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Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis sutinkamas Chicagos Midway 
aerodrome. Is kaires Illinois gubernatorius Jim Edgar. Imona Gražina ir 
JAV senatorius Allen Dixon. Nuotr. Ed. Šulaicio

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
CHICAGOJE

Lietuvos prezidentas Vy
tautas Landsbergis gegužės 
mėn. 11 d. buvo atvykęs 5 
dienų vizitui į Chicagą, 
prieš tai viešėjęs Washing
tone ir Kalifonijoje. Jis 
čia lankosi jau ne pirmą 
kartą, tačiau tai buvo jo 
pirmasis vizitas po to, 
kai buvo išrinktas Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pir
mininku, o Amerikoje po- 
puliarai prezidentu vadi
namu.

įspūdingas buvo jo suti
kimas Midway aerodrome 
š.m. gegužės mėn. 11 d. 
popietėje. Čia susirinko 
apie pora tūkstančių mūsų 
tautiečių, kurių tarpe ma
tėsi daug jaunimo, ypatin
gai vaikų iš lituanistinių 
mokyklų, čia atvykusių tie
siai iš tų mokyklų, tauti
niais rūbais pasipuošę. 
Tie vaikai prieš pat Vyt. 
Landsbergio atvykimą ir 
jam atvykus, dainavo lie
tuviškas dainas.

Retą svečią aerodrome 
pasitiko žymūs pareigūnai: 
Illinois gubernatorius Jim 
Edgar ir JAV senatorius iš 
Illinois - Allen Dixon. Jie 
čia pasakė sveikinimo kal
bas. Gubernatorius pabrėžė, 
jog jis sveikina daugiau 
negu 11-kos milijonų Illi
nois valstijos gyventojų 
vardu. Ugningai kalbėjo se
natorius Alan Dixon, kuris 
suminėjo jo ir kitų senato
rių pastangas Lietuvos ne
priklausomybės įtvirtinimui. 
Jis pabrėžė, jog Amerika 
nepamirš Lietuves, nepa
mirš Kruvinojo sekmadie
nio. Dažnai jo kalba buvo 
pertraukta plojimais.

Prieš tai kalbėjo JAV 
LB pirm. dr. A. Razma ir 
Lietuvos gen. garbės konsu
las V. Kleiza. Šis iškėlė 
faktą, kad lygiai prieš 50 
metų čikagiečiai buvo 
pasitikę paskutinįjį nepri
klausomos Lietuvos prezi
dentą Antaną Smetoną. V. 
Kleiza, kreipdamasis į V. 
Landsbergį, pažymėjo: "Jū
sų atvykimas stiprina mūsų 
kovą dėl Lietuvos laisvės".

Trumpai kalbėjo ir pats 
V. Landsbergis. Jis prisimi

nė susitikimą su JAV pre
zidentu. Dėkojo visiems 
susirinkusiems, pažymėda
mas, kad toks gausus bū
rys jį sujaudino. Taip pat 
žodį tarė šio susitikimo va
dovė Regina Norušienė ir 
kiti talkininkai: Linas Noru
sis ir Jonas Lendraitis.

Iš aerodromo limuzinu, 
kurį lydėjo Chicagos poli
cija (beje, ji visą laiką V. 
Landsbergį lydėjo), mūsų 
prezidentas ir kiti palydo
vai atvažiavo į viešbutį, o 
paskui į Loyolos universi
teto konvokaciją, kur jam 
buvo suteiktas teisių gar
bės daktaro laipsnis.

Sekančios dienos ryte 
garbingasis svečias dalyva
vo iškilmingose mišiose 
šv. Mergelės Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje. 
Po pamaldų bažnyčios šven
toriuje padėjo vainiką žu- 
vusiems Kruvinąjį Sekma
dienį atminti prie ten esan
čio paminklo. Jis čia tarė 
žodį ir atsakinėjo į televi
zijos darbuotojų klausimus. 
Po to apsilankė vietos 
evangelikų "Tėviškės" pa
rapijoje, o tada sekė pie
tūs Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejuje su lietuviš
kųjų organizacijų atstovais.

Sekmadienio popietėje 
susitiko su Chicagos lie
tuviais Marijos Aukštesnio
sios Mokyklos salėje, kur 
atsilankė apie 1500 žmonių. 
Jie išklausė, apie valandą 
užtrukusią V. Landsbergio 
kalbą - gana išsamų prane
šimą ir apie Lietuvos gy
ventojų kasdienybę, paryš
kino įvairias problemas. 
Prezidentas kiek ilgiau 
sustojo ties nuosavybės 
grąžinimo bei Lietuvos 
pilietybės klausimais, kurie 
kalbėtojo nuomone, labai 
sudėtingi ir nelengvai iš
sprendžiami. Čia irgi kal
bėjo Lietuvos gen. garbės- 
konsulas , V. Kleiza, dr. A. 
Razma, o programai vado
vavo dr. T. Remeikis. Bu - 
vo įneštos įvairių organi
zacijų vėliavos, sugiedoti 
himnai, paskaityta invoka- 
cija.

Trečiosios viešnagės die
nos ryte prezidentas su pa
lyda pusryčiavo Chicagos 
arkivyskupijos valdytojo 

kardinolo J. Bernardin na
muose. Vyko spaudos konfe
rencijos spaudos, radijo ir 
televizijos atstovams.

Sekančiomis^ dienomis 
garbingasis svečias daly
vavo pokalbiuose su Chi
cagos pagrindinių dienraš
čių SUN TIMES ir TRIBU
NE redakcijų darbuotojais, 
Chicagos miesto meru 
Daley ir kai kurių etninių 
grupių vadovais.

Antradienį vakare vyko 
iškilminga puota Field 
Museum of Natural Histo
ry, kurį suruošė Lietuvių 
Bendruomenė su keliomis 
amerikiečių organizacijo
mis. Ši puota sutraukė 
apie 800 žmonių, nežiū
rint, kad bilietas kainavo 
100 dol. Beje, šios puotos, 
o taip pat ir daugumos 
kitų sutikimo renginių pel
nas buvo skiriamas JAV 
Lietuvos Bendruomenės 
"Dovana Lietuvai" fondui.

Paskutinę viešnagės die
ną - trečiadienį, prez. V. 
Landsbergis irgi turėjo 
'nemaža pasimatymų su įta 
kingais amerikiečių parei
gūnais, verslininkais bei 
kitais. Tos dienos vakare 
jis atidarė Lietuvių Muzi
kos šventę, religinės muzi
kos koncerto metu Merge
lės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje Brighton 
Parke. Po šio koncerto, 
dalyvavo susitikime ir 
atsisveikinime su Chica
gos lietuviais tos parapijos 
salėje.

Prieš V. Landsbergio at
vykimą, jo viešnagė buvo 
garsinama vietinėje spaudo
je, per televiziją bei ra
diją. Toks pat didelis dė
mesys buvo rodomas ir 
vizito metu kasdien, vis 
duodant žinių bei repor
tažų iš V. Landsbergio 
viešnagės momentų. Buvo 
duota platesnių pasikalbė
jimų su svečiu per tele
viziją bei radiją (abi "Na
tional Public" stotys). Lie
tuvos vardas vėl plačiai nu
skambėjo Chicagoje, kaip 
kad retai anksčiau. Tai 
buvo gera propaganda Lie
tuvai.

Žimoma, ir visokių kito
kių pasimatymų, kurių čia 
nesuminėjome, prez. V. 
Landsbergis turėjo. Visus 
juos išvardinti dėl vietos 
stokos, neisiimame.

Edvardas Šulaitis

(VYKIŲ APŽVALGA
B. N.

TRAGEDIJA INDIJOJE

Oranžine bliuze ir ža
liomis kelnėmis apsirengu
si moteris, nešina glėbiu 
gėlių, priartėjo prie Rajiv 
Gandhi, kuris atvyko į pie
tų Indijos miestelį prieš
rinkiminei kampanijai ir 
buvo apsuptas minios žmo
nių, sveikinusių jį. Moteris 
prie jo pribėgo, kai staiga 
sprogo bomba. Ji buvo 
pritvirtinta prie moters nu
garos ir jungikliai pritaisy
ti prie juostos ant lieme
nės. R. Gandhi šypsojosi. 
Taip žuvo kartu žudikė ir 
46 metų amžiaus Indijos 

buvęs ministeris pirminin
kas.

įtariama, kad žudikė pri
klausė Tamilų grupei Šri 
Lanka srityje, siekiančiai 
atsiskirti nuo Indijos ir 
įkurti tamilų respubliką. 
Iki dabar tamilai tvirtina 
nedalyvavę šiame atentate.

Laidotuvės vyko New 
Delhi, kur buvo atliktos 
budistų ceremcnijos ir 
Gandhi kūnas^ sudegintas 
viešai ant laužo, prie Ya
muna upės kranto. Sūnus 
Rahul, žmona Sonia, italų 
kilmės, ir duktė Priyanka 
dalyvavo ceremonijose.

Netikėtas įvykis sukrėtė 
centristų Kongreso partiją. 
Soniai Gandhi^ buvo pasiū
lyta perimti žuvusiojo kan
didato pareigas, tačiau ji 
atsisakė. Keletas preziden
tūrai kandidatų dar nėra 
davę aiškaus sutikimo.

Nuo sprogimo žuvo dar 
16 žmonių, kurie buvo ša
lia Gandhi.

Laidotuvėse dalyvavo 
ąpie 30 žymių atstovų iš 
įvairių kraštų: Kanados Už
sienio reikalų ministerė 
Barbara McDougall, JAV 
viceprez. Dan Quayle, 
Pakistano min. pirm. Sha
rif ir buvusi min. pirm. 
Benazir Bhutto, Britanijos 
- princas Charles ir kt. 
Taip užsibaigė koloniali- 
nėje Indijos istorijoje Neh- 
ru-Gandhi dinastijos valdy
mas.

ETIOPIJA KRATOSI 
KOMUNISTINIO REŽIMO

Pabėgus į egzilę Etiopi
jos kariniam vadui Mengis- 
tu Haile Marian, sukilėliai 
artėja prie sostinės Adis- 
Ababa. Etiopijoje žiaurus 
režimas prisidėjo prie kraš
to badmečio, kuris ir šie
met pakartotinai iškyla visu 
baisumu. Mengistu buvo im
portavęs 10-ties metrų 
aukščio Lenino stovylą iš 
Sovietų Sąjungos 1977 me
tais ir įsitaisęs į val
džios viršūnę.

Pirmą kartą minia vie
šai džiūgavo, tikėdamasi, 
kad dabar 30 metų trukęs 
civilinis karas baigsis. Ne 
tik Lenino stovyla buvo 
nuversta, bet ir nuimti 
didžiuliai Markso ir Engel
so portretai, kai praeitais 
metais buvo paskelbta, jog 
kraštas sieks laisvos rinkos.

IŠRINKTAS GRUZIJOS 
PREZIDENTAS
~ Zviad Gamsakhurdia, 
Gruzijos nepriklausomybės 
vadas, rinkimuose laimėjo 
7096-90%. Nežiūrint etni
nių įtampų kai kuriose vie
tovėse, rinkimai praėjo 
ramiai.

Gruzija turi įsteigusi 
savo apsaugos dalinius, 
apie 2000 vyrų, kurie vė
liau sudarys Gruzijos ka
riuomenės dalį, kuri galėtų, 
anot prezidento, kovoti su 
"komunistine rnafia". Jis 
taip pat pasižadėjo daryti 
viskąt kad Gruzija būtų 
pripažinta nepriklausoma 
valstybe. Gruzija yra IV-toji 
iš eilės respublika, paskelbusi 
nepriklausomybę.

Soviets attacked our border: Lithuania
■ » REUTER

Baltic states say 
Soviet troops 
attacked border 
checkpoints
ASSOCIATED PRESS

Tokiomis antraštėmis 
Montealio dienraštis THE 
GAZETTE paskelbė pasienio 
užpuldinėjimus Baltijos 
valstybėse.

Š.m. gegužės mėn. 24 
d. per Associated Press iš 
Maskvos pranešama, kad 
Lietuva ir Latvija apkalti
no Sovietų karinius dali
nius , atakuojančius muiti
nes jų pasienyje ir reika
lauja, kad sovietų daliniai 
baigtų "terorą ir provoka
cijas".

Septyni latvių perėjimo 
punktai buvo užpulti ir ap
naikinti Sovietų Vidaus 
reikalų ir sovietų parašiu
tininkų dalinių.

Latvija ir Lietuva po 
savo nepriklausomybių pa
skelbimo buvo įrengę mui
tines ant rubeziaus. Tiks
las - kontroliuoti savo 
prekių pergabenimus į ki
tas Sovietų Sąjungos res
publikas.

Sovietai per paskutinius 
3 mėnesius jau keletą kar

ŠEŠIŲ BUVUSIŲ SOVIETŲ 
RESPUBLIKŲ ~
SUSITARIMAS

Iš Maskvos pranešama, 
kad Nepriklausomybės ju
dėjimų grupių atstovai 
"6-šių sovietų respublikų',' 
atsisakiusių pasirašyti nau
ją Sąjungos sutartį, nu
sprendė suformuoti savo 
politinį vienetą Moladavi- 
jos sostinėje Kišenev' e. 
Tam vienetui priklauso at
stovai iš Moldavijos, Gru
zijos, Armėnijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos.

SOVIETAI APSKAIČIAVO 
PAGALBOS KIEKį

Sovietų Sąjungai, kuri 
sudarė iš 9 valstybių Sąjun
ginę sutartį, nutarė pakeis
ti pavadinimą. Vietoj "so
cialistinių" respublikų, įra
šant "suvereninių" respub
likų, taigi gudriai palie
kant tuos pačius inicialus 
"USSR".~

Gegužės mėn. 22 d. M. 
Gorbaciov' as pareiškė norą 
kalbėti liepos 15-17 d.d. 
numatytame 7-nių didžiųjų 
demokratinių industrinių 
valstybių ekonominiame, 
pasitarime Londone, Angli
joje. Jis numatąs patiekti 
naują ekonominį Sąjungos 
planą ir davė suprasti, kad 
toks planas kainuotų 100 
bilijonų dolerių, kad krizė 
būtų išspręsta.

JAV prez. Bush į tai 
reagavo atsargiai: pirmiau
sia jis norėtų susipažinti 
su tuo naujuoju planu. 
Taip pat nieko nepažadėjo 
dėl pritarimo ar nepritari
mo M. Gorbačiov' o nori
mam dalyvavimui ar kal

tų buvo užpuolę tokius 
punktus ir Baltarusijos - 
Lietuvos pasienyje, kur 
buvo nušauti du žmonės. 
Punktų pastatai apiplėšia
mi arba sudeginami, žmo
nės sumušami.

Pranešime pažymima, 
kad Latvijos vadovai nu
siuntė pareiškimą Krem
liui, reikalaudami, kad 
būtų "baigtas teroras ir 
provokacijos, sukeliamos 
Sovietų Vidaus reikalų 
ministerijos karinių dali
nių pries Baltijos respubli
kas". Lietuva taip pat pa
smerkė užpuldinėjimus ir 
pareiškė, jog "tai yra So
vietų vyriausybės bandy
mai sutrukdyti respubli
koms atimti savo resursų 
kontrolę iš Kremliaus".

Audrius Ažubalis, parla
mento spaudos atstovas, 
tarp kita ko, pareiškė, kad 
tie veiksmai "yra ekono
minio karo pasireiškimai 
prieš Lietuvą, šalia politi
nio karo".

Gegužės mėn. 25 d. THE 
GAZETTE atspausdino Reu- 
terio žinių agentūros pra
nešimą, kad Sovietų dali
niai užpuolė ir sudegino 5 
pasienio postus Lietuvoje. 
Tai atliko Sovietų parašiu
tininkai ir Juodaberetinin- 
kai.

bos pasakymui tame eko
nominiame pasitarime. Jis 
tik išreiškė susirūpinimą 
dėl tiesioginės pagalbos So
vietams programos, nes 
nėra tikra, kaip tokie kre
ditai bus naudojami ,ar už 
juos atsiskaitoma.

Apie naują ekonominės 
programos pasiūlymą prez. 
Bush'ą painformavo Yev- 
genij Primakov'as, arti
miausiu laiku atvykstantis 
į JAV.
ČEKOSLOVAKIJOS 
PARLAMENTAS 
RACIONALIAI TVARKYS 
ŽEMES NUOSAVYBE^"

Iš Prahos pranešama, 
kad čekų-slovakų parlamen
tas š.m. gegužės mėn. 21 
d. nubalsavo grąžinti savi
ninkams buvusios komunis
tų valdžios nusavintas že
mes. Tačiau toks proce
sas nėra vykdomas žemės 
ūkio kooperatyvuose.

Šis naujas nuostatas 
palies apie 3.3 milijonus 
buvusių žemės savininkų.

QUEBEC* O PREMJERAS 
SVARSTYS SUVERENUMO 
PASEKMES

Robert Bourassa paskel
bė, kad liberalų dominuo
jamas komitetas atidžiai 
peržiūrės tikrų pasekmių 
galimybes, jeigu Quėbec' o 
provincija pasisakytų už 
suverenumą.

"Galima būtų manyti, 
Kad Parti Quėbėcois gyve
na kitoje planetoje", 
pasakė jis gegužės mėn. 
26 dieną, - "kai nekreipia 
dėmesio apie galimybę 15
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Ui Lietuvos iilaisvinimą! Ui Utikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Litumiel Loyautd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankrattiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuolidra, grūdinami tik 
ii anksto susitarus. U z skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Vytautas Landsbergis 
wins hearts and 
spirit of Lemont

MIRĖ J. URBŠYS
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bilijonų deficitą." 

"Žinodami, kiek yra prob
lemų dėl esamo $3.5 bili
jonų deficito, mes tikrai 
ištirsime šią galimybę ir 
nesakykite, kad aš neturiu 
to daryti, nebent manote, 
kad esu visiškai neatsakin
gas".

Jean Chretien, federali
nis Liberalų partijos lyde
ris pareiškė, kad jo parti
ja yra vienintelė "naujos 
Kanados programai".

Nors PQ lyderis Jaques 
Parizeau, nuvykęs į Vakarų 
Kanadą, bando įtikinti vers
lininkus, kad Quebec' o at
siskyrimas neturėtų pakenk
ti Kanados nei Quėbėc' o 
ekonomijai, didelio pritari
mo nesulaukė, tačiau buvo 
rimtai išklausytas.

Kanados min. pirm. Bri
an Mulroney lankėsi Japo
nijoje, kur atidarė naująjį 
Kanados ambasados pasta

Kanados Cenzas tegul dirba 
Jūsų naudai.

Užpildj/dami ir išsiųsdami Cenzo (surašymo) anketas, jus pa 
dedate užtikrinti savo bendruomenei, kad gausite teisingą vy
riausybes paramos paskirstymą mokykloms, ligoninėms, gyvy
biškoms socailinems tarnyboms, butų reikalams, efektingoms 
multikulturalizmo programoms ir teisingoms darbų pasiūlos 
galimybėms.

Cenzas yra vykdomas tiktai kas 5 metai. Todėl yra labai 
svarbu, Kad visi jūsų šeimos nariai butų įrašyti į Cenzo anketą 
Visa jūsų duota informacija Cenzui yra konfidenciali ir apsau
goma įstatymo. Prašome užpildyti ir išsiųsti Cenzo anketas 
birželio men. 4 d. Jūsų dėka Cenzas yra naudingas.

Jeigu dar negavote savo Cenzo anketų, telefonuokite (be 
užmokesčio) 1-800-267-1991 ir paprašykite HELP nuo 9 v.ryto 
iki 9 vai. vakaro ketvritadienį, gegužes men. 30 d. penktadie
nį ir iki birželio 7 d. (išskiriant sekmadienį):

1-800-267-1991

■ Statistics Statistiaue ncVo
■ ■ Canada Canada IcLVid
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tą. Nors ypatingų verslo 
pasižadėjimų neisgavo, ta
čiau Japonijos vyriausybė 
oficialiai atsiprašė už Ka
nados karo belaisvių blogą 
traktavimą Antrojo pasauli
nio karo metu.

GREITOS REAKCIJOS 
NATO KORPUSAS

NATO sąjungininkai pri
ims naują pasiūlymą suda
ryti judrų 70.000 europie
čių karinį dalinį, panaiki
nus Varšuvos Paktą. Toks 
naujas NATO dalinys būtų 
skubiai perkeliamas į bet 
kurią vietovę, įvykus kri
zei, NATO ribose. Projek
tas bus patvirtintas šį ru
denį.

Naujas korpusas bus 
naudingas, anot NATO 
Europos gynybos ministe- 
rių, ir jeigu Rytų Europoje 
vyktų krizė, kuri grėstų 
Europai ir bendram saugu
mui.

Count 
Yourself In 

lune 4th

CENSUS DAY

LEMONT REPORTER 1 
m.gegužės mėn. 15 d. pa
skyrė du puslapius ir kele
tą didelių nuotraukų Lietu
vos AT pirm.Vytauto Lands
bergio, jo žmonos bei pa
lydos atsilankymui Pasaulio 
Lietuvių Centre Lemont,IL. 
pažymėti. Korespondentas 
Bernie Biernacki aprašė 
įspūdingų svečių sutikimų, 
nepaprastai pakilių dalyvių 
nuotaikų, perdavė biografi
jas,paskutiniųjų įvykių Lie
tuvoje žinias. Jis taip pat 
pabrėžė, kad prez.V.Lands- 
bergis atvyko ne tik į Lie
tuvių Muzikos Dienų šventę, 
bet ir susitiko su JAV 
verslo ir industrijos atsto
vais, siūlydamas užmegzti 
stipresnius ryšius, kai Lie
tuva bus visiškai savaran
kiška, tikėdamasis ir stip
resnio politinio pripažinimo.

į Lietuvių Centrų Le- 
monte atvyko pasveikinti 
V.Landsbergį Rep.H.W.Far- 
well (R-13 Clarendon Hills} 
Lemonto meras J.Forzley, 
miesto Township supervisor 
R.Porter, Komercijos Rūmų 
dir. T.Sniegorski ir miesto 
Respublikonų pirm. D.Stan- 
ley. Korespondentas cituoja 
kai kurias Vyt. Landsbergio 
kalbos ištraukas. Jų tarpe:

"Mes neturime kokios 
specialios neapykantos savo 
prispaudėjams( sovietams). 
Lietuvos žmonės nuolatos 
sutikdavo savo pavergėjus 
ne agresija, bet klausimu- 
’Kodėl jūs taip darote?’. 
Kai Sovietų tankai riedėjo 
per mūsų kraštų, žmonės 
užstojo jiems kelią ir ne
pajudėjo, daugelis buvo 
sunaikinti. Taip jie elgėsi, 
nes jiems buvo atimta 
žmogiškoji jų teisė"...."Mū
sų Tėvynėje yra žmonių,

kurie keliavo daugiau kaip 
1.000 mylių susiieškoti 
savo šeimos narių ar drau
gų, ištremtų į Sibiru, pa
laikų, kad parsigabentų 
juos į Lietuvų. Kiti ištrem
tieji buvo prašę, kad jiems 
mirus, jei bus galimybės, 
jų kūnai būtų sudeginti 
ir pelenai parvežti į Balti
jos jūrų, į Lietuvų”.

Prez.Landsbergis taip 
pat pajuokavo, atsakyda
mas, kaip muzikas gali 
vadovauti kraštui: "Čia 
nieko keisto, kad muzikas 
diriguoja krašto reikalams. 
Jis gali nustatyti tempų 
taip pat gerai, kaip kiti,

1991 m. gegužės 2 d. Kaune, po ilgesnės ligos, mirė 
J. Urbšys (95 m. amžiaus), paskutinis Lietuvos Užsienio 
reikalų ministras. J. Urbsys iškalėjo Sovietų Sąjungos ka
lėjimuose ir lageriuose daugiau kaip 15 metų. Jis buvo 
Stalino-Molotovo Lietuvai padiktuoto okupacinio ultima
tumo liudininkas. 1956 m. grįžo is tremties į okupuotą 
Lietuvą. VLIKAS pasiuntė užuojautos telegramą Lietuvos 
Vyriausybei, Parlamentui bei visai tautai. V. Landsbergis 
painformavo, kad telegrama buvo perduota Lietuvos spau
dai. (ELTA)

ar ne? Be to, Vakarų spau
da komentavo apie savotiš
kų Lietuvos Parlamento 
sudėtį. Mes turime jų tar
pe muzikologų, profesorių, 
daktarų, menininkų, ekono
mistų ir kitokiu* 5 dirbančių 
mūsų kraštui".

Korespondentas paste
bėjo, kad susirinkusiųjų 
minia susidėjo net ir iš 
3-ios ir 4-tos kartos lietu
vių Amerikoje, ir kad Čika
goje bei apylinkėse esama 
apie 150.000 lietuvių kilmės 
gyventojų.

Jam pavyko pasikalbėti 
su viena dalyve- Elena 
Lieponiene, kuri atvyko 
su savo vyru, dukrele, tėvu 
ir Seneliu- 85 m. amžiaus 
Paulium Žumbakiu.

Ji papasakojo,kad "Prez», 
Landsbergis yra mums sim
bolis galimų pasikeitimų. 
Mano Senelis atvyko į šį 
kraštų 1920 m. ir Sovie
tams aneksavus Lietuvų 
1940 m., jis visų laikų 
tikėjo- žinojo , kad ji vėl 
bus laisva, tik nebesitikėjo 
dar pats tai pamatyti. 
Jis yra nepaprastai dėl 
to susijaudinęs". it.

E. Lieponiene pareiškė 
korespondentui , kad Ame- 
rios lietuviai nori pagelbė
ti savo Tėvynei įsijungti 
į ekonomines pažangos 
kelių ir pasiryžę nuvykti 
ten, padėti tai įvykdyti. 
Ji minėjo, kaip patyrę 
pirkimo-pardavimo agentai, 
inžinieriai, kelių specialis
tai ir kitų šakų profesiona
lai planuoja kaip galėtų 
perduoti savo naudingus 
patyrimus.

Lietuvos Generalinis 
Konsulas Vaclovas Kleiza 
Čikagoje, dalyvavęs šiame 
susitikime, pabrėžė, kad 
Lietuva turi nemaža gerai 
išsilavinusių žmonių ir kad 
dar yra išlaikę darbo etiką, 
pasiryžę smarkiai dirbti.

Meras Forzley pasidžiau
gė tokia nepaprasta iškilme 
Lemonte, nes pirmų kartų 
šių vietovę lanko valstybės 
galva. "Aš esu sutikęs as
meniškai George Bush’ų, 
kuomet jis dar buvo vice
prezidentu, bet niekada 
tokio, kaip šiandienų. Šis 
yra nuostabus žmogus ir 
aš nepavydžiu jo laukiančio 
uždavinio. Tačiau, jeigu 
jis bus remiamas taip, 
kaip aš patyriau šį vakarų, 
esu tikras, kad jo kelione 
bus labai sėkminga".

į klausimų koresponden
tui V. Landsbergis atsakė, 
kad :" Prieš 15 metų, net 
ir prieš 5 metus, nieko 
panašaus, kas įvyko mano 
krašte, ar net kas vyksta 
šį vakarų čia, nebūtų galė
ję atsitikti. Tai, kas Lietu
voje įvyko yra tikrasis 
dvasios stebuklas ir jokio 
kelio atgal negali būti".

Prez. V.Landsbergį ir 
jo žmonų lydėjo Užsienio 
Reikalų min.pavaduotojas 
Voldemaras Katkus ir pa
tarėjas Užsienio Reikalams 
Ramūnas Bogdanas. Taip 
pat ir nuolatinis asmeniš
kas V.Landsbergio saugas. 
GeruKonsulas V.Kleiza pas
tebėjo,kad savo krašte, 
Lietuvoje, V.Landsbergiui 
reikia daug didesnės apsau
gos... /vertė b./

Juozas Urbšys, paskutinis nepriklausomos Lietuvos Užsienio reikalą
mlnisteris. ( Nuotrauka iš “Lietuvos Aido“)

V. LANDSBERGIO — VLIKO PASITARIMAS

Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsber
gio apsilankymo JAV-se porga, gegužės 6 d. Lietuvos pa
siuntinybėje Washingtone įvyko pasimatymas su Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto vadovybe. V. Landsbergis 
išsamiai pasikalbėjo su dr. K. Bobeliu, dr. Krivicku ir 
Jonu Bobeliu. Vėliau pasikalbėjime dalyvavo ir okupuotos 
Lietuvos Užsienio reikalų ministro pavaduotojas Valdema
ras Katkus.

Buvo aptarti Lietuvos Parlamento bei Vyriausybės ir 
VLIKO bendradarbiavimo klausimai, VLIKO politinė ir 
ekonominė pagalba Lietuvos atstatymui, Lietuvos reikalų 
atstovavimas Europos Parlamente bei Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo konferencijose, VLIKO veikla JAV- 
se, politinių partijų reikšmė Lietuvos demokratinės "valsty
bės atstatyme, galimybė įsteigti VLIKO informacijos biu-’ 
rą okupuotoje Lietuvoje, Lietuvos politinių partijų vaid
mens suaktyvinimas, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
eiga, ir politinių partijų įtaka Vakarų valstybių politiniuo
se judėjimuose. Pabrėžta Lietuvių Krikščionių Demokratų 
ir Lietuvių Socialdemokratų įsijungimo į partijų interna
cionalus, kuriuose lietuviai yra pilnateisiai nariai, didelė 
reikšmė ir nauda.

VLIKO valdyba deda pastangas, kad p. Morkūno spaus
tuvės poligrafinė aparatūra būtų galimai greičiau perkel
ta į Lietuvą, ko V. Landsbergis labai pageidavo, Yra 
tariamasi su p. Morkūnu ir transporto firma apie praktiš
ką to klausimo įgyvendinimą.

SPECIALI LAIDA
VLIKO atstovai pabrėžė, kad VLIKAS nuo 1990 m. 

kovo mėn. 11 d. tvirtai rėmė ir remia Lietuvos parlamen
tą ir jo sudarytas Lietuvos vyriausybes, lietuvių tautos 
laisvės siekį, ir deda visas galimas pastangas iš Vakarų 
demokratinių valstybių išgauti Lietuvos pripažinimą. Su 
Valdemaru Katkum buvo pasitarta apie Lietuvos reikalų 
atstovavimą birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiuose Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavimo konferencijose.

VLIKO atstovai padėkojo p. Landsbergiui už atvirą, 
nuoširdų pasikalbėjimą ir informaciją apie pastaruosiust^- 
įvykius okupuotoje Lietuvoje. V. Katkus padėkojo VLIKUI 
už jo ilgametę veiklą Helsinkio konferencijoje.

V. LANDSBERGIS LIUDIJA JAV KONGRESO HELSINKIO 
KOMISIJOJE

1991 m. gegužės 3 d. JAV Kongreso Helsinkio Komi
sija apklausinėjo Pabaltijo kraštų vadovus apie nepriklau
somybės judėjimus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Apklau
sinėjimą atidaręs komisijos pirmininkas Steny H. Hoyer 
pristatė liudytojus: Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininką Vytautą Landsbergį, Latvijos ministerį pirmininką 
įvarą Godmanį ir Estijos ministerį pirmininką Edgarą 
Savisaarą. Po komisijos rjarių ir liudininkų pareiškimų, 
komisijos nariai plačiau/* apklausinėjo tris vadovus apie 
įvykius jų kraštuose bei Sovietų Sąjungoje, nepriklauso
mybės atstatymo, JAV ūkinės pagalbos, ir kitas perspek
tyvas.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
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 (vairiose 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



LinWOS.LATVIJOSIREŠfiJOS KELIAI | LA1SV(.
Vytautas Skuodis

((Svarbesniu įvykių kronika: 1990 m-(lapkr.-gruodžio mėn.) 
/tęsinys/

ŠILUTĖS kapinėse pagerbtas buvusio Lietuvos 
Krašto Apsaugos, ministerio P.Šnlukštos atminimas.

•I PANEVĖŽĮ buvo suvažiavę aplinkinių rajonų 
KNYGNEŠIU PALIKUONYS - vaikaičiai ir provaikaičiai.

SSSR Žvejybos Ministerija nutarė nuo 1991 m.sau- 
sio mėn. 1 d.perduoti avarinius jūrų gelbėjimo vilkikus 
KALININGRADUI. Tie laivai buvo nupirkti už LIETUVOS 
pinigus.

RYGOS Miesto Taryba sumažino maisto pristaty
mų vietinei Sovietų karinei įgulai.

ESTIJA prie savo sienų įsteigė 28 perėjimo punk
tus, kad apsaugotų savo prekių išvežimų i gretimas res
publikas. Tokius punktus įsteigė ir LATVIJA.

JAV administracijos oficialus atstovas žurnalis
tams pranešė, kad praėjusi pavasari Sovietų kariuomenė 
savo branduolines bombas iš PABALTIJO respublikų ir 
iš UŽKAUKAZĖS perkėlė i Rusijos respublikų.

Lapkričio mėn. 29 d.
LIETUVOS Respublikos MT pirm. K.Prunskienė 

Zuerich’e padarė pranešimų firmos "Unisys" suvažiavimo 
seminare "Kas judina pasauli". Ji pasakė, jog atėjo lai
kas trims PABALTIJO valstybėms pradėti bendras dery
bas su JAV, ANGLĮ J A, PRANCŪZU A ir VOKIETIJA, kad 
taikiu būdu būtų išspręstas BALTIJOS valstybių konflik
tas su SSSR. Kol jis tebėra, SSSR nederėtų pretenduoti 
l bendrus Europos namus. K. Prunskienė susitiko su 

GRAIKIJOS verslininku A.Alafūzu ir aptarė su juo anks
tesnių susitikimų metu pasiektų susitarimų įgyvendinimo 
klausimus.

VILNIUJE prasidėjo ekonominė konferencija. Joje 
dalyvauja žymūs JAV specialistai.

LIETUVOJE lankosi žymus JAV politikas ir versli
ninkas, tarptautinio vystymo konsultantų grupės Bishop 
Association direktorius Boyd Bishop.

Iki lapkričio mėn. 30 d.
LIETUVOS Respublikos AT patvirtino VILNIAUS 

Universiteto statutų. Dabar šis universitetas yra autono
minis.

LIETUVOS vyriausybė gavo SSSR MT raštų, pagal 
kuri Lietuvoje esančios sųjunginio pavaldumo įmonės 
bus paverstos akcinėmis bendrovėmis. Lietuvos vyriausy
bė dėl to pareiškė protestų. Su tuo projektu taip pat 
susipažino ir LATVIJOS bei ESTIJOS ryšių ministerial, 
dalyvavę Vilniuje įvykusiame Baltijos valstybių ryšių 
ministerių susitikime. įgyvendinus ši projektų, tarptauti
niai telefoniniai pasikalbėjimai vyktų tiesiogiai, one 
per Maskvų.

Žaliavų iš Nižnij Novgorod’© tiekėjai PLUNGES 
dirbtinių odų gamyklų įspėjo, kad nepasirašys tiekimo 
sutarties, kol Lietuva nepasirašys Sųjunginės Federacijos 
sutarties. Tuo tarpu dirbtinės odos pareikalavimas Sovie
tų Sųjungoje yra labai didelis.

LIETUVOS Vaikų Fondas suteikė 55.000 rb.para- 
mų 83 šeimoms, globojančioms 3 ir daugiau našlaičių.

Per. LIETUVOS radijų, vidudieni, kasdien transliuo
jamos "Amerikos Balso","Laisvosios Europos" dr "Vatikano 
Radijo" žinių laidos.

Buvusi I.Černiachovskio gatvė KAUNE pavadinta 
ROMO KALANTOS vardu.

Arti ŠIAULIŲ, prie Salduvės piliakalnio susprogdin
tas paminklas Sovietų kariams. Lietuvos vyriausybė šio 
ir panašaus paminklo Kryžkalnyje susprogdinimų laiko 
provokaciniais veiksmais.

ŠALČININKŲ rajone 1990 m.pradžioje gyveno 
41,5 tūkstančiai žmonių. Iš jų - 32,9 tūkstančiai(79,5%) 
lenkų, 3,9 (9,4%) lietuvių.

Nuo 1988 m. VILNIŲ J E pakeisti ir grąžinti senieji 
90-ties gatvių pavadinimai.

LATVIJOS Respublikos AT priėmė Liaudies Fronto 
frakcijos parengtų notų SSSR prezidentui, kuria siūloma, 
kad SSSR kariuomenė nustotų kištis l Respublikos vidaus 
reikalus ir jos politini gyvenimų.

Lapkričio mėn. 30 d.
MASKVOS Kremliuje įvyko LIETUVOS Respublikos 

ir SSSR darbo grupės, kuri ruošia dviejų šalių derybų 
pradžios protokolų, posėdis. Lietuvos delegacijos vadovas 
-MT pirm.pavaduotojas R.Ozolas. Aptartos galimos dery
bų protokolų formuluotės. Lietuva buvo paruošusi 21 
variantų. Visi jie Sovietams netiko.

VILNIUJE susitiko BALTIJOS respublikų Švietimo 
ministerijų atstovai. Jie aptarė švietimo reformos įgy
vendinimo reikalus.

VILNIUJE lankėsi AIRIJOS Respublikos reikalų 
patikėtinis Sovietų Sųjungoje Tom Russell.

įvyko LIETUVOS buhalterių ir revizorių pirmasis 

1991. V. 29

suvažiavimas, (kurta jų organizacija.
LIETUVOS, LATVI J OS ir ESTIJOS koncertinės or

ganizacijos kūrė tarpvalstybinę asociacijų MUSICA BAL- 
TICA. Organizacijos tikslas - paruošti bendrų tarpvalsty
binės koncertinės veiklos koordinuotų veikimų.
Iki gruodžio mėn. 1 d.

LIETUVOS Respublikos min.pirm. K.Prunskienė 
lapkričio mėn.30 d. ŠVEICARIJOJE susitiko su Sveicari- 
jos konfederacijos Užsienio Reikalų Departamento Valsty* 
bės Sekretoriumi Klaus Jakobi. Jie aptarė politinę padė
ti Lietuvoje, santykius su SSSR bei jų perspektyvas ir 
Lietuvos bei Šveicarijos ryšių plėtimo galimybes. Taip 
pat ji susitiko su nacionalinės ekonomikos federalinio 
departamento vadovu Jean Pasuql Delamiura.

LIETUVOS Mokslų Akademija priėmė Akademijos 
statutų. Ji tapo nepriklausoma nuo SSSR Mokslų Akade
mijos.

ŠIAULIŲ "Stumbro" odų gamyklos Kretingos ce
chas, gaminantis odų pakinktams, sudarė sutarti su VO
KIETIJOS Frankfurte prie Maino veikiančia italų firma. 
1990 m. įmonė turės 300.000 dolerių pajamų.

VILNIUJE, Žurnalistų Namuose surengta vakaronė 
1863 metų Lietuvos sukilėlių tremtinių keliais".

MAŽEIKIUOSE atstatytas Jono Basanavičiaus pa- 
minklas.

Per 11 šių metų mėnesių Lietuvos pramonė pa
gamino produkcijos 2,8% mažiau, negu pernai. Gamybų 
sumažino 208 pramonės įmonės, arba 49,6% bendrojo 
ją skaičiaus. Sutartinių įsipareigojimų nelvygdė 123 pra
monės įmonės.

LIETUVOJE šių metų sausio - lapkričio mėnesiais 
nusikaltimų užregistruota 18% daugiau negu įpernai 
per tų pati laikų. Daugiau kaip pusė nusikaltimų- asme
ninio piliečių turto grobimai. Valstybinio ir visuomeni
nio turto grobimų (įskaitant smulkius) buvo 42% dau
giau. Kas devintas nusikaltimas - sunkus, jų padaugėjo 
26%. Padaugėjo (27%) nusikaltimų, padarytų viešose 
vietose: gatvėse, aikštėse, parkuose. Tokių nusikaltimų 
42%. Iš viso nusikaltimų Lietuvoje padaryta 33.221 - 

18,4% daugiau negu 1989 m., Latvijoje- 30.748 (15,7%) 
Estijoje- 21,375 (22,9%) nusikaltimų 10-čiai tūkstančių 
gyventojų: Lietuvoje-90,3, Latvijoje - 114,4, Estijoje- 
135,3. Lietuvoje neišaiškinti 72% nusikaltimų.

1990 m. pradžioje LIETUVOJE narkologijos įskai
toje buvo 57.600 žmonių. Pagal mirtingumų dėl su alko
holio vartojimu susijusių priežasčių, LIETUVA pralenkia 
visas kaimynines respublikas. Pakartotinių alkoholinių 
psichozių palyginant su 1988 metais, 1989-taisiais pa
daugėjo 13%.

ESTIJOS, LATVIJOS ir LIETUVOS architektų su
jungę atstovai bendrame posėdyje, lapkričio mėn. 14 
d.lvykusiame Rygoje, įkūrė BALTIJOS Šalių Architektų 
Sųjungų Asociacijų.

Gruodžio mėn. 1 d.
LIETUVOS, LATVIJOS ir esti jos Aukščiausiųjų 

Tarybų deputatai susirinko VILNIUJE bendram posėdžiui, 
kuriame dalyvavo 59 iš 105 estų deputatai, 201 iš 220 
latvių ir 102 iš 141 lietuvių deputatų. Jungtinė sesija 
priėmė penkis dokumentus: "Kreipimąsi i pasaulio šalių 
parlamentus", "Kreipimąsi I IV Liaudies Deputatų suva
žiavimų"^ "Kreipimąsi i Baltijos valstybių gyventojus 
ir tarybinius kariškius", "Rezoliucijų dėl tarpparlamenti
nės darbo komisijos sudarymo" ir "Rezoliucijų dėl tauti
nio lygiateisiškumo". Šiuos dokumentus pasirašė AT pir
mininkai: A.Landsbergis, A.Gorbunovs ir A.Ruutell*is. 
Jungtinėje sesijoje dalyvavo stebėtojai iš JAV, Lenkijos, 
Armėnijos, Gruzijos, Moldavijos, Ukrainos ir kt. Lietuvos 
AT ISLANDIJOS parlamentas atsiuntė atsakymų l kvieti
mų dalyvauti PABALTIJO AT sesijoje Vilniuje praneš
damas, kad atstovai negali atvykti dėl techninių priežas
čių.

VILNIUJE jvyko LKP (KPSS) CK plenumas. Nuta
rime pabrėžiama, kad "antisocialistinių jėgų vis didinama 
politinė įtampa Respublikoje įgauna ypač pavojingų mas
tų. LIETUVOS AT ir vyriausybė stiprina kursų Lietuvai 
atskirti nuo Tarybų Sųjungos". Plenumas paragino visus 
komunistus organizuoti masinius darbo žmonių išstojimus 
reikalaujant paleisti LIETUVOS Aukščiausiųjų Tarybų, 
atnaujinti Lietuvos TSR Konstitucijos ir SSSR Konstitu
cijos galiojimą Respublikos teritorijoje".

I PERU išvyko kauniečių lėktuvo vado P.Janulevi- 
čiaus JAK-40 ekipažas. Lietuviai lakūnai dirbs "Tausos" 
aviakompanijoje.

UKRAINOS liaudies deputatai Dmitroi Pavlyčka, 
Bogdan Kotyk ir Tautos Tarybos narys Arsen Zinčenko, 
dalyvavę Lietuvos,Latvijos ir Estijos Aukščiausiųjų Tary
bų nepaprastajame posėdyje kaip Ukrainos delegacija, 
padarė oficialų pareiškimų, kuriuo išreiškė solidarumų 
su Baltijos tautų kova už valstybinės nepriklausomybės 
atstatymų. "Neįgyvendinus Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
tautų teisės pačioms spręsti savo likimų, neįmanomas 
ukrainiečių ir kitų pavergtų tautų išsilaisvinimas(...) Bal- 
tiečiai pažadino daugelio ukrainiečių, pilietinę ir tautinę 

tvirtybę(...). Kreipiamės l visus ukrainiečiaus, gyvenan
čius Lietuvoje, Ėstijoje ir Latvijoje: paremkite mūsų 
brolių nepriklausomybės siekius; tai bus jūsų indėlis i 
Ukrainos išlaisvinimų".

Iki gruodžio mėn. 2 d.
(vairiuose LATVIJOS rajonuose buvo susprogdinti 

kapų paminklai Latvijos legionieriams, kurie žuvo I Pa
saulinio karo metu. Si akcija sutapo su kampanija, ku
rios pagrindinė tema buvo:" Visi tie, kas siekia Pabaltijo 
valstybių nepriklausomybės - fašistai.".

Gruodžio mėn. 2 d.
I LIETUVĄ atvyko Tarptautinės Šeimos Tradicijų 

ir Nuosavybės Gynimo Bendrijos ( TFP) atstovai iš 9 
šalių. Jie įteikė Lietuvos Respublikos AT pirm. V.Lands
bergiui raštų, kuriuo reiškiamas solidarumas su valstybi
nės nepriklausomybės siekiančia Lietuva. Taip pat jis 
įteikė 5,2 milijonų parašų, surinktų 26-se valstybėse, 
fotokopijas.3,5 mil.parašų jie surinko Brazilijoje, Čilėje, 
Ekvadore, Kolumbijoje, JAV - 833.000 parašų.

TOMSKE (Vakarų Sibiras) atkurta Lietuvių Kultū
ros Draugija. Atkūrimo iškilmėse dalyvavo svečiai lat
viai, vokiečiai, lenkai, ukrainiečiai. Tomsko srityje 1989 
m. gyveno 957 lietuviai. Tomsko mieste 1970 m. gyveno 
447 lietuviai, tik 207 gerai mokėjo gimtųjų kalbų. Drau
gijos pirmininkas - Arvydas Baronas.

Gruodžio mėn. 3 d.
VILNIUJE prasidėjo Tarptautinė Konferencija 

"Sveikata, sergamumas ir mirtingumo priežastys". Prane
šimus skaitė atstovai iš Austrijos, Belgijos, Estijos, Ita
lijos, Izraelio, JAV, Latvijos, Lietuvos, Šveicarijos, SSSR.

Naktį KAUNO VI forte buvo nupjautas ir išvežtas 
kryžius, pastatytas praėjusių vasarų biželio mėn. 14 
d.- Gedulo ir Vilties dienų- vietoje čia stovėjusio sovie
tinio tanko- Kauno "išvaduotojo".

Iki gruodžio mėn.4 d.
LENKIJOS Vidaus Reikalų ministerio K.Kozlovski 

kvietimu VARŠUVOJE su oficialiu vizitu lankėsi Lietu
vos Vidaus Reikalų Ministerijos delegacija.

LIETUVOS spaudoje paskelbtas Lietuvos Žaliųjų 
partijos atstovų pareiškimas dėl KPSS CK politinio biuro 
pareiškimo dėl tariamo Žmogaus Teisių Lietuvoje pažei
dimo. Pabrėžiama, kad KPSS ir toliau kelia grėsmę lie
tuvių tautai.

LIETUVOJE jau užregistruota 10, Latvijoje - 6, 
Estijoje - 9, SSSR -562 AIDS virusu užsikrėtę žmonės.

Gruodžio mėn.4 d.
PRANCŪZIJOS Nacionalinės Asamblėjos pirminin

ko Lorain Fabius'o kvietimu i Paryžių išvyko LIETUVOS 
Respublikos AT pirm.pavaduotojas K. Motieka, Užsienio 
Reikalų Komisijos pirm. E.Zingeris, AT deputatai R.Ras- 
tauskienė ir A.Abišala. Kelionės tikslas - sužinoti apie 
Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos veiklų, dalyvauti 
jos rengiamose LIETUVOS, LATVIJOS ir ESTIJOS bylos 
studijose.

LIETUVOS AT delegacijos priėmime Prancūzijos 
senate, jo pirm. A.Poher pareiškė, kad Lietuvos Respub
likos KOVO 11-tosios aktas buvo juridiškai idealiai pa
gristas dokumentas. Tų pačių dienų Lietuvos delegacijų 
priėmė Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos pres. L.Fa- 
bius. Abu minėti lyderiai oficialiuose pokalbiuose teigė 
pasiryžę Lietuvę remti, kol ji taps nepriklausoma de 
facto. Jie savo iniciatyva žadėjo artimiausiu metu pra
dėti procesų dėl Paryžiuje Sovietų užgrobto Lietuvos 
pasiuntinybės pastato.

LIETUVĄ trijų dienų vizitui atvyko LENKIJOS 
Respublikos Kultūros ir Meno bei Nacionalinės švietimo 
ministerijų delegacijos, kurioms rūpi iš arti pamatyti 
tautini gyvenimų Vilniaus krašte.

Iki gruodžio mėn. 5 d.
LIETUVOS Respublikos AT Užsienio Reikalų Ko

misijos vicepirm., LKP CK Sekretorius J.Paleckis lankė
si Bonn’oje, kur kalbėjosi su VOKIETIJOS socialdemokra
tų partijos sekretoriumi tarptautiniams reikalams H.E. 
Dingels’u. Painformavo apie ruošiamų LKP suvažiavimų 
ir vykstančius komunistą partijoje pokyčius. Bundestage 
buvo aptartos tarp Lietuvos ir Vokietijos parlamentų 
bendradarbiavimo galimybės,

LIETUVOS Respublikos AT prezidiumas pavedė 
miestų ir rajonų savivaldybėms kartu su Lietuvos Žydų 
Kultūros Draugija, Valstybiniu Žydų Muziejumi apsvars
tyti žydų žudynių vietų ir žydų kapinių tvarkymo darbų 
eigų ir imtis reikiamų priemonių, kad iki 1991 m. gegu
žės mėn. 15 d. tie darbai būtų baigti.

LKDP pareiškė kol kas nedalyvaujanti naujo mi
nisterių kabineto sudaryme. Pasiūlė savo vicepirmininkui 
Užsienio Reikalų ministeriui A.Saudargui atsiimti prašy
mų sustabdyti jo narystę krikščionių demokratų partijoje. 
A.Saudargas tai padarė.

ZARASUOSE pradėjo veikti krašto ekonominės 
apsaugos pasienio punktas.

VILNIUJE apie 200 rusų ir lenkų demonstravo 
prieš LIETUVOS Respublikos AT, reikalaudami, kad Lie
tuva pasiliktų Sovietų Sųjungoje. Bet prieš juos- atėjo 
apie 400 demonstrantų su vėliavomis, kurie dainavo pat
riotines dainas ir pasisakė už Lietuvos nepriklausomybę.

SNIEČKUJE daugelis žmonių mokosi lietuvių kal
bos. Neseniai suorganizuotos trys suaugusiųjų grupės, 
1 kurias gausiai renkasi vietos gyventojai.

Gruodžio mėn. 5 d.
LIETUVOS Ateities Forumo iniciatyvinė grupė 

ir Kultūros Kongreso Klubas surengė dialogų Lietuvos 
likimui aptarti. Dalyvavo parlamentarai, vyriausybės 
nariai, kūrybinė inteligentija. Spaudoje paskelbtas "Krei
pimasis l Lietuvos Respublikos AT deputatus, vyriausy
bės narius bei kūrybinę inteligentijų". Jame sakoma: 
"Šiuo sunkiu Lietuvai laikotarpiu apeliuojame i jos žmo
nių atsakomybės jausmų, sveikų protų, nuosaikumų, su
gebėjimų kritiškai vertinti savo veiksmus. Kviečiame 
tartis tarpusavy visus geros valios žmones, suprantančius 
padėties rimtumų, palaikančius nesavižudiškų, taikų Lie
tuvos atkūrimų, išmintingų ir lanksčių diplomatijų, aišką 
valdžios paskirstymų. Kviečiame konstruktyviais darbais 
ir pasiūlymais prisidėti prie gerai apgalvotos, įvairias 
galimybes numatančios politinės strategijos kūrimo.(...) 
Neatidėliojant siūlome pradėti kūrybinės inteligentijos 
dialogų su valdžia. Jis turėtų duoti impulsų ir pradžių 
visuomenės gyvenimo stabilizavimui.

/ bus daugiau /
3 psl.

s.



VILNIAUS PADAVIMAI . Antras leidimas. Vilnius 
1990 m. ISleido "Alka”. Sekdamas D-RU Zahorskiu, pa
raše P.Vingis. 230 psl. Leidinyje- 40 padavimų.

KEISTAS SVETIMŽALIS

1845 metų vasarą Vilniaus gyventojai buvo sukrėsti 
tokio keisto įvykio. Vieną ankstyvą rytą pamaldesni žmo
nės atėję į šv._ Jono bažnyčią pasimelsti, rado prie durų 
besėdintį pamišusį tos bažnyčios zakristijoną, iš vakaro 
jis buvo visai dar sveikas. Nelaimingas, beprotiškai dai
rydamasis ir šypsodamasis, žaidė senais auksiniais pini
gais, Kurių keletas gulėjo prie jo ant žemės.

Visi laužė galvas spėliodami, nuo ko galėjęs zakristijo
nas pamišti ir kur gavęs tuos auksinius pinigus, bet nie
kaip negalėjo įspėti. Visiems buvo aišku, kad jo liga yra 
susijusi su tais pinigais. Daugumas spėjo, kad jis turėjęs 
rasti kuriame nors rūsy, kurių daugybė yra po šv. Jono 
bažnyčia, didelį lobį ir turėjęs ko nors labai išsigąsti.

Pranešta policijai. Pradėta tardymas. Auksiniai pini
gai, daugiausia lenkiški, buvo XVI ir XVII amžiaus. Tarp 
jų buvo ir keletas senesnių ir kitų valstybių monetų. 
Stropiai iššluota bažnyčia ir bažnyčios rūsiai, bet nieko 
nerasta, kas bent kiek padėtų išspręsti painų uždavinį. 
Viena tiktai buvo aišku, kad tą naktį zakristijonas turė
jęs su kuo nors kautis, nes ant rankų ir veido buvo dau
gybė mėlynių ir įdrėskimų, rūbai sumankyti ir vietomis 
įplėšti.

Iš pamišėlio nieko negalima buvo iškvosti, nes jis į 
jokius klausimus nieko neatsakinėdavo, rodėsi jų negirdįs, 
kažką panosy nesuprantama murmėjo, baimingai dairėsi, 
kartais šokdavo ir, kaip įsiutęs, puldavo žmones. Turėjo 
jį surišti ir paguldyti vienuolių Bonifratų ligoninėje.

Zakristijono žmona verkdama papasokojo, kad vakar 
vakare užėjęs pas juos kažkoks nepažįstamas, tur oūt, 
svetimšalis, nes vargais negalais su juo susikalbėti tebuvo 
galima. Išsivedė jis vyrą į kitą kambarį ir ten tyliai ir 
ilgai apie kažką tarėsi.

Vienuoliktą valandą nakties zakristijonas išėjęs iš na
mų ir daugiau nebegrįžęs.

Anais laikais Vilnius nebuvo taip gausiai gyvenamas ir 
toks didelis miestas kaip šiandien. Turėjo vos apie 40 
tūkstančių gyventojų. Visas gyvenimas virė rinkoje ties 
Rotuše. Ten rytais susirinkdavo visų visuomenės sluoksnių 
žmonių. Ten dalindavosi visokiomis naujienomis ir paska
lomis.

Tą dieną, kada buvo rastas prie bažnyčios pamišęs za
kristijonas, rinka ypač buvo gyva, o minios ūpas buvo 
pakilęs. Visur buvo kalbama apie praėjusios nakties įvy
kius, ir kiekvienas turėjo prie jo ką nors pridėti, pasi
keisti savais spėliojimais.

Bet greit visų dėmesį į save atkreipė "Italijos" (Tuo 
vardu viešbutis ir šiandien tebėra Vilniuje prie Didžiosios 
gatvės, netoli Rotušės) , viešbučio tarnautojas. Šis papasa
kojo, kad vakar rytą viename to viešbučio kambary apsi
gyvenęs kažkoks svetimšalis, rodos, italas. Visą dieną pra
leidęs mieste. Vakare grįžęs į viešbutį ir užsirakinęs 
savam kambary. Nežinia., ką ten veikęs, tik visą~ laiką 
buvo girdimas papierių šlamesys. Vėlai vakare pasišaukęs 
viešbučio tarnautoją, apmokėjęs sąskaitą ir, pasiėmęs 
nedidelį savo odinį lagaminą, išėjęs, iš apibūdinimo atro
dė, kad iš tikrųjų tas pats žmogus buvęs užėjęs ir pas 
zakristijoną ir jį išsivedęs. Daugelis žmonių ' sutikę jį 
mieste; kiti rtiatę Jodko valgykloje, kai valgęs 'makaronus, 
kai kas susidūręs su juo krautuvėje, kai pirkęs brangius 
cigarus; matyta taip pat kalbamasis svetimšalis ir šv. 
Jono bažnyčioj, kai ją įdėmiai apžiūrinėjęs ir lyg ir žings

11 Ne viskas surašyta ant 
jaučio odos, ne viskas už
fiksuota knygose, protoko
luose, aktuose. Užtat ir 
egzistuoja toji atminties 
kertelė, kur lyg gaivaus 
vėjelio dvelktelėjimas plaz
da padavimai, sakmės, int
riguojančios istorijos. Žmo
gus negali visko sutalpinti 
į sauso praktiškumo ir 
mokslo paaiškinamų dalykų 
rėmus. Todėl ir mūsų žila
galvio Vilniaus istorija 
išreiškiama ne vien skai
čiais, datomis ir vardais. 
Greta metraščių iš lūpų į 
lūpas keliavo padavimai. 
Vilnius, turbūt, kaip retas 
kitas Europos miestas jais 
apipintas. Ne vien mūsų 
polinkis romantizuoti tikro
vę, bet ir realūs istoriniai 
įvykiai juos pagimdė. Ta
čiau moralines cenzūros 
laikais daugelis jų buvo at
sidūrę už viešumo ribos 
kaip neatitinkantys aukšto 
idėjinio lygio reikalavimų 
ir Kanonų ir ne kiekvienas 
juos yra girdėjęs. Tad šio 
leidinio pasirodymas - ban
dymas užpildyti spragą

Nuotr. G. PociausVilniaus panorama
mūsų akiratyje."

Leidinio iniciatoriai
MW■>»»*»»»»»<XX»»*MXXXXX»»

niais matavęs. Žodžiu, kiekvienas svetimšalio žingsnis 
greit buvo žinomas, tik nežinota, kur jis dingęs.

Nei valandėlę neabejota, kad svetimšalio žinota slapta 
vieta bažnyčioje, kur buvęs paslėptas lobis. Jis, matyt, 
papirkęs zakristijoną, kurio padedamas įėjęs į bažnyčią, 
pagrobęs auksą ir vėliau norėjęs nudėti, kaip nepageidau
jamą liudininką.

Policija apklausė liudininkus, dar kartą apžiūrėjo baž
nyčią ir jos požemius, "Italijos" viešbučio kambarį, kuria
me svetimšalis buvo sustojęs, bet niekur nieko įtariama 
nerado, tik viešbučio kambary rado itališką laikraštį ir 
krosny šiek tiek sudegintų pelenų.

Tą pat dieną į policiją atvežta kažkoks nežinomas,be 
sąmonės girtas žmogus. Jis atrastas rytą už Pohuliankos 
buomų. Pašauktas gydytojas atgaivino girtąjį, ir šis išsi
pasakojo esąs vežikas ir vakar susitaręs su kažkokiu vo
kiečiu nuvežti jį į Trakus. Apie pirmą valandą nakties, 
kaip buvo susitarta, vežikas laukęs jo Domininkonų gat
vės gale. Tas galiausiai atėjęs šv. Jono gatve nuo šv. 
Jono bažnyčios pusės, nedideliu odiniu lagaminu nešinas. 
Bet lagaminas buvęs toks sunkus, kad jiedu du vos įkėlę 
į ratus.

Nedavažiavus Pahuliankos buomų, vokietis liepęs susto
ti prie kažkokios karčiamos, kur svetimšalis pats gerokai 
užkandęs ir vežiką gausiai Vaišinęs. Vaišinęs jį degtinę, 
alum, o į galą įkalbėjęs jė'rn visą“ ątiįcljnę degtinės; iš
karto išgerti. Pravažiavus buomus, vežikas pajutęs, kad 
jam bloga, pametęs sąmonę ir daugiau nieko nebeatsime
nąs. Jo kišenėje rasta keliolika auksinių pinigų, bet už 
tat dingo brička ir arklys.

Ville de Montreal
Un Jardin de Chine 
ė Montrėal

Les visiteurs au Jardin bo
tanique pourront, ė compter du 
21 juin, visiter le tout nouveau 
Jardin de Chine, ė proximitd 
de la roseraie et du Jardin ja
ponais. II s'agit du plus grand 
jardin de Chine amėnagė ė 
l'extėrieur de l'Asie. Conęu sa
lon la plus pure tradition du 
sud du fleuve Yangtsė, dans la 
rėgion de Shanghai, ce jardin 
de deux hectares et demi de- 
viendra un centre de la culture 
chinoise. Venez y dėcouvrir la 
Chine, sa philosophie, ses 
coutumes, son art.

La carte
ACCES-MONTREAL: 
des rabals pour 
les Montrėalais

Les Montrėalais et les Mont- 
rėalaises peuvent maintenant 
se procurer une carte ACCES- 
MONTRĖAL qui leur donnera 
droit ė des rabais substantiate 
lorsqu'ils visiteront certains 
ėquipements gėrės par la Ville 
de Montrėal.

Ces rėduetions de tarifs 
seront applicables pour l*en- 
trėe aux serres du Jardin bo
tanique, ė Flnsectarium et ė la 
plage de Hie Notre-Dame. 
Elies seront en vigueur ė
compter du 15 juin pour la pla
ge et du 21 juin pour le Jardin 
botanique.

La carte permettra aus- 
son dėtenteur de frėquen- 

ter gratuitement les jardins ex- 
tėrieurs du Jardin botanique, y

compris le Jardin japonais et le 
tout nouveau Jardin de chine.

Cette nouvelle carte 
ACCES-MONTREAL a pour 
but de donner aux rėsidents 
de la ville de Montreal un 
avantage substantial sur les 
non-montrėalais. Eile ne coūte 
que 2 $ par personne. On 
peut se la procurer dans les 13 
bureaux ACCES-MONTREAL, 
au Jardin Botanique ou ė la 
Sociėtė de file Notre-Dame. 
Les payeurs de taxes ė Mont
real y ont ėgalement droit mė
me s'ils ne sont pas rėsidents.

Clubs 
de vacances: 
inscriptions

Les inscriptions pour les clubs 
de vacances auront lieu les 4, 
5 et 6 juin, de 18 h ė 21 h, 
dans les bureaux rėgionaux du 
Service des loisirs et du dėve- 
loppement communautaire de 
la Ville. Ces clubs sont pour 
les enfants de 6 & 12 ans.

Les enfants inscrits 
pourront participer aux activi- 
tės du lundi au vendredi. 
Certains clubs offrent aussi un 
service d'accueil prolongė au- 
delė des heures rėguliėres 
d'activitės. Les dubs sont su- 
jets ė des frais d'inscription mi
nimos et ė quelques frais sup- 
plėmentaires reliės aux acti- 
vitės hors programmes. Pour 
savoir ou vous inscrire ou pour 
tout renseignement, commu- 
niquez avec le 872-6211.

Sports et loisirs d’ėtė
Piscines

Les piscines extėrieu- 
res et les 84 pataugeoires

appartenant ė la Ville de Mont
real seront ouvertes du 22 juin 
au 25 aout. Les piscines 
intėrieures demeureront ou
vertes tout l'ėtė.

Soccer et tennis
Les amateurs de soc

cer et de tennis dėsireux d'uti- 
Ijser les terrains municipaux 
peuvent contactor les bureaux 
de rėgions du Service des 
loisirs et du dėveloppement 
communautaire de Montreal 
pour connaitre les disponibili- 
tės d'utilisation des terrains. 
De faęon gėnėrale, ces acti- 
vitės sont gratuites. Ren- 
seignez-vous au 872-6211.

Les sports aux lies
Les sportifs pourront se 

livrer, aux lies Sainte-Hėlėne 
et Notre-Dame, ė diverses 
activitės reliėes aux sports 
nautiques: aviron, voile, kayak, 
planche š voile, ė des coots 
trės compėtitifs. Ils pourront 
aussi louer des canots et des 
pėdalos, s'initier aux tech
niques d'escalade, & fobserva- 
tion des oiseaux et ė ('inter
pretation de la nature des Iles. 
On peut se renseigner & ce 
sujet au 872-6093.

Emplois pour 
ėtudiants

La Ville de Montreal a besoin 
d'ėtudiants pour travailler les 
samedte et dimanches, du 23 
juin au 2 septembre. II s'agit 
de guider le public aux visites 
et aux expositions ė fhdtel de 
ville. II faut ėtre ėtudiant inscrit 
en premier cycle dans une dis
cipline appropriėe. On peut se

procurer les formulaires de 
demandes d'emploi dans les 
bureaux ACCES MONTREAL. 
La date limite pour soumettre 
sa candidature est le 14 juin.

«Fleurir Montrėal*

Courez le risque de devenir un 
grand laurėat dans votre ar
rondissement et de recevoir un 
bon d'achat de 100 $ du Comitė 
des marchės publics de Montreal. 
Comment fairs? En participant au 
Concours d'embellissement 
• Fleurir Montreal*. Procurez-vous 
des coupons dans les quotkfiens 
du 1 er juin. Inscrivez-vous avant 
le 27 juin.

Le recensement 
c’est important
Rappelons que les recense urs du 
gouvemement du Canada 
visiteront tous les mėnages 
montrėalais, le mardi 4 juin, 
comma ils le font chaque cinq 
ans. Les s'tatistiques ėtablies par 
ce recensement dėterminent les 
montants que les gouvemements 
verseront aux munidpalitės en 
subventions et en paiements 
divers. II est done important que 
tous les dtoyens et dtoyennes 
remplissent et retoument le ques
tionnaire pour la date indiqude. 
Des reprėsentants de 89 organis
ms*, partant plus de 20 tangoes, 
seront ė votre disposition pour 
vous aider ė rėpondre aux 
questions. Vous pouvez obtenir 
ce service d'aide gratuit en 
tėiėphonant au 283-1991. 
Nhėsitez pas ė fairs appel ė eux. 
II va sans dire que llnformation 
contenue dans le recensement 
est strictement confidentielte.

Renseignements: 
Bureau interculturel 
de Montrėal: 872-6133

Pastatyta ant kojų visa policija, į visas puses išiuntinė- 
ta žygūnai, bet visa veltui. Svetimšalis kaip vandeny 
dingo.

Praslinko pora savaičių ir pamažu imta užmiršti įvy
kis. Tuo tarpu pranešta policijai, kad zakristijonas silpsta 
ir, turbūt, greit mirs, bet atgavęs protą ir kalbąs visai 
sąmoningai. Tuojau pasiųsta į ligoninę policijos agentas, 
ir mirštąs štai ką jam papasakojo:

Kai zakristijonas su svetimšaliu per šonines duris įėjo 
į bažnyčią, pastarasis išsitraukė iš kišenės skarelę, akli - 
nai užrišo jam akis, kelis kartus apsuko vietoje ir ėmė 
vadžioti po bažnyčią. Vėliau sustojo ir kažką veikė. Buvo 
girdėti girgždėjimas, paskiau duslus bildesys, ir jie ėmė 
kopti žemyn. Jautėsi šaltis ir drėgnumas. Ilgai ėjo kažko
kiu požeminiu urvu, keisdami kryptį, kai galiausiai sve
timšalis sušuko: "baigta", sustojo ir atrišo zakristijonui 
akis.

Jie atsidūrė rūsy po geležinėmis durimis. Nepažįstamo
jo lempelė metė silpną sviesą, kurioje galima buvo įžiūrė
ti geležine štanga užbrukliuotos durys ir užrakintos dido
ka spyna. Kai spyną atmušė ir vargais negalais bendro
mis jėgomis atidarė duris, atsidūrė nedideliam tamsiam 
kambary. Prie sienos stovėjo didelė geležinė skrynia. 
Svetimšalis ją raktu atrakino ir pakėlė antvožą. Skrynia 
buvo pilnutėlė auksinių pinigų, perlų, žiedų, medalių ir 
kitokių brangenybių.

Tuo būdu apsisaugojęs, svetimšalis prisikrovęs pilną 
lagąmipą ir kįšenes aukso iri kitų brangenybių^;įdėjo kelio 
lika auksinių monetų į zakristijono kišenę, vėliau užrišo 
jam akis, išvedė į bažnyčią, laikydamasis tų pačių atsar
gumo priemonių, vėl apsuko jį vietoje kelis kartus ir, da
vęs pauostyti kažkokio stipraus skystimo, paliko zakristi
joną ir pats išėjo. Zakristijonas greit pametė sąmonę ir 
daugiau nieko nebeatsiminė.

Ir vėl buvo paskirta komisija, tyrinėjo bažnyčią, bet 
ir šiuo kartu nieko nerado.

Bėgo metai po metų, atėjo sukilimo laikai, kraštas at
sidūrė ašarose ir liepsnose. Nei vienos šeimos nebuvo 
Vilniuje, kuri neapgailestautų savo nario ar kovos- lauke 
žuvusio, ar Lukiškiuose pakarto, ar Sibiran ištremto. Ne
nuostabu, kad ir įvykis su svetimšaliu ir zakristijonu pa
miršta. Tik kai kada senesnieji papasakoja jį vaikams, 
kaip kokią pasaką.

Yra žinoma, kad po šv. Jono bažnyčia yra tikras labi
rintas rūsių ir koridorių, einančių į visas puses. Kai kurie 
siekia net gretimų namų kitoj pusėj šv. Jono ir Pilies 
gatvių.

1886 m. 1-mosios gimnazijos kieme (dabar universite
to kiemas) įgriuvo žemė netoli bažnyčios, ir atsivėrė 
didelė skylė į požemį.

Bematant keli gimnazijos mokiniai padarė "mokslišką 
ekskursiją" į tą urvą. Pasiėmė žvakių, virvėmis nusileido 
į urvą, bet neilgai tenai buvojo, nes beregint buvo sargo 
ir mokytojų pastebėti, iš urvo ištraukti ir dar karceriu 
nubausti. Tą pačią dieną skylė užmūryta.

"Ekskursijos" dalyviai pasakojo, kad atsidūrę mūrytam 
apie 2 metrų aukščio ir pločio koridoriuj. Koridorius ei
nąs pagal bažnyčios sieną, o jo gale esančios durys, 2 ar 
3 štangom uždėtos ir užrakintos didelėm spynom. Kaip 
durys, taip ir štangos ir spynos, kiek galima spręsti iš 
rūdžių ir pelėsių, nebuvusios atidarinėjamos kelis šimt
mečius. Nieks anuo metu to urvo nežinojęs.

Neseniai laikraščiai pranešė, kad okupacinė lenkų 
valdžia Vilniuje rausiasi Vilniaus kalnuose, bažnyčių rū
siuose, ieškodama lobių savo tuščiam iždui papildyti. Bet 
be "svetimšalių pagalbos", rodos, nieko nepeš!

(Iš "Bielaruskaja Žizn", 1914.L, 30 nr.)
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BE KALTĖS Valentinas Gustainis

/Autorius praleido 15 mėty Sibire, tremtyje ir lageriuo
se. Spausdiname iltraukg ii neseniai Lietuvoje pasiro
džiusios Jo knygos. Red./.

/ tęsinys /
1946 m. vasarą Norilsko lagerių zekai buvo skirstomi 

į dvi pagrindines grupes: ~ ITL ir KTL - Ispravitelnyje 
trudovyje lageria ir Katoržnyje trudovyje lageria. Pagal 
tai kaliniai ir būdavo rikiuojami: "Itėelovcy, siuda!", "Ka- 
tėelovcy - tuda!" Aš buvau "itėelovec". Šiaip tarp vienų 
ir kitų kalinių grupių jokio skirtumo nebuvo: maistas vi
siems tas pats, barakai tie patys, drausmė ta pati. Skir
tumas pasireikšdavo tik pačiuose lageriuose - katorginin
kus^ po darbo tuojau užrakindavo barakuose ir iki ryto 
neišleisdavo, o "itėeloveai" ir po darbo laisvai vaikščioda
vo lagerio kieme, net naktį miegodavo nerakinti.

Krasnojarske maistas buvo daug geresnis negu tame 
Tuluno kalėjime, kur aš per kokias tris savaites vėl ta
pau distrofiku. Didelių statybų lageris pats rūpinosi, kad 
kaliniai nenusilptų ir būtų galima parsigabenti sveikų dar
bininkų. Man čia maisto jau užteko, be to, buvo gerų 
žmonių, kurie turėjo atliekamą kąsnį ir jį mielu noru 
man pakišdavo. Pirmiausia tai tie gydytojai. Deja, netru
kus pajutau, kad net ir skaniausias maistas man burnoje 
ėmė dvokti, visai dingo apetitas, pilvas po valgio gurgu
liavo. Pasiskundžiau tiems savo naujiems bičiuliams gydy
tojams. Tačiau lagerio sąlygomis jie iš mano nusiskundi
mų nesugebėjo nustatyti tikros diagnozės. Jų vaistai nė 
kiek nepadėjo. Norėdami man gero, gydytojai paprašė 
tvarkdarius, kad mane, kaip labai nusilpusį, dieną nelai
kytų barakuose užrakintą, o leistų laisvai vaikščioti po la
gerio kiemą.

Beslampinėdamas po didelį kiemą, sutikau tautietę 
gailestingosios seselės uniforma. Pasisakė esanti Lietuvos 
lakūno Gineičio žmona, siunčiama į Norilską, bet čia jai 
pavesta lagerio vaistinė. Pasiskundžiau jai savo bėdomis. 
Ji visai teisingai atspėjo mano ligą, pasakė, kad tai dide
lio druskos rūgšties trūkumo požymiai - dėl to ir burnoje 
dvokia, ir labai norisi ko nors rūgštaus, ir nuolatinis vi
duriavimas.

- Ateikite pas mane į vaistinę, - pakvietė jinai, - 
duosiu išgerti druskos rūgšties, ir jūsų viduriai susitvar

kys.
Gavau pažadėto vaisto, palengvėjo, vadinasi, diagnozė 

teisinga. Pradėjau kasdien pas ją į vaisitinėlę vaikščioti, 
kasdien ji mane gydė pagal savo receptą. Deja, neilgai 
galėjau Gineitienės gydymu naudotis - netrukus mane at
rinko į klipatų grupę ir išveže į kitus lagerius.

Kalbėdami apie artimo meilę, apie žmoniškumą ir ki
tas žmonių bendravimo vertybes, dažnai aukštiname bro
lybę. Sakome, žmogus žmogui turi būti kaip tikras brolis. 
Brolybėj laikoma didele socialine ir dorovine vertybe. Ta
čiau užmirštame, kad jau Biblijoje minimas Kainas ir 
Abelis. Kainas iš~ pavydo nužudė savo tikrą brolį. O kiek 
žiaurių brolžudysčių žino istorija! Kartais sakoma: "rieja
si kaip šunys". Betgi man neteko girdėti, kad šunys nelais
vėje tarp savęs rietųsi. O kaliniai nelaisvėje dažnai rie
jasi, visai pamiršę brolybę. Kita vertus, turiu pabrėžti, 
kad aš savo tremties kelyje sutikau daugybę gerų žmonių, 
kurie~ vienas kitam padėdavo bėdoje kaip tikri broliai.

or lši Krasnojarsko jau turėjau teisę parašyti laišką. Tik 
niekaip negalėjau gauti nei popieriaus, nei pieštuko. Paga
liau susipažinau su vienu estu, kuris lageryje taisė zekų 
apsiavimą. Pasiskundžiau vis niekaip negalįs saviesiems 
pranešti dar gyvas esąs. Estas tuojau padavė man lapą 
popieriaus ir pieštuką. Tas laiškas nuėjo ir mano šei — 
mai atnešė didelį džiaugsmą: jie sužinojo, kad tebesu 
gyvas!

Kalinių atrinkimas į Norilską vykdavo kasdien. Kiek
vieną dieną būdavo sudaromi vis nauji sąrašai pagal pa
skutinius komisavimo duomenis. Pakliuvus į tuos sąrašus 
iš vakaro surikiuodavo, nakčiai suguldydavo kieme ant 
grindinio be jokių šiaudų, liepdavo be leidimo niekam ne
pakilti. Anksti rytą juos išvarydavo į baržas. Bijodami to 
Norilsko, kai kurie bandydavo slėptis, šaukiami neatsi
liepdavo. Bet kur tu, kvailas žmogeli, čia pasislėpsi! To
kių pasislėpėlių kartais pagraibydavo net skystoje išvietės 
masėje, nors gyvų tenai niekad nerasdavo. Vienintelė ir 
tikra garantija nepatekti į Norilską - tai per komisavimą 
gauti III ar IV sveikatos kategoriją.

Mano sveikatą gydytojai tikrino berods keturis kartus. 
Nors kojos jau seniai buvo atslūgusios, jie ir toliau laikė
si tos pačios, pirmą dieną nustatytos, diagnozės. Tada 
man buvo tik penkiasdešimt metų, pagal amžių būčiau tu
rėjęs važiuoti į Norilską, bet gydytojai nenorėjo manęs 
tenai siųsti. Tačiau vien jų - kalinių - parašas neturėjo 
juridinės galios. Reikėjo, kad tą sprendimą patvirtintų 
laisvai samdomų gydytojų speciali komisija. Tik tokia ko
misija turėjo teisę spręsti, kas jau tikrai negali būti pri
skirtas bent II kategorijai.

Kai tokių išbrokuotų zekų susirinko apie aštuonis šim
tus, buvo iškviesta oficiali laisvų gydytojų komisija. Tos 
komisijos sprendimai yra be apeliacijos. Taigi, dabar to
lesnis mano likimas buvo jau kitų gydytojų rankose. Su 
baime ir viltimi laukiau savo eilės. Pamačiau du gydyto
jus kariškius ir vidutinio amžiaus aukštą moterį. Prie sta
liuko sėdėjo Margulis ir sąrašuose užrašinėjo diagnozę.

Visokie išrankos - distrofikai, luošiai, seniai, širdinin
kai žąsele nuogi ėjome pro tą komisiją. Darbas čia vyko 
labai greitai. Kai priėjau, ta moteris nepaklausė mano pa
vardės, nedirstelėjo į veidą, tik čiuptelėjo už pasturgalio 
paskui kryptelėjo, paėmė paslėpsnio odą ir timptelėjo ją 
pirštais. Oda buvo be jokio riebalinio pamušalo, davėsi 
gerokai ištempiama.

- Starčeskaja driachlost, - konstatavo ji.
Margulis tai įrašė. Tas lemiamas mano komisavimas 

truko kokią pusę minutės. Laimingas grįžau prie savo 
skarmalų, nes jau buvau tikras, kad Norilsko išvengsiu. 
Dar Barnaulo kalėjime buvau girdėjęs, kad gauti diagno
zę "starčeskaja driachlost" kaliniui didžiausia laimė, kone 
jo išlikimo garantija. Toks zekas išbraukiamas iš darbi
ninkų sąrašų, laikomas invalidu ir jokiais sunkiais darbais 
neapkraunamas.

Tas mano komisavimas labai priminė iš vaikystės įst
rigusį vaizdą. Tada Tilčių kaime, prie Višakio, gyveno 
žydelis, plačiai žinomas Tilčių Abromo vardu. Jis supir
kinėdavo įvairius ūkininkų gaminius, bet daugiausia žąsis 
ir mėsinius gaminius. Atvažiuodavo jis ir į mano tėviškę. 
Kartais kokį veršį nupirkdavo, o kartais nesusiderėdavo 
ir tik įvertindavo parduodamą gyvulį mėsingumo požiūriu 
pagriebęs jį už paslėpsnio.

Gavęs tikrą garantiją, kad į Norilską manęs neims, 
psichiškai aš šiek tiek atkutau, pasijutau suaugiau. Deja, 
fizinė mano sveikata dėl bendros avitaminozės, ypač dėl 
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to didelio druskos rūgšties sumažėjimo skrandyje, ėjo vis 
menkyn. Pradėjau net savo kasdieninės duonutės nebesu- 
valgyti, nors ji čia buvo gera, normaliai iškepta iš rupių 
kvietinių miltų. Vis dairiausi, kur čia gauti ko nors labai 
rūgštaus. Jau nelabai viliojo ir lagerio gydytojų siūlomi 
gardūs kąsneliai.

Vieną pavakarę surinko kelis šimtus tokių klipatų kaip 
aš. Patikrino visus pagal sąrašus, griežtai įsakė neišsi
skirstyti, suguldė ant kietų akmenų grindinio po plynu 
dangumi, netoli vienų lagerio vartų. Anksti rytą nuvarė 
prie geležinkelio, ant kurio bėgių stovėjo ilgas, kelių 
dešimčių vagonų raudonas ešalonas. Paskui atvarė kitą 
didelę zekų grupę, kurią taię pat išrikiavo ir suguldė 
palei geležinkelį. Diena buvo šilta. Visiems paliepė nusi
rengti nuogai ir nejudėti iš vietos. Atėjo naujo konvojaus 
brigada mūsų paimti. Pirmiausia ji ėmėsi kratyti drabu
žius ir kitus daiktelius. Nors krata ir nebuo tokia nuodug 
ni kaip kalėjimuose, bet užtruko gana ilgai. Nuogi kali
niai nerimavo, norėjo greičiau į pastogę, į tuos tuščius 
raudonus prekinius vagonus. Supratome, kad mus veš į 
vakarus. Netrukus oficialiai pasklido žinia, kad mus veš 
į Marijinsko žemės ūkio lagerius Kemerovo srityje. Klipa
toms sužibo viltis žemės ūkio lageriuose gauti sotesnio 
maisto ir susitiprėti. Netrukus sužinojom, kad tie Mari
jinsko lageriai oficialiai vadinasi Siblagas - atseit Sibiro 
lageriai. Seniau jie buvo griežto režimo, skirti ypatin
giems kaliniams, vadinosi Sibirskije lageria osobovo nazna- 
cenija, bet dabar persikvalifikavę, perėję į lengvo režimo 
lagerius, priimą ir invalidus. Tokios žinios nė kiek negąs
dino, kažkas apskaičiavo, kad mūsų ešalone aštuoni šim
tai Krasnojarske atsijotų klipatų, siunčiamų į tą Siblagą 
atsiganyti. / bus daugiau /

PER BALKANŲ 
KRAŠTUS

Stasys Daliūs
/ tęsinys/

Antikinės Graikijos keliais
į Graikijos pusę pervažiavus, pasienyje atsiduriam 

kaip kokiam turguje: krautuvės, krautuvėlės, kioskai pri
krauti įvairių prekių, galybė žmonių stumdosi į visas 
puses. Vieni ką nors perka, kiti renkasi, treti taip sau 
vaikštinėja žvalgydamiesi. Atmosfera visai kita, atrodo 
visko pilna ir nieko netrūksta. Daugybė automobilių su 
visos Europos ženklais užpildę plačiausią aikštę.

Pažioplinėję pasienio krautuvėse, važiuojam jau Grai
kijos senovės keliais, vis dar Makedonijos provincija ir 
šioje pusėje. Kraštas irgi žemės ūkio, kur daug auginama 
kukurūzų ir vynuogių. Daug kur laukai laistomi, kur ne - 
tai viskas išdžiūvę. Dešinėje greitkelio greit privažiuojam 
Olimpo kalnus, kurie vos matosi, nes lengva migla den
gia, todėl sunkiai įžiūrimi. Vadovas Itzak plačiai pasakoja 
apie Homero Iliadą ir graikų epą, iškeldamas antikinės 
Graikijos herojus, seniai išblukusius atmintyje. Taipgi pri
mena, kad Aleksandras Didysis (356-323 pr. Kr.) Makedo
nijos karalius, Pilypo II sūnus, čia yra gimęs ir imperiją 
išplėtęs į rytus, nugalėdamas persus ir kt.

Pakelėje kai kur matosi pastatytos mažos kubinės 
dėžutės, nudažytos balta, raudona ar mėlyna spalva, jų 
viduje įstatytos žvakutės, ta v žuvusięms pakelėje pr.isin 
minti. Šiaip greitkelio šonai apsodinti žydinčiom oleand- 
rom. Ištisom myliom tęsiasi tie puikiai žydintys krūmai 
teikdami gražų vaizdą. Važiuojam per kalnuotą kraštą, 
nors pasiekiame slėnius, bet kalnų siluetai visą laiką 
matosi tolumoje.

Pravažiuojame ir sausus išdžiūvusius laukus, tai vėl, 
kur laistomi, puikiai žaliuojančius vynuogynus ir vaisme
džius. Tačiau be laistymo šioje Graikijos dalyje teauga 
tik atsparūs pakelės krūmai. Pakelės gana apterštos, pri
mėtyta popierių. Kelyje daug automobilių ir sunkvežimių. 
Dar toliau važiuojant prasideda dideli plotai alyvos me
džių.

Prie Lama miesto priartėjus pasirodo Egėjos jūros 
įlankos. Kurį laiką važiuojam jūros pakrante, kur iš vie
nos pusės jūros vanduo mėlynuoja, o iš kitos - alyvme
džių laukai tęsiasi. Nuo čia išsukam į kitą kelią kai pra
važiavę alyvmedžių laukus, vingiais pradedam kopti į kal
nus, Kai apačioje po kojom pasilieka visas slėnis. Persiritam 
per tų kalnų grandinę, pasiekdami antrą slėnį. Pralekiam 
mažą miestelį ir vėl ritamės per kitus kalnus, kurie atro
do dar aukštesni už pirmuosius. Autobuso motoras sun
kiai šniokščia lipdamas vis aukštyn, kol pasiekiam tar
peklį ir juo tolyn. Kalnai apaugę trumpais krūmais, tik 
stačios uolos stovi plikos. Tarpeklį pralindus kito kalno 
šlaitu dar vis važiuojam aukštyn. Atsiveria didingas vaiz
das į palikt^ slėnį ir už jo esančius kalnus su kyšančio
mis didesnėmis ir mažesnėmis viršūnėmis. Matosi išsiran
gęs ir kalnų kelias, kuriuo atvingiavom. Prie kelio mato
si sustatyti bičių aviliai, iš kur jos gali rasti žiedus šiose 
kalnų uolose?

Ilgokai užtrunka, kol dideliais, staigiais posūkiais nu- 
slenkame į kitą slėnį. Pasiekus slėnį tarp kalnų įsisprau
dęs miestukas, nuo kurio iki Delphi lieka tik 20 km. 
Miestelyje visi užrašai graikų raidynu, todėl sunku įskai
tyti vietovės pavadinimą, tik kilometrų skaičiai tie patys. 
Visai prie Delphi sustojam Terracota meniškų išdirbinių 
dirbtuvėje. Daugybė gražių vazų, statulėlių, lėkščių, pa
veikslų graikų ir egiptiečių stiliumi. Spalvota keramika 
padengta 24 karatų auksu. Didelis pasirinkimas, bet vis 
kas brangu, nes rankų darbo.

Iš ten per keletą dar vingių ir posūkių per kalnus, 
pasiekiam Delphi miestuką, prisiglaudusį Parnaso kalno 
papėdėje, kuris kalnų šone išsistatęs aukštyn, žemyn pa
kalnėn gilios prarajos. Miestukas stovi 1400 metrų aukštu
moje. Vietovė nedidelė, dvi pagrindinės gatvės, su vieš
bučiais ir suvenyrų krautuvėmis. Mūsų Zeus viešbutis 
randasi miestelio pradžioje, gatvių kryžkelėje su vaizdu į 
kalnus ir tolumoje matomą jūros įjanką. Viešbutyje apsi
stoja tik mūsų vienų grupė. Už vieną dolerį gauname 158 
drachmas. Mineralinio vandens bonka kainuoja 100 drach
mų.

Delphi vietovė pasislėpusi kalnuose ir yra garsi anti
kinės Graikijos religiniu centru su orakulu, kuris buvo at
rastas ir pradėtas tyrinėti 1840 m. vokiečių archeologo 
Muller. Tačiau pilnas kasinėjimas ir atstatymas prasidėjo 
tik 1892 m., vadovaujant prancūzui Homolle. Delphi re
liginio centro žydėjimo laikotarpis buvo 3-2 šimtmetyje 
prieš Kristų.

Mūsų kelionės tikslas kaip tik buvo aplankyti arche
ologinių kasinėjimų vietą ir prie jo esantį turtingą rodi- 
niais muziejų. Iš pat ryto atvažiuojame prie muziejaus, 
kuris susitalpinęs specialiai pastatytame dviejų aukštų 
pastate. įėjimas į muziejų kainuoja 500 drachmų (apie 3 
dol.) ir gan griežtai žiūri, kad niekas neprasmuktų neap

simokėjęs. Prie muziejaus lauKe kiemas išklotas mozaika 
iš 5 simt. bazilikos grindų. Taipgi sustatyti senoviniai 
sarkofagai iš to laikotarpio su graikiškais įrašais.

Viduje muziejaus sutalpinta daugybė rodinių didelėse 
erdviose salėse. Matomos pastatų freskos su įvairiom 
figūrom. įdomus sfinksas su moters galva, tai graikiškas 
kūrinys, skirtingas nuo Egipto. Dvi didelės marmuro statu
los iš 6 šimt. prieš Kristų. Taipgi nemažai aukso išdirbi
nių sudėta viename kambaryje, į kurį neleidžiama įeiti - 
užtvertas; tik per tarpdurį gali žvilgterėti. Kitų figūrų 
bei bei statulų tik fragmentai, nes rasti sudaužyti. Labai 
įdomi bronzos figūra is 417 m. pr. Kr., tai iš arklių lenk
tynių jauno vežiko su gražia veido išraiška. Visus domina 
ir besišypsančio vaiko statula su nudaužytomis rankomis, 
puikiai pagauta veido išraiška iš 3 šimt. pr. Kristų. Taip
gi daug keramikos dirbinių, kurie rasti kapuose. Šis Del
phi muziejus skaitomas turtingiausiu visoje Graikijoje su 
to laikotarpio rodiniais, todėl besidomintiems pravartu 
neaplenkti šios nuošalios kalnuose vietovės, nuo Atėnų 
nutolusios tik 130 km.

iš muziejaus einame į atkastų šventyklų ir kitų pasta
tų rajoną, kur prie vartų vėl reikia gauti bilietą, kainuo
jantį 500 drachmų. Mums įėjimai nemokami, įskaityti į 
kelionės kainą. Prieš akis kalno šlaite didžiulis plotas 
buvusių pastatų sienų, pamatų, kolonų kapinynas - lieka
nos. Antikiniais laikais Delphi buvo Graikijos miestų cent
ras ir kiekvienas atskiras miestas - valstybė čia buvo pa
sistačiusi savo pastatą ir iždo saugyklą. Pastatus puošė 
tūkstančiai marmuro statulų, kurias amžių eigoje sunaiki
no romėnai: Sula, Neronas. Šventyklų ir kitų pastatų 
likusios tik kolonos, kurios stiebiasi į dangų, atšviesda- 
mos baltą marmurą. Teatro griuvėsiai, kur tilpdavo 5000 
žmonių, dabar tik sienų likučiai ir marmuro sėdynės glau
džiasi prie aukšto kalno papėdės. Čia sutelkta šimtai pa
statų, kurie buvo pradėti statyti jau prieš 6 šimt. pr. 
Kr., bet Apolono šventykla buvo pastatyta jau 8 šimt. 
prieš Kr., kurios liekanų iki šiol neišliko. Labai daug eks
kursijų iš įvairių kraštų lanko šią vietovę ir žmonių gru
pės įvairiomis kalbomis kalbančių vadovų vedini, vaikš
čioja, žiūrinėja, fotografuoja. Mūsų lankymo metu šalia 
autobuso stovėjo 10 didžiulių ekskursijos autobusų iš Itali
jos ir Vokietijos.

Apžiūrėję iškasenų rajoną ir apvaikščioję jo griuvėsius 
atsisveikinam su Delphi ir per kalnus važiuojam artyn 
prie Atėnų. Pervažiavę per kelis miestelius iš kalnų išva
žiuojam į platų slėnį, kur alyvų medžių ir žydinčių bul
vių laukai. Pakelėje gazolino stotys Shell, BP kaip ir 
Kanadoje. Netrukus įvažiuojam į Atėnus, kur priemies
čiai nešvarūs, daug visokio laužo ir šiukšlių prie kelio.

Atėnų Akropolis
Atvažiavus į Atėnus, pasitinka vietinė vadovė Nani, 

su kuria vykstame į kalvoje stovintį Akropolį, kuris iš 
visų pusių dominuoja miestą, nes stovi aukščiausioje mie& 
to dalyje, iškilęs 450 m. nuo jūros lygio. Autobusas pasi
lieka apačioje kalno ir lipant aukštyn prie Akropolio, 
vadovė pasakoja jo istoriją, kad jis pradėtas statyti šita
me kalne 1500 metų prieš Kristų ir buvo skirtas, kaię 
įtvirtinta vietovė, gyventi karaliui. Apie 600 m. pries 
Kristų, karaliaus rūmai, likus demokratiškai valdymo sis
temai, buvo paskirti tik dievams. Paties Akropolio sta
tyba užtruko 15 metų, o visi kiti pastatai pastatyti per 
50 metų. Apačioje Akropolio dar gerai išsilaikęs olimpi
nis stadionas iš marmuro, talpinęs 55,000 žmonių.

įėjimas į Akropolio rajoną kainuoja 800 drachmų (apie • 
5 dol.) ir vadovei parūpinus bilietus, žengiam artyn prie 
Akropolio, kurio didžiulės baltos kolonos is tolo matomos. 
Be Akropolio šioje kalvoje romėnai buvo pristatę kitų 
garsių šventovių, kaip Dionizo ir Atėnės. Akropolis yra 
visame pasaulyje pagarsėjęs ir lankomas gausybės žmonių 
kurie atvyksta pamatyti antikinės Romos šventyklų ir to
bulai atliktos statybos, net per tūkstančius metų išliku
sios iki mūsų dienų. Tačiau oro užteršimas daro didelę 
įtaką tų statybų išlikimui, nes pagal vadovės aiškinimą, 
tai ardo ir trupina marmuro kolonas bei sienas. Mums’ 
čia aplink bevaikščiojant pačiam vidurdienyje saulė kepi
no kaip reikiant ir varvino prakaitą. O pavėsio ant to 
kalno - jokio.

Grįžtant iš Akropolio sustojam prie Nežinomo karei
vio kapo, kur keitėsi garbės sargyba. Po to nuvažiuojam 
prie prezidentūros vartų, kur stovi sargyba. Čia stebim 
sargybų pasikeitimą. Sargybiniai dėvi trumpas tunikas.

Vakare atvykom prie Akropolio į šviesos ir garso pro
gramą, kur anglų kalba aktorių atkurtas antikinis graikų 
gyvenimas Atėnuose. Tačiau šviesų didelio efekto nebuvo, 
nes Akropolio aukštuma buvo mažai apšviesta, nes nebu
vo stiprių prožektorių. Visa programa užtruko 45 minutes.

Po šios programos vykom vakarienei į graikų restora
ną, kuri užtruko labai ilgai: programa, šokiai, dainos ir 
solo šlageriai. Programa baigėsi pirmą valandą ryto ir 
jau gerokai suvargę grįžome Aleksandro viešbutin. Nespė- 
jam gerai užmigti, o jau rytas čia pat, reikia anksčiau 
keltis, nes buvom užsirašę rytmetinę išvyką į salas. Dar 
mieguisti einam pusryčiauti ir 7:30 vai. išvažiuojam į 
uostą. Šiai papildomai kelionei užsirašė beveik visi kelio
nės dalyviai, išskyrus keletą senesnių. Tokioms papildo
moms kelionėms ar vakrinėms išvykoms į restoranus rei
kėjo iš anksto apmokėti doleriais. Ši jūros kelionė per 
visą dieną į tris Graikijos salas kainavo 39 doleriai.

Uoste jau laukia laivas Hermis trijų denių, didelės 
talpos, kuriuo plauksime į tris salas: Aegina, Poros, Hyd
ra. Diena labai karšta, saulėta, tai gera gaivintis ant 
denio ar pavėsyje, žvelgiant į mėlyną dangų ir tokią pat 
jūrą. įsitvirtiname pradžioje ant denio, bet kai gerai 
įkaistam, turim ieškoti pavėsio. Netrukus turime pirmąjį 
sustojimą Aegina saloje, kur stovime dvi valandas. Ne 
per toli sustojimo vietos - daug įvairių restoranų ir 
krautuvių. Čionai visą pakrantę apvaikščiojam,
kur gausj/bė žmonių pasipila iš mūsų ir kitų laivų. Visi 
jie atveža turistus. Kai kurie sėda į arklių traukiamas 
karietas apvažiuoti salą, o dar kiti sėda į autobusus, ku
rie laukia pakrantėje.

Sekantis sustojimas Poros saloje, kurioje gyvena 5000 
žmonių. Čia laivas stovi vieną valandą, kurios pilnai pa
kanka pavaikščioti krante. Paskutinis sustojimas Hydros 
saloje, kuri su dideliais kalnais, o miestelis išsistatęs 
pajūriu. Uostas labai mažas, telpa tik vienas didelis lai
vas. Laivas Hermis mus išlaipina ir nuplaukia toliau į jū
rą, kad duotų kitiems atplaukiantiems laivams vietos. 
Čia daugybė krautuvių su aukso ir sidabro dirbiniais, 
keramikos, odos. Paplūdimio su smėliu čia nėra. Žmonės 
maudosi tiesiai nuo uolų, kur padarytos kopėčios nulipti 
į vandenį. Kai kurios moterys maudosi su nuogomis krū
timis. Vanduo švarus, dangus be debesų, bet padūmavęs. 
Saulė stipriai kaitina. /bus daugiau /

5 psl.



toronto
TORONTO "ATŽALYNAS" 
PERŽENGĖ 
DVIDEŠIMTMETI
Stepas Varanka

Toronto "Atžalynas", tai 
lietuvių tautinių šokių gru
pė. Pagal lietuvių kalbos 
žodyną reiškia vietą, kur 
daug atžalų auga, taigi - 
jaunas miškas, jaunoji kar
ta, palikuonys.

Rodos taip neseniai "At
žalyno" jauni šokėjai pra
dėjo savo pirmuosius jau
natviškus šokių žingsnius. 
Tai įvyko 1971 m., Lietu
vių Namuose. "Atžalyno" 
krikštatėviais buvo Geno
vaitė ir Stasys Kuzmos, 
Julija ir Vacys Skrebutėnai.

Pradžioje iš nedidelės 
atžalyniečių grupelės šo
kėjų skaičius sparčiai augo. 
Jų skaičius siekdavo iki 
125. Šiuo metu jame da- 
lyvuja 110 šokėjų. Amžius 
nuo 3-70, įskaitant vete
ranus.
" Atžalyno" dabartinis tėvų 
komitetas

Pirmininkė - Vanda Pau- 
lionytė-Grenke, vice-pirm. 
-Donna Sysak, sekretorė - 
Danutė Baltrytė-Bonner, iž
dininkas - Klevas Petryla, 
ryšininkė - Irena Poškutė, 
kultūros reikalams - Jenny 
Vitkūnienė, lėšų telkimui - 
Norm Dyer, dekoracijoms 
-Aldona Baltrytė-Podsa- 
decki, nariai - Jania Zeli- 
znak, Marytė Gutauskaitė- 
Hurst, Carol Levisauskaitą 
Ilona Enskaitienė, Aldona 
Zanderienė, Vida Vitkūnai- 
tė, Charlie Styga ir Birutė 
Batraks.
Šokėjų grupės, mokytojai 
ir mokiniai
MAŽŲJŲ GRUPĖS mokyto
jos: Alicija Krakauskaitė 
ir Jane Macijauskaitė.

Bates Caroline, Cottreau 
Ben, Cottreau Hannah, 
Fabricius Alxis, Houle 
Roberta, Houle Sarrah, 
Karaskaitė Rene, Krakaus
kaitė Andrius, Kybartaitė 
Nicole, Mickevičaitė Vanes
sa, Petryla Kyle, Serriani 
Andrian.
JAUNIŲ GRUPRĖS moky
tojos: Daiva Krivaitė ir 
Marytė Hurst.

Batraks Andrius, Cott
reau Emma, Coyle Tamarą 
Dyer Christopher, Dyer 
Shannon, Enskaitis Benja
min, Enskaitytė Vanessa, 
Hudek Alex, Hudek Nata
sha, Hurst Jonathan, Hurst 

T-TT’_T LIETUVIŲ KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

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. 
9'4% už 2 m. GIC invest, pažym. 
9'4% už3 m. GIC Invest, pažym.
8 % už RRSP ir RRIF Ind. (vartabto ratą)
9 % už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
9'4% užRRSPir RRIF2m.term. Ind. 
94% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
8 % už namų planą - OHOSP 
7'4% už taupymo sąskaitą 
74% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
54% už kasd. pal. čekių sąsk.

AKTYVAI VIRŠ 85 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).

Kredito kortelė su PARAMOS vardu

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

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

Trina, Novog Laura, Levi- 
sauskaitė Veronica, Petry- 
laitė Tarrah, Radziewicz 
Ida, Selmys Dainius, Sel- 
mytė Indrė, Serianni Jolan- 
da, Zabiela Lisa, Jaglowitz 
Lina, Juzukonytė Valentina. 
VIDURINĖS GRUPĖS moky
tojai: Loreta Dauginienė ir 
Vladas Dauginis.

Bacevičius Tomas, Baido
kas Jason, Batraks Daina, 
Bonner Cathleen, Bonner 
Christine, Bonner Matthew, 
Burdzius Marcus, Cirusytė 
Dalytė, Coyle Tanya, Her
ron Olivia, Houle Sonia, 
Kriščiūnaitė Lisa, Kuncai- 
tis Vytas, Matusaitytė 
Rasa, Petryla Darryl, Ra
dziewicz Joseph, Slabose- 
vičius Arvydas, Styga An
thony, Tumosytė Rasole, 
Tumosytė Rūta, Venslovai- 
tis Justin, Yanni Katrita, 
Zabiela Jason, Zvirgzdinas 
Jonas.

VYRESNIOSIOS GRUPĖS 
mokytoja: Vida Vitkūnaitė.

Batraks Juri, Bekeris 
Paulius, Bonner Cathleen, 
Bonner Christine, Cirusis 
Algis, Ginčauskas Edvardas, 
Grenkes Caroline, Gruchelr 
la Violetta, Krakauskaitė 
Alicija, Kriščiūnaitė Jenni
fer, Kriščiūnaitė Kathleen, 
Lelis Danius, Lelis Jonas, 
Macijauskaitė Jane, Pajau
jis Jonas, Pajaujytė Rasa, 
Parąauskaitė Danutė, Slabo- 
sevicius Paulius, Trumpic- 
kas Petras, Yanni Katrita, 
Zander Ričardas, Zeliznak 
Tania.
JAUNŲ VETERANŲ gru
pės mokytoja: Irena Pol
kutė,

Benz Rita, Dauginis 
Wally, Dauginienė Loreta, 
Greičiūnas Paulius, Gutaus
kas Frank, Gutauskienė 
Donna, Pamataitis Edmun
das, Petrauskas Petras, 
Petauskienė Danutė, Posku- 
tė Irena, Rimkus Algis, 
Rimkienė Kristina, Rusine- 
vičius Gerry, Tirilienė 
Vida, Tirilis Robertas, 
Trumpickas Rimas, Unde- 
rytė Snieguolė.

VETERANŲ GRUPĖS mo
kytoja: Aldona Zander.

Benz Rita, Bonner Danu 
tė, Coyle Bob, Coyle Lai
ma, Ginčauskaitė Gina, 
Grigas Raymondas, Grigie
nė Rita, Hurst Larry, 
Hurst Marytė, Lawson 
Glen, Krisčiūnienė Jean, 
Petryla Klevas, Petrylaitė 
Eugenia, Podsadecki Aldo
na, Podsadecki Stanley, 
Poškutė Irena, Poškus Jo-

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

1 metų .................. 10’4%
2 metų .................. 1016%
3 metų .................. 104%

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 mortgi&ai.

“Atžalyno” kriketo tėvai Genovaitė ir Stasys Kjizmos. Viduryje Vanda Paulionytė—Grenke, vyriausia ‘Atžalyno* 
vadovė ir toliau Irena Poškutė, iškilmių ir koncerto pranešėja. Abi nuotraukos Stepo Varankos

“Atžalyno” 20 metų SUKAKTUVINIAME KONCERTE programų atlieka V eteranų grupe, vadovaujama mokytojos Aldonos Zander.

nas, Sysak Donna, Vitkūnie
nė Janina, Zander Aldona, 
Zander Raymondas.

ATŽALYNO muzikantai: 
Pargauskaitė Danutė, Deks- 
nys Kazys, Vaičiūnas And
rius, Tarvydas Martinas. 
"Atžalyno" pasirodymai

Nuo "Atžalyno" grupės 
įsisteigimo, atžalynieciai 
iki šios dienos atliko virš 
šimto pasirodymų. Šoko 
daugelį kartų Toronte, 
Ottawoje, Guelph, Hamil
tone, St. Catherines, Thun
der Bay, Quebec provinci
jos miestuose, JAV, Chica- 
goje. New Yorke, Floridoje 
Dalyvavo ir Europoje kaipo 
reprezentacinis vienetas 
Portugalijoje, Švedijoje.

1986 metais dalyvavo 
pasaulinėje parodoje "EXPO 
86" Vancouveryje ir 1989 
m. rugpjūčio 15-30 d.d. 
lankėsi Lietuvoje, koncer
tavo Vilniuje, Kaune, Pa
nevėžyje, Palangoje, Anykš
čiuose, užmezgė ryšius su 
Lietuvos jaunimu, kuris tę
siasi ir šiandien. Lietuvoje 
susidraugavo su "Vingio" 
ansambliu. "Atžalyno" ke
lionę į Lietuvą organizavo 
ir rūpinosi ilgametis tėvų 
komiteto pirmininkas VaL 
teris Dauginis.

Visi "Atžalyno" parengi-

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.

% 
% 
% 

8'4% 
84% 
8'4% 
9 % 
94% 
9'4%
8 %

8
8
8

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 % 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 9'4% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. Ind 9'4% 
Taupomąją sąskaitą ......... 7'4%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 74% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 5%% 

mai-pasirodymai yra kruopš
čiai paruošiami tėvų komi
teto vadovybės. Visiems 
vaikų tėvams priklauso pa
garba ir padėka, kad jie 
savo jauną atžalą jungia 
prie lietuvių bendruomenės, 
ypač mišrių šeimų nariams. 
Didelė padėka priklauso 
pasišventusiems mokyto
jams ir mokytojoms. Netu
rėdami savo bedruomenėje 
jaunimo tautinių šokių gru
pių, būtume "biednesni" 
savo veikloje.

"Atžalyno" renginiai, kon
certai, šokiai, gegužinės 
bei popietės yra tautiečių 
mielai lankomi, iš to šo
kančio jaunimo galime 
susilaukti būsimų bendruo
menės veikėjų. "Atžalynas',' 
"Gintaras", "Gyvatartas", 
skautai ir kiti visi jaunimo 
ansambliai, sambūriai 
- tai išeivijos lietuvių vil
ties šaltiniai iš kurių tiki
masi atgaivos.

Atrodo taip neseniai 
jaunas "Atžalynas" šventė 
savo veiklos penkmetį. Tai 
buvo 1976.5.1 d. Koncer
tas vyko "West Scondary 
School" salėje. "Atžalynui" 
tada talkininkavo Hamil
tono "Gyvataras". Atžaly
niečių vyresnieji puikiai at
liko "Jaunystės šokį", jau
nesnieji - "Suktutę", mažie 
ji - "žvejų polką". Po jų

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ........................ 12 %
Sutarties paskolas

nuo ........................ 12 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 10'4%
2 metų .................. 10'/i%>
3 metų .................. 104%
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ...... 10'4%

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

A t A 

LEONUI ALEKNAI 
mirus, 

dukrą LUCIĄ CAMPBELL, kitus gimines ir 
artimuosius nuSirdžiai užjaučiame - 
D.T. Renkauskai A 4
V. Astrauskas Artjčkonis
T.Z. Zaleskiai RacYs

sekė "Blezdingėlė" ir kiti.
Po penkmečio darbo, 

sėkmingo pasirodymo publi
kai, "Atžalynas" įsitvirtina 
ir su pasiryžimu žengia 
tvirtu žingsniu pirmyn...
Dvidešimtmetinis koncer- 
tas-balius-šokiai

Sukaktuvinis "Atžalyno" 
koncertas įvyko 1991 m. 
balandžio mėn. 27 dieną 
Toronte, Bishop Marroco 
mokyklos auditorijoje. Erd
vioje patalpoje susirinko 
virš 400 tautiečių. Atžaly- 
niečiams talkininkavo jų iš 
Lietuvos iškviestas "Vingio 
gio" ansamblis.

Koncerto pranešėja, "At
žalyno" veteranė šokėja ir 
tėvų komiteto narė Irena 
Poškutė, lietuvių ir anglų 
kalbomis vadovavo koncer
to programai, pranešinėda
ma programos eigą ir šo
kių pavadinimus.

Programa buvo pradėta 
su jauniausia grupe. Jie 
atliko šokį "Gyvataras". Po 
jų, kitos "Atžalyno" grupės 
atliko: Berneliai apgavikai, 
Jaunystės šokį, Suktinį, Či
gonėlį, Juodąjį Jonkelį, 
Gaidį, Pradės aušrelė auš

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 Pacevlčienė- 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

ti, Kalvelį ir Patrepsėlį.
Po pertraukos dalį prog

ramos atliko ir "Vingio" an- 
samblio šokėjai. Vinigiečiai 
ne tik šoko, jie, kanklėms 
ir būgnui palydint, padaina
vo liaudies dainą. Antroje 
dalyje "Atžalyno" . vaiku
čiai pašoko "Girą" ir "Dują" 
Vyresnieji veteranai - Mai 
nytinį, jauniai - Kepurinę.

Programai pasibaigus, 
"Vingio" vardu studentas 
Ramūnas Truktenis padėko
jo atžalyniečiams už pa
kvietimą, pareikšdamas, 
kad sujungtomis jėgomis 
pasieksime Lietuvai laisvę.
Vaišės Lietuvių Namuose 
ir sveikinimai

į koncertą ir vaišes bu - 
vo pakviestas gražus būrys 
garbės svečių. Prieš prade
dant vakarienę, Prisikėlimo 
parapijos klebonas kun. 
Augustinas Simanavičius, 
OF M, sukalbėjo maldą. Sve
čių tarpe dalyvavo Lietu
vos Kankinių parapijos 
kleb. kun. Jonas Staskus, 
"Tėviškes Žiburių" redak
toriai kun. dr. Pr. Gaida 
ir Jonas Andrulis su žmo-

/nukelta į 7 psl./

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir morglčlus Iki /5% Įkai
noto turto vertės. Parduodami pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio ui įkra
tytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 49 milijonų dolerių
Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

6 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



toronto
/......atkelta 13 6 psl./ 

na, "Atžalyno" krikšto tė
vai - Genovaitė ir Stasys 
Kuzmos, "Gintaro" ansamb
lio vadovai - Rita ir Juo
zas Karasiejai ir kiti bend
ruomenės veikėjai. Vaišėse 
dalyvavo visas "Vingio" 
vienetas ir Vilniaus Tech
nikos universtiteto rekto
rius Edmundas Kazimieras 
Zavadskas.

"Atžalyną" sveikino: KLB 
vadru vice-pirm. Herbertas 
Stepaitis, KLB - Hamilto
no apylinkės vardu - pirm. 
Regina Bagdonaitė-Chiarel- 
li, "Gintaro" vardu - Rita 
Karasiejienė, Hamiltono 
"Gyvataro" vardu - Kazi
mieras Deksnys; Vytautas 
Pečiulis - 
- Aldona 
prof. dr. 
Vilniaus 
vardu.

"Atžalyno" tėvų komite
tas, pagerbdamas grupių ir 
svečių vadovus, apdovano
jo šokėjus, 
komitetas, 
ilgametį "Atžalyno" an
samblio rėmėją ir globėją, 
įteikė jam vertingą dail.

"Aro"; "Aitvaro 
Byškevičienė ir 
E. Zavadskas - 
Technikos u-to

Atžalyniečių 
pagerbdamas 

"Atžalyno"

Jokūbo Dagio didelę me
džio skulptūrą. Vingiečiai, 
vadovaujami Gintauto Ve- 
zos, sušoko su studentišku 
jaunatvišku žaismingu, 
apdovanojo atžalyniečius 
atvežtomis iš Lietuvos do
vanomis. Pasibaigus vaka
rienei, tėvų komiteto pir
mininkė Vanda Paulionytė- 
Grenke padėkojo visiems 
programos atlikėjams, sve
čiams ir dalyviams už

Lietuvių Namų 
Žinios

• LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAI birželio mėn. 1 
d. surengė naudotų daiktų 
ir rūbų išpardavimų prie 
Lietuvių Namų (Bloor 
Alhambra kampas). Taip 
pat buvo plaunami automo
biliai'' LN)nv'auto aikštėje. 
Pardavinėjami pyragaičiai 
ir kitoki skanumynai. Pel
nas skiriamas Lietuvių 
Slaugos Namams. Tokį 
lėšų kėlimų LSN suorganiza 
vo Lietuvių Namai ir tau
tinių, šokių ansamblis AT
ŽALYNAS.

e Lietuvių Slaugos Na
mams aukojo: $1.000- J.E. 
Čuplinskai; po $500 - J.Ja- 
kienė (Hamilton,Ont.), M. 
Ropė (Kenya, E.Afrika); 
$300 - A.S. Ciplijauskai;
$250 - "Geležinis Vilkas" 
Likvidacinė Komisija (Sud
bury,Ont.); po $200 - L. 
Abromonis, Gyvojo Rožan-; 
čiaus Draugija, Aug.Mylė

VBmbIiiMIs lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA"

830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6
TeL 544 - 7125

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. p«|. tokių aąsk. Iki,. 7.5% 
santaupas......................... 6%
kaad.pal.taupymo s-ta.....5.5%
ŠO dienų indėlius ............   9%
1 m. term, indėlius ........... 9.5%
1 m. tenn.lnd.mėn.pal.*. 9% 
3m.term.Indėlius ......... 9.5% 
RRSP Ir RRIF (pensijos)...7% 
RRSP Ir RRIF 1 m............. 9.5%
RRSP Ind. 3 m.....................9.5%

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. 29

orkestrui "Žagarai".
pertraukos metu 

loterija. Apie vienuo- 
valandą vakare daly-

gausų dalyvavimą ir rėmi
mą lietuviško jaunimo bei 
įvertinimą pasišventusių 
tėvų ir mokytojų įdėtą 
darbą.

Po vakarienės vyko šo
kiai, grojant Hamiltono lie
tuvių 
Šokių 
vyko 
liktą 
viai galėjo vaišintis kava, 
pyragais ir įvairiais saldu
mynais ir net "Napoleonu'.' 
Kol turime tokių pasišven
tusių tėvų, mokytojų, vai
kų ir rėmėjų, "Atžalyno" 
ateitis yra užtikrinta. "At
žalynas yra gerose rankose.

ansamblis "Vingis”

(LaSalle,P.Q.); $100 - J.P. 
Butkiai (London,Ont.);
- a. a. Leono Aleknos atmi
nimui: po $20 - V.Astraus- 
kas, L.Campbell, S.Kalytis, 
M.Račys, D.T.Renkauskai; 
po $10 - A.Artičkonis,
D.Astrauškas, R.Astrauskas, 
Z.Šimkus; a. a. L. Bates at
minimui: $10 - H.Sukaus- 
kas; a. a.. Juozo Jagėlos 
atminimui: $100 - dr.A.Pa- 
cevičius; po $50 - E.Lo- 
rencienė, J.Margis, G.Mor
kūnienė; po $40—Augustinas 
Langas, A.R.Trumpos; po
$30 - K.Poška, B.Stalorai- 
tis; po $25 - E.J.Kuchals- 
kiai, M.V.Tamolaičiai; po 
$20 - V.Aušrotas. D.V.Bi- 
gauskai (West Hill ), Ont.), 
Gr. Balčiūnienė, Vyt.Bube- 
lis, J.H.Lasiai, S.Kalytis, 
K. Kaminskas, A. E. Pūkai,
I. Pųnkrienė, V. Rasiulis ,, 
B.Sapijonis, V.L.Sendžikai,
J. B.Tamulioniai, S.Vaitiekū- 
nas, S.Vallckis, L.G.Vyš- 
niauskai; po $10 - J.Rinkū- 
nienė. P.Spilchak, B.J.Sriu- 
biškiai, H.Sukauskas, T.Za- 
leckiene.
• Sekmadienio popietėje 
gegužės mėn. 20 d. svečių 
knygoje pasirašė ir 2 iš 
Panevėžio, 2 iš Vilniaus 
ir 1 iš Kauno.

• Aleksandras ŽALIAUS
KAS, Toronto Universiteto 
pirmo kurso studentas pra
lenkė visus iki dabar Ka
nados universitetų šuolio 
į aukštį rekordus. Jis stu - 
dijuoja fizinį lavinimąsi .

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....... 15%
neklln. turto pask. 1 m........ 11%
nekil.turto pask. 3 .. 11.75% 
Nemokamas tok/ų Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydĮ Iki $2.000 Ir 
asmeninių paakolų 
drauda Iki $25.000.

TORONTO “ATŽALYNO” 20-ties METŲ SUKAKTUVINIAME KONCERTE. Jaunių, grupė atlieka dalį programos. 
Šoka "Čigonėlį” ir "Gaidį".

Abi nuotraukos St. Varanko

Sukaktuviniame koncerte 

programą atlieka Vilniaus

inžinerinio statybos 

instituto tautinių, šokių

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje 1991 m. balandžio 19 d. lietuvišku papročiu buvo sutiktas 
Lietuvos Respublikos minjsteris pirmininkas Gediminas Vagnorius . Jį pasveikino Ontario piliety- 
tybės ministerė, įteikdama jam simbolini čekį, remiantįLietuvos nepriklausomybės siekius. Nuo
traukoje pirmas iš kairės min. pirm. G. Vagnorius, trečias - Lietuvos konsulas H. Lapas.

Hamilton
MARIJA KALVAITIENĖ- 
SUKAKTUVININKĖ

Savo amžiaus 60-metį 
atšventė Marija Kalvaitienė 
su savo vyru Zigmu užau
ginusi 4 sūnus ir dukrų. 
Marija Kalvaitienė 
visų laikų puoselėjo didelę 
meilę lietuviškam teatrui 
- Hamiltone besirandančia- 
me AUKURO teatre vaidi
na daugiau kaip 20 metų, 

per

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

Toronto tel.: (416) 886-7659

Aparatai yra 5»ų firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 
National Panasonic M7, GVC, NEC, Sony, Sanyo.

Two cassete radio - $89. Video nuo $299. 
Video camera $1299. -

W FUNERAL HOME
V J.F.WILSON ic SONS Inc?W 

M123 MapleBlv.. 5784Verdun A^w 

Ichataaugay. Uwe. Verdun, Queq 
Teh 691-4763 * Tel: 767-9958
įį MODERNlOt KOPLYČIOS^

šalia to eidama teatro 
seniūnės ir sekretorės pa
reigas. įvairiomis progo
mis ji deklamuoja koncer
tuose, renginiuose. Ji taip 
pat ilgus metus dirba skau
tų organizacijoje, būdama 
vyr.skaute, mokytojauja 
Vysk. M. Valančiaus Litua
nistinėje Mokykloje ir dar 
suspėja pravesti mankštos 
pamokas 1 
Burlingtone.

Jos sukaktuvių 
buvo nuoširdžiai pasveikin
ta AUKURO rež.Elenos

moterų grupei

proga

Nuotr. Stepo Varankos
Dauguvietytės-Kudabienės, 
KLB Hamiltono Apylinkės 
pirm. Reginos Bagdonaitės-
Chiarelli, Liudos Stungevi- 
čienės skautų-čių vardu 
įteikiant gražų skautų atlik
tų drožinį ir atvirukų su 
parašais.
0 AUKURO premjera A. 
Ske’mos "Vienas ir Kiti J C 
saloje vyks birželio 8 d., 
6 val.vakaro.

Mirus brangiam Vyrui ir Tėveliui

A t A
PRANUI MONTVILAI

žmonai GENUTEI ir visai šeimai reiškiam 
giliausių užuojautų ir sykiu liūdime -

Marytė ir Rimas Jurkai, 
Carla ir Romas Siniai, 
Regina ir Mykolas Ayre

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALUON
LASALLE. OU Ė. H8P2C8 TEL: 366-5484

LAIDOJIMO (STAIGA

Birželio mėn. 9 d. vai
dinimas bus pakartotas 
Lietuvių Namuose,Toronte.

montrea
e į Kanados Ritminės 
Gimnastikos varžybas (Ca
nadian National Champion
ship) Montrealyje, Pierre 
Charbonneau salėje, Olym
pic komplekse birželio 
7-8-9 d.d. atvyksta iš Lie
tuvos svečių teisėmis 2 
gimnastės, LIETUVOS ir 
EUROPOS čempionės. Jos 
pasirodys kasdienų. Jų tre
nerė yra Vaiva Kubilienė, 
kuri atvyksta kartu.

Lietuvaitės čempionės 
atvyksta į Kanadų jau 3- 
čių kartų, kviečiamos Ka
nados Gimnastų Asociacijos 
duoda pavyzdines pamokaSi 
Visus lietuvius kviečia at
vykti į pasirodymų.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
3907 Rosemont Blvd, 

trijų seimu name, I aukšte, 
5 kambariai (1 double room)

P. Adamonis, 
Tel: 722-3545.

e Agutė STRAVINSKAITĖ-
POSK a.a.Prano Montvilos 
atminimui paaukojo $15
- laikraščiui "Nepriklauso
ma Lietuva". Nuoširdžiai 
dėkojame. "NL"

7 psl.

r



montrea
MIRUSIEJI:
• KRIŠČIOKAITIS Arvydas, 
42 m., po sunkios ligos mirė 
St. Mary* s ligoninėje gegu
žės mėn. 16 d. Liko žmona 
Catherine, tėvai, . brolis 
Allan ir kiti giminės.

Palaidotas iš Šv. Kazi
miero P-jos bažnyčios. 
Užuojauta artimiesiems.

KLUBAS ’’NIDA" RENGIA 
ŽVEJYBOS TURNYRĄ

Montrealio Žvejų-Me- 
džiotojų Klubas NIDA š.m. 
birželio mėn. 16 d. , nuo 
7 vaLr.iki 3 val.p.p rengia 
savo tradicinį žvejybos 
turnyrų St.ir J.Rimeikių 
vasarvietėje.

Dėl informacijų kreiptis 
pas St.Rimeikį tel:725-6092

BIRŽELIO TRĖMIMU 
MINĖJIMAS

[VYKS

BIRŽELIO 13 d. KETVIRTADIENĮ, 7 val.v.

Tv. JONO ESTŲ EVANGELIKŲ ŠVENTOVĖJE 
34345 Mareli Avė.

(Metro važiuoti iki Lionel Groulx, ten persėsti ir važiuoti iki Villa Maria) 

Šiais metais minėjimą organizuoja Estų Bendruomenė.
Lietuviai ir latviai prisidės dalyvavimu, maldomis ir menine programa.

PRAŠOME VISAS ORGANIZACIJAS BEI VISUOMENĘ GAUSIAI DALYVAUTI.

LITAS MONTREAIIG LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

147S De SAve, Montreal, Qu&, H4E 1AB
TEL: 766-5827; 766-5830

SKYRIUS: 3907 A Rosemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - WrJ $29,000,000 REZERVAS - vM milijono 
UŽ!

Taupymo - special..........
Taupymo - su gyv. dr. ... 
Taupymo - kasdienines . 
Einamos sąsk. ................
RRIF - RRSP - term......
RRIF - RRSP - taup.......

už:

Tacm-MMua:

180 8.-364 d.
12Od.-170d.
50d.-1l9d.
30d. - Nd.

MOKA
9 %

7%% 
7'4% 
7'4% 
7'4%
7 %

5’4% 
5 % 
5 % 
34% 
9J4%. 
6'4%

IMA
Nekilnojama turtų — nuo 10%%; Asmenines — nuo 11'4%.

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE

EAGAN REALTIES

SS

Dr. JONAS MALISKA 
Tel.: 866-8235

Gegužės mėn.18 d. Montreallo saunai Kapinių Lankymo Dienos 
ceremonijoje. Nuotr. A.Kalvaičio

• Šios vasaros JONINIŲ 
programa vyks AV P-jos 
salėje birželio mėn.23 d., 
sekmadienį, po pamaldų. 
Ruošiama įdomi programa.

• BALTIJOS SKAUTŲ 
STOVYKLA šiemet įvyks 
rugpjūčio mėn. 3-10 d. d.

Daugiau informacijų 
gausite pas Gintarę Nagį, 
tel: 683-6147.

• Tradicinė šaulių Kapų 
Lankymo diena vyksta ge
gužės mėnesį. Prie naujai 
pastatyto šaulio Viktoro 
Sušinsko kapo paminklo, 
kuris buvo pašventintas 
kleb.kun. J. Aranausko.SJ., 
prisiminti ir dar 32 mirę 
Montrealio Karaliaus Min
daugo Šaulių Kuopos na
riai. Jų sęrašę perskaitė 
Kuopos pirm. Augustinas 
Myle. Ta proga buvo ap
lankyti ir kitų šaulių 
Prie jų pasimelsta, 
pat pašventintas ir 
Pukterio paminklas.

SVEIKINIMAS
Mylimus Tėvus ir Senelius

CHARLES & EUGENIE BELSKY

55 metų vedybinės sukakties 

visokeriopos

kapai»
Taip 

š.Vyto 
Dal.

sveikiname jų
proga birželio 6 d. ir linkime
laimės, sveikatos ir gražios ateities -

visi vaikai ir anūkai.

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907 A Rosemont

Pirm. Antrod. Tre& ••••••• 9:00 - 3:00 (Tik elne) 10:00 - 2:00 
Ketvirtadieniais...... 12:00 - 8:00 3:00 - 7:00
Penktadieniais •••••••••••• 10:00 - 6:00 2:00 - 6:00

5344 VERDUN AVE., VERDUN, H4H 1K4 

Nekilnojamo turto pirkimo ir pardavimo 
patarnavimas

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

lietuviSka radijo

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

Programas Vedėjnel LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr., Duverney, Laval,P.Q. H7G 4K7 
Tel: 669 - 8834

Dr. MICHEL HUYNH 
Tel.: 866-9297

D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI
1440 St. Catherine St. W. Sui+e701

Montreal, P.Q. H3G 1S5

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC

SPAUDA IŠ LIETUVOS
Norintieji užsiprenumeruoti "LITERATŪRĄ IR 

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

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

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.
Tek: 366-9745 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

praneša, kad mūsų tarnautojos 

JOANA ADAMONYTĖ

DONNA SVRAKA

lankė apdraudos kursus McGiH universitete, 
išlaikė Associate Insurance Broker egzaminus 
ir atliko praktiką, yra priimtos narėmis 
į Insurance Brokers Association, 
Quebec provincijoje.
DONNA SVRAKA tvarko draudimus, atskaitomybę, 
apskaičiuoja kainas, aptarnauja klijentus.
(3 metų darbo praktika.)
JOANA ADAMONYTĖ tvarko draudimus, 
apskaičiuoja kainas, aptarnauja klijentus, ir 
bendrai pavaduoja P. Adamonį, 
(8 metų darbo praktika.)
Jų darbas užtikrina geresni patarnavimą 
mūsų klijentams.

PETRAS ADAMONIS ™
C. I. B.

GAMBAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ * GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3M7 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 1L7

Z I EMKA PLUMBING
24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

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

Dr. A.S. POPIERAITIS

B.A. M.D. MSc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c) 
MEDICAL ARTS BUILDING

1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, 
Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4024

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

FAX: 937-3763
Tel: 937-3729

Notaras
J. BERNOTAS

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

TeL: (514)-871-1430

8 psi.

KREIPKITĖS:

Tel. 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

KAILIŲ SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu ir parduodu

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

TEL.: (514)767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS

TONY

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

PORTRAITS

r O V I V Į MARiAQE»WEDDING8 
STUDIOlI 5220 ch. QUEEN MARY rd.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL PA H3W1X5 Tat. 481-8808

1265 LECLAIR, VERDUN, P.U H4H 2M4 

jonas &c6tė realties 
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

FRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALI ŪMI NUAUS DURYS, LANGAI, STOGE U Al, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
Savininkas: MIKE OSKOVICZ

3351 Bdoir St., Montreal, ft*, H2A 2A5 
Telefonas: 721-9496
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