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ĮVYKIŲ APŽVALGA
h.n.

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
VADOVŲ SUPER-DISKRE- 
TUS PASIMATYMAS SU 
JAV PREZIDĖNTU 
6. BUSH1 U

Kanados CBC telvizijos 
stotis, teikianti nuolatines 
žinias kas pusvalandį, savo 
NEWSWORLD programoje 
tik keliais sakiniais tepa
minėjo Latvijos ir Estijos 
premjerų ir Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirm. 
Vytauto Landsbergio vizitą 
Baltuosiuose Rūmuose. Su 
jais kalbėjosi pirma Valsty
bės sekretorius James Ba
ker, o vėliau pats prezi
dentas. Gana lakoniškame 
Reuter' io žinių agentūros 
pranešime, atspausdintame 
THE GAZETTE Montrealio 
dienraščio š.m. gegužės 
mėn. 9 d. numeryje, pa
grindinė mintis tokia: ir 
Bakelis i«s Bush' as sten
gėsi įrodinėti,, kad Lietuva 
Latvija ir Estija turinčios 
padėti Kremliui "išsaugoti 
savo prestižą" (angliškai: 
"save face"), sprendžiant 
Baltijos valstybių nepri
klausomybės klausimą.

Latvijos min. pirminin
kas Ivars Godmanis esą, pa
minėjęs, kad Bush' as kal
bėjęs apie netrukus pla
nuojamą "aukščiausiųjų 
viršūnių" susitikimą. Tai, 
be abejo, anksčiau numaty 
tasai JAV prezidento susi
tikimas su Gorbačiov' u 
turėjęs įvykti š.m. pradžio
je, bet Baltųjų Rūmų atidė
tas po š.m. sausio 13 d. 
sovietų specialiųjų dalinių 
įvykdytų žudynių Vilniuje 
ir , kiek vėliau, Rygoje.

Bush'as,paminėjęs Balti
jos vadovams, kad jis esą 
išklausysiąs jų problemas, 
bet pabrėžęs JAV - Sovie
tų ryšių svarbą ir kaip jis 
gerbiąs Gorbačiov' ą uz jo 
atsiekimus, išlaisvinant 
Rytų Europą ir atidarant 
plačiau duris sovietų visuo
menei. Po priėmimo Bush'- 
as štai ką pasakė žinių 
konferencijoje: "Žiūrėkit,
kai pažvelgi į Michail' o 
Gorbačiov' o atsiekimus, jie 
yra tikrai milžiniški. Ir, 
tiesa, Sovietų Sąjunga per
gyvena sunkų ekonominį 
laikmetį, bet aš nemanau 
pamiršti istorijos ir ką jis 
nuveikė Rytų Europoje, ir 
įgyvendindamas Sovietų Są
jungoje 'perestroiką' , ir 
'glasnost'. Už tai aš jį 
gerbiu."

Gale savo aiškinimų pre
zidentas leido ylai išlįsti 
iš maišo: jis, girdi, ypa
tingai vertinąs JAV-Sovietų 
ryšius, nes Gorbačiov'as 
parėmęs Jungtinių Tautų 
rezoliuciją prieš Iraką 
- ilgametį Kremliaus drau
gą - Persijos įlankos karo 
metu, nežiūrint stipraus 
pasipriešinimo Sovietų vir
šūnėse, kad SSSR neremtų 
tokios rezoliucijos.

Nė žodelio netarė Bush'- 
as apie juodberetininkų 
"žygdarbius" Vilniuje, Ry

goje ir dar vis Pabalti
jyje, v lyg jų nė nebūta. 
Nė žodelio apie Hitlerio- 
Stalino paktą ir apie mažų 
valstybių teisę į laisvę ir 
nepriklausomybę (kaip, pa
vyzdžiui, dažnai deklamavo
apie Kuwait’ą). Nė žodelio 
apie žmogaus garsiąsias 
laisves. Tiktai savo aiški
nimo pabaigoje vėl priminė 
visiems, kad Sovietų Sąjun
ga pirmą kartą 
karo metu taip "sinkroni- 
zuotai" dariusi tą patį, ką 
darė JAV. Jis pamiršo, 
kaip "sinkronizuotai" Antro
jo pasaulio karo pabaigoje 
Alijantai grūdo į Sovietų 
Sąjungą ginklus, tankus ir 
lėktuvus, o taip pat ir 
medicinos reikmenis, ir 
kaip "sinkronizuotai" sovie
tai už tai atsilygino, pra
dėję šaltąjį karą, žadėda
mi Ameriką palaidoti, ap
vainikuodami viską žudy
nėmis Budapešte, Prahoje 
ir Rytų Berlyne.

Nors prezidentas Bush'- 
as tvirtina, kad jis nepą- 
rrjjsięs istorijos, nsatrodd'.’ 
kad jis ją gerai atsimintų: 
sovietai amerikiečius taip 
ilgai vedžiojo už nosies, 
kad jie nė dabar nemato, 
kieno pirštai laiko jankių 
šnerves. Ir visa tai, kad 
tik kaip nors nepakenktu
me draugui Gorbačiov' ui!

ATĖJO ARMĖNIJOS EILĖ
Gruzijai pasiskelbus ne- 

prikausoma nuo Maskvos, 
sovietai ėmė kurstyti aze- 
rų mažumą, kad ši priešin
tųsi gruzinų nepriklauso
mybės siekiams ir skelb
tųsi norinti likti "sojuze". 
Gruzinams to neišsigandus, 
ėmė riedėti į Gruziją tan
kai. Tai vienintelė Krem
liaus kalba: naudoti bruta
lią jėgą.

Vos kelioms savaitėms 
praėjus po Gruzijos drą
saus žingsnio, štai, ir Ar
mėnija, siekdama taip pat 
laisvės ir nepriklausomybės, 
bando atgauti Azerbaidža
no valdomą Nagorno-Kara- 
bach sritį, kurioje gyvena 
beveik vieni armėnai. Toji 
sritis buvo Kremliaus ati

duota Azerbaidžanui, nes 
Maskva nuolatos griežė 
dantį prieš armėnus, nie
kad neatsižadėjusius savo 
laisvės ir nepriklausomybės, 
kurias kumščiu panaikino 
Maskva. Gorbačiov' as ir 
vėl žino tiktai vieną kalbą-, 
ėmė grūsti į Armėniją 
specialius sovietų dalinius, 
kad šie, anot Kremliaus, 
nuginkluotų nelegaliai apsi
ginklavusius armėnus. įdo
mu, kad lygiai nelegaliai 
apsiginklavusių azerbaidža
niečių Kremlius neliečia. 
Atvirkščiai: Maskva atvi
rai remia Azerbaidžaną, 
nes šis, atrodo, dar paklus
nesnis Gorbačiov' ui.

Iki šiol susišaudymuose 
tarp Armėnijos tautinių 
dalinių ir Azerbaidžano 
kariuomenės bei ginkluotų 
gaujų yra žuvę keli šimtai( 
nes susidūrimai vyksta jau 
dvejus metus.

Armėnijos prezidentas 
Levon Ter-Petrosijan pa
reiškė: "Sovietų Sąjunga iš
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tikrųjų paskelbė karą Ar- bergis iškilo kaip milžiniš- 
mėnijai". kas laisvės simbolis prieš

agresijų. 
"Aš esu nuoširdžiai už 
Lietuvų.Bet, kaip aš pasa
kiau abiem - prez.Gorba- 
čiov'ui ir prez. Landsber
giui,- kai aš vizitavau praė
jusi mėnesi Sovietų Sujungę 
jog tai nereiškia, kad aš 
esu prieš Sovietus, 
svarbu ne tik 
bet taip pat 
Sujungei 
ir greitų būdų patenkinti 
Lietuvos žmonių nepriklau
somybės troškimų.

Aš tikiu, jog prez.Lands- 
bergio vizitas Jungtinėse 
Valstijose ir Orange apskri
tyje padės jam surasti 
pritarimų tarp Amerikos 
žmonių kovai, kurių jis 
ir jo žmonės taip, drųsiai 

^Veda". Po šiuo . tekstu pak
vietime pasirašė buv.prež^JAMES BAKER

x-x- .

JAMES BAKER'IO MISIJA 
NUĖJO NIEKAIS

Dar vieną ir paskutinį 
kartą JAV valstybės sek
retorius James Baker ban
do susodinti arabus ir 
izraelitus prie vieno stalo.
bet neatrodo, kad jam tai 
pasiseks. Sirija labai ka
tegoriškai reikalauja Gola- 
no aukštumų, kurias Izra
elis okupavo, o taip pat ir 
Jungtinių Tautų tarpinin
kavimo. Izraelis gi lygiai 
kategoriškai nenori atiduo
ti nė pėdos okupuotųjų ara
bų žemių, nenori jokio 
Jungtinių tautų įsikisimo, 
ir bendrai, nenori išspręsti 
palestiniečių problemos. 
Dabartinis Izraelio prem

jeras labai aiškiai pasakė, 
kad jis palestiniečių žemių 
už taiką neatiduosiąs.

iš visų pasisakymų labai 
jau aišku, kad nei žydai, 
nei arabai kol kas nenori 
nieko paaukoti už taiką. 
Tiesą sakant, jau daugelis 
arabų valstybių sutinka 
tartis, jeigu Izraelis irgi 
sutiks tartis ne vieną kar
tą susirinkus, bet pasita
rimų grandyje > siekiant 
sprendimų. Izraelis gi nori
tąjį pasitarimą, gal sten
giantis įtikti vis labiau 
nepatenkintai Amerikai, 
padaryti tiktai parodiniu, 
t.y. susirinkti ir nieko ne
nutarti. Tokį propagandinį 
susitikimą Sirija atmetė.

PAGERBĖ LANDSBERGĮ 
NIXON1o BIBLIOTEKOJE

Š.m.gegužės mėn. 9 
d., 12 val.specialiu priėmi
mu ir priešpiečiais Califor- 
nijoje, buv.prez.Richard 
Nixon'o bibliotekoje buvo 
pagerbtas atvykęs Lietuvos 
Respublikos AT pirm.Vy
tautas Landsbergis. Išsiun
tinėtuose pakvietimuose 
į št pagerbimą buvo para
šyta, kad po Sovietų Są
jungos įvykdyto kraujuoto 
smurto Lietuvoje sausio 
mėnesi, prezidentas Lands-

Labai 
Lietuvai, 

ir Sovietų 
taikingųsurasti

Richard Nixon savo inicia
lais. Šiame priėmime daly
vavo ir keli lietuviai, jų 
tarpe LB Tarybos pirminin
kė . Angelė Nelslenė. Po 
priėmimo Muziejaus Teatre 
pasakė žodi Vytautas 
Landsbergis.

PO DEMONSTRACIJŲ, 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės vardu pasiųstas 
sveikinimo laiškas naujajai 
Kanados Užsienio reikalų 
ministerei Barbarai McDou 
gali. Laiške minima, kad 
Kanados vyriausybė pa
vyzdžiu rodančiais veiKs- 
mais yra parėmusi Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo valstybes, 
kai jos atsidūrė sovietų 
grasinančioje būklėje. Ka
nada reagavo greitai, nu
traukdama techninę pagal
bą ir kreditus Sov. Sąjun
gai, sausio 13 d., sovietų 
kareiviams įvykdžius žudy
nes Lietuvoje.

šiuo metu sovietų kariuo
menė Lietuvoje devyniuose 
miestuose užėmė pastatus. 
Lietuvos žmonėms yra rei
kalinga skubi Vakarų pa
galba. Yra svarbu, kad 
Kanada atkreiptų dėmesį 
ir išreikštų už šiuos veiks- 
mus sovietams protestą, 
pareikalaudama išvesti so
vietinės kariuomenės dali
nius iš Lietuvos. Laiške iš
reiškiama viltis, kad naujo
ji ministerė, kaip ir jos 
pirmtakas, bendradarbiaus
su Kanados Lietuvių Bend
ruomene padėti Lietuvos 
žmonėms pasiekti teisėtos 
nepriklausomybės.

Panašaus sveikinimo 
laiškas buvo pasiųstas Pau
line Browes, kuri, pertvar
kius Kanados ministerių ka
binetą, buvo paskirta Gam
tosaugos ministere. Džiau
giamasi, kad ji buvo pa
skirta šioms pareigoms, 
kartu išreiškiant viltį, jog 
jos pareigos nesutrukdys ir 
toliau rūpintis Pabaltijo 
tautų žmonėmis. Tokie 
brangūs ir atsidavę drau
gai, kaip ministerė Pauline

Ann Jillian - Jūratė Nausėdaitė, žymi Holywood’o aktorė praves 
programą Pasaulio Lietuvių, muzikos šventėje Chicagoje.

Browes, yra būtinybė Lie
tuvai, kuri pergyvena sun
kius laikus. Sovietų Sąjun
ga nori sutriuškinti lietu
vių apsisprendimą siekti de
mokratijos ir nepriklauso
mybės.

Abu laiškus pasirašė Juo
zas Krištolaitis - KLB val
dybos pirmininkas, Gabija 
Petrauskienė - vicepirmin- 
ninkė, bei Vytautas Čup- 
linskas -KLB raštinės Otta- 
woje vedėjas. Inf.

• PROTESTUOJANT prieš 
Sovietų karių sauvaliavimus 
Lietuvoje, š. m.gegužės 
mėn.4 d. Vingio parke iš 
visos Lietuvos suvažiavo 
200.000 žmonių demonstra
cijai.
TAIFŪNAS NUSIAUBĖ 
BANGLADEŠĄ

Atrodo, nelaimė po ne
laimės ištinka pasaulį, 
katastrofa po katastrofos. 
Kelis mėnesius matydami 
ir girdėdami apie nelaimin 
gos tautos žiaurų likimą, 
štai, vėl matome lavonų 
krūvas nelaimingajame ir 
viename iš skurdžiausiųjų 
pasaulio valstybių - Bangla
deše. Šį varganą kraštą 
reguliariai kelis kartus per 
metus nusiaubia baisūs 
taifūnai, šių vėjai siekia 
virš 200 kilometrų per 
valandą greitį ir vėjų su
keltos bangos, siekiančios 
keliasdešimt metrų aukščio, 
nuplauna nuo salelių visas 
gyvenvietes ir, žinoma, 
visus gyventojus. Šių metų 
baisusis taifūnas paskan
dino bent ketvirtį milijono 
gyventojų ir aukų skaičius 
dar nėra • galutinas.

Tie, kurių nenuplovė ir 
nepaskandino taifūnas, 
miršta dabar nuo šiltinės 

ir kitų užkrečiamųjų ligų. 
Ir miršta daug didesniais 
skaičiais, negu kurdai, nes 
Bangladešo nei pati jų 
vyriausybė, nei tarptauti - 
nės organizacijos negelbsti. 
Tiktai pačiomis paskutinė
mis dienomis Amerika pa
skelbė organizuojanti mjlži- 
nišką pagalbą Bangladešui. 
Gaila, tūkstančiams šioji 
pagalba ateis per vėlai.
ATIDARYTA LEMTINGA 
KANADOS PARLAMENTO 
SESIJA

š.m.gegužės mėn. 13 
d.su įprastine pompa atida
ryta nauja Kanados parla
mento sesija, kuri, anot 
Sosto kalbos, gali nulemti 
ar Kanada liks suvienyta 
šalis, kaip dabar, ar suskils 
į nežinia kiek ir kokių 
vienetų. Todėl dabartinė 
Konservatorių partijos vy
riausybė, viena nepopulia
riausiųjų Kanados istorijoje 
paskelbė, kad šios parla
mento sesijos metu bus 
sprendžiami du patys svar
biausieji Kanados valstybės 
klausimai: yranti valstybinė 
vienybė ir pašlijusi ekono
mija. Betgi pirmasai yra 
svarbiausias. Quebec'as 
nulems Kanados valstybės 
ateitį. Todėl verta i tai 
pažvelgti iš arčiau.

Kaip žinia, Quebec'o 
provincijos valdančioji libe
ralų partija, separatistinių 
partijų ir grupių spaudžia
ma, yra sutikusi kitais 
metais ir vėl pravesti re
ferendumą, kurio pagrindi
nis klausimas būtų šios 
provincijos suverenitetas. 
Kokios formos tasai suve
renitetas būtų, dar neapsi- 
spręsta, neš vieni nori 
suvereniteto, išlaikant vi- 
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Pour la liberation de la Lituanie! Loyautd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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Balandžio 13 d. Jūrmaloje, Latvijoje, Baltijos Tarybos 
sesijoje buvo priimti keturi dokumentai. Juos pasirašė 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos Aukščiausios Tarybos pirmi
ninkai - V. Landsbergis, A. Riuitelfs ir A. Gorbunovs,
ISLANDIJOS PASIŪLYMAS TARPININKAUTI

Apsvarsčiusi Islandijos Respublikos pasiūlymą tarpinin
kauti organizuojant ir vedant derybas tarp Baltijos vals
tybių - Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respublikų - ir TSR 
Sąjungos, Baltijos Valstybių Taryba, pažymėdama šį Islan
dijos žingsnį su nuoširdžiu dėkingumu, nusprendė:

priimti Islandijos respublikos pasiūlymą;
ruošiant galimas derybas tarp Baltijos valstybių ir 

TSR Sąjungos, kuriose tarpininkautų Islandijos respublika- 
kiekvienai iš Baltijos valstybių tikslinga turėti tiesiogi
nius kontaktus su Islandija;

Islandijos respublikos iniciatyva gali suvaidinti pozityvų 
vaidmenį, TSR Sąjungai atnaujinant Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos respublikų nepriklausomybės pripažinimą;

Šita Islandijos respublikos iniciatyva gali būti sėkmin
gai suderinta su anksčiau prasidėjusiu diplomatinių santy
kių atstatymo tarp Islandijos respublikos ir Lietuvos res
publikos procesu.

Baltijos Valstybių Taryba vertina Islandijos respublikos 
iniciatyvą, kaip naują šiuolaikinio požiūrio į sudėtingas 
tarptautines politines problemas apraišką.

Pasaulio Lietuvių Sporto žaidynių lengvosios atletikos 
varžybos vykdomos Vilniuje, rugpjūčio 1,2 ir 3 dienomis. 
Varžybose dalyvauja visi užsienio lietuviai, pareiškę norą 
dalyvauti varžybose ir Lietuvos Respublikos sportininkai 
pagal patvirtintus 1991 m. lengvosios atletikos varžybų 
nuostatus.

Varžybų programa:
MOTERIMS - 100 m. 200 m. 800 nu 1500 m. 3000 m. 
100 m.b/b, 400 m. b/b, šuolis į tolį, šuolis į aukštį, rutu
lio stūmimas, disko metimas, ieties metimas, estafetė 
4x100 m., 5 km. sportinis ėjimas, 8-kovė (suaugę, jauni
mas, jauniai).

VYRAMS - 100 m., 200 m., 400 m., 800 m., 1500 
m., 500 m., 110 m. b/b, 400 m. b/b, 3000 m. kl. bėgi
mas, šuolis į tolį, šuolis į aukštį, ieties metimas, disko 
metimas, kūjo metimas, rutulio stūmimas, estaffetės 
4x100 m., 4x400 m., 20 km. sportinis ėjimas, 10-kovė (su
augę, jaunimas, jauniai).

Rugpjūčio 4 d. bus vykdomas bėgimas TRAKAI 
VILNIUS (apie 30 km.), kuriame^ galės dalyvauti visi pa
reiškę pageidavimą, įvairaus amžiaus klasės.

Jaunimo klasė - yra gimę 1972-73 m. Jaunių klasė - 
gimę 1974-75 m.

Šalia vyrų ir moterų varžybų numatoma papildoma 
programa ir abiejų lyčių jaunimo ir jaunių klasėms ir gal 
net ir jaunesniam prieaugliui bei veteranams. Ši papildo
ma programa bus nustatyta artimiausioje ateityje, atsi
žvelgiant į pareikštus pageidavimus.

Lietuvos Lengvosios Atletikos Federacija
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Kanada ir naudojant 
o kiti 

nepriklausomybės, 
vieni, nei 

kokia

H.N.
nais? Nesgi visa kita ši 

t provincija jau turi. Jau
dabar ji gali nesiskaityti 

i su Aukščiausiojo Kanados
teismo sprendimais ir Ka
nados Žmogaus Teisių nuos- 

s tatais ( jie turi savus,
kurių taip pat nesilaiko).

Bendrai kalbant, tasai 
ištrimituotasai savos kalbos 
ir kultūros išlaikymas visuo
met buvo pačių kvebekie- 
čių prancūzų problema. 
Bijoma prarasti savąjį 
identitetą, taip, kaip atsi
tiko Louisianos valstijoje 
Amerikoje. Šiuo metu jie 
nustojo gimdyti rekordinius 
vaikų skaičius: anksčiau 
buvusių daugiavaikių šeimų, 
(net iki 20 vaikų) vietoje 
bėra vieno ar dviejų vaikų 
šeimos, o daugelis ir visai 
bevaikių.Katalikų bažnyčios 
milžiniška įtaka yra be
veik' visai dingusi - nie
kas nebeklauso tų klebonų, 
liepiančių gimdyti vaikus.

O visai tiesiai tiesą

DEL ĮVYKIŲ GRUZIJOS RESPUBLI KOJE

sus 
su 
tą pačią valiutą, 
visiškos 
Nei vieni, nei kiti 
nežino kokia bus 
Kanados reakcija.

Federalinė vyriausybė 
kalba apie visos Kanados 
referendumą, kuriame visi 
Kanados gyventojai galėtų 
pasisakyti dėlei Kanados 
valstybės ateities ir jos 
naujos konstitucijos, jeigu 
tokia būtų parašyta 
imta.

Paties Quebec'o 
cijoje prancūziškoji 
yra taip suagituota 
tistinės propagandos, 
labai galimas dalykas, dau
guma pasisakytų už atsi
skyrimą nuo Kanados. Ži
noma, separatistų propa
gandininkai - didele dalimi 
taip vadinami intelektualai- 
- vengia kalbėti tiesą apie 
tokios atskiros Quebec'o 
valstybės ateities perspėk- sakant, - toji kalbos prob- 
tyiras. "•Jei' ir kalba, tai leme^ėgzistuoja tiktai‘Mont- 
nudažydami 
rožinėmis 
tiesų gi, ši provincija 
apgailėtiname stovyje jau 
dabar: visos kainos 
aukščiausios ne tiktai viso
je Kanadoje, bet ir visoje 
Siaurės Amerikoje. Lygiai 
tas pat pasakytina ir apie 
įvairius mokesčius: kvebe- 
kiečiai

dar 
visos

ir pri-

provin- 
liaudis

separa- 
kad

ateitį 
spalvomis,

labai 
Iš 

yra

yra jokios kitos 
niekad ir nėra 
angliškas užra- 
bandant prisi-

Pastarojo meto įvykiai Gruzijos respublikoje, ypač gink
luotų konfliktų jos teritorijoje plitimas ir TSR Sąjungos 
kariuomenės dalyvavimas juose negali nekelti nerimo 
Baltijos Valstybių Tarybai.

Sveikindama Gruzijos respublikos valstybinės nepriklau
somybės paskelbimą, Baltijos Valstybių Taryba pareiškia, 
kad interesų susidūrimas ir vidiniai konfliktai tiek Gruzi
jos respublikoje tiek ir kitose stojusiose į nepriklausomy
bės kelią TSRS respublikose, turi būti sprendžiami tiesia 
ginio dialogo ir suinteresuotų šalių derybų keliu, oficia - 
liai bei faktiškai atsisakius prievartos.

Baltijos Valstybių Taryba pasiryžusi pradėti spręsti 
konfliktą.
LAIŠKAS TSR SĄJUNGOS PREZIDENTUI DĖL DERYBŲ

Gerbiamas Michailai Sergejevičiau!
Mes su pasitenkinimu sutikome dialogo tarp TSRS ir 

Baltijos valstybių atnaujinimą. Tačiau pirmasis Jūsų pa
skirtos TSR Sąjungos delegacijos susitikimų raundas su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos respublikų delegacijomis ke
lia tam tikrą nerimą. Susitikime su Lietuvos respublikos 
delegacija tarybinė pusė atsisakė užfiksuoti jėgos panau
dojimo principą. Apibūdinant delegacijų susitikimų statusą 
tarybinė pusė visokiais būdais vengia netgi "derybų" sąvo
kos, kadangi Jūsų įsaku jai suteikti įgaliojimai tik AP
TARTI politinių klausimų kompleksą.

IV-JŲ PLS ŽAIDYNIŲ PLAUKIMO VARŽYBOS .
IV-jų PLSŽ-nių plaukimo varžybos kartu su Lietuvos 

š.m. liepos mėn.vyrų ir moterų plaukimo čempionatu, 
31 - rugpjūčio 3 d.d., Vilniuje.

Varžybose dalyvauja visi užsienio 
norą dalyvauti ir Lietuvos plaukikai 
nuostatus..

lietuviai, pareiškę 
pagal čempionato

200
Programa vyrams: laisvu stiliumi 
m., 400 m. ir 1500 m.;
nugara, krūtine, ir peteliške - 50

50 m., 100 m.,

m., 100 m. ir 200
m.
kompleksiniu plaukimu - 200 m. ir 400 m.

Programa moterims - yra ta pati kaip vyrams, išsky
rus, vietoj 1500 m. laisvu stiliumi, bus 800 m. laisvu 
stiliumi.

Šalia vyrų ir moterų varžybų, papildomai numatoma 
vykdyti programą ir prieauglio klasėse berniukams ir mer
gaitėms, o gal net ir veteranams. Prieauglio klasės: gi
musieji 1974-75 m., 1976-77 m. ir 1978 m.; ir jaunesni. 
Šios papildomos klasės ir jų programos bus nustatyta 
artimoje ateityje, atsižvelgiant į jų pareikštus pageidavi
mus. Lietuvos Plaukimo Federacija
IV-jų PLSŽ-nių KALNŲ SLIDINĖJIMO VARŽYBOS

moka didžiausius 
mokesčius Kanadoje. Ši 
provincija turi beveik to
kios pat apimties biurokra
tinį aparatą, kaip visos 
Kanados federalinė valdžia, 
[vairios įmonės užsidarinėja 
greičiau, negu visoje Kana
doje ir nedarbas - išskyrus 
Newfoundland'© provinciją 

yra didžiausias visoje 
Kanadoje, ypač pačiame 
Montrealio mieste.

Medicininis aprūpinimas 
transportas, keliai, švieti
mas (šioje provincijoje 
yra daugiausia beraščių 
bei mažaraščių) yra patys 
prasčiausi visoje Kanadoje. 
Taip pat, blaiviai žiūrint, 

"ši provincija, atsiskyrusi, 
taptų klasikine "bananų 
respublika".

Niekas čia nekalba ir 
apie tai, kokių dar 
didesnių teisų prancūziškie
ji kvebekiečlai norėtų. 
Kariuomenės? Užsienio 
reikalų ministerijos? Muito 
kontrolės? Dar drakoniškes- 
nių kalbos įstatymų? Dar 
didesnio, taip vadinamų 
alofonų (t.y.gyventojų,kurie 
nėra nei prancūzų, nei anglų, 
kilmės) vertimo prievarta 
tapti antros eilės frankofo-

realio mieste, nes nuo 
amžių visų kitų Quebec'o 
provincijos miestų, mieste
lių bei kaimų gyventojai 
ir nemoka 
kalbos. Ten 
kabėjęs joks 
šas, nebent
vilioti turistus. Kitaip ta
riant, tasai visas separatis- 
tiškasai ermideris yra ke
liamas taip vadinamų inte
lektualų, kurie - kaip tei
singai pasakė federalinių 
liberalų vadas Jean Chre
tien - gyvens gerai, o liau
dis vaikščios beveik be 
kelnių. Žinoma, klika viso
kių morln, laurin, godin 
ir kompanija, o taip pat 
pasipūtęs Parizeau su savo 
pasekėjais ir nuolat verkš
lenantis Bloc Quebecois 
vadas Bouchard nepasitar
nauja savo žmonėms, suktai 
aiškindami apie jų laukian
čią nuostabią ateitį. Jų 
liaudis tikrai nežino būsi- 

betmos liūdnos ateities, 
arogantiški vadai žino.

Tai tokia šiandien 
tragikomiška Kanados 
acija, kurią žada išgelbėti 
Mulroney su savo 
subankrutavusiais i 
riais. Gal tiktai 
m in. Joe Clark 
ką nors konkretaus 
nuveikti.

Quebec'as turėtų įsisą
moninti, kad geriausiai 
galėtų' išlaikyti savo pran
cūziškąjį 
atsiskyręs 
bet jos 
pakeitus kai kuriuos Kana-

yra 
situ-

> seniai 
ministe- 

vienas 
sugebės 
ir gero

charakterį ne 
nuo Kanados, 
konfederacijoje,

Pagal iš Lietuvos gautą Lietuvos Kalnų Slidinėjimo 
Federacijos pranešimą, IV-jų PLSŽ-nių kalnų slidinėjimo 
varžybų data yra pekeista. Naujoji data yra 1991 m., 

visišką Lietuvos, Latvijos Įr^JĖstijos valstybių nepcikJau? .^lįepos 23-25 d.d. :t.our;;.r z f i'V.
Kaip jau buvo anksčiau skelbta, varžybos įvyks Kau

kazo kalnuose, Elbruso kalno šlaite, Gruzijoje.
Varžybų programoje - slalomas ir didysis slalomas 

šiose klasėse: jaunių ir mergaičių 16 metų ir jaunesnių; 
vyrų ir moterų 17-29 m. imtinai; 30-44 m. imt.; 45-54 
m. imt. ir 55 m. ir-vyresnių. Klasifikacija - pagal daly
vio amžių varžybų pirmąją dieną (liepos 24).

Varžybų vykdymo datos: liepos 22 d. - išvykimas iš 
Lietuvos į Kaukazą; liepos 23 d. - slidinėjimas-treniruotė? 
liepos 24-25 d.d - varžybos; liepos 26 d. - grįžimas į 
Lietuvą; liepos 27 d. - dalyvavimas žaidynių atidaryme 
Kaune.

Detališkesnių informacijų apie lengvąją atletiką ir 
plaukimą galima gauti ir pas ŠALFASS-gos Lengvosios 
Atletikos ir Plaukimo Komitetų įgaliotinį Algirdą Bielskų, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 44117. Tel: (216)-486-0889.

Atkreipkite dėmesį į lengv. atletikos ir plaukimo prie
auglio klases, kadangi nuo mūsų pageidavimų priklausys 
šių klasių programų apimtis.

ŠALFASS-gos Centro Valdyba

Sykiu Lietuvos, Latvijos ir Estijos respublikos vadovau
jasi ~ savo valstybių Aukščiausiųjų Tarybų sprendimais apie

sofrtybės atstatymą. . . ' »-
Tokie neatitikimai gali uždelsti teisingą Baltijos vals

tybių klausimo sprendimą.
Baltijos Valstybių Taryba dar kartą kreipiasi į Jus su 

pasiūlymu parodyti gerą valią ir suteikti TSRS 
jai mandatą vesti su Baltijos valstybėmis tikras 
tybines derybas.

DEL TSRS REFERENDUMO

delegaci- 
tarpvals-

TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. kovo 
tarimas "Apie 1991 m. kovo 17 dienos TSRS referendumo 
išvadas" sudaro galimybę aiškinti jį neva liečiantį Balti
jos valstybes, Lietuvos, Latvijos ir Estijos respublikas.

Ryšium su tuo Baltijos vasltybės, kaip nesančios TSR 
Sąjungoje, pareiškia, kad Lietuvos respublika, Latvijos 
respublika ir Estijos respublika eina keliu, kurį 1990 m. 
įtvirtino jų demokratiškai išrinktos Aukščiausiosios Tary
bos, priimdamos aktus dėl nepriklausomybės atstatymo, o 
taip pat jų tautos plebiscituose ir referendume, įvykusiuo
se šiose valstybėse 1991 metų vasario 9 ir kovo 3 dieno
mis.

TSRS^ 1991 m. kovo 17 d. referendumas niekaip teisiš
kai neliečia Baltijos valstybių ir negali pateisinti TSRS 
vadovybės^ spaudimo ir prievartos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos atžvilgiu. (LIC)

21 d. nu-

DĖMESIO - žemiau dedamas skelbimas dėl busimojo cenzo 
Kanadoje - žmonių surašymo. Nepraleiskime progos pažy - 
mėti, kad namuose kalbam lietuviškai, ar kad iš viso mo - 
kame šią kalbą!

• Š. m.gegužės mėn. . 13 
d.praėjus 4-iems mėne
siams po Sovietų smurto 
užimant Vilniaus TV bokštą« 
susirinko prie jo tūkstanti
nės minios, reikalaudamos

VLIKO VALDYBOS POSĖDIS

bokšto užgrobėjų iš jo išei
ti. Jų skelidžiamos propa
gandos iš šios stoties labai 
mažai kas klausosi, o ir 
tebelaiko nelegaliai užim
tas patalpas.

dos konstitucinius nuosta
tus. Deja, kol kas, Quebe- 
c’o separatistų vadai apie 
tai sąmoningai nekalba. 
Anot jų, federalizmas yra 
didžiausia nelaimė, kuri 
ištiko kvebekiečius. Nors 
objektyviai žiūrint, ši pro
vincija Kanados konfedera
cijos rėmuose yra gavusi 
daug daugiau,negu praradu
si.

Reikia tikėtis, kad bū
simuose komisijos svarsty
muose ir diskusijose visa

tai bus aiškiai pasakyta 
kvebekiečiams prancūzams.
Kitu atveju - tos komisijos 
kuri turėtų svarstyti vieny
bės ir konstitucijos klausi
mus, būtų tuščias laiko 
gaišinimas.

• KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO pajamų paskirsty
mo komisija "NL" laikraš
čiui paskyrė $3.000-, kartu 
su sėkmės linkėjimais 
spaudos darbuose.
Nuoširdžiai dėkojame? "NL"

1991 m. balandžio 27-28 d.d. įvyko VLIKO Valdybos 
posėdis. Posėdyje dalyvavo: dr. K. Bobelis, dr. D. Krivic
kas, V. Jokūbaitis, V. Bražėnas, P. Narutis, dr. E. Arma- 
nienė, dr. J. Stiklorius, R. Šakienė, VLIKO reikalų vedėja 
J. Čikotienė, ELTOS Informacijos direktorius J. Bobelis, 
VLIKO Tarybos pirmininkas dr. F. Palubinskas, Tautos 
Fondo Tarybos pirmininkas J. Valaitis ir Tautos Fondo 
valdybos vicepirmininkas A. Vedeckas.

Naujai perrinktas trijų metų kadencijai, VLIKO pir
mininkas dr. K. Bobelis pasidžiaugė, kad visi valdybos 
nariai sutiko pasilikti valdyboje tose pačiose pareigose.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

2 psl.
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Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

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

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



UETWOS.LATVIJOS IR ESTIJOS KELIAI į LAISVI.
Vytautas Skuodis

((Svarbesnių įvykių kronika: 1990 metų lapkričio men. ). 
/tęsinys/

Iki lapkričio mėn. 16 d.
VILNIUJE, Vyriausybės Rūmuose surengtas pasita

rimas, kuriame buvo svarstomi erotinės, smurto bei ki
tos panašaus turinio literatūros, videofilmų leidimo ir 
platinimo kontrolės klausimai.

Rezistentų suvažiavime KAUNE Lietuvos Respub
likos AT pirm. V.Landsbergis buvo pripažintas pirmuoju 
Lietuvos rezistencijos kovotoju. Jam (teiktas atitinkamas 
pažymėjimas ir ženklelis.

VILNIAUS mieste išplatinti lapeliai - kviečiami 
atvykti lapkričio men. 17 d. į protesto mitingų prieš 
okupacinę kariuomenę, o po mitingo dalyvauti pikete 
prie karinės bazės. Po kvietimu pasirašė VILNIAUS Są
jūdis, Lietuvos Demokratų Partijos Vilniaus Miesto Tary
ba, LTJS "Jaunoji Lietuva", Vilniaus Šaulių Sęjunga, 
Tremtinių ir Politinių Kalinių Bendrija.

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS D-jos kvieti
mu pirmosios medicininės pagalbos teikimo kursus veda 
NORVEGIJOS Raudonojo Kryžiaus mokymo skyriaus kon
sultantas Steinar Pettersen'as.

ANYKŠČIUOSE užregistruota 81 individuali įmonė 
ir 2 uždaros akcinės bendrovės.

SUOMIJOS žurnalistas Bjarne Nitovuori Įsitikinę, 
kad 1991-jų metų viduryje LIETUVA gaus Sovietų Sąjun
gos valstybini pripažinimų.

Lapkričio mėn. 16 d.
LIETUVOS spauda paskelbė "Lietuvos Respublikos 

laikinų pasienio apsaugos tarnybos įstatymų”, kuri AT 
priėmė lapkričio mėn. 8 d.

ŠIAULIUOSE vieši ŠVEDIJOS KRISTIANSTAD’o 
miesto meras Pik Svenson'as, vicemeras Tage Person1 as 
bei informacijos ir kontaktų vadeiva (menadžeris) 
pramonės ir komercijos reikalams Karl Erik Joanson*as. 
Lapkričio mėn. 15 d. jie buvo susitikę su vicepremj. A. 
Brazausku.

Savarankiškos LKP nariai - Lietuvos Respublikos 
AT deputatai VILNIUJE susitiko su savarankiškos ESTI
JOS Komunistų Partijos ir LATVIJOS Demokratinės Dar
bo Partijos nariais deputatais.

VILNIUJE (vyko LIETUVOS medicinos seserų ats
tovių suvažiavimas. Atkurta LIETUVOS GAILESTINGŲJŲ 
SESERŲ SĄJUNGA.

Iki lapkričio mėn. 17 d.
18 asmenų "Lietuvos aidui" atsiuntė pareiškimų, 

kad jie įkuria Tautinę Respublikonų Partijų. Organizato
rių nuomone, partija bus pakankamai radikali ir bekom- 
promisinė, siekiant LIETUVOS Nepriklausomybės. Ji 
sieks greičiau nušalinti komunistų partijų nuo valdžios 
ir sudaryti tautinę demokratinę vyriausybę.

į ESB PASITARIMO KONFERENCIJĄ atvyko SĄ
JŪDŽIO Seimo Tarybos pirm. J.Tumelio vadovaujama 
delegacija, susidedanti iš Jaunosios Lietuvos atstovų, 
AT deputatų K.Antanavičiaus, E.Zingerio ir Andriukaičio.

Lapkričio mėn. 17 d.
VILNIUJE visuomeninės organizacijos suorganizavo 

mitingų paremti Lietuvos siekimų dalyvauti Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Paryžiaus Konferencijos 
darbe. Mitinge dalyvavę jaunuoliai buvo pakviesti eiti 
prie Sovietų karines įgulos bazės ir sudėti savuosius 
karinius dokumentus. Kariškiai juos pasitiko vandens 
srovėmis, gąsdino šūviais, po to išpuolę į gatvę, mušė 
piketo dalyvius. Aštuoni žmonės buvo sužeisti.

LKP CK VIII Plenumas paskelbė du pareiškimus. 
Viename sakoma, jog kaltinti savarankiškų LKP "persi- 
dažymu" po to, kai ji dalyvavo rinkimuose senu pavadi
nimu, bet atsisakiusi komunistinės ir bolševikinės ideolo
gijos, - negarbinga. Išreiškiama nuostaba, kad suteikiant 
teisę visiems Lietuvos žmonėms atgimti, naujai peržiū
rėti savo vietų ir vaidmenį Respublikos gyvenime, kai 
kas nori šių teisę atimti iš tūkstančių dorų savarankiš
kos LKP narių. Siūloma civilizuotai tarpusavyje bendra
darbiauti, nes visų galutinis tikslas sutampa. Politinės 
jėgos, skelbdamoslos idėjiniais LKP oponentais, pasitelkia 
vienintelį argumentų - jos praeitį. Kitame pareiškime 
išreikštas nepasitenkinimas dėl Respublikos AT nutarimo 
nepripažinti SSSR aukštųjų partinių mokyklų diplomų, 
patvirtinančių aukštojo mokslo cenzų.

- VILNIUJE įvyko II LIETUVOS moterų suvažiavimas.

Lapkričio mėn. 18 d.
EUROPOS Saugumo ir Bendradarbiavimo Pasitari

me dalyvaujančių valstybių užsienio reikalų mlnisteriams 
PARYŽIUJE diplomatiniais kanalais įteiktas memorandu
mas "LIETUVOS RESPUBLIKA IR NARYSTĖ ESB PASI
TARIME". Prašoma LIETUVAI suteikti stebėtojo statusu 
ESBP. Argumentuotai pabrėžiama, kad Lietuva atitinka 
narystę ESBP kriterijų atžvilgiu.

PABALTIJO užsienio reikalų ministerial susitiko 
su JAV Valstybės Sekretoriumi James Baker*iu, kurį 
A.Saudargas painformavo apie MASKVOJE nutrauktų 
dialogų su LIETUVA bei ekonominį šantažų ir jam įteikė 
AT pirm.V.Landsbergio konfidencialų laiškų, JAV prez. 
G.Bush*ui. A.Saudargas J.Baker’iui pareiškė, jog padidė
jusi įtampa Sovietų Sųjungoje gali sudaryti pavojingų 
padėtį Lietuvos demokratinei vyriausybei, o Sovietų ne
noras pradėti pasitarimus su Lietuva sudaro pavojų Lie
tuvos ateičiai. James Baker’is vėl užtikrino JAV paramų, 
bet pridūrė, jog JAV nenori įsivelti į konfliktų su SSSR 
dėl PABALTIJO, NES TOKS KONFLIKTAS PAKENKTŲ 
VISIEMS. PABALTIJO KLAUSIMĄ, anot jo, GALIMA 
IŠSPRĘSTI DERYBOMIS SU MASKVA.

PARYŽIUJE, ESBP rytiniame konferencijos posė
dyje dalyvavo BALTIJOS respublikų užsienio reikalų mi
nisterial Lennart Meri, Janis Jurkaus ir Algirdas Saudar
gas. Juos (kaip svečius , buvo pasikvietusios prancūzų, 
danų, islandų ir lenkų delegacijos. Popietiniame posėdyje 
dėl jų dalyvavimo posėdžiuose PRANCŪZIJOS ypatingo 
svečio teisėmis, užprotestavo SOVIETŲ delegacija, kuri, 
priešingu atveju grasino pati apleisti salę. Prancūzijos 
suteiktus įgaliojimus užprotestavo SSSR Užsienio Reikalų 
ministeris E. Ševardnadzė ir pasiūlė Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos mlnisteriams įsijungti į Sovietų delegacijos 
sudėtį. BALTIJOS ministerial šį pasiūlymų atmetė. Jie 
buvo paprašyti apleisti posėdžių salę.. Prancūzijos Užsie
nio reikalų min. Rolland Dumas vėliau paaiškino, jog 
Sovietų delegacija buvo kategoriškai nusistačiusi prieš 
pabaltiečių buvimų šioje konferencijoje.

1991. V. 15

LATVIJOJE plačiai ir iškilmingai pažymėtos LAT
VIJOS Nepriklausomybės paskelbimo 72-osios metinės. 
Pagrindinės iškilmės vyko RYGOJE prie Laisvės pamink
lo ir katedros aikštėje. Po mitingo toje aikštėje, kuria
me dalyvavo Respublikos vyriausybės vadovai ir nariai, 
deputatai, įvairių organizacijų atstovai, žmonių minia 
su tautinėmis vėliavomis žygiavo sostinės gatvėmis, gau
džiant visų bažnyčių varpams.. Vakare prie namų langų 
buvo išstatytos degančios žvakės.

LATVIJOJE, Saldus miesto rajone buvo mė
ginama blokuoti aviacijos mokomojo centro teritorijų. 
Tų pačių dienų RYGOJE įvyko piketas prie PABALTIJO 
Karinės Apygardos štabo ir Karininkų namų.

LIETUVOS Laisvės Lyga, KAUNO Sųjūdis ir jau
nalietuviai suorganizavo demonstracijų prie Sovietų ka
riuomenės įgulos Kaune.

Lapkričio mėn. 19 d.
MASKVOJE įvyko LIETUVOS Respublikos ir SSSR 

ekspertų grupių susitikimas armijos ir gynybos klausi
mais. LIETUVOS ekspertų grupės vadovas - Lietuvos 
Respublikos Krašto Apsaugos Departamento generalinis 
direktorius AT deputatas A.Butkevičius. SSSR - Genera
linio štabo viršininkas armijos gen. M.Moisejev*as. Susi
tikime svarstyti busimi SSSR ir LIETUVOS santykiai 
gynybos srityje, Sovietų armijos laikino statuto LIETU
VOJE ir Lietuvos piliečių, atsisakančių tarnauti Sovietų 
kariuomenėje klausimai. M.Moisejev’as patikino, kad 
prievarta prieš LIETUVOS piliečius, atsisakiusius tarnau
ti SSSR kariuomenėje, nebus naudojama. Taip pat buvo 
pabrėžta, kad tiems, kas apsispręs Sovietų armijoje tar
nauti, Lietuvos vyriausybė klūčių nedarys.

Paskelbus LIETUVOS Respublikos AT Prezidiumo 
griežtas protestas, kuris smerkia SSSR karinės įgulos 
Vilniuje lapkričio mėn. 17 d. įvykdytų išpuolį ir smurto 
panaudojimų, prieš taikius piketo dalyvius bei šaudymų 
miesto gatvėse.

LIETUVOS Respublikos AT priėmė nutarimų, ku
riuo atsisakoma SSSR TV antrosios programos transliavi
mo į Lietuvos Respublikų.

Pradėjo veikti LIETUVOS Respublikos muitinės 
kontrolės postas Mažeikių rajone, kelyje į Saldus (Latvi
ja).

VILNIAUS milicijos darbuotojams kasdien pradėjo 
talkinti 200-250 policijos akademijos kursantų.

PARYŽIUJE, minint LATVIJOS Nepriklausomybės 
dienų, nedalyvavo nė vienas JAV pareigūnas.

JAV spaudoje paskelbta JAV Valstybės Departa
mento patarėjo PABALTIJO klausimais Paul Goble nuo- 
mone, jog pirmosios LIETUVĄ pripažins Rytų Europos 
valstybės, o tik po to JAV. i

Iki lapkričio mėn.20 d.
į VILNIŲ atvyko 17 Šiaurės Tarybos narių, SKAN

DINAVIJOS šalių deputatų. Jie tarėsi su LIETUVOS Res
publikos AT. pirm. V.Landsbergiu ir kitais Lietuvos val
džios žmonėmis dėl LIETUVOS ir SKANDINAVIJOS san
tykių išplėtimo politinėje, ekonominėje, kultūrinėje plot
mėje ir kitose gyvenimo srityse.

LIETUVOS Respublikos AT pirm..V.Landsbergis pri
ėmė ŠVEDIJOS nuosaikiosios koalicines partijos delega
cijų, vadovaujamų Kari Dildt*o, kuris yra Tarptautinės 
Demokratų Sųjungos vivcepirmininkas ir rikstago deputa
tas.. -U i ....... . .. ..2 .

ESTIJOS Respublikos ministeris pirmininkas EįSa- 
visaar, sugrįžęs iš JAV, kalboje per Tallinn'o TV pasakė, 
kad JAV administracija pasiryžusi veiksmingiau prisidėti 
prie pastangų, kuriomis siekiama išspręsti PABALTIJO 
respublikų nepriklausomybės klausimų. Keli JAV valsty
bės pareigūnai numato lapkričio mėn. atvykti į Tallinn’a 
ir parengti dirvų aukštesnio lygio pasitarimams tarp 
JAV ir Estijos vyriausybių atstovų. Tarptautinių bankų 
ekspertai,, sutikti Amerikoje, teigiamai vertina Estijos 
vyriausybės pradėtų vykdyti ekonominės reformos prog
ramų ir pažadėjo palankiomis sųlygomis suteikti Estijai 
kreditų ir paskolų.

ESB Konferencijoje DIDŽ. BRITANIJOS premjerė 
Margaret Thatcher paminėjo pabaltiečių norų išstoti 
iš SSSR ir tapti EUROPOS BENDRUOMENĖS nariais. 
Apie BALTIJOS respublikas ryškiai kalbėjo DANIJOS 
ir ISLANDIJOS atstovai. LENKIJOS prezidentas, pavadi
nęs LIETUVĄ kaimynine valstybe, linkėjo Lietuvai tapti 
Europos Bendruomenės nare.

Lapkričio men.20 d.
PARYŽIUJE Pabaltijo valstybių. užsienio reikalų 

mlnisteriams buvo pranešta, jog jie galės sugrįžti į kon- 
feencijų kaip DANIJOS IR ISLANDIJOS delegacijų sve
čiai, bet šios netrukus atsiėmė pakvietimų, bijodamos, 
kad pabaltiečių įleidimas gali paskatinti M.Gorbačiov'ų 
išeiti iš šios konferencijos.

ESB Konferencijos metu BALTIJOS šalių užsienio 
reikalų ministerial, LATVIJOS, ESTIJOS liaudies frontų 
ir LIETUVOS Sųjūdžio vardu, dalyvaujant ŠVEDŲ ir ČE- 
KŲ-SLOVAKŲ delegatams, ESBK Sekretoriatui įteikė 
peticijų, reikalaujančių, kad BALTIJOS respublikų nepri
klausomybės klausimas būtų svarstomas ESBK forume. 
Peticijų pasirašė 320.000 Lietuvos, 300.000 Estijos ir 
100.000 Latvijos gyventojų. Pasirašiusieji reikalauja, 
kad BALTIJOS valstybių atkūrimo klausimas būtų įtrauk
tas į HELSINKIO Procesų ir apsvarstytas Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Konferencijoje Paryžiuje.

iviASKVOJE antrų kartų susitiko LIETUVOS ir 
SSSR oficialios delegacijos. Tartasi del derybų proble
matikos, procedūros, ypač del Lietuvos siūlomo protoko
lo dvišalėms deryboms pradėti. Svarstyti jaunuolių šauki
mo į Sovietų kariuomenę, Lietuvos muitinių kontroles, 
vizų j Lietuvę išdavimo klausimai. Tartasi ekonominiais 
reikalais. Lietuvos delegacijai vadovavo V.Landsbergis 
ir K.Prunskiene, SSSR - N.Ryžkov'as. Paaiškėjo, kad 
abi šalys pasiryžusios nedelsiant pradėti tikrųsias dery
bas del Lietuvos ir SSSR ateities santykių. Tačiau so
vietai žymiai sugriežtino savo nusistatymų Lietuvai ru
pimais klausimais ir mažiau linkę siekti kompromisinių 
sprendimų. Konsultaciniame susitikime jie atmete visus 
siūlymus konkrečiai spręsti Lietuvos problemas. R.Ozolo 
įsitikinimu, SSSR bus priversta pripažinti NEPRIKLAU
SOMĄ LlĖTUVĄ, tuo mažai kas abejoja net pačiame 
Kremliuje, nors vadai to dar viešai nepripažįsta.

BALTIJOS Taryba JŪRMALOJE paskelbė Kreipi- 
masį į SSSR AT, kuriame nurodoma, kad SSSR AT posė
dyje skelbti grasinimai panaudoti jėgų prieš Baltijos 
valstybių įstatymus ir demokratiškai išrinktas vyriausy
bes, yra kišimasis į suverenių BALTIJOS valstybių ir 
Žmonių Teises. įspėjama, kad BALTIJOS valstybių gyven 
tojai, parlamentai ir vyriausybes priešinsis naujai agresi

jai ir tragiškų įvykių analogiškam 1940 -jų metų pasikar 
tojimui.

LIETUVOS spaudoje paskelbtas Lietuvos Respubli
kos asmeninių pajamų mokesčio laikinasis įstatymas.

VILNIUJE įsisteige Lietuvos laisvosios rinkos ins
titutas. Tai visuomenine, valstybes neišlaikoma moksline 
organizacija.

LATVIJOS Žemes Ūkio Ministerijoje įvyko atkur
tos Baltijos šalių Agronomų Sųjungos atstovų susitikimas

Iki lapkričio men.21 d.
PABALTIJO siekius ESBK "viršūnių suvažiavimas 

PARYŽIUJE parėmė daugelio valstybių atstovai. DANI
JOS min.pirm Paul Schluter pareiškė, jog PABALTIJO 
valstybes turi visas kvalifikacijas dalyvauti ESBK dar
buose. ČEKIJOS ir SLOVAKIJOS Federacines Respubli
kos prez.Vaclav Havel pabrėžė, kad Pabaltijo valstybes 
turėtų pilnai dalyvauti HELSINKIO procese. LENKIJOS 
min.pirm. Tadeusz Mazowiecki teige, jog Helsinkio pro
cese turi būti vietos PABALTIJO respubli
koms ir tai privačiai pakartojo Gorbačiov’ui. Už Pabal
tijo teises taip pat pasisakė ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, 
ŠVEDIJOS, VATIKANO, DIDŽ.BRITANIJOS ir kiti atsto
vai. JAV pre z. George Bush savo kalboje apie Pabaltijo 
valstybes neužsiminę.

į VILNIŲ vienai dienai atvyko IZRAELIO min. 
Icchak Perez. Jam rūpėjo žydų emigracijos iš Lietuvos 
klausimai, žydų kultūros paminklų ir tradicijų likimas.

Ties LIETUVOS siena prie DRUSKININKŲ įsitaisė 
BALTARUSIJOS milicininkai-muitininkai, kurie kontro
liuoja įvežimų prekių iš Baltarusijos į LIETUVĄ.

JAV Valstybes Departameno vienas pareigūnas 
pareiškė, jog tolesni JAV ir BALTIJOS valstybių ryšiai 
stiprės. Daugelis JAV pariegunų yra įsitiinę, kad BALTI
JOS valstybių nepriklausomybe yra tik laiko klausimas 
ir nėra reikalo spausti Gorbačiov'ų pagreitinti neišven
giamo proceso.

LIEPOJOS Lietuvių Kultūros Draugija atgavo savo 
namus, kurie prieš 50 metų buvo iš jos atimti.

Lapkričio men.21 d.
JŪRMALOJE (Latvija) įvykos BALTIJOS valstybių 

Tarybos posėdis. Jame dalyvavo respublikų AT pirminin
kai, taip pat Latvijos ir Estijos ministerial pirmininkai. 
Posėdžio dalyviai apsvarstė bendrų koncepsijų įvykių 
Sovietų Sųjungoje atžvilgiu SSSR AT neeilinio posėdžio 
ir Paryžiaus Konferencijos kontekste. Paskelbtas Kreipi
masis į SSSR AT, kuriame pabrėžiama, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija neketina prisijungti prie S.jungos su
tarties, tačiau, kaip ir anksčiau, pasiryžusios vesti dery
bas. Taryba pasiūlė trijų Respublikų Aukščiausioms Ta
ryboms skubiai sušaukti bendrų nepaprastųjį Aukščiausių
jų Tarybų posėdį, į kurį butų pakviesti tarptautinių or
ganizacijų atstovai.

Iki lapkričio men. 22 d.
LIETUVOS MOkslų Akademijos Sociologijos, Filo

sofijos ir Teises Institutas lapkričio men. Lietuvoje pra
vedė apklausų Teigiamai vertinimai tokie: K.Prunskiene 
- 57% (birž.men.61%), V.Landsbergis -385 (28%), A.Bra- 
zauskas-35% (50%), R.Ozolas - 17%(18%), K.Antanavi
čius - 11%(5%), E.Bičkauskas - 95(9%), E.Vilkas-8%(12% 
K.Motieka- 7%(8%), B.Kuzmickas - 4%(1%), Z.Vaišvila- 
3%(3%).

LIETUVOJE baigėsi laikraščių prenumerata. PręlĮ-^. 
minarianiai duomenys- "Lietuvos rytas"-198.416 egz., 
"Valstiečių laikraštis"- 184.835, "Respublika"-! 80.528, 
"Tiesa"-83.572, "Gimtasis kraštas" - 82.452, "Aitvaras"- 
78.182, "Lietuvos aidas" - 62.612, "Atgimimas" - 14.141, 
"Literatūra ir menas" - 13.695.

LIETUVOS Laisvės Lyga reikalauja, kad K.Pruns- 
kienės vadovaujama vyriausybė atsistatydintų. LLL pra
dėjo puolimų ir prieš Respublikos Aukščiausiųjų Tarybų.

ŠILUTĖS rajone- Pagėgiuose, Panemunėje ir Rus
nės saloje - pradėjo veikti Lietuvos ekonominės sienos 
postai.

MAŽEIKIUOSE apipiltas dažais Markso paminklas.
Pasaulio šachmatų čempionas V.Karpov*as už gau

tų per varžybas valiutų nupirko Uzbekijoje pabaltiečiams? 
kurie dalyvavo likviduojant ČERNOBYLIO atominės e- 
lektrinės avarijos padarinius, 30 tonų vynuogių, apmokė
damas ir už oro transportų į Rygų.

MASKVOJE SSSR AT deputatas latvis pulk.Alks- 
nis korespondentams pareiškė, kad jis pasiūlysiųs paskelb
ti išimties stovį, sudaryti nacionalinio gelbėjimo komite
tų iš teisininkų ir ekonomistų, kurie valdytų kariuome
nės ir milicijos rankomis.

SSSR prez.Gorbačiov*ui lankantis ISPANIJOJE 
Katalonijos sostinėje Barselonoje, šios provincijos parla
mento pirmininkas Jordi Pujol viešai pareiškė esųs LIE
TUVOS Nepriklausomybės šalininkas ir nedalyvavo M.Gor- 
bačiov'o kelionėje po šių provincijų. J.Pujol laikomas 
labiausiai prityrusiu Ispanijos politiku.

Lapkričio mėn. 22 d.
LIETUVOS Respublikos AT pirm. V.Landsbergis, 

kalbėdamas AT plenariniame posėdyje pasakė, jog Balti
jos krašto padėtis darosi pavojinga, didelės pastangos 
iš šalies jų destabilizuoja. Jis pabrėžė, jog visos trys 
Baltijos valstybės pasiryžusios imtis visų priemonių at
kreipiant pasaulio valstybių demokratinių jėgų, tarptau
tinių organizacijų dėmesį į grėsmę, iškilusių Lietuvai, 
visų Baltijos valstybių nepriklausomybei.

LIETUVOS Respublikos AT paskelbė Kreipimąsi 
į demokratinių šalių - Saugumo ir Bendadarbiavimo Eu
ropoje pasitarimp dalyvių - tautas ir vyriausybes apie 
Sovietų ketinimus nutraukti ekonominius ryšius su Balti
jos šalimis, uzurpuojant jų suverenias teises per savo 
sienas laisvai palaikyti ryšius su pasauliu. Tas kelia di
delę grėsmę. Tokiu budu SSSR planuoja uždaroje aplin
koje sukelti ekonominę katastrofų ir socialinius konflik
tus ir taip nuversti laisvai išrinktas valdžios struktūras, 
atstatyti komunistinę diktatūrų ir KREMLIAUS ABSO
LIUTIZMĄ LIETUVOS,LATVIJOS ir ESTIJOS teritorijose. 
Vienas paramos būdų galėtų būti neatidėliotinas BALTI
JOS VALSTYBIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS KLAUSIMO 
ĮTRAUKIMAS <( VISŲ SAUGUMO IR BENDRADARBIA
VIMO EUROPOJE PASITARIMŲ DIENOTVARKĘ

LIETUVOS Respublikos min.pirm. K.Prunskiene 
SSSR min.pirm. N.Ryžkov'ui ir Valstybinio Plano komisi
jos pirm. J.Masliukov'ui nusiuntė telegramų, prašydama 
SSSR valstybinio plano komitetų ir SSSR Valstybinio 
Techninio Tiekimo komiteto tarnybas tęsti derybas dėl 
dvišalių prekybinių ir ekonominių ryšių tarp Lietuvos 
Respublikos ir SSSR 1991 metais.
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( tfrartMHnliĮ kronika: 1090 metą, lapkričio mėn.)

VILNIUJE Įvyko LIETUVOS-JAPONIJOS asociacijos 
steigiamasis susirinkimas. Organizacija palaikys Lietuvos 
ir Japonijos kultūrinius, meno bei mokslo ryšius, sieks 
bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo, supažindins su 
japonu gyvenimu, tradicijomis .

ŠIAULIŲ Miesto Tarybos sesijoje depupatai pasisa
kė prieS Statybos Tresto planą - Kultūros Namus išno- 
muoti užsieniečiams, ketinusiems ten Įkurti kazino.

ŠIAULIUOSE lankėsi Lietuvoje viešinti AUSTRIJOS 
Zalcburgo žemės ekspertų delegacija.

Prie VILNIAUS Technics Universiteto Įvyko stu
dentų streikas. Jie protestavo rektoriaus nutarimą "Dėl 
egzaminų, Įskaitų ir kitų atsiskaitymų už studijas, per
laikymo apmokestinimo", priimtų lapkričio 12 d. Rezul
tatas: nutarimas sustabdomas, kol bus patvirtintas nau
jas šio universiteto statutas.

Lapkričio mėn. 23 d.
LIETUVOJE iškilmingai paminėta Lietuvos Kariuo

menės šventė. KAUNE, Karo Muziejaus sodelyje ati
dengti atstatyti Povilo Lukšio ir Antano Juozapavičiaus 
biustai, atstatytas Nežinomojo Kareivio kapas, perke
liant jo palaikus iš Giedraičių. Prie kapo uždegta amži
noji ugnis. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos Respublikos AT 
pirm. V.Landsbergis.

KAUNE prasidėjo Lietuvos šaulių suvažiavimas.
ŠILUTĖS kapinėse atidengtas paminklas gen.ltn. 

Petrui Šniukštai.
LIETUVOS Vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivys- 

tės sąjūdžio prezidiumo ir VILNIAUS Tarybos nariai spau
doje paskelbė viešą laiška LENKIJOS Primui kardinolui 
J.Glemp'ui, kuriame išreikštas susirūpinimas dėl tariamo 
lenkų tautybės žmonių memorandumo apie tariamą 
lenkų persekiojimą Lietuvoje, paskelbtą spaudoje. Jame 
užsipuolamas VILNIAUS arkivyskupas Julijonas Stepona
vičius. Laiško autoriai prašo objektyviai Įvertinti męmo- 
randumo autorių tendencingas užmačias ir tarti savo 
žodį.

Iki lapkričio mėn. 24 d.
LIETUVOS grĮžimo į EUROPĄ Fondas priimtas 

Į Europos Fondų Centrą (EFC), vienijanti daugelį ir kiti^ 
pasaulio šalių fondus. EFC būstinė yra Briuselyje.

VILNIUJE viešėjo aviakompanijos British air space" 
atstovai. Susitiki inuuse su "Lietuvos avlolinijų" vadovais 
buvo aptartos šių dviejų kompanijų bendradarbiavimo 
galimybės.

AMERIKOS Iždo departamentas staiga sulaikė 
Iždo sekretoriaus asistento Bruce Bartlett kelionę Į VIL
NIŲ. Jis turėjo su Lietuvos vyriausybe aptarti perėjimo 
Į laisvo verslo ekonomiką klausimus.

VILNIUJE Įvyko Vilnijos krašto Lietuvos Respubli
kai lojalių delegatų suvažiavimas. Jame dalyvavo 351 
delegatas iš visų Vilniaus krašto rajonų. Į jĮ atvyko AT 
pirm. V.Landsbergis ir premjere K.Prunskiene.

LIETUVOS spaudoje paskelbtas grupės Lietuvos 
žymių žmonių, savarankiškos LKP narių "Kreipimasis 
į savanoriškos LKP narius ir rėmėjus". Jame pabrėžiama, 
kad kritiškai mąstanti, ryžtingai veikianti demokratinė 
LKP dalis, pertvarkos paskatintai situacijai, atsiskyrė 
nuo KPSS, griežtai atsisakė bolševikinių marksizmo-leni
nizmo dogmų, pasmerkė KPSS <prganizacijos Lietuvoje 
padarytas skriaudas bei nusikaltimus Lietuvos žmonėms, 
prisidėjo prie socialdemokratinių idėjų atgaivinimo. Tai 
buvęs rimtas žingsnis, paspartinęs ne tik Lietuvos nepri
klausomybės pradžią, bet ir pradėjęs KPSS irimą. Kvie
čiama dalyvauti neeiliniame partijos suvažiavime.

Prasidėjo LIETUVOS Liberalų Sąjungos steigiama
sis suvažiavimas. Programiniuose principuose teigiama: 
"Pagrindinis LLS tikslas - nepriklausoma ir laisva Lietu
va". Sąjungos valdybos pirmininku išrinktas V.Radžvilas.

VILNIUJE pratęsta ilgalaikė Vilniaus ir Ehrfurt'o 
(Vokietija) miestų bendradarbiavimo sutartis.

RYGOJE prasidėjo tarptautinė konferencija - 
seminaras "GELBEKIM VAIKUS". Šio renginio tikslas 
- vienyti BALTIJOS šalių pažangos jėgas vaikų teisėms 
ginti, atkreipti dėmesĮ Į dabartinę vaikų sveikatos būkl^ 
Pabaltijo regione.

LENKIJOS Respublikos Senato maršalka A.Stelma- 
chovski’s atsiuntė LIETUVOS Respublikos AT pirm. V. 
Landsbergiui laišką-padėką už sveikinimus nacionalinės 
šventės proga.

SSSR prez. M.Gorbačiov'as per spaudos konferen
ciją MASKVOJE pasisakė už SSSR vientisumą ir atmetė 
BALTIJOS valstybių pastangas atstatyti savo nepriklauso
mybę.

Lapkričio mėn.25 d.
LIETUVOS Laisvės Lygos vadovas Antanas Terlec

kas kalbėjo Radviliškyje, Šeduvoje ir Baisogaloje. Jo 
Įsitikinimu, Aukščiausioji Taryba pamažu degraduoja. 
Vyriausybė paperkanti parlamentarus. Pavargo ir AT 
pirm.V. Landsbergis. Vyriausybė turi atsistatydinti, reikia 
reikalauti, kad būtų nepritarta jos programai ir privati
zacijos Įstatymo projektui.

LATVIJOJE įspūdingai pažymėta prisiminimo diena 
vadinamoji "Žvakių Diena". Miško Kapinėse Rygoje ant 
žuvusių už Tėvynę kapų degė tūkstančiai žvakių.Prie 
pirmojo Nepriklausomos Latvijos respublikos prezidento 
Janis Čakste kapo buvo pasakytos kelios kalbos.

Įvyko piliečių teisių - SSSR ir LATVIJOS "TSR" 
konstitucijų gynimo komitetų antrasis visos Latvijos 
suvažiavimas, kuris nusprendė pasivadinti "Visos Latvijos 
visuomenės gelbėjimo komitetu".

Lapkričio mėn. 26 d.
Įvyko LIETUVOS Respublikos AT ir Vyriausybės 

narių pasitarimas, kuriam vadovavo V.Landsbergis. Ap- 
tarti veiksmai dėl didėjančio Sovietų politinio bei eko
nominio spaudimo ir grasinimų Lietuvai.

Iki lapkričio mėn.27 d.
SEIRIJUOSE, Vytauto Didžiojo mirties metinių 

dieną, buvo perlaidojami 9-ių partizanų palaikai.
LIETUVOS Respublikos Užsienio Reikalų min.A.Sau- 

dargas ir derybų su RUSIJA koordinatorius deputatas 
A.Abišala atsiuntė padėkos laišką JAV LB Krašto Valdy
bai už personalinius kompiuterius ir priedus. Jie yra 
panaudojami derybose su SSSR.

{kurta Lietuvos Jaunimo Blaivybės Federacija "Bal
tų Ainiai". Jos tikslas propaguoti jaunimo ir mokslei
vių blaivybę, Į ŠĮ judėjimą Įtraukiant ir studentus. Fede
racija papildys Lietuvos Blaivybės Draugijos veiklą.

LIETUVOS Laisvės Lygos vadovas A.Terleckas 
4 psl.

savo pasisakyme per MASKVOS TV pareiškė, kad Lietu
vos Laisvės Lyga nedalyvaus protestuose prieš Sovietų 
Armiją, ir jis nepritariąs užgauliojimams nacionalinių 
jausmų.

KPSS organizacijos spauda LIETUVOJE paskelbė 
straipsnį apie Lietuvos Respublikos premjerės K.Prunskie- 
nės tėvą Praną Stankevičių, kuris 1945-1947 m.neva 
dalyvavęs banditų būryje, kuris žudęs, žmones. Lietuvos 
Saugumo Departamentas prie Lietuvos Respublikos Vy
riausybės oficialiu pareiškimu paskelbė, kad P.Stankevi- 
čius žuvo nuo sovietinių partizanų rankos 1944 m.kovo 
mėn.25 d. Platformininkų šmeižikiški laikraščiai bus 
patraukti teismo atsakomybėn.

Iš IZRAELIO Į VILNIŲ atvyko naujasis Pasaulinės 
Žydų Sionistų Organizacijos "Sochnut" atstovas Lietuvoje 
Danielius Bliudzas. Toji atstovybė Vilniuje Įsikūrė 1989 
m.

UKMERGĖS "Vienybės" gamykloje lankėsi AUST
RIJOS firmų,gaminančių kompresorinius vožtuvus, atsto
vai, kurie norėtų su Ukmergės Įmone Įkurti bendrą fir
mą.

MOLDOVOJE Įkurta Moldovos lietuvių draugija 
"Lietuva".

MASKVOJE lankės LKP(KPSS) veikėjas V.Šved'as 
ir rašytojas Vytautas Petkevičius su kitais palydovais. 
Jie buvo iškviesti Kremliaus vadovybės.

RYGOJE susitiko BALTIJOS respublikų mokslo 
akademijų vadovybės.

Lapkričio mėn. 27 d.
LIETUVOS Respublikos min.pirm. K. Prunskienė 

atvyko Į Frankfurtą prie Main’o. Wiesbaden'e ji susitiko 
su Hessen'o žemės landtago prez. Klaus Peter Moeler'iu 
Susitikime, kuriame buvo svarstomi ekonominio bendra
darbiavimo klausimai, dalyvavo vietos ekonomikos, tech
nikos, žemės bei miškų tarnybų atstovai.

Į pirmąjĮ posėdĮ susirinko LIETUVOS Respublikos 
AT naujos Lietuvos Konstitucijos projekto ruošimo gru
pė.

LIETUVOS Respublikos AT nutarimu panaikintas 
viengungių,vienišų ir mažašeimiiį SSSR piliečių mokesčio 
Įstatymas Lietuvoje.

LIETUVOS spaudoje paskelbtas Lietuvos Demokra
tinės Darbo Partijos programinių nuostatų projektas. 
Įžangoje sakoma, kad LDDP partija yra parlamentinė, 
socialdemokratinės orientacijos politinė organizacija. 
Jos pagrindinis tikslas - Lietuvos Respublikoje sukurti 
demokratinę pilietinę visuomenę, kurioje būtų Įgyvendi
namos humanistinės vertybės - žmogaus laisvė, dora, 
socialinis teisingumas, darbas ir gerovė, pilietinė santar
vė. LDDP remia visų politinių partijų, visuomeninių or
ganizacijų: ir judėjimų bei piliečių pastangas Įtvirtinti 
demokratiją Nepriklausomoje Lietuvoje, kuri yra lietuvių^ 
tautos valstybingumo istorijos tąsa.

VILNIUJE prasidėjo Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos atkuriamasis suvažiavimas. Dalyvavo apie 500 
delegatų ir svečių. Pastarųjų tarpe - Tarptautinės lais
vųjų mokytojų profesinių sąjungų federacijos atstovas 
Kristof Heise.

SSSR prez. M.Gorbačiov'as išleido Įsaką, kuriame 
spalio mėn. 24 d. priimtas "Lietuvos TSR" politinių par
tijų Įstatymas paskelbtas neturintis juridinės galios nuo 
jo priėmimo dienos ir valstybiniams bei visuomeniniams 
organams, Įmonėms, įstaigoms, organizaęjjoms ir pilie
čiams neprivalomas. j •

Ryšium su susidūrimais su kariuomene LATVIJOJE 
ir LIETUVOJE, SSSR gynybos ministeris D. Jazov'as, 
kalbėdamas per Maskvos TV pranešė, kad dėl veiksmų, 
nukreiptų prieš kariuomenės garnizonus ir Įgulas, atjun
giant elektrą, vandeni ir kt., karinių apygardų vadams 
duotas nurodymas gyvybiniai svarbius objektus paimti 
Į kariuomenės apsaugą. D.Jazov’o kalbos išvakarėse KPS 
S dienraštis "Pravda" rašė, kad LATVIJOJE neva veikia 
ginkluota pogrindžio organizacija "Saugumo taryba" ir 
kad jos slapti skyriai yra daugelyje Latvijos rajonų. Jos 
tikslas - kova už Latvijos išlaisvinimą.

TBILISYJE pasirašyta GRUZIJOS ir ESTIJOS res
publikų bendradarbiavimo sutartis.

Lapkričio mėn. 28 d.
LIETUVOS spaudoje paskelbtas Lietuvos Respubli

kos krašto apsaugos tarnybos Įstatymas, Lietuvos Res
publikos priimtas lapkričio mėn. 20 d.

LIETUVOS Respublikos AT reagavo Į SSSR gyny
bos min.D.Jazov'o Įsakymą ginklu apsiginti ir apginti 
sovietų Įgulų Įrengimus. Pareiškime sakoma, kad sovie
tai laužo Lietuvos Įstatymus, todėl visa atsakomybė 
tenka SSSR vyriausybei už provokacinius veiksmus, už 
kuriuos negali imtis atsakomybės respublika.

LIETUVOS Respublikos AT pirm. V.Landsbergis 
priėmė SUOMIJOS Užsienio Reikalų Ministerijos politinio 
departamento direktorių J ak Kaurinskoski. Svečias susi
tiko su deputatais ir Lietuvos Užsienio Reikalų Ministe
rijos darbuotojais, o sekančią dieną - su Lietuvos-Suomi- 
jos Draugijos nariais.

LIETUVOS Respublikos Užsienio Reikalų Ministeri
joje pasirašyta LIETUVOS ir DANIJOS sutartis dėl dvi
šalių ekonominio ir techninio bendradarbiavimo darbo 
grupių Įkūrimo.

LIETUVOS Respublikos min.pirm K.Prunskiene 
susitiko su Hessen’o Žemės Ūkio min.pirm. Walter Wal- 
man'u, Hessen'o pramonininkų Sąjungos atstovais, versli
ninkais, ekonomistais, žurnalistais.

LIETUVOS Socialdemokratų partija paskelbė Krei- 
pimasĮ Į Lietuvos Respublikos AT ir Vyriausybę, kuriuo 
Lietuvos Respublikos vadovybei siūlo nedelsiant sudaryti 
ir paskelbti Lietuvos žmonėms taikaus pasipriešinimo 
veiksmų programą.

LIETUVOS PEN Centro Valdyba paskelbė pareiški- 
mą,kad rašytojas V.Petkevičius Sovietų centrinėje spau
doje skleidžia šmeižikiškus prasimanymus apie Žmogaus 
Teisių pažeidimus Lietuvos Respublikoje.

Iki lapkričio mėn. 29 d.
VILNIUJE Įvyko BALTIJOS šalių ir BALTARUSI

JOS SSR pramonės vadovų pasitarimas. Buvo svarstoma 
kaip orientuoti Įmones gaminti daugiau ir gerų plataus 
vartojimo gaminių, kaip Įsiterpti Į užsienio rinką.

LIETUVOS Respublikos krašto apsaugos tarnauto
jams parengtos naujos uniformos.

KLAIPĖDOS zonoje pradėjo veikti 11 pasienio 
kontrolės punktų.

KAUNE Įvyko LIETUVOS šaulių Sąjungos suvažia
vimas. Dalyvavo 172 delegatai iš Lietuvos, LSS tremtyje 
Centro Valdybos pirm. M. Abarius, ESTIJOS kaiselltų, 
LATVIJOS aizsargų, UKRAINOS patriotinių judėjimų 

atstovai.
KAUNE grupė rusų inteligentų, remiančių LIETU

VOS NEPRIKLAUSOMYBĘ, Įkūrė laikraštĮ "Kaunaskij 
vestik"(Kauno žinios). Jie buria savo tautiečius Į Kauno 
miesto rusų kultūros bendriją.

LIETUVOJE platinamas atsišaukimas, kurį pasirašė 
'Tėvynės gelbėjimo fronto iniciatyvinė grupė". Reikalau
jama, kad būtų paleistas tautos pasitikėjimą praradęs 
Parlamentas ir Vyriausybė. Panašų atsišaukimą BALTA
RUSIJOJE platina "Tėvynės gelbėjimo sąjunga".

ŠILUTĖS-R USNĖS tiltas vėl vadinamas K.GRI- 
NIAUS vardu.

/ bus daugiau /

MONTREALIEČIAI RUOŠIASI ŠVENTĖMS

1992 m. sueina 350 metų nuo Montrealio įkūrimo. 
Plati renginių programa išjudins šventiniams ritmams 
Montrealio gyventojus gegužės 15 - spalio 22 dienomis. 
Švenčių pasisekimas 1992 m. didele dalimi priklausys nuo 
įvairių kvartalų gyventojų, jų kultūrinių bendruomenių 
įsijungimo renginių organizavime. Paraginimui ir paleng
vinimui dalyvauti yra įsteigta 350 metų Montrealio jubi
liejaus korporacija ir Taryba ryšių palaikymui.

Tokiu būdu įvairūs pasiūlymai - projektai Jaunimo 
skyriui atstovauti miesto kvartalams ir kultūrinėms bend
ruomenėms gali būti lengvai patiekti Korporacijai. įvai
rioms gyventojų grupėms tai sudarys progą pasireikšti 
sau charakteringu būdu, primenant visiems savo troški
mus, savo gyvenimo būdą.

Korporacija nustatė galutinę datą - birželio 15 d. 
pasiūlymų - projektų įteikimui. Projektai bus peržiūrėti 
tarp birželio 15 ir rugpjūčio mėn. 1 dienos.

Dalyvavimui užsiregistruoti anketos jau randasi 13- 
koje Accės Montreal biuruose, 12-koje kultūros namų 
patalpose, Tarptautinių ryšių biure. Daugiau informacijų 
žiūrėkite skelbimą. Skambinkite tel: (514)-872-1992, pra
šant Service des relations avec la communautė.

JEIGU ESI MONTREALIO GYVENTOJAS
BET KURIOS KILMĖS, 

NUO GEGUŽĖS MĖN. 15 d.
IKI SPALIO MĖN. 12 d. 1992 m.

- pasigarsink:

Patiekite savo projektus 
iki 1991 m.

birželio mėn 15 d
įsiems montrealiečiams iš visur 

1992-ji metai bus labai spalvingi.
Pasiruoškite švęsti Montrealio gyvastin

gumo 35U metų! Atvykite išreikšti savo 
bendruomenės dinamizmą. Sustiprinkite 
ryšius su savo kaimynais. Iš naujo susipa
žinkite su miestu ir jo daugybe priemiesčių, 
daugybe aspektų.

Visi montrealiečiai patiekite savo su
manymus, kaip reprezentuoti įvairias bend
ruomenes 1992 metų šventiniuose rengi
niuose.

Registracijos anketas galima gauti: 1* Ac- 
ce’s Montreal biuruose, maisons de la Cultu
re de Montreal ir la Corporation des Cele
brations du 35Ue anniversaire de Montreal 
(1642-1992). Parinkti projektai bus pakelbti 
rugpjūčio mėn. 1-mą savaitę, 1991 m.

Daugiau informacijų gausite tel:
872-1992.

CELEBRATIONS 
MONTREAL 

1642-1992

329, rue de la Commune quest, Montreal, (Quebec) H2Y 2E1

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS, 
Remk ir aukok tautos fondui!

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės audrą.
Aukas arba palikimus slųsklme Tautos fondui:

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



BE KA L T Ė S Valentinas Gustainis .»

/Autorius praleido 15 mėty Sibire, tremtyje Ir lageriuo
se. Spausdiname ištraukę 15 neseniai Lietuvoje pasiro
džiusios Jo knygos. Red./.

/ tęsinys /
Koktu buvo stebėti tokias plėšikavimo scenas. Nedavė 

ramybės mintis, kad tereikėtų mums susivienyti, ir jie 
nedrūtų prieš mus kelti rankos. Užsiminiau apie tai šalia 
gulinčiam Pranevičiui.

- Tamsta organizuok, o aš dar gyventi noriu...- atsa
kė jis.

Visi kaliniai žinojo, kad skųstis kalėjimo administraci
jai dėl urkaganų siautėjimo kamerose nebuvo jokios pras
mės. Vadinamieji liaudies priešai tyčia būdavo vagimis 
apleidžiami, kaip kokiais parazitais, kad tik daugiau nu
kentėtų. Šie į "liaudies priešus" žiūrėdavo labai is aukšto 
niekinamai, kaip pavojingus visuomenei. Be to, kalinys, 
kuris viešai ar slapta skųsdavosi administracijai ir pa
minėdavo vieno ar kito zeko pavardę, tuoj būdavo apskel
biamas "stukačium", "šnipu", slaptu "kūmo" bendradarbiu. 
O tokie pagal tradiciją buvo be jokio pasigailėjimo muša
mi. Taigi ir man neliko nieko kita, kaip prisitaikyti prie 
vilkiškų įstatymų. Tačiau kamavo klausimas, kodėl man 
reikia gyventi drauge su vilkais?

Mūsų kameros urkiai Morzės ženklais susikalbėjo su 
gretima kamera, kurioje sėdėjo moterys. Mūsiškiams pa
sirodė, kad jos turinčios tabako. Kaip su jomis susisiekti? 
Kaip to tabako gauti? Nutarė praardyti kameros sieną 
tiek, kad galėtų pas v moteris bent ranką įkišti. Ilgai ne
galvodamas, vienas iš vagių man už nugaros pradėjo nu
slėptu metaliniu šaukštu krapštyti kalkių skiedinį, kuriuo 
buvo surištos plytos. Reikėjo saugotis, kad iš koridoriaus 
nepastebėtų^ sargybiniai. Todėl pareikalavo, kad aš spe
cialiai sėdėčiau^ ties ta ardomos sienos vieta. Taigi, sėdė
jau šalia parašos, už~ mano nugaros susirietęs šaukštu 
darbavosi urkis, pamažu krapštydamas kalkių skiedinį ir 
vieną po kitos išimdamas plytas. Per kokias porą valan
dų siena ties manim buvo jau praardyta, vyrai padavė 
ranką moterims, pasisveikino. Deja, rūkalų iš jų negavo. 
Bet vyrams kilo noras visai pas jas nulįsti. Toliau didinti 
skylę buvo nesunku. Tas urkis tebesidarbavo už mano 
nugaros, netrukus turėjo atsiverti skylė vyrui pralįsti. 
Bet kaip čia tokį darbą ilgiau paslėpsi, kai jau pro dvie
jų kamerų vilkelius matyti jo rezultatai? Moterų pusėje, 
matyt, tokio skylės kamščio kaip aš nebuvo. Prižiūrėto
jai pamatė skylę sienoje. Pasirodė pats viršininkas ir du 
seržantai. Jie žinojo, kad to sienos pralaužimo organiza
torius Užkurinecas, ir atėjo išvesti jį į karcerį. Tačiau 
šis atsisėdo^ kampe toli nuo durų, apsistatę moliniais du
benėliais, iš kurių mes valgydavome balandą, ir ramiai 
sau laukė. Kai kalėjimo viršininkas pareikalavo, kad jis 
tuojau išeitų iš kameros, Užkurinecas labai oriai jam at
sakė:

- Niekur iš kameros aš neisiu! Atsitraukit, jei dar no
rit gyventi!

Toks atsakymas įpykino vieną iš seržantų.
- Nėr čia ko paisyti! Fronte ir ne su tokiais susido- 

rodavom, - atkirto tas seržantas ir jau buvo besirengiąs 
griebti jį už sprando.

Tačiau drąsus banditas to nė kiek neišsigando.
- Jei nori likti gyvas, nelįsk! - kuo ramiausiai pakar

tojo Užkurinecas, tebesėdėdamas savo kampe ir laikyda-
smas rankoje kietą molinį dubenėlį.

- Palikite jį! - paliepė seržantui kalėjimo viršininkas.
Taip tą vakarą nebuvo įvykdytas administracijos spren

dimas vagių vyresnįjį izoliuoti karceryje. Kameros sieną 
tuojau užmūrijo, metalinį šaukštą atėmė. Tačiau netrukus 
pasitaikė kita proga įmesti Užkurinecą karcerin.Šį kartą 
tai j>avyko, nes jam buvo staigiai užmesti tramdomieji 
marškiniai. Mūsų kamera keletą dienų laisviau kvėpavo. 
Aš vėl ėmiau gauti savo cukraus porciją. Deja, netrukus 
jis grįžo, tapęs dar irzlesnis, dar priekabesnis.

Pagaliau, po keleto nesėkmingų bandymų, pavyko mus 
Tulūne įgrūsti į Stolypino vagoną, važiuojantį į vakarus. 
Jau pačiame Tulūne vagonas buvo sausakimšas. Pakelėje 
įvarė dar geroką būrį. Sėdėjome vieni ant kitų, nežmoniš
kai išsikėtoję, negalėdami pajudinti nei rankų, nei kojų. 
Todėl kai atvažiavome į Krasnojarską, mano kojos vėl 
buvo sutinusios iki pat kelių. Turiu pasakyti, kad tas su
tinimas išgelbėjo mane nuo Norilsko - patekau į lengvo 
režimo lagerių sistemą, kur atgavau sveikatą tiek, kad 
vėliau jau įstengiau baigti savo terminą ir katorginio 
režimo speclageriuose Karagandoje. Liaudies patarlė "Nė
ra to blogo, kuris neišeitų į gera" mano gyvenime dau
gelį kartų pastivirtino...

Vos tik spėjo mus atvaryti į Krasnojarsko kalėjimą, 
išgirdome įsakymą čia pat, kieme, nusirengti kaip nauja
gimiams. Zekams tai ne pirmiena. Pasirodo, Norilsko 
lagerių gydytojai tikrins mūsų sveikatą, tikriau sakant, 
mus išrūsiuos ir spręs, kas tinka į šiaurę, į tą Norilską, 
o kas tenai nepageidaujamas. Kalinių rūšiavimas pagal 
sveikatą, t.y. pagal jų darbingumo laipsnį, vadinasi komi- 
savimas.

Tais laikais lageriuose gydytojų komisijos suskirstyda- 
vo kalinius į penkias grupes. Visai sveikiems ir jauniems 
būdavo suteikiama I kategorija, sveikiems, bet jau pagy
venusiems - II, apysveikiai vyresnio amžiaus kaliniai su 
nedideliais sveikatos sutrikimais patekdavo į III kategori
ją, laikini distrofikai arba turį fizinių trūkumų, pavyz
džiui, vienarankiai ar vienakojai, gaudavo III individua
laus darbo kategoriją ir galiausai visiški klipatos - perse- 
nusieji, akli, bekojai, berankiai, galutinai sugadintomis šir
dimis, patekdavo į IV kategoriją, t.y. invalidumo arba 
nedarbingumo kategoriją. Pastarieji, nors ir laikomi patai
sos darbų lageriuose, patys duonos neužsidirbdavo, todėl 
puvo vadinami valstybės išlaikytiniais. Visų silpnųjų zekų 
svajone būdavo kaip nors patekti į tą IV invalidų kate
goriją,. ypač Stalino laikais.

Didieji gamybiniai lageriai būdavo suinteresuoti gauti 
tik sveikų zekų kontingentą, nes čia reikėjo vykdyti są
junginės reikšmės uždavinius. Tenai priimdavo tik pateku
sius į I ir II kategoriją. Kitas grupes siųsdavo į žemės 
ūkio lagerius, į plataus vartojimo prekių gamyklas, buvo 
ir specialūs invalidų lageriai, pavyzdžiui Taišete.

Tą dieną atvarytus zekus, patvoryje ant žalios pieve
lės išrengę, komisavo keturi Norilsko lagerių gydytojai, 
taip pat kaliniai. Tai daktarai Margulis ir Haskinas, nu
teisti kaip dalyvavę nunuodijant Maksimą Gorkį, Fastas 
buvo berlynietis, Skapovičius - lenkas, matyt, dalyvavęs 
"Armija krajowa" karinėje organizacijoje.

Mano sveikatą ėmė tikrinti Margulis, pasitardamas su 
greta jo dirbančiu Fastu. Juodu nustebo, kad mano taip 
nepaprastai ištinusios kojos. Apžiūrėjęs mane, visai neži
nodamas, kas aš per vienas, net neįtardamas, kad toks 
klipatėlė galėtų suprasti lotyniškai, Margulis savo kolegai 
199l.V.15

Fastui pareiškė: "Tertia: arterio- cardio sclerosis, distro- 
phia myocardii". Komisuojamas kalbėjau tik tiek, kiek 
reikėjo atsakyti į klausimus. Gydytojas spausdintame Plau
kelyje užrašė mano pavardę, gimimo metus, bausmės 
straipsnį, o kitoje lapelio pusėje - komisavimo rezultatą. 
Paskui įtraukė mano pavardę į sąrašą ir pažymėjo, kad 
aš priskirtas trečiai kategorijai, taigi, Norilskui netinka
mas.

Netrukus ir asmeniškai susipažinau su tais gydytojais. 
Sužinoję, kas aš toks, jie vaišindavo mane skaniais kąsne
liais, pasakodavo įdomių nuotykių. Tik aš niekaip neišdrį
sau pasiteirauti plačiau apie tą Maksimo Gorkio nunuodi- 
jimo bylą, nes pats absoliuačiai netikėjau, kad jie būtų 
galėję tokioje niekšybėje dalyvauti.

Krasnojarsko mieste tebuvo tik vienas Norilsko lage
rių persiunčiamasis skyrius, kuriame galėdavo tilpti kokie 
penki tūkstančiai kalinių. Miesto apylinkėse, Zlobine, 
buvo kitas, daug didesnis persiunčiamasis skyrius. Kalinius 
į Norilską plukdydavo specialiomis baržomis. Iš tenai 
grįžusieji pasakojo, kad baržų triumuose itin šėldavę urka- 
ganai, pabėgimo tikslais jie prakiurdydavę baržas, ir jos 
kartais nuskęsdavusios su visais zekais. AŠ tokios kelio
nės labai bijojau, vis prisimindavau Užkurineco grasinimą 
mane baržoje likviduoti. Beje, tą Užkurinecą Krasnojars
ke pasitiko Norilsko konvojus su antrankiais ir nuvarė į 
patį griežčiausią izoliatorių, įrengtą giliai žemėje itin 
pavojingiems kaliniams.

Tuo metu Krasnojarske buvo berods penki dideli lenti
niai barakai kaliniams sezono metu laikyti. Čia buvo 
įrengta ambulatorija ir stacionaras, nes is tiek žmonių 
visuomet pasitaiko sunkių ligonių. Buvo čia nebloga pir
tis, kurioje ir aš gavau išsiprausti ir pirmą kartą pasi
keisti daugiau kaip du metus laiko neskalbtus Rastenio 
dovanotus baltinius. Baltinių keitėjas, labai mandagus ka
linys - ar tai dailininkas, ar tai poetas, trumpai su ma
nim priepirtyje šnektelėjęs, specialiai parinko labai šva
riai išskalbtus, dar apynaujus baltinius. / bus daugiau /

PER BALKANŲ 
KRAŠTUS

Stasys Dalius
/tęsinys/

Po Belgrado miesto apžiūrėjimo, popietį turėjome lais
vą, tad dar miesto autobusu vėliau važiavom pasižvalgy
ti. Krautuvės mažai skiriasi nuo kitų miestų, prekyba 
privatinėse rankose, ant kiekvieno kampo įvairūs kioskai 
su žurnalais, atvirukais ir minkštais gėrimais, kur coca 
cola pirmauja. Taip pat šoninėse gatvelėse restoranai, 
alinės, nedidelės krautuvėlės medžiagų, drabužių, batų. 
Žmonių irgi būriai po darbo vaikščioja, apžiūrinėdami 
pirkinius arba susėdę alinėse, girkšnoja. Matosi labai daug 
rūkančių šiuose kraštuose. Visos tos nedidels prekybos 
yra privačiose rankose, tik didžiosios departamentinės 
krautuvės* yra valdžios kontroliuojamos. Laisvai įėję į res
toraną, išgėrėme alaus, o gatvėje vaikščiodami suvalgėm 
po dešrelę.

Vakare daugelis mūsų grupės buvom užsirašę pietums, 
kurie papildomai kainavo po 3 dolerius. Belgrade visi 
prašmatnūs restoranai su programa, susispietę Skadarlija 
rajone, kur Vieneme-Dva Jelena vakarieniavome. Per 
pietus ir po, linksmino penkių muzikantų orkestras, kurie 
vaikščiojo aplink stalus grodhmi. Gan įdomiai praleidome 
vakarą, besiklausydami įvairių melodijų ir buvo nuostabu, 
kad šiame socialistiniame krašte tokios žmonių masės 
vakarais suplaukia į tuos restoranus. Per gatvę vos gali 
prasistumti prie įėjimo, kur eilės laukianačių patekti į 
vidų.
Karalių mauzoliejus

Paviešėję dvi dienas Belgrado mieste, pasileidžiam per 
Serbiją tolimesnei kelionei. Sekančią dieną turime padary
ti 450 km. kelio. Išvažiavus iš miesto, tuoj prasideda 
kalnai, slėniai, miškai. Ypač šiame rajone daug miškų ir 
mažu upelių, kurie kerta kelius. Todėl per Antrą pasauli
nį karą vokiečiams čia labai sunkiai sekėsi kariauti, nes 
partizanams buvo labai palankios sąlygos miškuose ir 
kalnuose slėptis.

Sustojame Topola miestelyje, Kur atokiau kalvoje Op- 
lenac, yra mauzoliejus karališkai Karadjordevic šeimai. 
Miestukas nedidelis, beveik tik viena gatvė, aplinkui dide 
Ii miškai ir miško taku, palikus autobusą apačioje, tenka 
kopti aukštyn į mauzoliejų-bažnyčią. Šią šv. Jurgio vardo 
bažnyčią pastatė Petras I Karadjordevic, Serbijos ir Ju
goslavijos karalius 1912 m. ir joje įrengtose kriptose 
palaidoti marmuro plokštėm apdengti šios dinastijos pali
kuonys, pradedant pirmuoju tos seimos Petrovic, kuris 
kovojo prieš turkus ir tapo atstatytos Serbijos 1804 m. 
valdovu. Jo iškeltas sarkofagas yra prie altoriaus, o ki - 
tame šone stovi sarkofagas bažnyčios statytojo Petro I.

Lipame laiptais aukštyn, o iš abiejų pusių miškas supa 
visą aplinkumą. Tik viršun užkopus, pro medžių šakas 
pasimato balta, su trimis kupolais, bizantinė serbų orto
doksų bažnyčia. Didelės masyvios durys veda vidun dailiai 
išpuošton ir dekoruoton bažnyčion. Sienos ir lubos ištisai 
dekoruotos mozaika, o mozaikos plytelės apdengtos 20 
karatų auksu. Mozaikiniai paveikslai tęsiasi per visas sie
nas ir lubas, niekur nepaliekant tuščios vietelės. Brangus 
sietynas, sveriąs 1500 kg,, kabo nutysęs žemyn nuo lubų. 
Daugybė žvakidžių prie altoriaus, kur dvi kėdės iš mar
muro skirtos karaliui ir karalienei. Ypatingai puošnus ir 
gyvas mozaikinis paveikslas, vaizduojąs bažnyčios staty
toją karalių Petrą I nešantį auką Marijai. Pagal vadovo 
aiškinimą, mozaika dengia 3,500 kv. metrų plotą ir pa
daryta iš 40 milijonų atskirų gabaliukų, vaizduojančių 
įvairius šventuosius ir istorinius Serbijos didvyrius.

į pačią kriptą - mauzoliejų nusileidi laiptais žemyn, 
apačion bažnyčios. Čia sienos irgi ištisai išpuoštos mo
zaika. Kriptoje grindyse, apdengtose marmuru su vardo 
įrašais, palaidota 19 dinastijos narių, o dar 17 kapų be 
užrašų yra tušti. Paskutinė ten buvo palaidota 1945 m. 
karaliaus Petro II teta Persida. Prie karalių kapų nestovi 
garbės sargyba ir tik smalsių turistų žingsniai kaukši 
marmuro grindimis. Prieangyje pardavinėjami atvirukai, 
įvairūs suvenyrai, kuriuos turistai labai noriai perkasi.

Apžiūrėję puošnią bažnyčią-mauzoliejų, grįžtam 
prie autobuso ir leidžiamės toliau per vasara alsuojan
čius laukus. Pakelėse vėl matome gerai apdirbtus plotus 
su augančiais kukurūzais, nupjautais kviečiais. Matosi 
.atskiri vienkiemių namukai - visi mūriniai, raudonais čer 
Ipių stogais. Praslenka ir maži kaimeliai bei miesteliai. 
Prie kaimų glaudžiasi kapai su atskiromis šeimų laidoji
mo koplyčiomis. Šiaip kapai apdengti marmuro plokštė
mis, mažai matosi kryžių. Prie sodybų sodai ir vynuo
gynų eilės.

Prie mauzoliejaus važiuodami buvome išsukę iš greit
kelio, tad dabar vėl atvingiavome atgal. Kiekvieną rytą 
vadovas Itzak paskoja ir aiškina apie kraštą ir jo istori
ją, kartais iškalba visą valandą. Yra iškalbingas, įdomiai 
pasakoja ir yra malonu jo klausytis.

Autobuse kiekvieną dieną keičiamės sėdynėmis be 
jokių sutrikimų, eidami iki paskutinės sėdynės ir po to 
kita puse pirmyn. Daug įvairumo ir įdomumo kartais 
įneša jauniausia keliauninkė Krissy savo judrumu ir gy
vumu, kuri viskuo domisi ir bėgiodama niekad nepavargs
ta.
Kaukuolių bokštas

Pietums stojame Niš vietovėje, pakelės restorane. 
Bendrai, pakelėje, kol važiuojame apmokamu keliu, yra 
gazolino stotys ir laikas nuo laiko - moteliai. Taipgi 
kelyje nemaža atomobilių bei sunkvežimių.

Niš vietovė yra pergyvenusi žiaurų epizodą, kai Ser
bija buvo pavergta ir valdoma turkų, nes čia serbai 1809 
m. sukilo prieš turkus. Žiaurių kautynių metu serbų lyde
ris Sindjelic savo pistoleto šūviu uždegė ir susprogdino 
turkų parako sandėlį, kur žuvo daug turkų. Po kautynių, 
turkų Hurshid Pasha įsakė žuvusiems serbams nukapoti 
galvas, nuskalpuoti ir sumūryti į bokšto sienas, kad tuo 
atbaidytų serbus nuo pasipriešinimo sukilimų. 952 kaukuo- 
lės buvo įmūrytos į sieną. To likusio bokšto sienos su 
kaukuolėinis dabar randasi po stogu, viduje, apdengtos 
aplinkui stiklu. Šis žiaurus paminklas yra su pagarba lan
komas ir prisimenamos sunkios laisvės kovos, vestos prieš 
turkus. Daugelis kaukuolių dabar jau yra sudūlėjusios ir 
iškritusios is sienos. Kitos dar tebestovi, akių kiaurymė
mis žvelgdamos į gyvuosius, primindamos, kad laisvės 
atkovojimas brangiai kainuoja. Prie kaukuolių bokšto yra 
pastatytas paminklas - biustas serbų didvyriui Sindjelic.

Niš miestas turi 150.000 gyventojų, universiteto ir 
industrijos centras, geležinkelio mazgas, trečias dydžiu 
Serbijos miestas. Už Niš kiek pavažiavus, tuoj atsiduriam 
kalnuose, tarpukalnių šlaitais paliai upelį, kur tenka pra
lįsti per trejetą gan ilgų tunelių. Po to vėl kalnai nutols
ta ir pasiekiam platų, slėnį. Čia Kranje mieste popietinis 
sustojimas ir netrukus pasiekiam ketvirtą Jugoslavijos 
tautą - Makedoniją.

Skopje - Makedonijos sostinė
Makedonija iki pirmojo karo išbuvo turkų valdoma, 

nes turkų buvo užimta jau nuo 1392 m. ir tik po karo 
santarvininkų buvo priskirta Jugoslavijai. Tačiau ne visa 
Makedonija pateko vienai valstybei, nes buvo padalinta į 
keturias dalis, kurios buvo priskirtos Graikijai, Bulgarijai, 
Turkijai ir Jugoslavijai. Makedonija yra likusi nesantaikos 
obuolys tarp šių valstybių, nes kiekviena savinasi likusias 
dalis sau ir tarp valstybių santykiai nėra nuoširdūs. Kiek
viena šių vlstybių savo teritorijoje turi Makedonijos pro
vincijas.

Ir pro Makedoniją važiuojant matosi, kad tai žemės 
ūkio kraštas, auginantis medvilnę, ryžius, kurkurūzus, 
vaisius ir daržoves. Turi ir savo alyvos. Skopje mieste 
randasi alyvos rafinerijos. Miestą pasiekiam 6 vai. vakare. 
Jis plačiai išsiplėtęs ir turi 1/2 mil. gyventojų, o Make
donija apie 2 mil. gyventojų.

Continental viešbutis, kuriame apsistojame, yra prie
miestyje, visai dar naujas 11 aukštų. Vestibiulyje suveny
rų krautuvė su užrašu, kad per dvi savaites uždaryta dėl 
atostogų.! Kita viešbučio mažesnė krautuvėlė irgi' užda
ryta, nes darbo valandos tik iki penkių. Socialistiniame 
krašte niekas nesirūpina didesniu pelnu, nors turistų auto
busai užplūsta po darbo laiko. Bendrai Jugoslavijoje, kad 
ir viešbučiai nauji, arba perstatyti seni, is lauko gražiai 
atrodo, bet viduje su daugeliu trūkumų: tai durys neužsi
daro, vanduo tualete vos čiurlena, arba koridoriuje už 
užuolaidų paslėpti aprūdiję, nedažyti langų rėmai ir apie 
palanges didžiausi mūro plyšiai. Čia mat, nėra savininko 
akies, kuris viską mato ir sutvarko, nes čia viskas vals- 

-tybės.
Šiame viešbutyje gauname kambarius pirmame aukšte, 

tad nereikia keltuvu naudotis, užlipam laiptais. Lovos 
paprastos, tik medinės dėžes, ant kurių padėtas- gan 
minkštas matracas. Kambariuose nėra televizijos, tik te
lefonas. Po vakarienės restorane susibaudėme su Jonu 
pasiekti miesto centrą. Nuo viešbučio eina autobusai, 
kurių bilietas kainuoja 6 denarai (apie 50 centų).

Miesto centrą pasiekiam jau saulei nusileidus, tad 
ilgai žvalgytis negalim, nes norime dar šviesoje sugrįžti 
į viešbutį. Tuojau matosi, kad šis kraštas jau muzulmo- 
niškas, nes mieste kyšo mečečių minaretų bokštai. Daug' 
masyvių didžiulių pastatų. 1963 m. Skopje buvo žemės 
drebėjimo beveik visiškai sunakinta, o dabar pilnai atsta
tyta moderniškais ir naujais pastatais. Daugelį rūmų pa
statė su pagalba atskubėjusios svetimos valstybės, pav. 
Prancūzija pastatė pašto rūmus, kitos - kitas įstaigas. 
Žemės drebėjimo sugriautų pastatų nei pėdsako nelikę, 
viskas naujai atstatyta. Griuvėsių niekur nesimato.

Pražygiuojam dairydamiesi bent kelias gatves, daugu
ma krautuvių uždarytos, tik mažesnės atdaros. Makedo
nijoje jau gatvėse nešvaru, daug šiukšlių ir purvo aplin
kui. Lipam laiptais iš vienos gatvės kiton aukštesnėn. 
Siauri cementiniai laiptai sukasi spirale, o čia smarvė 
neapsakoma, nosį riečia, nes žmonių išmatų krūvelės 
stūkso kampuose, reikia saugotis, kad neįliptum. Mat čio
nai miestuose nėra publikai tualetų, todėl užkampiuose 
smarvė ir nešvara. Greit iškopiam į kitą gatvę, kur suve
nyrų krautuvėlės ir restoranai atdari. Prie vienos papra- 
šom atvirukų ir apie Skopje tursitines knygutes. Jaunas 
pardavėjas greit suranda, nors lange ir nebuvo išstatyta. 
Susikalbam pusėtinai angliškai. Betemstant, pėsti patrau
kiam atgal į viešbutį. Čia pakeliui beeinant daug mažų 
apgriuvusių, apšepusių namukų, kuriuose žmonės gyvena. 
Jau žymiai blogesnis vaizdas ir netvarka kaip kitose Ju
goslavijos dalyse. Atrodo viskas daugiau apleista, nepri
žiūrima, netvarkoma, nepaisoma švarumo.

Makedonijos sostinėje testovime vieną naktį ir ryte 7 
vai. pakilom kelionei, nes reikia tą dieną padaryti 500 
km. kelio. Vos iš Skopje išvažiavus staigiai pasiekiam 
tarpukalnes ir stačius akmenų kalnus. Kertam tunelius ir 
kelias veda Vera upės stačiais šlaitais. Pliki, aukštyn ky. 
lantys kalnai, gilios daubos, o apačioje labai išsekusi 
upė. Pravažiavus kalnų grandinę jie nutolsta į šalis ir 
pasiekiam lygumą, kur plačiausi laukai vynuogynų drie
kiasi į abi puses. Vynuogynai prižiūrimi, laistomi ir labai 
vešliai auga. Trumpai vėl pasiekiam kitus kalnus. Iš jų 
išnirus vėl vynuogynai žaliuoja. Po poros valandų pasie
kiam Graikijos sieną. Jugoslavijos pusėje muitininkai per
eina per autobusą, žiūrėdami, ar turime pasus ir po to 
pamosavę ranka, praleidžia važiuoti į Graikijos^ pusę. O 
čia vadovas surinkęs pasus, nuneša į muitinę suštampuoti. 
Mums nereikia nei iš autobuso išlipti. / bus daugiau /
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KLF SUSIRINKIMAS, 
TARYBOS VALDYBOS 
RINKIMAI.
Prašančiųjų pašalpos sąra
šas ilgėja.

Stepas V a r a n k a
Truputi apie Fondą

Iš peržiūrėto ir papildy
to išleisto fondo statuto 
1990 m. įžangos žodyje 
sakoma: "Kanados lietuvių 
bendruomenė buvo įkurta 
ir pradėjo veikti 1952 me
tais. Tačiau bet kokiai 
veiklai išvystyti trūko lėšų. 
Kilo mintis suorganizuoti 
fondą, kurio pagrindinis ka
pitalas - gautos aukos bei 
įnašai - būtų neliečiamas, 
ir tik šio kapitalo uždirb
tos palūkanos galėtų būti 
panaudojamos Bendruome
nės veiklai paremti".

Gana ilgai užtruko, kol 
fondo idėja tapo realybe. 
1957 m. lapkričio mėn. 30 
d. K LB Krašto Taryba 
savo suvažiavime nutarė 
tokį fondą steigti ir pava
dinti jį Kanados Lietuvių 
Geležinio Fondo vardu. 
Buvo paruoštas ir statutas. 
Nebuvo tačiau išrinkti 
pareigūnai, kurie rūpintųsi 
minimo fondo reikalais.

1961 m. spalio mėn. 7- 
8 dienomis KLB Krašto 
Tarybos suvažiavime vėl 
iškilo šis klausimas. Šį kan 
tą buvo išrinkta ir suda
ryta komisija iš Vinco 
Ignaičio, Stepo Jakubicko 
ir Petro Januškos. Jie turė
jo paruošti naują statutą 
ir fondą pavadinti trumpes
niu vardu: KANDOS LIETU
VIŲ FONDAS.

Beveik po metų, 1962 
m. rugsėjo 15-16 d.d. KLB 
Krašto Tarybos suvažiavi
mas priėmė šios komisijos 
paruostą statutą. Jos na
riai buvo išrinkti į fondo 
organizacinį komitetą. Ši 
data yra skaitoma KLF 
veiklos pradžia.

mi kai kurie statuto punk
tai. 1987 m. fondo metinia
me narių susirinkime dėl 
pastebėtų statute esamų 
netikslumų buvo nutarta 
sudaryti komisiją: adv. J. 
Kuraitė-Lasienė, adv. Al - 
gis Pacevičius ir dr. Pet
ras Lukoševičius ir įgalioti 
ją dar kartą peržiūrėti, 
patikrtinti ir perredaguoti 
turimą statutą ir jį pateik
ti sekančiam narių susirin
kimui patvirtinti.

Šis naujas papildytas ir 
perredaguotas KLF statu
tas lietuvių ir anglų kalba 
atspausdintas 1990 m.
- Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo metais, šiais 
1991 metais buvo išsiunti
nėtas visiems fondo na
riams su pakvietimu į me-| 
tinį narių susirinkimą š.m. 
balandžio mėn. 28 d., 1 
vai. p.p. Toronto Lietuvių 
Namuose, 1573 Bloor St. 
W. Toronto, Ontario.
Susirinkimas

Nesant kvorumui, susirin
kimą 1:30 vai. p.p. atidarė 
tarybos-valdybos pirm. dr. 
Silvestras Čepas, pakvies
damas Prisikėlimo parapi
jos kleboną kun. Augustiną 
Simanavičių, OFM, sukalbė
ti invokaciją. Po to susrin- 
kusius fondo narius sveiki
no Lietuvos generalinis 
konsulas Kanadoje Haris 
Lapas, palinkėjęs fondui 
augti ir stiprėti, kad galė
tų remti ne tik išeivijos 
lietuvybės reikalus, bet ir 
kiek galint padėtų Lietu
vai jos kovoje atgauti pil
ną nepriklausomybę. Po 
konsulo sveikinimo žodį ta
rė KLB krašto valdybos 
pirm. J. Krištolaitis. Raštu 
sveikino laikraštis "Nepri
klausoma Lietuva".

Po sveikinimų buvo suda 
rytos mandatų, nominacijų 
ir balsų skaičiavimo komi
sijos. Praeito metinio pro
tokolo skaitymą atliko ilga
metė fondo sekretorė Z. 
Bersėnaitė-Cers, kuris be 
pataisų buvo priimtas.

Pirmas KLF narių posė
dis įvyko 1964 m. balan
džio mėn. 18 d. Jame 
buvo išrinkta pirmoji Fon
do Taryba. Pradžia buvo 
sunki. Narių ir lėšų telki
mas vyko labai lėtai. 1967 
6.26 d. fondo vadovybės rū 
pėsčiu buvo gautas iš val
džios "charteris". Tam 
tikslui reikėjo keisti statu
tą ir anglų kalba pateikti 
valdžios įstaigai jį patvir
tinti ir užregistruoti.

Po to dar kelis kartus 
buvo keičiami bei papildo-

Tarybos ir valdybos 
pirmininko pranešimas

Čia pateikiu pirm. dr. 
Čepo sutrumpintą praneši
mą. Praeitieji 1990 metai 
fondui buvo gana sėkmingi. 
Neliečiamas kapitalas pra
šoko $1,500,000 sumą. 
Steigiant fondą, nebuvo 
net sapnuojama pasiekti 
tokią sumą. Svajojome 
apie $500,000.

1990 m.gale fonde buvo 
1969 nariai, iš kurių 336 
buvo naujai prisirašę ir 
38 mirusieiji, įrašyti jų

iiii LIETUVIU KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

pagerbimui.
Narių skaičiaus padidėji

mas, tai 1989-1990 m. va
jaus vaisius, kurį fondo 
vadovybė pravedė išsiųsda
ma 2500 laiškų tiems lie
tuviams, kurie dar nebuvo 
fondo nariais. Tapti KLF 
nariu, tai garbės reikalas. 
Reikia įmokėti nario įnašą 
$100.- Negalint įnašą įmo
kėti iš karto, galima mo
kėti dalimis.

Augant fondo kapitalui, 
fondas gauna daugiau palū
kanų, kuriomis stiprina 
lietuvišką veiklą Kanadoje 
ir remia Lietuvos reikalus.

Pernai Kanadoje lankan
tis Lietuvos "Vingio" an
sambliui, su juo kartu bu
vo atvykęs Technikos uni
versiteto rektorius dr. 
prof. Edmundas K. Zavads- 
kas. Jam prašant, buvo 
nupirktas universitetui 
kompiuteris. Tam reikalui 
fondas paskyrė $5000.- 
Trūkstamą sumą pridėjo 
inž. G. Šernas. Oficialiai 
kompiuteris universitetui 
yra "išnomuotas" už $2.-
Jeigu Lietuvos priešai no

rėtų jį pasisavinti, fondas 
teisiškai galėtų pareikšti 
savo reikalavimą jį atgau
ti.

Fondo vadovybė 1990 
m. atspausdino paskuti
niame narių susirinkime 
priimtus papildytus ir Ka
nados valdžios patvirtintus 
fondo įstatus - Statutą 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Dr. Čepas savo ir visų 
fondo narių vardu pereiškė 
padėką fondo įgliotiniams: 
J. Pleiniui - Hamiltonas, 
B. Staškevičiui - Montre- 
alis, G. Skaisčiui - Niaga
ros pusiasalyje. E. Petraus
kui - Londone, V. Januš
kai - Manitoboje, J. Skar
džiui - Ste. Marie, inž. A. 
Paškevičiui - Ottawoje (jo 
apylinkė šiuo metu jau yra 
įnešusi $10,500. Praėju - 
siais metais daugiausia 
aukų surinko fondo valdy
bos vice-pirmininkas, Ha
miltono įgaliotinis J. Plei- 
nys).

Pranešėjąs paminėjo, kad 
ryšium su įvykiais Lietu
voje atsirado nemažai įvai
rių vajų, renkančių aukas 
įvairiems tikslams, jų tar
pe ir Lietuvai; tautiečiai 
mažiau aukoja KLF. Fondo 
vadovybė tikisi, kad Kana
dos tautiečiai savo fondą 
ir toliau nuoširdžiai rems 
ir savo testamentuose jo 
nepamirš.

Žvelgiant į Fondo ateitį 
kyla susirūpinimas, nes dau
guma fondo narių yra vy
resnio amžiaus. Jaunosios 
kartos narių skaičius nėra 
džiuginantis. Vienas kitas 
yra tėvų įrašyti nariais.

(Čia norėčiau paminėti, 
kad, kaip sąrašas rodo, dau
guma prašančiųjų pašalpų

Kanados Lietuvių Fondo metinio susirinkimo pravedėjai Toronte. 1991.4.28 d. Is kaires: Dr.
S. Čepas, Tarybos —Valdybos, pirm. ; Zita Bersėnaitė— Cers, sekretorė; J. G. Skaistys, valdybos 
narys ir mažai matomas J. Pleinys, vice—pirmininkas. Nuotr. Stepo Varankos-

yra iš jaunimo organizacijų. 
Kiek iš jų yra fondo na
riais? Nežinau. Čia yra tik 
rašančiojo pastaba).

Baigdamas pranešimą, 
dr. Čepas pareiškė padėką 
Tarybos Jr Valdybos na
riams už atliktus darbus, 
įgaliotiniams, iždininkui Ka
zimierui Čepaičiui už 
kruopščiai vedamą buhal
teriją, taupant fondui išlai
das, Fondo tarybos sekre
torei Z. Bersėnaitei-Cers 
už tvarkingą protokolų su
rašymą.

Su šiuo susirinkimu bai
giasi Tarybos ir Valdybos 
kadencija. Šiame susirinki
me reikės išrinkti 12 kan
didatų į Tarybą 3-jų metų 
kadencijai. Pranešimas 
baigtas linkėjimu, išrinkti 
pajėgius ir darbingus kandi 
datus naujai valdybai, kad 
ji šį, taip labai reikalingą 
mūsų Fondą, ugdytų ir stip
rintų.
Pasiūlyti kandidatai

Pasiūlyti kandidatai se
kančia eile, slaptu baisa - 
vimu gavo balsų: S. Čepas 
-176, K. Čepaitis - 201, 
Eug. Čuplinskas - 172, S. 
Dalius - 92, J. Gustainis 
-164, R. Jonaitienė - 175, 
L. Kuliavienė -110, P. 
Kuras - 200, dr. P. Luko
ševičius - 198, J. Pleinys- 
179, Br. Saplys - 70, J. 
Skaistys - 183, J. Stankus 
-165, V. Vaičiūnas - 186,- 
ir J. Vyšniauskas - 30. 
Trys mažiausiai gavę balsų 
atkrito. Susirinkime su 
teise balsuoti dalyvavo 79 
nariai su 280 įgaliojimų. 
Iš 79 balsavimo lapelių 3 
buvo sugadinti.

• Jaunųjų Talentų Popie
tėje, Anapilio salėje š.m.ba- 
landžio mėn.28 d. dalyvavo 
5 mergaitės ir du jaunuo
liai. Pianinu grojo Arija 
Batūraite, Ieva Kanovičiūtė, 
Vanesa ir Renata Staškevi-

MOKA:
8 % už 90 dienų term, indėlius 
8 % už 6 mėnesių term, indėlius
8 % už 1 m. term. Indėlius 
8'4% už 2 m. term. Indėlius 
8'4% už 3 m. term. Indėlius 
8'4% už 1 m. GIC mėn. palūk.
9 % už 1 m. GIC invest, pažym. 
9)6% už 2 m. GIC invest, pažym. 
9)6% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už RRSP Ir RRIF Ind. (variable rate)
9 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
9'4% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
9’4% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind.
8 % už namų planą - OHOSP 
7'4% už taupymo sąskaitą 
734% kasd. pal. sąsk. viri 10.000 
£%% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo.......... 12 %
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

1 metų .................. 10'4%
2 metų .................. 10)6%
3 metų .................. 1034%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ..... 10'4%
(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI VIRŠ 84 MILIJONŲ DOLERIŲ
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos, kelionės čekiai (American Express).

MasterCard Kredito kortelė su PARAMOS vardu

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečia
dieniais - nuo 9 v. ryto Iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais . 
Ir penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 1 v. po plotų BŪSTINĖ: Lietuvių namai — 

1573 Bloor Street West, Toronto. Ontario M6P 1A6 
TELEFONAS: 532-1149.

Parapijos kredito kooperatyvas
~~t------ 999 College .St., Toronto. Ontario M61I 1A8

Telefonai: (4 I <>) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:

90-179 d. term. ind. ... 
180-185 d. term. Ind. ...
1 metų term. Indėlius ..
2 metų term. Indėlius ..
3 metų term. Indėlius ..
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
1 metų GlC-mėn. palūk. 
RRSP, RRIF Ir OHOSP
RRSP Ir RRIF-1 m. term. Ind. 9'4% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. Ind. 9)6% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind 9)6% 
Taupomąją sąskaitą ......... 7)6%
Kasd. pal. taupymo sąak.. 8 % 
Kasd. pal.čeklų sąsk.lkl... 5)4%

8’4% 
8’4% 
8’4% 
8)6%
8) 6%. 
9'4%
9) 6% 
9)6%
8)6%
8’4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ........................ 12'4%
Sutarties paskolas

nuo ........................ ) 2’4%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 10)6%.
2 metų .................. 1034%
3 metų .................. 1 T %
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ...... 10)6%

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir morglčlus Iki rs% Įkai
noto turto vertės. Parduodam^ pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokesčio už Grą
žytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 48 milijonų dolerių
Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

čiūtės,Aidas Batūra, o 
smuiku- Justas Šimonėlis. 
Jauniausioji- Vilija Pečiuly
tė padainavo "Kiškio dai
nę". Programai buvo pasi
rinkti pasaulinių kompozi
torių kūriniai: J.S.Bach, 
W.A.Mozart, T.H.Bayly 
ir kt. Popietę surengė 
Anapilio P-jos Tarybos 
Kultūros Sekcija, pirminin
kaujant sol.Slavai Ziemely- 
tei. Ji taip pat vadovavo 
programai. Atlikėjai gavo 
gražius žymenis atminimui, 
paruoštus Vyt.Balčiūno.

Lietuvių Namų 
Žinios

• MOTINOS DIENOS pietus 
buvo surengti gegužės mėn. 
12 d., sekmadienį. LN vy
rai apdovanojo motinas, 
prisegdami joms po gėlelę 
ir pavaišindami vyno taure.

e Sėkmingai ir gražiai 
paminėtas ATŽALYNO 
dvidešimtmetis. Plačiau 
- sekančiame "NL" nume
ryje. ATŽALYNAS dabar 
pradeda ruoštis gegužinei, 
kuri įvyks liepos mėn. 14 
d., sekmadienį ir kviečia 
visus rezervuoti šię datę.

e Gegužės mėn. 6 d. po
pietėje dalyvavo 250 žmo
nių. Svečių knygoje pasira
šė po 1 iš Kauno, Šilutės 
ir Vilniaus ir 2 iš Švėkšnos.

Su svečiais supažindino 
ir pranešimus atliko LN 
visuomeninės veiklos komi
teto pirm.Kristina Damba- 
raitė-Janowicz.

• Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo:

po $1000 - J.Pikelis,
A.Senkus, E.K.Šlekiai; po 
$500- K.B.Čepaičiai, P.Z. 
Sakalai (Hamilton,Ont.);
po $300- E.Dubininkas, 
R.Krilavičius; $250- H.Su- 
kauskas; $140- M.Jakubaus
kas; po $100- O. Bakšys 
(Hamilton,Ont.), L.S.Ole-
kai, Prisikėlimo Parapijos 
Taryba, G.Šičiūnas, E.Si- 
maitis (Hamilton,Ont.),

e TARPTAUTINIS KARA-
VANAS Toronte šiais me
tais vyks birželio 14-21 
d.d. Lietuvių paviljonas 
VILNIUS bus įrengtas Prisi
kėlimo P-jos patalpose. 
Paviljono organizavimui 
yra sudarytas specialus 
komitetas, kuriam pirmi
ninkauja V. Taseckas.
"Atžalyno" ansamblis at - 
liks meninę programą.

Šiais metais pelnas 
bus skiriamas Lietuvių 
Slaugos Namų vajui.

J.E.Mazulaičiai (Hamilton, 
Ont.); $50 - A.Prunskus 
(Burlington,Ont.).
• A. a. Henriko Ch veduko 
atminimui: $100- L.J.Ado
mavičiai; $55- T.B.Stanu- 
liai; po $50- N.Belan, J.
Feric, E. Lorenc, B.Stalo- 
raitienė; po $40 - K.Poš- 
ka, G.Rukavina; po $25 
- K.P.Budrevičius, E.ČIŽ1- 
kienė, A.Kazanavičius; 
$22.77 - Č.F.Anušiai (Det
roit,MI, JAV); po $20 - 
L.Balsienė, R.Bražukienė, 
A.V.Bubeliai, M.Dambarienė 
E.Docienė, L. Dūda, V. Gu
daitis, F.V.Ignaičial, V.
Kazlauskas, V.Kulnys, B.
Laučys, Medžiotojų ir Žūk- 
lautojų Klubas "Tauras", 
J.Pacevičienė, M.Perdizuk, 
L.Pocienė, N.Preibienė, 
D.Radzevičlenė, D.Ren- 
kauskas, V.Sendžikas, E.Si- 
maitis (Hamilton,Ont.), 
A.Skilandžiūnienė, V.A.Šim- 
kai, E.K. Šlekiai, A.Valčiū- 
nas, A. Valadka, K.B.Žūtau- 
tai; po $10 - A.Aperavi- 
čienė, M.Camilleri.P.Spil- 
chak, A.Valienė; $5 - S. 
Mackevičius;

a. a. P.Pranaičio atmini
mui: $50 - S.J.Poška.

Iš viso LSN statybos 
fonde yra $436,140. Aukos 
priimamos "Paramos", Pri
sikėlimo P-jos" ir "Talkos" 
kredito kooperatyvuose. 
Aukas galima siųsti ir tie
sioginiai šiuo adresu: LAB
DAROS FONDAS, Lietuvių, 
Slaugos Namai, 1573 Bloor 
St.W., Toronto, Ont.,M6P 
1A6.

Humoro ir satyros žurnalui "ŠLUOTA" rei
kalinga mūsų finansinė parama. Trūksta pinigų 
nupirkti tekstams rinkti kompiuterį, kuris bū
tinai reikalingas. Banko išduotą $US čekį ame
rikoniškais doleriais galima siųsti registruota
me laiške, betarpiškai, šiuo adresu:

LITHUANIA - USSR 232722 
VILNIUS, Bernardinų g. 8-8 
„ŠLUOTA"

arba: "Šluotos" atstovui Kanadoje ir JAV: 
M. ČAPKAUSKAS, 
854 - 39-th Avė., 
La Salle, P. Quebec, 
H8P 2Y5 Tel: 366-4629.

AUKOTOJŲ PAVARDĖS BUS PASKELBTOS. 
Iš anksto dėkojame už Jūsų talką. "Šluota"

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

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

DRA ŪDA----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

6 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montrea
Nuotr. Tony Photo Studio

DEŠINĖJE -

"NL" Spaudos Vakare- 
Baliuje atliko programų 
torontiefiiai: Valdas Rama
nauskas ir Vaclovas Povilo
nis.

Aušra Jakimavičiūtė, 
sau akomponuodama kank
lėmis, padainavo 3 liaudies 
dainas.

Žemiau -
red.Birutės Nagienės pasa
kytas žodis Spaudos Vakare

Labų vakarę,mielieji tautiečiai,-
nejaugi nuplaukia vėl vieneri metai, kai šioje 

salėje balandžio mėn.28 d. praeitais metais buvome susi
rinkę tradiciniam - metiniam Spaudos Baliui-Vakarui? 
Ne tik tradiciniam, bet ir ypatingam 1990 metais, nes 
tada minėjome šio Montrealyje leidžiamo lietuviškojo 
laikraščio "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" 50-tuosius gy
vavimo metus. Buvome tada ypatingame pakilime dar 
ir dėl to, kad vos prieš 47 dienas, KOVO 11-TĄJĄ, 
lyg Aleliuja varpais ar karo pabaigos sirenomis nuaidėjo 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO PASKEL
BIMAS. Nuo anos dienos ŠIANDIEN praėjo 13 mėnesių 
ir 3 dienos.

Per tę laikę musę laikraščio puslapiuose išsipūtė 
straipsnių pavadinimų, vedamųjų raidės, dažnai sumirgė
davo, visus informuojant ir STAMBIOS anglų bei prancū
zų kalbose antraštės ir vedamieji apie LIETUVĄ. Visa 
tai ženklino, kad visus giliai sujaudino LIETUVOS KE
LIAS - PABALTIJO VALSTYBIŲ KELIAS - j LAISVĘ 
NUO OKUPACIJŲ, NUO SVETIMŲJŲ DIKTATŪRŲ. Y- 
patingi metai LIETUVAI IR MUMS, ypatingi metai ir 
PASAULIUI.

Kę reiškia SPAUSDINTAS ŽODIS ir SĄŽININGAS 
ŽURNALISTAS - galėjome įsitikinti ne tiktai žiūrėdami 
TV žinių programas, bet ir sekdami visakalbę spaudų. 
Tuo metu- ir dabar - "NL" Redakcija pajuto didelį vie
ningumų su skaitytojais, nes kas tik pastebėdavo straips
nį apie Lietuvų ar išgirsdavo kokį atsiliepimų radijo 
programoje,ar diskusijas televizijos laidose - paskambin
davo, atsiųsdavo iškarpų straipsnių ir politinių karikatūrų. 
Tas pasidalinimas nesumenko ir šiais metais, ir visų 
darbuotojų vardu čia reiškiu nuoširdžiausių jiems padė
kų.

į lietuviškųjį Montrealyje leidžiamų laikraštį at
kreipė dėmesį ir Montrealio didysis dienraštis "THE GA
ZETTE", ir CBC, CJAD Radijo bei televizijos stočių 
progrėrnų vedėjai - žurnalistai.

Tai buvo mums, kurie dirbame "NL" valdyboje, 
redakcijoje ir administracijoje, o taip pat ir visiems 
skaitytojams džiugus siurprizas, o kartais ir neraminan
tis ( ar sugebėsime tiksliai, taikliai, greitai, įdomiai, 
įtikinamai, na, ir įmanoma anglų ar prancūzų kalba at
sakyti, pasisakyti?). Kartais iš tų čia paminėtų įstaigų 
buvo pasiteirauta ir pasiteiraujama vienokių ar kitokių 
žinių, ar patikslinimų apie Lietuvų. Ir tuomet, ne kartų 
pagalvojame, kaip GERAI IR KAIP SVARBU, kad ATSI
LAIKĖME ir galime pasitarnauti mes, lietuviai ir čia, 
ir po 50 metų su savuoju spaudos žodžiu. O tas ŽODIS 
- TIESOS ŽODIS -Šį KARTĄ MŪSŲ IR KITAKALBEI 
SPAUDAI - TAIP SVARBUS LIETUVAI IR LIETUVIAMS!

Nes jis - NEMELUOTAS IR AIŠKUS -(SĄMONINA 
TEISYBĘ, TIKRO JAUSMO IR TIKRO VEIKSMO GALIĄ. 
Tik per tokį žodį mes ir užsiangažuojame, ir parodome 
savo kultūros laipsnį. Toks ŽODIS IŠTARTAS VASARIO 
16-tųję, KOVO 11-tęjų, SAUSIO 13-tųjų- pašventintas 
kraujo auka, VASARIO 9-tųjų!

TOKS ŽODIS - liudija visuotinę, gilių žmogiškos

VkniliiMIs lietuvių bankelis Kanadoje I
Įsikūręs nuosavuose namuose

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6 

TeL 544 - 7125.

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kaad. pal. čekių aąak. Iki.. 7.5% 
santaupas......................... 6%
kasd.pal.taupymo s-ta.....5.5%
90 dienų Indėlius ............   9%
1 m. term, indėlius...... ...9.5%
1 m. tsrm.lnd.mtn.psl... 9% 
3 m. term.Indėlius...........9.5%
RRSP Ir RRIF (pensijos |...7% 
RRSP Ir RRIF 1 m............. 9.5%
RRSP Ind. 3 m.................... 9.5%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas......  15%
neklln. turto pssk. 1 m.......n%
nekll.turto pask. 3 .. 11.75% 
Nemokamas čekių Ir sąskanų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama nartų gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

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

1991. V. 15 7 psl.

kultūros dvasię ir TOKS ŽODIS LAIMI VISO PASAULIO 
DĖMESĮ, o GAL PAJUDINA IR SĄŽINĘ. .

AR GALĖTUME DABAR TYLĖTI? AR REI
KIA DABAR TYLĖTI?

Poetas Jonas J u š k a i t i s posme Lietuvai 
rašo:

"VIENAS TVIRTAS ŽODIS DAR TAVE PALAIKO, 
DAR TURI JAM LAIKO: TAI PATI ŽINAI.
NORS PASKUM PRATARTUM IR VISUS PO

LAIKO , -
JO LAIKU NETARUS - DINGTUM AMŽINAI../

Savo žodį TAIP pasakė LIETUVA. O išgamų žo
džiai...teprasmenga į pelkes.

Todėl ir visi "NL" darbuotojai, nežiūrint įvairių 
sunkumų, darbe ir asmeniško gyvenimo vingiuose, pasi
ryžę ir 51-uosius metus atlaikyti. Džiaugiamės visi, ku
rie tiesioginiai dirbame laikraščiui, kad jaučiame jus

hamilton
• Intensyviai ir darbingai 
praėjo Hamiltone šių metu 
Kanados šaulių suvažiavi
mas. Jį praturtino savo 
dalyvavimu ir garbingieji 
Šaulių Sęjungos nariai iš 
Lietuvos. Plačiau - kitame 
"NL" numeryje.

• Specialus komitetas Lie
tuvos Našlaičiams Gelbėti 
surengė pusryčius su lote
rija. Renginys labai pavyko 
dėl Hamiltono lietuvių 
nuoširdaus reagavimo į f 
šię specifinę pagalbų. Vei
kiama ir toliau, renkant 
suaukotus drabužius vaikų 
pagalbai. Informacijas su
teikia D.Vaitiekūnienė, 
tel:383-6423.

• Hamiltono Lietuvių Pen
sininkų Klubas ruošiasi 
savo pavasariniam tradici
niam pobūviui, kurio proga 
bus pagerbta jo dainos 
vienetui 5 metus vadovau
janti Aldona Matulisz. 
Kadangi šis Klubas dainuoja 
jau 13 metų, tai šio pava
sario programoje girdėsime 
ir kai kurias pirmęsias 
dainas, kurias Klubo nariai 
mėgo dainuoti.

©TAVIŠKIAI ŠOKA IR 
DAINUOJA NAUJAME 
ANSAMBLYJE

Š.m. sausio mėn. Otta
woje įsikūrė naujas tauti
nių šokių ansamblis,"Vingis'.' 
Jam vadovauja Giedre Ab
romaitienė. Akordeonu akom
panuoja Petras Jurgutis, o

dainų moko muz. Loreta 
Lukšaitė-Cassidy.

Šokėjų susirenka 26, nuc 
16 iki 45 m. amžiaus. Dau
gelis yra šokę įvairiuose 
ansambliuose Toronte, Mont 
realyje ir Londone (Ont.), 
bet yra ir tokių, kurie pir
mą sykį turi progos išmok
ti lietuvių liaudies šokių. 
Dabartiniu laiku "Vingis" 
yra vienintelis meno viene
tas Ottawoje, užtat jauni
mas ir jaunos šeimos susiei 
na su dideliu entuziazmu. 
Kadangi Ottawoje nėra lie
tuvių parapijos, nei lietu
vių namų, "Vingio" šokėjai 
nuomuoja patalpas baleto 
mokykloje savo repeticijom.

Sekmadienį, birželio m. 
2., 3 v.p.p., įvyks pirmasis 
"Vingio" ansamblio pasiro
dymas. Kartu su šeštadie
ninės mokyklos mokiniais 

Stogo danginai ar talaynal skambinkite tel

Richard 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle 
Geriaaeiaa » at ar 4 j as ir darbo atlikėjas ntogdengya 
GUY BICBARD, karia jaa sestai lieta viena p atara aa j a

esant arti, jūs, mieli bendradarbiai, skaitytojai, malonus 
talkininkai. Jūsų visokeriopas dėmesys duoda mums jėgų 
ir toliau sukti galvas, kaip padaryti laikraštį įdomiu, 
prasmingu, neleidžia sustingti pirštams barškinant maši
nėlėmis ir neriantis į kupetas visokių kitokių leidinių 
ir laikraščių.

Laikas bėga. Per greitai! Reikia naujų darbuotojų, 
kad ir ateinančiam penkiasdešimtmečiui dar UŽTEKTŲ 
RANKŲ, pernešti TIESOS ir SURIŠANČIO ŽODŽIO A- 
PIE LIETUVĄ, apie mus, kurie jos NEPAMIRŠTA ir apie 
tuos, kurie tos kilnios Lietuvos dėka stengiasi būti...

ŽMONĖMIS.
Šį vakarę, vėl čia susitikę, pasidžiaukime saugioje, 

malonioje, savoje aplinkoje, pasigėrėkime kūrybiška-me- 
nine programa ir sugrįžę namo, pasakykime- buvo labai 
smagu, ir gerai, kad yra ir toks laikraštis - "Nepriklau
soma Lietuva".

Nauja Otawos Šokių grupe “Vingis” ruošiasi pirmam pasiroaymui oirzenu • u. r>..UUJC
G. Abromaitienė iŠ kairės ; muzikė L. LukSaitė-Cassidy ir akordeonistas P. Jureutis » dešines. 

Nuotr. J. Abromaičio.

atliksime koncertą "Graži 
Musų Šeimynėlė". Koncer
tas sujungs lietuvišku^ šo
kius, dainas ir eilėraščius.
Koncertas vyks Andrė Lau- 
rendeau gimnazijos audito
rijoje, 235 McArthur Ave.,

Vanier.
įejimas-laisva auka. Po 

to bus kavutė su vaišėmis. 
Kviečiame visus Ottawos 
apylinkės lietuvius paremti 
šį renginį ir gausiai daly
vauti!

oooooooooooc

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

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 

Toronto tel.: (416) 886-7659

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
tLECTRICIEN CONTRACTOR

TEL: 366-5484

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALLION 
LASALLE.QUt H8P2C6

LAIDOJIMO

MF FUNERAL HOME^ 
Ir j.F.WILSON Ac SONS lnc?W

V123 MaploBlv.. 5 7 84 Verdun AvW
Fchateaagay. Qae. Verdon,QueS 

Tel: 691-4763 * Tel: 767-9958 
į MODERNIOS KOPLY^IOsB



Įmontreai
• KAPŲ LANKYMAS.

Ateinantį sekamdienį, ge
gužės 19 <j., 3 vai. p.p. 
šauliai lanko mirusių brolių 
ir sesių šaulių kapus. Visi 
renkasi 3 vai. prie kapinių 
koplyčios. Bus sukalbėtos 
maldos ir pagerbtu šaulių 
kapai. Kunigas šventins 
naujus paminklus.

VISUOTINAS SUSIRINKIMAS
KLK Moterų Draugijos 

Montrealio Skyriaus valdy
ba rengia visuotinų nariu 
susirinkimų birželio men. 2 
<L, 1991 nų po IT vat. 
Milų, Seselių patalpose. 
Bus maža programa ir 
vaišes. Prašomos dalyvauti 
visos nares, taip pat yra 
laukiamos ir naujos. Inf.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
KLB „Montrealio A-kės 

Valdyba po visuotinio susi
rinkimo perrinkta ir papil- 
dyta,pasiskirste pareigomis: 
plrm.-Artlnas Staškevičius, 
vice-plrm.-Vincas Piečattis, 
Vytautas Gruodis-visuomeni- 
niams reikalams, Juozas 
šiaučiulis-sekretorius, Bro
nius Niedvaras-iždininkas,

Donaldas Giedrikas-renginių. 
reikalams, Vitalija Pečiu-, 
kaitytė-Keršulienė- infor
macijai, Vilija Lukoševičiū- 
tė- ryšiams su provincine 
vyriausybe, Kostas Toliušis 
-Milijoninio Pagalbos Lie
tuvai Vajaus reikalais.

Revizijos komisijų suda
ro Augustinas Mylė, Leo
nas Balaišis, Juozas Pie- 
čaitis.

XHHHHHHHHMHHHHHHHK************************** ******* 

MONTREALIO "NIDOS" KLUBO PIETŲ METU AUKOJO 
KANADOS LIETUVIŲ MILIJONINIAM PAGALBOS 
LIETUVAI VAJUI:

$300 - A.Mylė; po $200: J.Čialka, J.Skučas; po $50
- Tėv.kun.J.Aranauskas,SJ, B. Kirstukas, Miss Genteman; 
po $20 - J.Kandižauskas, V.Žemaitaitis; po $10 - M.Ma
žeikienė, Pr.Juodkojis, J.Pukteris; $ 5 - J.Krikščiokaitis.

Pietų pelnas - $648.76 taip pat buvo skirtas tam 
pačiam tikslui($400-iš to pelno buvo i teikta anksčiau).

Nuoširdi padėka VISIEMS.

LIETUVOS MINISTERIO PIRMININKO
GEDIMINO VAGNORIAUS IŠLEISTUVIŲ PROGA 
KANADOS MILIJONINIAM LIETUVOS PAGALBOS 
VAJUI AUKOJO:

po $1.000- V.Pėteraitls, A.Pėteraitienė; $500- O.Sit- 
kauskienė; $200 - J.G.Zableliauskai; po $100 - G.Mont
vilienė, J.R.Piečalčial, A.Matusevičius; $90 - Keturkų 
šeima; po $50 - A.Rudytė, H.B.Nagiai; po $40 - J.P.A- 
damoniai, Br.Bulota, M.Markauskas; po $30 - MNP Sese
lės, A.Petraitytė, J.Mališka; $25 - J.Ladyga; po $20 
-P.Slapšinskas, A.J.Blauzdžiūnal, L.Balaišis, J.Seidys, 
J.šulmistras, V.Kačergius, J.Kandižauskas, A.Kalvaltis, 
J.Gražys, J,Jurėnas, K.Andruškevičlus, J.Krujelskis, I.Va- 
zallniklenė, J.Adomonis, A.Augaitiš, P.Barteška, A.V.Ker- 
Žuliai, L.Urbonas, L.Kudžmienė, O.Cečkauskiene, A.Ziu-

(
Dr. JONAS MALISKaI 

Tel.: 866-8235 I

Or. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297

D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI
1440ST. Catherine St. W. SuPe701

Montreal, P.O. H3G 155

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon,

DSNTU GYDYTOJAS-OHRURGAS 
8606 Centrale, (kemp.45 a*> 
Suite 109, LaSalle, Que. 
HOP 1N5. Tel. 394-4058.

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: 360-9745 ir 365-0505

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

TeL (514J-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. MSe. L.M.C.C. F.R.C.S. (c) 

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

Qu& H3G 1L5 TdL: 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: (5141-871-1430

8 psL

KLK Moterų Draugijos Montrealio skyriaus narės prie savo Atvelykio stalo.Iš kairės: N. BagdŽiunienė, D. 
Stankevičienė, E. Kerbelienė, J. Adomonienė — narės ir G.Kudžmienė — pirmininkė . Nuotr. J. PieČaičio.

kas, V.Kličienė, J.V.Zurkevičiai, J.Skučas, B.Baltuškevi- 
čius, K.Mickus; $15 - B.Jungmeisteris; po $10 - V.Jony
nas, M.Petrauskis, B.Staškevičius, V.Sabalys, M.Juodviršis, 
V.Jakonis, P.Girdžius, G.Alinauskas, J.Dalmotas, G.Ged- 
vilienė, K.Martinėnas, E.Bitnerienė, J.Kisielis, V.Viliušie- 
nė; $7 - Pr.Šultė; po $ 5 - V.Daniliauskas, J.Adomaitis.

VISIEMS nuoširdi padėka.

KANADOS LIETUVIŲ MILIJONINIAM PAGALBOS 
LIETUVAI VAJUI AUKOJO:

$ 1.000 - E.J.Paunksniai; po $500 - J.Kibirkštis, Ar. 
Staškevičius J.Zabielienė; $250 - Il.Maziliauskienė; $200 
- E.Bitnerienė; po $100 - P.Juodkojis, A.J.Blauzdžiūnal, 
L.Adomonis, P.Girdžius, S.Mockus (Antano Mockaus at
minimui), p. Ptašinskienė, Z.Barysas; $50 - J.Jocas (Tėv. 
J.Kubiliaus atminimui).

VISIEMS nuoširdi padėka.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
J.Štropus (2 m.), A.Barkauskas, AŽK aže m ėkas,

St.Vyšniauskas, Ė.Radzevičiūtė, P.Breichmanas, A.Slap- 
šinskas, J.Dalmotas, P.Gabrys, T.Strombys, C.Senkevičiu& 
J.Valiulis, dr.J.Kazak, J.Keršys, V.Priščepionka, L.K.Bar- 
šauskas, P.Katelė, J.Naruševičius, J.Urbanavičius, Mrs.Z. 
Kaminsky (2 m.); K.Simkus ($36), T.Stanulis, V.Keturakis, 
A.Bušma, S.Mockus (2 m.), G.Janulaitis, E.Paunksnienė, 
Lietuvių Klubas "Vytis”, J.Malcius, P.Petrušaitis(4 m.), 
J.Meilutis (2 m.), K.Adomaitis, A.Paukštaitienė (2 m.),A- 
Matusevičius, J.lšganaitis;

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$ 15- K.Lukošius; $10- A.Keršys; po $5 - B.Ruk- 

ša, P.Šukys, A.Rusinas, B.Saplys, K.Toliušis, V.Pilkauskas, 
J.Gedminas, J.Paulaitis;

.4 į J i

"NL" ATSIUNTĖ AUKŲ:
Po $100 - Lietuvių Namai Toronte, Toronto Lie

tuvių Pensininkų Klubas; $20 - kun.St.Šileika,SDB; $5- 
V. Trečiokas.

VISIEMS - nuoširdžiai DĖKOJAME’ "NL"

EAGAN REALTIES INC

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

patarnavimas

BRONIUS NIEDVARAS
Buk 766-3586 Res.: 487-4938

LIETUVIŠKA RADIJO
USBUiKMUItSfl PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12 vai. šoklia. 

Programos YeOjaai LIUDAS STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr., Duverney, Lavai,P.Q. H7G 4K7 

Tel: 669 - 8834

SPAUDA Iš LIETUVOS
Norintieji užsiprenumeruoti "LITERATŪRĄ IR 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS ™ S";;
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

Z I ENK A PLUMBING
24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDAI 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

MOHTREAL ENTERPRISES RBg’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 PIECAHIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.a H4H 2M4

JONAS &CŪTĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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