškį, 
vėl jį nusivijo. Ir vėl artėja prie kiškelio, o miškas dar 
toli. Jau visai šuo kiškeliui ant kulnų gula... "Kažin — tokių kuriems 
ar išnešiu kaili sveikų?", pirmų kartų pajuto baimę 
Greitakojis. Bet - o laimė.’ Kiškis mato erškėčių krūmų 
netoliese. "Palauk tu man, pamokysiu tokį ponų", nutarė 
kiškelis ir neria stačia į erškėčio krūmų. Tik prie pat 
spygliuoto kelmo šuolis į šalį, ir vėl dumia lauku mūsų 
kiškelis. O šuo kad puls stačia gaiva krūman. Ir įkliuvo.
Greitakojis atsisuko ir, pamatęs krūme besispardantį 
šunį, stabtelėjo ir sušuko:

- Ei, drauguži, ko reikėjo ten ieškoti? Gaila, lai
ko neturiu - padėčiau išsinarplioti. Kų daryti, gal susi
tiksime . ir vėl palenktyniausime. O dabar sudie! - ir 
paspaudė iš visų jėgų į miškų. Šuo tų patyčių klausyti 
negalėjo:

- Au, au, au! - sudraskysiu kailį tau! - skaleno. Bet 
kai jis , išlindęs iš krūmo, ėmė vytis kiškį, tarpas tarp 
jų buvo labai didelis, ir Greitakojis beregint dingo miš
ke. Šuo suprato praganęs laimikį ir piktas sudraskytu 
snukiu grįžo iš kur atbėgęs.

O Greitakojis tuo tarpu po didžiųja egle apsaki- 
kiškeliai - Ilgaausis, Bukutis

S.m. Vasario 16 d. minėjime prie uždegtų žvakių budi Kristina 
RAMSAY, Danielius STAŠKEVIČIUS ir Jura LANDRY.

Nuotr. J. Piecaižio.

į armijų. 5 
vėl užmigau, 
apie Linų.

reiktų eiti
val.ryto t_~

na o
aš 

dabar

ne viena, 
ir dar

kiškis, nors labai norėjo gerai papurtyti senę už apykak
lės.

- Kų? Negirdėta kaina? Manai, man tavo riešutų 
reikia? Štai , žiūrėk, anie maišai pilni riešutų, o dabar 
lauk, akiplėša,- ir tai tarus, žiurkė šoko ant kiškelio. 
Būtų akis iškabinus ir ūselius išplėšus, jei Greitakojis 
greitų kojų nebūtų turėjęs. Kaip kulka šovė jis iš po 
laiptų ir jau nesislapstydamas dūmė, kur kojos nešė, 
kur akys matė. Užpakalyje jis išgirdo žmogaus balsų:

- Žiūrėk, baltas kiškis per kiemų lekia!
Bet Greitakojis nebeatsisuko: lėkė per kiemų, 

šoko per tvorų, skriejo per sodų, tik staiga...trinkt gal
vų į kažin kų kietų, net žiežirbos iš akių pasipylė. Žiūri 
kiškis atsipeikėjęs, gi į avilį jo atsimušta.

- Bz...bz..*- suzvimbė bitelė,- kur taip trūksti 
galvų? Tik tik avilio nesugriovei.

- Nuo žiurkės Rudkės bėgu, - pasiteisino kiškelis.
- Ko tau reikėjo iš tos šykščios senės? - paklausė
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nėjo, kaip apgavęs šunį. Kiti 
ir Baltutė leipo iš juoko.

- Tu ne tik kojas, bet 
motutė Pūke.

ir galvų beturįs, - juokavo

3 Out of 10 
Canadian 
Students 

Drop Out... 
And We All 

Pay The Price.

VAIKO LAIŠKAS MOTINAI, 
VIEŠINČIAI KANADOJE

"Miela Mamyte,
Mama, labai ačiū už 

nuotraukas. Dabar papasa
kosiu apie Kruvinųjų sek
madienio naktį. Aš pabudau 
nuo sirenos 3 val.nakties. 
Dėdukas jau buvo atsikėlęs 
ir kaip tyčia, tėtis budėjo. 
Lina buvo išvažiavusi 
prie Televizijos . bokšto 
į Vilnių. Močiutė buvo 
vienų viena namuose. La
bai anksti prasidėjo sekma
dienio rytas. Abudu su 
dėduku drebėjome kad į 
namus neateitų Tarybinės 
armijos kareiviai. Nes kaip 
tik sakė, kad jie einė per 
namus ir tikrina ar nėra

Lina buvo 
su ja buvo Ginta 
daugiau. Taigi jie ten dai
navo, šoko, kūreno, laužus. 
Lina su kažkuo 
atsieit norėjo 
į bokštų, bet 
puolė iš kitos 
ten daugiausiai 
ir nužudė su

nuėjo, kur 
prasiveržti 
iš tikrųjų 

pusės.Todėl 
ir sužeidė 

automatų 
kulkomis. Lina nuėjo tenai 
ir matė tankus visai šalia. 
O Ginta ir likę draugai 
stovėjo tenai.Staiga iš ki
tos pusės ir nežinia kaip 
ant tokio stataus kalno 
užlipo rusų tankai. Už 
stiklo viduje jau buvo de
santai. Vienas iš jų išmušė 
stiklų 
kulkų per 
Sušaudė daug net 11 žmo
nių,3 sutraiškė tankai iš 
viso žuvo 14 jų tarpe Ti
tas Masiulis. 1 per stebuk
lų išsigelbėjo. Kai šaudė 
į pilvus, jisai aukštai pašo
ko ir kliuvo tik į kojų. 
Dabar įvestas patruliavi
mas H1ir nuo to 1 žuvo. 
Jis buvo paimtas į Šiaurės 
miestelį ten tarnauti, ir

ir paleido serijų 
žmonių kojas.

iš tenai jisai pabėgo. Jam 
bevažiuojant Žiguliu, jį 
sustabdė patrulis,, jisai 
nestojo, o paspaudė gazų. 
Patrulis paleido serijų iš 
automato.
skelta kaukuolė ir 
kiek laiko mirė".
..."Labai "
ir gumą taip pat ir už 
modeliukų su lemputėmis. 
Vaistai labai
aš sergu bjauria sloga.Ačiū 
ir už visa 
rašau tik 
tųjų, nes 
neturėjau.
užgavėnės.Sergu sloga , bet 
vis tiek ėjau, prisikrėtėm 
iš sniego gniūžčių, deginom 
m orę ir žaidėm ypač iįo- 
mų žaidimų. Buvo daug 
žmonių, vaikai ir suaugu. 
Susikibom rankomis ir bė
gom linija per žmones 
aišku,kur yra tarpai. Viskas 
vyko prie Soboro, 
labai nekantrauja
tu grįši. Aš irgi labai pasi
ilgau tavęs. Bučiuoju daug, 
daug, daug kartų?

P.S.Šį laiškų rašo 9 
metų _ berniukas. Jame jis 
paraše ir kokius melus 
skleidžia jedinstvlninkai 
apie sausio 13-tųjų. Red.

J am buvo per- 
jis po

ačiū už vaistus

lemputėmis, 
padeda nes

kitų, nepyk kad 
apie sausio 13- 

kitų nuotykių 
Tiesa šiandien

Justė 
kada

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS,
Renk ir aukok tautos fondui:

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

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

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
310 Rathburn Rd., Etobicoke, Ont. M9B2L8 

---------------------------- - --------------------J

Į Kasmet 3 iš 10 kanadiečių stu
dentų palieka gimnazijų, jos nebai
gę... ir labai greitai pamato, kad 
ne taip gerai sekasi, kaip galvojo.

Realybė tokia, kad per sekančius 
kelerius metus dauguma naujų darbų 
pareikalaus minimumo bent 
gimnazijos išsilavinimo. 
Be jo jauni žmonės, 
paprasčiausiai neturės 
jokio pasirinkimo, 
galimybių, ir laisvės, ko

jie taip trokšta.

Kuomet iš 100,000 studentų 
kasmet atkrenta 30%... paveikia 
visus tėvus, mokytojus, 
darbdavius, 
visuomenę.

visų Kanados

Labai svarbu visiems 
stengtis, kad jauni 
žmones nepaliktų 
mokyklų... ir dabar 
tai yra svarbiau, 
negu bet kada.

Dropping 
out is no 
way out. 

Let's do something about it
■ ■ Government
I t | of Canada

Gouvernement 
du Canada

1991.111.20

Minister of State 
for Youth

Ministre d'Ėtat 
ž la Jeunesse Canada

Let’s bring these 
words to life

Our Charter of Rights and Freedoms guarantees equal rights for Canadians of all origins and 
beliefs.

But it is up to us to give meaning to these words... to renew the commitment to equality and 
mutual respect for all Canadians in our everyday lives... in our homes, schools and places 
of work.

When we reach out to our fellow Canadians 
ensure respect for the rights we all share.

WE CAN MAKE A 
DIFFERENCE!

■ .*-■ Multiculturalism and
■ Citizenship Canada

each one of us helps

r the .

ĮĮ^*^!;^

Multiculturalisms et 
Citoyennetė Canada CanadS

5 Psi.



Lietuvių Namų 
Žinios

o Medžiotojų ir Žūklautoji^ 
Klubo TAURAS tradicinis 
balius Įvyks balandžio mėn.
13 d., šeštadienį.Rengiama 
žvėrienos vakarienė.

e LN ir ’’Labdaros" Fondo 
narių metinis susirinkimas 
Įvyko kovo mėn. 17 d., 
1:30 vai. p. p.

e Gražinama svetainė LO
KYS: sudėti nauji veidro
džiai ir pakeisti baldų ap
mušalai. Pagražinimo dar
bai tęsiami toliau.

• Lietuvių Slaugos Namų 
Laiškų Vajus sukėlė iki 

$ 54,749.
Kovo men. 11 d. Lietu

vių Slaugos Namų statybos 
fonde užrašyta $ 376,960. 
suma, 
e VELYKINIAI PIETUS 
vyks balandžio mėn. 7 
d., sekmadienį 1 val.p.p.». 
Karaliaus Mindaugo meneje 
Šiltas maistas, vynas, tor
tai, kava. Stalai yra nume
ruoti. Įėjimas suaugusiems 

$15,- jaunuoliams nuo 
5-12 m.- $7,-, valkams
iki 5 m.- nemokamai.

Bilietai gaunami pas 
B.Abromaitienę_____ tel:532-
4793, S.Ciplijauskienę- 
tel: 247-0578, Al.Jankaitie- 
nę- tel:762-9183 ir NL 
raštinėje darbo valandomis 
ir sekmadienio popietėse.

• LN Šachmatininkų Klu
bas atgaivino savo veiklų. 
Suinteresuoti šachmatais 
ir Klubo perorganizavimu 

VAIZDINGAI APTARIA ORĄ
* Nebraskoje vasarą būna tokie karščiai, kad žemdirbiai 
maitina vištas ledo gabalėliais, kitaip vištos dėtų jau 
išvirtus kiaušinius...
* Iowa žemdirbys pasakoja, kad per karščius jo kuku
rūzų laukas išsprogo į debesis "popkornų". Jo gyvuliai 
pamanė, kad jau sninga ir mirtinai sušalo... ■•a,

* Oklahbmoje rugpjūčio mėnesį būna taip karšta, kad 
išėmus maltos mėsos paplotėlį iš šaldytuvo ir išmetus jį 
aukštyn į orą - kol nukrenta, būna jau iškepęs. Jeigu 
išmeti per aukštai - nukrenta apdegęs...

prašomi skambinti LN ve
dė j ui, Teodorui Stanuliui 
tel:532-3311 dėl platesnių 
informacijų ir šaukiamo 
posėdžio datos.

• Kovo mėn. 16 d. dali.
Jurgis RaCkus surengė Lie
tuvos grafikų ir tautodailės 
darbų parodų. Buvo ekspo
nuojami vėliausi Lietuvos 
grafikų ir tautodailininkų 
darbai.

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
VASARIO 16-TOJI

KLB Valdyba Toronto 
Prisikėlimo salėje vasario 
15 d. buvo suruošus! Įspū
dingų priėmimų kitatau
čiams svečiams. Dalyvavo 
valstybių konsulai., federali
nės ir provincinės vyriau
sybių atstovai, parlamenta
rai, Toronto miesto savi
valdybės atstovai, etninių 
grupių ir etninės spaudos 
atstovai.

Po žuvusiųjų didvyrių 
sausio 13 dienos žudynių 
Vilniuje pagerbimo, kalbėjo 
Lietuvos gen.konsulas Haris 
Lapas. Jis pranešė, kad 
ISLANDIJA - pirmoji ofi
cialiai pripažino de facto 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymų ir pakvietė Is
landijos konsulų tarti žodį. 
Jam buvo sukeltos didelės 
ovacijos.

KLB vardu kalbėjo val
dybos pirm. J.Krištolaitis, 
o ilgesnį žodį tarė lietuviu 
bičiulė, gerai susipažinusi 
su Lietuvos reikalais joje 
besilankydama ir ne kartų 
karštai, viešai užstojusi 
Lietuvos teises, Pauline 
Browes. Ji yra pilietybės 
ir daugiakulturinių reikalų 
ministerio parlamentarinė 
sekretorė. Ji perdavė min. 

Gerry Weiner* io sveikini
mus, kaip ir B. Mulroney 
ir Joe Clark'o.

Ontario premjero Bob 
Rae vardu kalbėjo J.Mal- 
kowskl.

Medicininės pagalbos 
Lietuvai vajaus p-kė Rūta 
Girdauskaitė padėkojo To
ronto Miesto Tarybai už 
suteiktų vaistų siuntimo 
paramų. Toliau žodį per
ėmė Miesto Tarybos narys 
Tony O'Donohue, kuris 
kartu su kitais Tarybos 
nariais - C.Korwin-Kuczyns 
ki ir W.Boytchuk labai 
Tupinosi, kad Lietuvai butų 
suteikta humanitarinė pa
galba.

VASARIO 16 d. prie 
miesto rotušės buvo iškelta 
Lietuvos vėliava. KLB To
ronto A-ke's p-kas K.Bud- 
revičius pakvietė miesto 
merų A.Eggleton tarti žo
dį. Jo nuoširdūs linkėjimai 
jau ne pirmų kartų buvo 
išreiškiami.

Sekmadienį, vasario 
mėn. 17 d. visose trijose 
lietuvių^ bažnyčiose - evan
gelikų Šv.Jono, Prisikėlimo 
ir Lietuvos Kankinių para
pijose vyko iškilmingos 
pamaldos, dalyvaujant or
ganizacijų vėliavoms ir 
Maironio Mokyklos moki
niams.

Anapilio salėje,Mississau- 
goje po to vyko Vasario 
16-tosios minėjimo progra
ma, kuriai gabiai ir paty
rusiai vadovavo pranešėja 
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitie- 
nė.

Kalbėjo Lietuvos gen. 
konsulas H.Lapas, Islandijos 
konsulas J.R.Johnson'as, 
visus pasveikino ir padėko
jo visiems, padedantiems 
Lietuvai KLB Valdybos 
pirm. J.Krištolaitis.

Šventės proga buvo 
paskirta Kultūrininko pre
mija. Jų šiemet, gavo To
ronto VOLUNGES choras, 
vad.Dalios Viskontienės. 
Premijų $1.000- Įteikė 
jai dr.S.Čepas, Prisikėlimo
P-jos Kredito Kooperatyvo

šios premijos mecenato 
vardu. -

Pagrindinę . minėjimo 
kalbų pasakė dr.Petras 
Lukoševičius. Neseniai su 
žmona Irena praleidęs 11- 

• Bronius . NARBUTAS, 
78, m., mirė š.m. kovo 
mėn.8 d. ligoninėje.

Velionis buvo gimęs 1913 
m.lapkričio mėn. 24 d.,
ūkininko šeimoje, Suvalki
joje.

Atvykęs Į Kanadų, apsi
stojo Toronto mieste. Dir
bo Įvairius darbus fabrike 
ir kitur. Buvo ramaus, 
nuoširdaus, draugiško būdo 
ir todėl visų mėgiamas.

Susipratęs patriotas, 
rėmė tautinę lietuviškų 
veiklų, spausdintų žodį. 
Prenumeravo beveik visus 
lietuviškus laikraščius, juos 
remdamas finansiniai, ypač 
laikraštį "Nepriklausoma 
Lietuva".

Giminėms ir draugams, 
esantiems Lietuvoje ir 
kitur, reiškiame nuoširdžių 
užuojautų.

Palaidotas lietuvių Šv. 
Jono Kapinėse, Mississau- 
goje, Ont.

A + A

BRONIUI NARBUTUI 
mirus,

jo žmonai GENEI, dukrai ASTRIDAI, sūnui 
RINGAUDUI su šeima, sesutėms ELENAI, 
GENEI ir giminėms bei artimiesiems 
nuoširdžių užuojauta reiškia -

"NL" Rėmėjų Barelis

montrear

gesnį laikų Lietuvoje, pa
tiekė eilę įdomių įspūdžių, 
kuriuos atspausdinsime 
kitame "NL" nr.

Antruoju kalbėtoju buvo 
parlamentaras, liberalų 
partijos narys David Kil- 
gour. Gerai susipažinęs 
su Lietuvos istorija bei 
naujausiais įvykiais, pami
nėjo ir vasario mėn. 9 
d. apklausų, kurioje didžiu
le dauguma pasisakyta 
UŽ LIETUVOS NEPRIKLAU* 
SOMYBĘ ir VALSTYBĘ. 
Jis ragino Kanados vyriau
sybę PRIPAŽINTI LIETUVĄ 
de facto.

Sekė visa eilė sveikini
mų - estų, latvių, min.p- 
ko B.Mulroney, Gerry Wei
ner, parlamentaro Jesse 
Flis, o Mississaugos miesto, 
merė H.McCallion išreiškė 
viltį , kad Lietuva laimės.

Malonių,tinkamų meninę 
programų atliko ATŽALY
NAS- vyresnioji jo grupė, 
vacLVidos Vitkūnaitės, To - 
ronto vyrų choras ARAS, 
vad. J ono Govėdo.

Visiems padėkos žodį 
KLB,;, Toronto A-kės

Valdybos pirm. K.Budrevi- 
čius.

Minėjimas baigtas Tau
tos Himnu ir vėliavų išne
šimu.

tarė
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KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENES S 
MONTREALIO APYLINKĖS VISUOTINIS NARIU | 

| SUSIRINKIMAS |

g [VYKS Š.M. BALANDŽIO MĖN. 14 D..12 VAL. g 
g AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE. 2
g Programoje: veiklos pranešimai, valdybos g
g rinkimai. Kavutė. DALYVAUKIME GAUSIAI! g

i
 KLB Montrealio A-kės Valdyba g
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Mylimam Vyrui

A t A
PRANUI MONTVILAI

netikėtai pasitraukus į Anapus,

Jo žmonų GENĘ, mielų "Nepriklausomos Lietu
vos" darbuotojų, dukterį RŪTĄ,žentų, sūnus SI
GITĄ ir RIMGAUDĄ bei kitus artimuosius nuo
širdžiausiai užjaučia ir kartu liūdi -

"NL" Vaidyba, Redakcija ir visi 
darbuotojai

A t A 
PRANUI MONTVILAI

staiga iškeliavus Amžinybėn,

Jo žmonų GENUTĘ - mielų mūsų narę, : juostų ir 
kilimų audėjų, visų šeimų ir artimuosius — 

nuoširdžiai užjaučiame skausmo valandoje.

Montrealio "VAIVORYKŠTĖ"
* Šiaurinėje Dakotoje gyventojai tvirtina, kad užėjus 
šalčiams, žodžiai užšąla burnoje. Reikia laukti pavasario, 
kad sužinotum apie ką kas kalbėjo...
* Rocky Mountains vietovėje žiemos metu gyventojams 
reikia lipti ant stogų ir kirviu nukapoti sušąlusius dūmus 
nuo kamino...
* Nebraskoje žmonės nedrįsta stovėti vietoje šaltą die
ną, nes jų šešėliai gali prišalti prie žemės ir tada žmo
gus negalėtų pajudėti iš vietos...

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
gražiausiu,seniausią _____

» « >■ i m »« » » » »■»****« m » ■ m m *»**»* »»* a » a ■ »■ ■ ■ * a a * x ■ x ■ a*

Norintieji įsigyti Henriko Nagio poezijos rinktinę 
GRĮŽULĄ, išleistų "VAGOS" leidyklos VILNIUJE, gali 
kreiptis į "NL" redakcijų. Knygos kiekis yra ribotas ir 
kitur nebus pardavinėjamas. Kaina (su persiuntimu) $15. 
Užsakymus rašyti "NL" adresu.

Knyga išleista kietais viršeliais, papuošta dail.Te- 
lesforo Valiaus iliustracijomis, 304 psl.

LIETUVIŲ KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
9 '/<% už 90 dienų term.lndėllu* 
9’A% už 6 mėn.term.ln<Mllus
9 % už 1 m. term. Indėlius
9 % už 2 m. term. Indėlius
9 % už 3 m. term. Indeliu*
9’/i% už 1 m. GIC mėn. palok.
10 % už 1 m. GIC invest pažym.
10 % už 2 m. GIC invest, pažym.
10 % už 3 m. GIC Invest, pažym.

8*/4% ui RRSP Ir RRFInd (vartoto* rato 
1Q % etRRSPIrRRIF1m.term.lnd 
10 % uiRRSPIrRRF2m.torm.lnd
10 %u*RRSPIrRRF3m.tonn.lnd
0V4% už namų planų - OHO6P (v.r.) 
8 % už taupymo sąskaitą
816% kasd. pal. aąak?virč 10.000
6'4% už kaad. pal. čekių aąsk.

IMA: 
užesmenlnes 
paskolos nuo... 12%% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu KASOS VALANDOS: Plnnadtonlds, antmdtontato Ir tročtadtonial* - 

nuo 9.30 v. ryto Iki 3.30 v^p.; fctovirtacSontoi* Ir ponktedtoniato - 
nuo 930 v. ryto M 8.00 v.v.; Hitodtontoto-nuo 9.00 v. ryto M 1.00 pp.; 
sekmadieniai* nuo 9.00 v. ryto M1930 V-P-P- SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniai* nuo 9.30 v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

PADĖKA
1990 m. lapkričio mėn.29 dienų, Amžinybėn 
iškejiavo mūsų mylimas VYRAS ir TĖVAS, 

A t A
JONAS LINGAITIS

Nuoširdi mūsų, padėka giminėms ir drau
gams, guodusiems mus ir teikusiems visokeriopų 
pagalbų. Ypatingų padėkų reiškiame Brolienei 
O.Voroninkaitienei, P.J.Adamoniams, FLBitnerie- 
nei, J.Šulmistrui, V.Biliūnienei, UPtašinskienei, 
sūnums ir jų šeimoms, EJ.Paunksniams, E.Razo- 
kienei ir šeimaL

Nuliūdę -
Žmona, sūnūs ir duktė.

nuošimčiu (fixed rato)
1 metų_____ 11%%
2 metų_____ 11%%
3 metų .......... 11%%

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar3metų.... 11%% 

(variable rate) 
Asmenines paskotes 

duodame ftf 965,000 ir 
mortgi&us Ud 75% Vai
noto turto. Kitos pasko
los: (Uno of Credit) kant- 
rieįl morųpčiai.

AKTYVAI VIRŠ 33 MILIJONŲ DOLERIU
Visų nanų gyvybė apdrausta santaupų lydyįė, bet nedaugiau92,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveįu apdraustos U915,000. Namo-

KASOS VALANDOS: Įilmilifiiiiun, anMantate Ir SeNaifUiilili - 
nuo 930 v. ryto M 930 v. po platų; tatvtrtodtontato kr penktadtoRtato- 
RUO 930 v. ryto MS v. vakaro; Mtodtontelo - nuo 9 v. ryto M1 v. 
*op**M BOSTINt: Lietuvių namai —
1571 Bloor Street West, Toronto, Ontario MSP 1AS

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind...........  91/<%

180-185 d. term. Ind............9’/<%
1 metų term. Indėliu* ....... 9 %
2 metų term, indeliu* ..... 9 %
3 metų term. Indeliu* ..... 9 %■
1 metų QIC-met palOk. .. IO %
2 metų QIC-met. palūk. .. IO %
3 metų QIC-met pelOk. .. IO %
1 metųGIC-men. palOk.. 9'/2%
RRSP, RRIF k OHOSP.... 9 % 
RR8PkRRF-1m.torm.lnd. 10 % 
RRSPIrRRF-2m.torm.lnd. 10 % 
RRSP k RRF-3 m. term. Ind. 10 % 
Taupomąją sąskaitą — 8 % 
Kaed. pal. taupymo *ą*k.. 8 % 
Kaad. pal.čekių sąskJkl... 5 %

IMA UŽ:
Asmenine* paskola* 

nuo------------- 13 %
Sutartise paskola* 
nuo 13 %

N*kiln. turto paskolas: 
Su nsksMiamu nuočknčiu
1 motų--------------- 12 %
2 metų —------------12 %
3 metų —----------12 %
Su keMtamu nuoMmčki 
1,2 Ir 3 motų  12 %

Draudtiome ssmsntnss ir su
tarties paskolos dd 918,000 
ir nartų tnrtVbė bd 69000 irt

idų k taupymo oppkanoeo.
Duodamo aomoninoo paokoiae dd *894*00 ir morgMAm M 79* įkai
noto turto vertės. Parduodamo pkdginee portsides (money ondsrą) 
F Mtonių čsidus įtravoierV cheques). Neimamo mokesčio irt rtrm
Oytus čekius bei apmokamos (voktos aąi

AKTYVAI VIRŠ 47 MILIJONŲ
TBURFpNASt 51*-1149 Musu tikslas ne pelnu-, hnt s.uining.is p.it.irn.ivimus

NAUJA TVARKA
Jeigu giminės nori išsi

kviesti viešėjimui Lietuvoje, 
Jums nebereikia eiti čia 
į Sovietų Ambasadų pasi
imti anketų. Jūsų giminės 
Lietuvoje privalo nueiti 
į vizų skyrių ir, gavus 
iškvietimų, jums čia Sovie
tų konsulas išduoda gatavą 
vizų, sumokėjus $30.

GALIMA VYKTI KARTU 
SU ŠAULIAIS

Š.m.balandžio_____m ė n. 20
d. nuo AV P-jos vyksta 
autobusas į Hamiltonų, 
kur bus L.Š.S.T. suvažiavi
mas. Kas norėtų pasinau
doti autobuso kelione, kad

ir ne šaulys-lė, skambin
kite Augustinui Mylei tek 
365-0353.
• MONTREALIS minėjo 
KOVO 11-tosios pirmųsias 
metines Lietuviškų Filmų 
Festivaliu. Tai buvo I-ų 
kartų išeivijoje tokio pobū
džio festivalis. Jame buvo 
rodomi ne tiktai dokumen
tiniai filmai, bet ir mums 
pirmų kartų matomi vaidy
biniai. Nors buvo techniškų 
kliūčių, festivalis praėjo 
labai įdomiai, atsilankė 
ir kitataučiai filmų specia
listai. Tik mūsų publika vis 
labiau linkusi ...sėdėti na
muos... Plačiau- kitame 
"NL" numeryje.

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Daugini* - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-8480 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652 

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

. DRAŪDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122

6 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MONTREALIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS mokiniai ir 
mokytojai po Vasario 16-sios minėjimo mokykloje.

Nuotr. R. Šatkausko

• Primename, kad jau da
bar pradedame registruoti 
mokinius i lietuvišku mo
kyklą ateinantiems mokslo

Sukaktuvininkai Eugenija ir Jonas Girdauskai.

<• J onagri Eugenija (ŪSAI- 
TE) GIRDAUSKAI atšventė 
50 metą vedybinio gyveni

po $200.- E. Mačionienė, S. Umbrasas, G. Alinauskas; 
po $150.- J. Gedminas, Jennie Dasys;
po $100.- Mal. Mačionienė, Rt. Brykewiz, kun. J. Ara- 
nauskas, S.J., J. Gorys, O.P. Kerevičiai, N. Jakonienė,

VkmliiMIs H*tuvlų bankeli* Kanadoj*
įsikūręs nuosavuose namuose

830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6 

TeL 544 - 7125

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kaad. pal. tekių aąak. Iki - 8% 
santaupas...................... 6-5%
kaad.pal.taupymo s-ta ... — 6% 
90 dlanų Indėlius ........ 9.5%
1 m. term, indėlius ....  • 10%
1 m. term.lnd.mėn.pal 9-5% 
3 m. term.indėlius.....  10%
RRSP Ir RRIF (pensijos-7.5% 
RRSPIrRRIFIm........  10%
RRSPInd. 3 m..............  10%

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v.-ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta

I-------------------------------------------------------------------------------------------------------

NETTOYEURS

CLEANERS

20% NUOLAIDA SU ŠIA KORTELE

NOM/NAME: ___________________

7661—A Centrais, LaSalle 
<89* 99 Ave., LaSalle

1990. III. 20 

metams. Bus kai kurią 
pakeitimą mokyklos veiklo
je. Dėl registracijos ir 
informacijos prašome skam

mo aūkaktįU vasario otnėė, 
22 d. savo giminią ir arti
mąją tarpe.

IMAME UŽ:
samanines paskolas ......... 15% 
neklln. turto pssk. 1 m.. 11.25% 
nekll.turto pask. 3 m.. ]2%
Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama nartų gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

DATE:

Tel: 365-4412 
365 — 7146 
365-1143 

binti mokyklos vedėjai 
Joanai Adamonytei tel: 
256-5355. Neabejokite ir 
nedelskite *.
• Prie GINTARO Ansamb
lio susikūrė etnografinią 
šokią grupė.Ją sudaro mo
kyklinis jaunimas nuo 8- 
14 m.amžiaus, vadovauja 
dr. Remigijus Šatkauskas.

Norintys išmokti šok
ti -mergaitės ir berniukai- 
kviečiami tuojau pat Įsi- 
jungti.Repetuojama penkta
dieniais nuo 6.45 val.v. 
Iki 8.15 vai. v., AV P-jos 
salėje. Informacijos pas 
vadovą tel:488-7167 arba 
pas Lilę Gedvilaitę tel:482 
-31IX
• Iš Adomo ir Filomenos 
KANTAUTŲ Įnašą į KLF 
paskirta $ 390 - auka pa
remti "NL" spaudos darbą, 
kaip pageidavo geradariai, 
prisidėdami kasmetine pa
rama. DĖKINGA "NL".

KANADOS LIETUVIŲ MILIJONINIAM PAGALBOS 
LIETUVAI FONDUI AUKOJO:

Nuo praeito pranešimo VAJAUS FONDUI prisidėjo 
šie'asmenys bei organizacijos:
Po 1000. — Montrėalio Mergaičių Choras PAVASARIS, P. 
Verykis;
po $500.- P. Brikis, VILNIAUS Šaulių Rinktinė Kanadoje 
ir Iz. Mališka (per Torontą);

P. Malcius, Petronėlė Miller, K.L.K. Moterų Draugija, 
A. Mecelis, And. Dasys.
$50 - Ig. Petrauskas.
A+A Kun. Dr. J. KUBILIAUS atminimui
MILIJONINIAM FONDUI aukojo:
$100.- I. ir M. Sungailai; po $50.- Lilija Bulotienė, Iz. 
Mališka, R. Otto, M. J. Juodviršiai, J. Tanner; M.J. Ado - 
maičiai, Ona Vileniškienė;
po $40.- Aid. Gaurienė, J.D. Daniai;
$25.- H.ir B. Nagiai; $21.- K. Toliušis;
po $20.- J. E. Dalmotai, G.A. Nagiai, Ag. Knystautienė, 
A. Petraitytė, V. Pavilanis, S. Ališauskienė, M.A. Joneliai, 
Janet Balchun, B.D. Staškevičiai, A. Rusinas, J. Gražys, 
S.V. Piečaičiai, J.B. Niedvarai, A. Baršauskas, G. Bulota, 
P. J. Bernotai, V. Jakoniai, S. R. Pocauskai, D. Jauge- 
lienė, K. Rašytinis, A. Tušienė, J. Jurėnas, P. Adamonis: 
R.V. Bulotai;
po $10.- V. Ptašinskas, P. Juodkojis, J. Krujelskis, K. 
Martinėnas, P. Juodelis, A.B. Augaičiai, V. Markauskas, 
G. Alinauskas, V. Lietuvninkaitė;
po $2.- Danielius Staškevičius, jn., Ant. Staškevičius,
j n.,
A+A J. ŠABLAUSKO atminimui MILIJONINIAM
FONDUI aukojo $100. - p.p. Vilgalių ir Kibirkščių šeimos, 

VISIEMS nuoširdžiai DĖKOJA KLF

GUY 4 
RICHARD 
ROOFIR----- COUVRIUR

7725 George LaSalle 
Gariaaaiaa patarėjas ir darbe atlikėjas atogdengya 
guy RICH AB D, karia Jan aealai lieteviaaia patarnauja 

ir Prieinamomis kainomis.
' taisymai akambinkite tel 
364-1470

"NIDOS" KLUBAS VEIKIA
Lietuvią Žvejotoją-Me- 

džiotoją Klubo NIDA Įvy
kusiame metiniame narią 
susirinkime š.m. vasario 
mėn.24 d. AV P-jos salėje, 
buvo išklausytas praneši
mas apie 1990 m. Klubo 
veiklą, priimta 1991 m. 
programa.

NIDA buvo surengusi 
1990 m. 2 žvejybos turny
rus, gegužinę, sezono už
darymo pietus. Iš savo 
kuklios kasos Lietuvai Pa
galbos Vajui paaukojo $500.

1991 m. programoje 
numatoma: Žiemos Žvejy
bos Turnyras kovo mėn. 
16 d., PIETŪS - balandžio 
mėn.28 d., pelnas skiria
mas Lietuvai Pagalbos 
Vajui, Vasaros Žvejybos 
Turnyras birželio mėn. 
8 d., Gegužinė - rugpjūčio 
mėn. 18 d. Sezono uždary
mo Pietūs - spalio mėnesį.

NIDOS Klubas savo 
sąraše yra Įrašęs 87 narius 
ją tarpe 20 moterą. Dabar
tinę Klubo valdybą sudaro: 
p-kas St.Rimeikis, vicep.- 
A.Žiukas, ižd. A.Račins- 
kas, sekr. A.Mylė, parengi
mams narė G.Rimeikienė, 
išvykoms narys - P.Raža- 
nas, B.Kirstukas, jaunimo 
reikalams narys J.Dauderis.

Šiais metais Klubas 
švenčia 25 metą įsikūrimo 
sukaktį. Jai atžymėti nu
matoma užbaigti turimo 
sklypo sutvarkymą - pakė
limą,kad būtą galima pasi
ruošti vietą pastatyt auto
mobiliams,gegužinėms ir 
sutvarkyti pastatui vietas.

A. M.
•VILNIAUS RADIJO prog
rama vėl stipriau girdima 
16, 19, 25 metrą bangomis 
11.770, 11.860, 15.180,
17.690 ir 17.720 dažnyje.

Ddis maldininku Medjugorje, Jugoslavijoje

ĮSPŪDŽIAI MEDJUGORJE
Praeitą metą lapkričio 

pabaigoje vėl turėjau lai
mės aplankyti Jugoslavijoje 
maldininką vietovę Medju- 
gorje. Važiavau viena, be 
jokios grupės. Buvo nejaukų, 
nes taip viena važiavau 
pirmą kartą. Kelionių a- 
gentūroje buvo pasakyta, 
kad iš Montrėalio vyks 
dar 4 asmenys, bet - nė 
vieno nebuvo. Nudžiugau, 
kai lėktuve susitikau 2 
torontietes, taip pat iš
siruošusias j Medjugorję.

Atvykus Į Jugoslaviją, 
Zagreb'o miestą,reikėjo 
keisti lėktuvą. Laukėme 
jo virš 4 valandą. Į laukia
mąjį prisirinko iš JAV 3 
didelės keliautoją grupės. 
Didžiausia buvo iš New 
Haven’o - 130 asmenų.
Kitos 2 grupės - mažesnės 
iš Įvairią vietovių.

Medjugorje dienos buvo 
tamsios, lietingos ir šalto
kos, tačiau žmonių - dau
gybės. Žiūrėdama į minią, 
galvojau ar toje daugybėje 
nėra nė vieno iš Lietuvos? 
Toje maldininką vietoje 
Marija apsireiškė 6-iems 
paaugliams, perduodama 
savo pageidavimus ir Įspė
jimus.

Per tas kelias dienas 
pabuvojus, pasijutau lyg 
mokykloje, kur gali daug 
nuostabią dalyką išmokti 
iš kasdien girdėtą ypatingai 
gražią pamokslą, iš kitą 
maldininką, kurie jau po 
kelis kartus yra čia buvę, 
daugiau matę ir patyrę , 
o kai kurie ir stebuklingą 
Įvykių pergyvenę. Dar dau
giau galima sužinoti iš 
vietos žmonių, kurie čia 
jau beveik 10 metą gyvena, 
mato ženklus danguje ir 
tūkstančius maldininką.

Atvykusius pasitinka 
su automobiliais agentūros 
tarnautojai ir Išvežioja 
po atskirus distriktus apgy
vendinimui. Žmonės susi
renka Į Apreiškimo Kalną,
kuriame yra pastatyti kry
žiai ir kur vaikai buvo 
bėgę prieš 10 metą pasi
slėpti nuo tėvą, kad galėtų. 
parūkyti. Vienas tą vaiką 
buvo 14 metą mergaitė. 
Ji staiga pamatė apraišką

neuždraudęs maldininką 
ir dvasiškių. susibūrimą 
šioje vietovėje.

nepaprastai gražios mo-

WFUNERAL HOMERO
J.F.WILSON 4c SONS Inc^B

V123 MaplaBlv., 5784Verdun Av* 
Fchateaagay, Qua. Verdun, Queq 
Tel: 691-4763 * Tel: 767-9956* 
į MODERNIOS KOPLYČIOS!

7 psl.

terš vaizdą. Būdama pati 
drąsiausia iš vaiką, paklau
siusi, kas ji tokia ir - jei 
bloga dvasia- tegul pra
puola, jei gera - pasilieka. 
Atsakiusi, kad atėjusi pa
sakyti, jog Dievas yra, 
o ji esanti Dievo Motina.

Pagrindinės pamaldos 
vyksta bažnyčioje, nes 
po ilgesnių valdžios ap
klausinėjimą, buvo uždraus
ta rinktis ant kalno. Žmo
nės, su keliais juos lydin
čiais kunigais , patys daro 
atgailos kelią. Minios troš
kimas didžiosios pagalbos 
yra nepaprastas ir žmonės 
renkasi tūkstančiais, atvykę 
iš Įvairią viso pasaulio 
vietą. Į pamaldas atvyksta 
dabar dar 2, tie buvę apsi- 
reišime , vaikai kasdieną. 
Jie tvirtina, kad dar jaučia 
Apsireiškimą ir gauna pas
lapčių nurodymus, sakosi, 
kai bus laikas, tas paslap
tis perduos.

Daugelis vietos žmonių 
gyvena pagal apsireiškusios 
Marijos pageidavimus: kas
dien kalba rožinį, 2 (kai 
kurie ir 3 ) dienas savaitė
je pasninkauja, valgydami 
tik duoną ir gerdami tik 
vandenį, kas mėnesį eina 
išpažinties. Įdomu, kad 
dėl pasniko nenukenčia: 
suaugusieji eina Į laukus 
dirbti, jaunuoliai - Į mo
kyklas ir nejaučia jokią 
blogą pasekmių. Čia yra 
užrašytą žodžių Į specia
lias knygas, kuriuos yra 
girdėję tie 6 vaikai: "Pasa
kykite pasauliui nedelsti. 
Jis turi atsiversti. Sakau 
rimtai priimti mano ragi
nimus", "Mano mieli, reikia 
nuolat jūsų maldą. Kodėl?
Apsidairykite ir pamatysite, 
kaip labai nuodėmė Įsigalė
jo šiame pasaulyje. Todėl 
melskitės, kad Jėzus lai
mėtą", "Mieli vaikai, nebi
jokite. Jei meldžiatės- 
šetonas negali jūsų paliesti 
nė trupučiuko, nes esate 
Dievo vaikai ir Jus jis
saugo".

Popiežius Paulius II- 
sis Medjugorjes reikalais 
viešai nėra išsitaręs, bet



LIETUVOSNEPRIKLAUSOMOS

SPAUDOS VAKARĄ

Šeštadienl

Maloniai kviečiame visus į Kanadoje seniausiojo lietuviu laikraščio

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Šėre, Montreal.

KURIS (VYKS 1991 m 
(BALANDŽIO mėn, 13 < 

7 vai. vakaro.

PROGRAMOJE: Vacloyas POVILONIS ir Valdas RAMANAUSKAS iš Toronto 
Aušra JAKIMAvTčlŪTĖ iš Vilniaus

Montrealio Etnografinis Ansamblis SKALSA .vad. Tadas Valinskas
VAKARIENĘ gamina M. Vaupšienė. • Loterija • Baras
{ĖJIMAS: $12.50, SVEČIAMS IS LIETUVOS-NEMOKAMASl "NC VALDYBA

K.L.K. MONTREALIO MOTERŲ DRAUGIJA 
RENGIA

ATVELYKIO PIETUS

• Jau galima paaukoti 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
Spaudos Baliui laimikius 
loterijai "NL" redakcijoje 
arba sekmadieniais AV 
P-jos salėje Valdybos na
riams.

Aušros Vartų parapijos salėje
1991 m. BALANDŽIO mėn. 7 d., po 11 vai. Mišių 
PROGRAMOJE:

e Pietūs e Loterija • Paveikslų paroda 
(ĖJIMAS: $10.- asmeniui.

Fisos narės ir svečiai kviečiami gausiai dalyvauti !

VALDYBA

1 Spaudos Balius vyks 
balandžio mėn. 13 d. Prog
ramoje pasirodys ir jauna 
lietuvaitė, baigusi Vilniaus

, Čiurlionio Muzikos Mokyk- 
į lą.Taip pat nustebins ir

neseniai susikūręs Montrea- 
lyje SKALSOS Ansamblis,pa
sirodantis pirmą kartą mū
sų publikai.
• K.L.K.M. D-jos skyrius 
Montrealyje rengia ATVE
LYKIO PIETUS AV parapi
jos salėje š.m. balandžio 
mėn. 7 d., sekmadienį
po 11 vai. Mišių.

Numatoma programa, 
o visi atsilankiusieji bus 
puikiai pavaišinti.1

NAMŲ APDRAUDA

EAGAN REALTIES INC

5344 VERDUN AVE.. VERDUN. H4H 1K4 
Nekilnojamo turto pirkimo ir pardavimo 

patarnavimas

BRONIUS NIEDVARAS
Bus; 766-3586 Res.: 487-4938

SKAUDI ŽINIA
Netikėtai, staigiai, iš

vykęs atostogų su žmona 
Gene į Kubą, mirė PRA
NAS MONTVILA.

Netekome mielo ir nuo
širdaus tautiečio._______

o Eleonora INTIENĖ išėjo 
Į ankstyvą pensiją ir su 
savo vyru Juozu praleido 
5 smagias savaites atosto
gų Floridoje, St. Petersburg©.
• Montrealio Medžiotoją 
ir Žvejotoją Klubas NIDA 
š. m. balandžio mėn. 28_ d.

KAD KAINUOTŲ MAŽIAU

DAUGUMA 
PAGAL:

BENDROVIŲ DUODA NUOLAIDAS

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12v«l.aakU«»

Progreso* VetijMi LIUDAS STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr., Duverney, Laval,P.Q. H7G 4K7 

Tel: 669 - 8834

• Birutė NAGIENE, pa
kviesta Lietuvių Tautodai
lės Instituto Bostono sky
riaus, specialioje popietėje 
supažindino su dali.ANAS
TAZU 09 TAMOŠAITIENĖS 
monografija kovo mėn. 10 d. 
Popietė praėjo labai gražiai.

Milijoniniam Fondui.
Valdyba praSo šią datą 

rezervuoti NIDOS renginiui 
ir maloniai kviečia1'* visus 
atsilankyti.

rengia PIETUS. Pelnas
bus paskirtas Kanados lie-
tuvių Pagalbos Lietuvai

Namo amžių, 
Namo šildymą. 
Savininko amžių, 
Savininko užsiėmimą, 
Buvimą su ta pačia bendrove. 
Neturėjimą nelaimių.

(Dr. JONAS MALISKA 1 
T.I.: 866-8235 I

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297

D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI

1440 St. Catherine St. W. Su i’e 701
Montreal, P.Q. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

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

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St., Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2 

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:30 v.v.
Tel.: 366-9745 ir 365-0505

ROYAL VICTORIA HOSPITAL.
687 Pine Ave, West, 
Montreal, Que. H3A 1A1

Teh (514)-842-1231
Ext. 1663

H.J. ADOMONIS, M.D., C.M.

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tel: (514)-842-9211.

Dr. A.S. POPIERAITIS
B.A. M.D. MSc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c) 

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal,

Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4024

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

1170 St. Mathieu, Suite 100, 
Montreal, Que., H3H 2H5

FAX: 937-3763
Tel: 937-3729

Notaras
J. BERNOTAS

Suite 1143, Sun Life Building, 
1155 rue Metcalfe, Montreal, Que. H3B 2V6

Tel.: (514)-871-1430

8 psi.

DAŽNAI ATSITINKA, PATARIAME: 
Įdėti geras spynas (double locks), 
(vesti alarmq sistemą.

VISADA APSIDRAUSK PAKANAKAMAI 
PASTATĄ IR INVENTORIŲ.

VAGYSTĖS

TEIRAUKIS:

Adamonis Insurance Agency Inc, 
Tel.: 722-3545

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

Two kassclc radio -$129.- Video nuo $399.- 
Video cumcm : $1499.-

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

Toronte tel.: (416) 886-7659

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

TEL: 366-5484102 A ALMON
LASALLE.OUĖ. H8P2CS

* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (Storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu ir parduodu.

KAILIŲ SIUVĖJAS

1449 rue St. Alexandre. 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6
Telefonai: 

844- 7307 ir 288-9646

SPAUDA IŠ LIETUVOS
Norintieji užsiprenumeruoti "LITERATŪRĄ IR 

MENĄ", taipogi " švyturį" iš Lietuvos, gali kreiptis 
į tų leidinių atstovą Kanadoje ir JAV-se Liudą 
Stankevičių, 1053 Cr. Albanel, Duvernay, Lavai, 
Que., Canada H7G 4K7,tel:669-8834.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T,‘ J":
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBĖ

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

ZIENKA PLUMBING
24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS

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

JONAS & CŪTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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