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RUSIJOS PREZIDENTO 
RINKIMAI -----------------

Šeši kandidatai vykdė 
rinkiminius susitikimus su 
balsuotojais. Jų charakteris
tika, anot. TIME žurnalo, 
birželio mėn. 10 d. laidos, 
gana paprasta, nors kartais 
nelengvai iššifruojama , kas 
juos siūlo į Rusijos prezi
dentus. Rinkimai įvyks bir
želio mėn. 12 d. ir tai bus 
patys pirmieji demokratiški 
prezidentiniai rinkimai Ru
sijos istorijoje.

Boris Jeltsin'as lankė Ark
tikos sritį ~ Murmanską, 
kur inspektavo aukštosios 
technikos laboratoriją, aplan
kė jūrininkų rikuotes ir pa
žadėjo barnduolinio povan
deninio laivo "Kirov" įgulai, 
daryti viską, kad pagerintų 
jų darbo sąlygas.

Nikolaj Ryžkov'-as aplan
kė Sibiro rhiestą Krasnojars
ką, išklausydamas gynybos 
darbuotojų cheminiame fab
rike skundus.

. Bakatin' as - pata
rėjas Kremliuje, kalbėjosi 
su kazokų vadais, bandyda
mas išaiškinti "sveiko pro
to" politiką.

Makašov1 as - Sovietų ar
mijos pulk, gen., pažadėjo 
sustiprinti kariuomenę ir 
išlaikyti tvarką.

Tulejev' as - kazakhų ir 
totorių kilmės , prižadėjo 
pirmiausia rūpintis ekono
mika ir kovoti su nusikal
timais.

Žirinovsky - komunistų 
partijos neaiškus kandida
tas, kuris giria Staliną ir 
žada nupiginti vodkos kai
nas...

Užklaustas M. Gorbačiov' 
as už kurį jis balsuosiąs, 
nuo balsavimo esą susilai
kąs.

Maskvos gatvėse vyko 
karšti pokalbiai ir nuomonių 
pasikeitimai. Vienas lengvai 
nugėręs pilietis sakė, kad 
"visi komunistai rūpinasi, 
kaip daugiau praryti juodojo 
kaviaro ir Napoleono fir
mos brandy. Tai svarbu ir 
Ryžkov' ui ir Bakatin' ui".

Kitas, išsilavinęs žmogus 
kalbėjo: "Klausyk, šie rin
kimai ne tiktai nuspręs 
Rusijos, bet ir viso krašto 
likimą". Jeltsinbi reikia 
mūsų paramos." O viena 
moteris parašė j asmeninių 
skelbimų skyrių: "Patraukli 
moteris nori susipažinti su 
vyru iki 35 metų amžiaus 
sudaryti šeimą. Asmenys, 
kurie nepalaiko Jeltsin' o 
politinių pažiūrų, tegul 
nesikreipia".
SOVIETŲ AGRESIJA 
LIETUVOS PASIENYJE

• Š.m. gegužės 22 d. 
įvyko mirtinai nušauto 
Lietuvos Respublikos pasie
nio darbuotojo GINTARO 
ZAGUNIO laidotuvės. Jis, 
dirbęs pamainos viršininku, 
buvo rastas negyvas Krakū- 
nų pasienio kontrolės poste. 
Nušautas anksti sekmadie
nio rytą. Tą savaitgalį 

TSRS ginkluotosios pajėgos 
įvykdė bent penkis Lietu
vos pasienio kontrolės pos
tų užpuolimus. Visais at-, 
vėjais naudotasi jėga ir 
teroru.

Jo laidojimo komisijai 
vadovavo vicepremjeras 
ZIGMAS VAIŠVILA.

į LIETUVĄ GRĮŽTA 
KRUVINOJO SEKMADIENIO 
DALGIAI
• Lietuvos min. pirm. 
GEDIMINAS VAGNORIUS 
gegužės 22 d. pareiškė vy
riausybės susirūpinimą dėl 
Pskovo dalinių dislokavimu 
Lietuvos teritorijoje. Tele
gramoje prez. M. Gorba- 
ciov' ui ir TSRS Gynybos 
min. D. JazoVui. Šios di
vizijos kareiviai dalyvavo

, tragiškuose 1991 m. sausio 
mėn. įvykiuose Vilniuje.

Telegramos tekstą per 
Vilniaus radiją rusų kalba 
perskaitė vyriausybės at
stovas Česlovas Jurašėnas. 
Turimomis žiniomis, maž
daug 60 desantininkų iš 
Pskovo oro divizijos vykdė 
š.m. sausio mėn. agresiją 
Vilniuje. Anot G. Vagno
riaus, Lietuvos vyriausybė 
nesulaukė jokio oficialaus 
pranešimo iš Maskvos 
apie šių dalinių dislokavi
mą Lietuvoje.

Baigdamas telegramą, 
min. G. Vagnorius išreiškė 
viltį, kad tikrosios informa
cijos apsikeitimas tarp 
Vilniaus ir Maskvos padės 
"išvengti incidentų ir ryšių 
komplikavimą tarp TSRS 
ir Lietuvos Respublikos.

Geugužės 23 d. rytą 
TSRS karinės pajėgos to - 
liau vykdė pasienio kontro
lės postų (PKP) užpuoli
mus, užgrobiant keturis 
postus prie Lietuvos-Latvi
jos sienos Germaniškyje, 
Biržų rajone, ir Smėlynėse 
Zarasų rajone. Aukščiau
sios Tarybos žiniomis už
puolikai buvo OMON ka
reiviai, t.y. "juodosios be
retės" bei Latvijoj dislo
kuotos specialios divizijos 
desantininkai, kurie įvažia
vo į Lietuvos teritoriją 
"UAZ" tipo sovietiniais 
džipais. Užpuolimo metu 
sovietinės pajėgos privertė 
pasienio darbuotojus atsi
gulti ant žemės, o paskui, 
padegę, naikino postus.

Du Lietuvos PKP darbuo
tojai buvo sužeisti ir pa
guldyti ligoninėse. TSRS 
kareiviai automatų buožė
mis smarkiai primušė Dona
tą Kaulinį iš Biržų rajono 
ir Virginijų Birkauską iš 
Zarasų rajono.
• LATVIJOS Vidaus reika
lų ministerija praneša, kad 
tuo pačiu metu OMON
kareiviai užpuolė penkis
Latvijos pasienio postus
prie Latvijos sienos. Šiuos 
postus taip pat padegė, iš 
darbuotojų atėmė dokumen
tus, ginklus ir šovinius bei 
tarnybinių mašinų padan
gas.

Liudininkai teigia, kad 
kartu su OMON daliniais į 
Latviją atvyko žymus Le
ningrado korespondentas

SIBIRO TREMTINIAI: renka pušų sakus. Žemiau- prie 
savo "gyvenvietės"

Alekstandr Nevzorov, "600 
sekundžių" laidos vedėjas, 
filmuoti šiuos įvykius. Jis 
savo laidoje ne kartą yra 
palaikęs Maskvos politiką 
ir neigiamai atsiliepęs apie 
Baltijos kraštų nepriklau
somybės siekius. Jis yra 
net teigęs, kad lietuviai 
išprovokavo bei išpūtė Kru
vinojo Sekmadienio įvykius.
• ESTIJOS pasienyje irgi 
vyksta įvairios provokaci
jos. Du nežinomi vyrai at
vyko į Mirati pasienio 
punktą, prisistatė kaip so
vietų armijos kariškiai ir 
su automatu bei pistoletu 
nuginklavo du estus milici
ninkus. Tuos pačius du vy
rus paskui pastebėjo prie 
kaimyninio posto, bet tą
syk jie tik žodžiais gra
sino darbuotojus. Šiuo me
tu Estijos milicija ir pasie
nio kontrolė vykdo šių vy
rų paiešką.
Estijos parlamentas šį pir
madienį svarstys įstatymo 
projektą dėl pasienio dar
buotojų apginklavimo šau
tuvais vietoj šiuo metu 
turimų "bananų".

Lietuvos AT spaudos at
stovas AUDRIUS AŽUBA
LIS pareiškė, kad "Lietu
vos pasienio 
kinimas yra 
tiklsu ne tik 
Lietuvoje ir 
susišaudymus, 
griauti Lietuvos ekonomiką. 
Šių postų naikinimas atveT. 
ria duris juodosios rinkos 
ir mafijos veikėjams iš

postų i.šnie-- 
vykdomas su 
didinti terorą 

išprovokuoti 
bet ir su-

to- 
turime pasitenkinti 
8 vietomis per sa- 

skiriamomis SSSR 
reisą ir 

rublius
priemonėmis

vežti prekes iš Lietuvos 
be jokios kontrolės. ”

(Pasinadota LIC)
PRAKTIŠKI PATARIMAI 
TURINTIEMS (IR NE) 
DOLERIŲ

Dar nuo praėjusių metų 
spalio mėn. kai kurie mūsų 
Respublikos piliečiai laukia 
bilieto nuskristi į JAV. Bir- 
želio mėnesį jie gal gaus 
- į lėktuvą, skrendantį iš 
Leningrado į New Yorką 
(linija SU-319) kiekvieną 
ketvirtadienį 6:30 vai. Čia 
turiu galvoje daugumą 
mūsų - "rublinius" kelei
vius. "Lietuvos avialinijų" 
kompanijos lėktuvai už ma
rių kol kas neskraido 
dėl 
tomis 
vaitę, 
žinybų į minėtą 
parduodamomis už 
(su visomis 
pabrangusio bilieto ten ir 
atgal bendra kaina apie 
3600 rublių). Tokio bilieto 
reikia laukti 7-8 mėnesius.

Kitas dalykas, jei pre
tenduojate į "G" indeksu 
žymimą klasę ir galite ap
mokėti dalį bilieto kainos 
(arba visą) konvertuojama 
valiuta.

Tad jei turite 310 dole
rių, plius 3087 rublius, 
pasak "Lietuvos avialinijų" 
kompanijos oro susisiekimo 
centrinės agentūros virši
ninko I. Kazimirčiko, jie 
bilietą (ten ir atgal) į JAV 
parūpins, galima sakyti 
kada tik reikia. Visa bilie
to kaina valiuta - beveik 

2000 dolerių (ji šiek tiek 
kinta priklausomai nuo kur
so).

O štai į lėktuvą Kana- 
žiemą galėjai gauti 

paprastai.
kita. Nuo 

Lietuvos

dolerius), 
mėnesių

užjūrin 
jog skren- 

klase,

don 
bilietą gana 
Vasarop - kas 
kovo mėnesio 
keleiviams už rublius ski
riamos 5 vietos per savai
tę vieninteliam "Aeroflo" 
reisui į Kanadą: SU-301 
Maskva-Montrealis (antra
dieniais, penktadieniais ir 
sekmadieniais) 12:40 vai. 
Nuskristi ir sugrįžti bilie
tas kainuoja (su rinkliavom) 
3934 rublius. Na, o jeigu 
galite užmokėti 316 dole
rių, plius 3560 rublių (arba 
visą kainą - 2186 
trijų ar keturių 
laukti nereikės.

Susirengusiems 
pravartu žinoti 
dant "pigiąja" klase, lei
džiama papildomai neapmo 
kestinus vežtis 2 bagažo 
pundus ar lagaminus po 23 
kg., o pirmos klasės ar 
"biznio" klasės keleiviui - 
2 po 32 kg.

Už kiekvieną papildomą 
kilogramą reikia mokėti 1 
proc. pirmos klasės bilieto 
vertės dydžio mokestį, o 
skrendant atgal tas mokes
tis už papildomą bagažą 
imamas valiuta.

Parduodant bilietus skris, 
į JAV ir Kanadą vis 

teikiama 
biznio ir 
tvarkan- 

(užsakant

ti 
dėlto, pirmenybė 
komandiruotiems, 
kitokius 
tiems 
bilietą reikia 
kumentą, ar 
raštą).

Gavusiems

i reikalus
žmonėms

pridėti do- 
atitinkarną

iškvietimus 
pirmiausia derėtų sužinoti, 
kokiai dienai galima gauti 
bilietą, o jau paskui rūpin
tis užsienio pasu, vizomis 
-pataria I. Kazimirčikas. - 
Kada galima skristi, kelei
viui paprastai pasakoma 
prieš mėnesį.

Praneša ELTA:
LIETUVIAI DALYVAVO PASITARIMUOSE APIE SSRS

Lietuvos atstovai dalyvavo balandžio 28-29 d. netoli 
Maskvos įvykusiame SSRS ministro pirmininko pavaduoto
jo Viadimir Ščerbakov’o pasitarime su visomis respubli
komis, išskyrus Estiją ir Gruziją - pranešė dienraščio THE 
WALL STREET JOURNAL (1991.V.1) korespondentė Mask
voje Laurie Hays. Pasitarimo tikslas buvo įtikinti res
publikas, kad jos ūkiniais sumetimais pasiliktų "sąjungoje'.'

Moldavija ir Armėnija pasirašė pasitarimo dokumentus 
patvirtindamos oficialų dalyvavimą. Estija ir Gruzija bu
vo neįsileistos, nes jos tenorėjo stebėtojų statuso. Lietu
vos atstovai pareiškė, jog jie neprašė tokio statuso, nes 
jų nuožiūra, susirinkimas buvęs neoficialus.

ŠčerbakoVas aiškino, jog ūkiniai ryšiai tarp centro ir 
respublikų būsiantys pertvarkyti: centras ir toliau nusta
tys bendrą ūkinę ir visuomeninę politiką, o detales - ka
da ir kiek - būsiančios paliktos respublikoms. Centras ir 
toliau vadovausiąs "valstybės apsaugai" ir pagrindinėms’ 
pramonės šakoms, kaip energetikai ir transportui. "Visa 
kita" - pareiškė jis - "bus palikta respublikų jurisdikcijai. 
Bendros centro - respublikų komisijos nuspręsiančios ban
kų, valiutos, muitų, ir su kariuomene susijusias proble
mas." (Pasirodo, kad šis "naujas" planas tėra senasis Gor
bačiovo kosmetiškai pakoreguotos imperijos modelis. Red.)

Lietuvos atstovai balandžio 28-29 pasitarime pabrėžė, 
jog ūkinių klausimų negalima atskirti nuo politinių. Anot 
jų, lietuviai tebesiekia nepriklausomybės ir nenori būti 
Sovietų Sąjungos^ dalimi ar dalyvauti naujoje ūkinėje "są
jungoje". Balandžio 30 d. Lietuva pranešė ruošianti ypa
tingą ūkinę programą pereinamojo lakotarpio prekybai su 
Sovietų Sąjunga "kaip svetima valstybė" pasaulio rinkos 
kainomis, rašo korespondentė.

"Lietuvos avialinijų" kom
panijos nutiesta trąša Vil-
nius-Berlynas pernai buvo 
gana populiari, bet šiemet, 
kai pasikeitė atsiskaitymų 
valiuta režimas, kai labai 
sumažėjo turistinių grupių, 
kai pabrango bilietai, lėktu
ve dažnai lieka trečdalis 
ir daugiau laisvų vietų. Šis 
reisas - SU-851 Vilnius- 
Berlynas (trečiadieniais ir 
penktadieniais) 13:40 vai. 
Bilieto vienon pusėn kaina 
- 326 rubliai.

O į Varšuvą - atvirkščiai: 
buvo mažiau < negu vietų 
lėktuve, o šiemet jau bi
lietai išperkami dviem sa
vaitėm į priekį, nors reisų 
dvigubai daugiau. Kad tilp
tų daugiau bagažo (neap- 
mokėtinamai vežama tik 
20 kg.). Keleiviai sodinami 
tik į 43 (iš 48) lėktuvo 
sėdynių - komercijai reikia 
erdvės. Šis reisas: SU- 
853 Vilnius-Varšuva (antra
dieniais ir šeštadieniais) 
12:50 vai. Bilieto vienon 
pusėn kaina - 187 rubliai.

SSSR muitinė leidžia 
išvežti nedeklaruojant 50 
dolerių, o su banko leidi
mu ar kitu panašiu doku
mentu (parodančiu, iš kur 
ėmei valiutą, ir galiojan-1 
čiu vienerius metus) - kiek 
turi dolerių, markių ar 
kitko. įsivežti pas mus va
liutos galima tiek, kiek 
turi ir nori įsivežti.

Česlovas Grencevičius 
G.K.) (Iš

• Dotnuvos Kultūros Na
mų salėje susirinkę viršai
čiai nutarė sukurti asocia
ciją. 293 paisakė už tai, 
kad būtina vienyti jėgas; 
prieštaravo -5. Taigi, savo 
gyvenimą pradėjo dar .vie
na organizacija - Lietuvos 
Respublikos Viršaičių Aso
ciacija, kurios prezidiumo 
pirmininku išrinktas Kėdai
nių rajono Dotnuvos mies 
to ir apylinkės viršaitis A. 
Bružas.
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KAI NUKRITO PASKUTINIOJI KOMUNIZMO KAUKĖ...

1940-tųjų metų birželio mėn. 15 d., taigi, lygiai po 
50 metų, kai visais Lietuvos keliais kurtinančiai tarškė
dami riedėjo raudonosios okupacijos tankai ir Lietuvos 
dangus pajuodo nuo žemę drebinančių bombonešių eskad
rilių, beveik visa Lietuva su ašaromis^ akyse stovėjo be 
žado pakelėse ir gatvėse, nes buvo aišku, kad Nepriklau
soma Lietuva palaidota. O tačiau buvo tokių, kurie rėka
vo URA!, mėtė gėles ir sveikino "išvaduotojus". Ne vien 
valkatos ir padugnės, ne vien kitataučiai, buvo ir taip 
vadinamųjų intelektualų, rašytojų, veikėjų...

Buvo paleckiai, gedvilos, Venclovos, Cvirkos, giros ir 
Churginai,ir visokių kailiaverčių bei politinių parsidavėlių 
kurie padėjo laidoti Lietuvą, niekindami kiekvieną nepri
klausomos Lietuvos visuomeninę, politinę bei kultūrinę 
apraišką, papūgiškai kartodami Maskvos agitatorių sugal
votą mitą apie kruvinąjį Smetonos režimą.

Kas iš tikrųjų buvo ir tebėra kruvinasis režimas pa
aiškėjo visiems - padoriesiems ir parsidavėliams - kai 
taip vadinamoje Tarybinėje Lietuvoje vis labiau ir labiau 
ėmė rodytis enkavedistiniai nasrai.

Pirmiausia, paaiškėjo kiekvienam, kad naujasai Krem
liaus režimas pagrįstas melu. Melo malūnai malė 
dieną ir naktį. Tiesa tapo pajuokos objektu, kai komunis
tų pagrindinis laikraštis pasisavino tą vardą. PRAVDA 
Maskvoje ir visame raudonajame pasaulyje ir visuose po
grindžiuose buvo komunistinio melo platintoja, skelbėja, 
įkūnytoja. Visa, kas buvo dainuojama, eiliuojama, rėkiama 
prakalbose, dėstoma universtitetų marksismo-leniniz;mo 
katedrose - buvo melas. Vienas milžiniškas, ci
niškas melas.

Kalėjimai, kurių anot komunistų, Sovietijoje nėra, 
prisipildė nekaltais žmonėmis ir ėmė riedėti esalonai į 
Sibirą ir~ kitas Dievo ir žmonių pamirštas pustynes, į 
amžino įšalo žemes. Taigi, su melu tapo įgyvendintas ir 
visuotinas teroras. Saugumas, kurį per visą 
SSSR istoriją vadino įvairiais vardais, buvo patalogiškų iš
krypėlių suorganizuotas žmonių naikinimas. Naikinimas 
žmogaus dvasios ir kūno. Naikinimas nepatikimųjų, ku
riuos "tėvas ir mokytojas .didysis Stalinas" siūlė likvi
duoti pagaly tokią formulę: jeigu tarpe šimto įtariamas 
vienas - iššaudyti visą šimtą, kad būtų tikra, jog nepa
tikimasis arba nepatikimoji tikrai sunaikinti. Didysis ge
neralissimo drebėjo dėl nuosavo kailio dieną ir naktį, nes 
išžudė visus draugus ir artimuosius, ir tuos, kurie per 
daug iškilo, tapdami pavojingais jo šlovei.

Dėlei tokios Šlovės ir nuosavo kailio, deja, tūkstan
čiai pardavė savo kailius ir tarnavo despotams, kaip nuo
lankiausi tarnai. Jeigu dar kas nors tikėjo komunizmo 
"šviesiu rytojumi" iš tų parsidavėlių, birželiniai masiniai 
trėmimai jiems parodė, koks yrą komunizmo tikra- 
sai veidas. Paskutinioji kaukė nukrito nuo to režimo, kai 
buvo pradėta naikinti tautos. Vaikai, moterys, seneliai-be 
jokio pagrindo, be mažiausio pasigailėjimo. Milžiniškoji 
komunizmo mirties mašina rijo pasmerktuosius taip bai
siai ir beprasmiškai, kad net ir paklusnieji komunizmo 
garbintojai išsigando.

Todėl 1944 metų vasarą tiek daug paliko savo kraštus. 
Paliko tie, kurie žinojo, kad jų laukia neišvengiama mir
tis, paliko ir tie naivūs, kurie dar visai neseniai vertė in
ternacionalus, rašė pagyros himnus ir dainas ir žengė 
koja kojon su "pažangiąja partija".

Šiandien, kai Lietuva taip skausmingai ir iš lėto ke
liasi, dar vis persekiojama, tąsoma to j>aties Kremliaus, 
tų pačių išsigimusių saugumiečių, partiečių ir suvaikėjusių 
maršalų, deja, yra ir mūsų lietuvių tarpe dar, atrodo, ne
maža tokių, kurie bando pamiršti visas savo niekšybes, 
visus persivertinėjimus, visas išdavystes, visus nekaltų 
žmonių persekiojimus bei dergimus ir žengti vis naujai 
įkuriamų politinių grupių priekyje. Kartais net dėtis jų 
ideologais. Vietoje patylėjus bent kelis metus ir savo dar. 
bais įrodžius, kam jie tikrai angažuojasi, jie jau vėl ske
ryčiojasi, dėdamiesi naujais pranašais ir vadais, ir filoso
fais...

Visiems mums reikia atsiminti nužudytąją savo tautos 
dalį. Mūsų tautos genocido nepamiršime. Prisiminkime 
pagaliau ir tuos, kurie buvo priversti pasirinkti egzilę. 
Visokie kolektyvinės kaltės skelbėjai mūsų tarpe turėtų 
pirmiausia prisiminti tuos, kurie išžudė didelę mūsų tau 
tos dalį ir savo intelektualinius išvedžiojimus paskirti 
tiems, kurie pardavinėjo savo žemę, žmones ir save už 
melą ir turpinį geresnio, šiltesnio gyvenimo. Negyvieji, 
kurių net kaulai nebegrįš namo, tebekaltina ir ne atleidi
mo, bet amžino prisiminimo reikalauja.

Henrikas N a g y s

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVfS ifaŽA-
DA. -JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NKGAU

Dr.Gv.Va lanč 1 u *

2 psl.

"PIRMIEJI STALINO SAULĖS SPINDULIAI" 
_ (Is "Gimtojo Krašto, Nr. 20)

Perskaičiau Alfonso Eidinto straipsnį, kuriame rašoma 
apie Alekso Barausko nužudymą 1940 m. birželio 15 d., 
raginama atsiliepti artimuosius, jei gyvi. Aš - jo duktė 
Ona Danutė Barauskaitė-Brasiūnienė. Buvau tik 7 metų, 
bet tie įvykiai gyvi atminty ir šiandien, nors dabar man 
jau 58-eri.

Gyvenome Utoje. Tėvelis vieną dieną pasakė: ruoški
tės, važiuosim atostogauti. Labai laukėme tos dienos. 
Deja, ji išaušo visam gyvenimui juoda. 1940 -ųjų birželio 
15-osios ankstų rytą mus pažadino smarkūs šūviai ir gra
natos sprogimas. Išdaužti lango stiklai pabiro ant mūsų 
su seserim lova. Mama, pribėgusi prie mūsų, susuko mus 
į antklodes ir nutempė į rūsį. Tėvelis dar mus sudraudė, 
liepė gulti ant grindų ir ramiai gulėti. Jis pats gulėjo 
ant grindų prie savo lovos. Kai mama grįžo į kambarį, 
čia jau buvo įėję keli ginkluoti kareiviai, vedėsi į kiemą 
vienmarškinį tėvuką. Mama pastojo jiems kelią. Vienas jų 
smogė jai šautuvo buože. Mama parkrito, prarado sąmonę. 
Kai ją atgavo, tėvuką pamatė išvestą į kiemą. Čia jam 
kirto kardu, ėmė šaudyti. Tėvukas pargriuvo. Vienas ka
reivis, praeidamas dar kirto kardu ir kvatodamas nuėjo 
paskui savo bendražygjus.

Nutilus šūviams, išlindome iš rūsio. Pamačiau žiauriai 
sudarkytą tėvelio kūną ir klykiančią mamą. Susirinko 
daug žmonių. Kažkuris pasakė, kad reikia kuo greičiau 
vežti pas gydytoją, nes dar yra gyvybės žymių. Skubiai 
paruošė vežimą, įkėlė kūną ir nuvežė. Kieme liko didelis 
kraujo klanas, ištaškyti galvos smegenys. Tėvelis pakely 

.mirė. Palaidojo Naškūnuose.
Su mama persikėliau gyventi pas gimines. Nors žmo

nės buvo gailestingi, užjaučiantys, bet sumaišties metu 
dingo vertingų daiktų, kurie vėliau būtų pravertą, nes 
daug ką teko parduoti ar keisti į duoną. Mes likome be 
žemės, be namų, bei maitintojo, neturėjome kuo verstis. 
Vėliau reikėjo slėptis ir nuo Sibiro.

Kad pakeistų pavardę, rastų stogą virš galvos, mama 
ištekėjo už našlio su trim vaikais. Čia gyvenimas irgi 
buvo ne rožėmis klotas. Bet gyventi reikėjo, nes vaikai 
valgyt prašė. Praėjus gal porai mėnesių po laidotuvių, 
karstą su tėvuko palaikais pervežė į Perlojos kapus.

Dabar mama Ona Barauskienė gyvena Varėnos raj. 
Milioniškių kaime. Ją ir dabar vadina Barauskiene, antra 
pavardė neprigijo. Aš baigiau Nedzingės vidurinę mokyklą. 
Verte stoti į komjaunimą, bet komjaunuole netapau. Bu
vau šmeižiama, kad mano tėvas prie vokiečių žydus šau
dęs. Vieni netikėjo, kiti kreivai žiūrėjo. Kiek išlieta aša
rų, sugadinta nervų! Patėvis mirė. Mama nuolatinės gyve
nimo vietos neturi. Rudenį parsivežu pas save, pavasarį 
vežu į kaimą pas pažįstamus. Pas mane nuolat gyventi 
nenori. Butas mažas, šeima didelė. Taip ir vargstam. 
Sesuo Marytė šiemet gegužės 2 d. palaidota greta tėvuko 
Perlojoj. Ona Danutė Brasiūnienė

W SAUGOJAMAS „.LIETUVOS PARLAMENTAS 
/IŠTRAUKOS IŠ VIENAME KANADOS UNIVERSITETE SKAITYTOS 
KALBOS, NESENIAI ATVYKUSIOS Į KANADĄ LIETUVĖS/:

"...Manau, kad daug kam įdomu sužinoti, kas sau
go Parlamentą ir visą Lietuvą. Kasdien vis...renkami, 
nauji ir nauji žmonės L Kįhašto Apsaugos Departamentą-.
- K.A.D., kuriam sėkmingai vadovauja Audrius Butkevi
čius. Tai kūnu ir siela tvirtas vyras, neseniai pradėjęs 
ketvirtą deSlmtmetį, buvęs Sovietų Sąjungos karate 
sporto meistras ir ilgametis čempionas, baigęs Vilniaus 
Universitetą. "Lietuvos Ryte" A.Butkevičius sako, kad 
K.A.D. - tai besikurianti valstybinė struktūra. Departa
mentas neatstovauja kuriai nors politinei grupuotei, o 
gina visos Lietuvos interesus. į klausimą, kaip atrenka
mi vyrai į K.A.D., jis atsakė: "Jie turi būti neteisti, 
nebuvę narkologinio dispanserio įskaitoje, gerai fiziškai 
išsivystę. Po to jų dar laukia keturių valandų psicholo
ginė kontrolė ir vieno mėnesio bandomasis laikotarpis". 
Jie turi būti nekarštakošiai, susi valdantys, tvirtos valios 
kad nepasiduotų galimoms provokacijoms. Pavyzdžiui, 
kaip toliau dėstoma "Lietuvos Ryte", buvo atmesta vie
no jaunuolio kandidatūra, kuris aiškino, kad mielai nušau
tų K.Prunskienę už padarytą Lietuvai gėdą ir žalą... 
Žinia, kad tokia reakcija yra nepatenkinama. Todėl su
daryta speciali prichologų grupė, dirbanti su būsimais 
kandidatais.

K.A.D. vadai pareiškė, kad minimaliai pasienio 
apsaugai reikėtų 4.000, o valstybinių pastatų apsaugai
- 1.000 parengtų vyrų. Kol kas tai tik planai, nes nėra 
lėšų ne tik jiems apginkluoti, bet net uniformai ir apa
vui.

Tačiau krašto apsaugos struktūra turi būti kuria
ma. Laukiama, kad Parlamentas patvirtintų įstatymą 
dėl karinių laipsnių suteikimo. Planuojama ateityje K.A. 
D. darbuotojams skirti gerus atlyginimus, galimybę nemo
kamai važinėti visuomeniniu transportu, 100-nį nedarbin
gumo apmokėjimą. Mirus ar žuvus K.A.D. darbuotojui, 
jo giminėms ir artimiesiems per 5 metus bus išmokama 
kompensacija (apie 50.000 rublių).

K.A.D.konsultuoja ir padeda dirbti lietuvis iš JAV
- Andrius Eiva. Jis savo karinę karjerą Amerikoje pra
dėjo nuo 1968 m., baigė karo akademiją West Point'e. 
Tarnavo Žaliųjų Berečių daliniuose. Nuo 1980 m. jis 
kariavo Afganistane prieš Sovietų armiją, padėdamas 
mujahedinams. Vokietijoje ir Korėjoje jis specializavosi 
partizaninio karo taktikoje. Kaip karinis patarėjas įvai
riose vietose JAV, Vokietijoje ir pačiame Afganistane 
Andrius Eiva apmokė sukilėlius partizanavimo karo tech
nikos, skaitė paskaitas apie Sovietų karinę techniką.

Žinia, kad Andrius Eiva yra garsaus nepriklauso
mosios Lietuvos generolo Kazimiero Ladygos vaikaitis, 
gimęs DP stovykloje Vokietijoje. Jis mokėsi ^Massachu
setts Universitete, kariuomenėje, buvo bokso čempionas. 
Šalia anglų, lietuvių ir vokiečių, jis dar moka ir rusų 
kalbą, kuria susikalbėdavo su rusų pabėgėliais ir belais
viais Afganistane. 'Po šio karo jis dirbo Pavergtų Tautų 
Komitete, padėjo "Solidarumo" komitetui Lenkijoje.

Nuo 1990 m.gruodžio mėn. jis su žmona gyvena 
Vilniuje. Jau sausio mėnesį buvęs Amerikos armijos ka
pitonas šmėžavo tarp barikadų prie Parlamento rūmų, 
važinėjo po Vilnių, visą Lietuvą; pabuvojo net Ukrainoje, 
Maskvoje, Latvijoje. Šiuo metu jis instruktuoja naujai 
įkurtą Lietuvos nacionalinę gvardiją, K.A.D., šaulius 
ir kitus, kurie nori dalyvauti krašto gynyboje. Kartu 
su K.A. D. direktorium Audrium Butkevičium jis sudarė 
keletą alternatyvių Parlamento pastato gynimo planų, 
išmokė lietuvius savanorius gaminti savigynai "Molotovo 
kokteilius".

Aišku, Lietuvos armija, ginkluota "Molotovo kok
teiliais", medžiokliniais bei sportiniais šautuvais, turinti 
nedaug automatų ir granatsvaidžių, yra tik simbolinė 
jėga, palyginant su Sovietų armija. Bet pagrindinė gynė
jų paskirtis, kaip sako Andrius Eiva, būtų kaip galima 
sulėtinti puolimą ir parodyti visam pasauliui tautos va
lią. Laikas rodo, kad kol kas tvirtas pasiryžimas nepasi
duoti komunistiniam šantažui, davė vaisius. Kuo toliau, 
tuo labiau Lietuvos žmonės supranta, kad laisvės veltui 
niekas neduos, Ją reikes iškovoti, gal taip, kaip iškovojo 
maža ir ryžtinga suomių tauta, nepabūgusi stoti prieš 
galingą Sovietų armiją.

Šį pasiryžimą puikiai jaučia Gorbačiov’as ir jo 
karininkai. Todėl suprantama, kad ir toliau vis daugiau 
jaunų vyrų bus stengiamasi išvežti iš Lietuvos. Duotas 
įsakymas "pavasariniam kareivių šaukimui". (....) V.Lands- 
gis, kalbėdamas su studentais Vilniaus Universitete prašė 
saugotis ir nekišti galvos į pavojų be reikalo. "Jūs 
mums reikalingi gyvi" - tai Lietuvos prezidento žodžiai. 
Norėtųsi, kad tai galėtų išgirsti visi, kas gali priglausti 
ir paslėpti Lietuvos jaunuolius šiuo kritišku momentu. 
Praėjus pavojui, jie galės sėkmingai sugrįžti į Lietuvą 
ir darbuotis jos labui. (...) Jie Lietuvos ateitis ir jie 
tikrai reikalingi jai ne tik gyvi, o ir šviesūs bei išsilavi
nę.

(...) Šiais metais Vilniaus Universitetas buvo pri
verstas trečdaliu mažinti studentų priėmimą. (...) Labiau
siai dabar trūksta- tai žinių ir knygų. Tamsius žmones 
žymiai lengviau apgauti, skaldyti ir valdyti.

Elena Kviklytė

* iŠ VILNIAUS į Maskvą pakartotinai pasiųsta speciali 
telegrama, reikalaujanti, kad atsakytų, kodėl vėl nieko 
negirdėti apie Sovietų Sąjungos - Lietuvos derybas. O 
taip pat, iki šiol negrąžintas nė vienas pastatas, kuriuos 
užėmė jų Vidaus Reikalų ministrui pavaldi vidaus ka
riuomenė.
KONGRESO REZOLIUCIJA UŽ LIETUVOS PRIPAŽINIMĄ 
"DE FACTO" ------------ -
--------------------------------- • u .> JJU- ..rn UJ

Kongresmanas Don Ritter (R.-PA) gegužės^ d. įvedė 
rezoliuciją (HR# 142), raginančią JAV vyriausybę "bema
tant pripažinti Lietuvos Respubliką de facto". Rezoliu
ciją taip pat remia ("co-sponsors") atstovai Cox, Feighan, 
Hertel, McCollum, Rohrabacher ir kt. Neįpareigojanti 
rezoliucija skatina JAV vyriausybę pradėti derybas ir di
skusijas:
* su Lietuvos vyriausybe dėl oficialios JAV atstovavimo 
įstaigos įsteigimo Vilniuje. Jai vadovautų įgaliotiniu- 
tarpininku ("Commissioner") tituluotas JAV pilietis, kuris 
nebūtų diplomatinio korpuso narys.
* su Lietuva ir privačiomis JAV korporacijomis bei pri
vačiomis organizacijomis dėl JAV Fundacijos Lietuvai 
(U.S. Foundation for Lithuania) įsteigimo. Šios Fundacijos 
skyriai Respublikos didžiuosiuose miestuose įvairiais bū
dais padėtų lietuviams pereiti į laisvos rinkos ūkį ir de
mokratiją.
* su Lietuva ir kitomis suinteresuotomis valstybėmis 
dėl tiesioginės paramos Lietuvos vyriausybei ir "Pabaltijo 
banko atstatymui bei plėtotei" įsteigimo.
* su Lietuvos Charge d' Affaires Washingtone dėl Lietu
vos Atstovybės Washingtone paaukštinimo į ambasadą.

Rezoliucija taip pat atsako į JAV pareigūnų aiškini
mus, jog Washingtonas laiko Vilniaus vyriausybę teisėta, 
bet negali jos pripažinti de facto, nes ji ne visiškai kont
roliuoja savo teritoriją ir sienas. Anot rezoliucijos, JAV 
pripažino daugelį vyriausybių, kurios nesugebėjo pilnai 
kontroliuoti savo valstybinių teritorijų, pvz., Lenkijos, 
Olandijos, Čekoslovakijos (1940-45), Kinijos Respublikos 
(1913-1979) ir Kuveito (1990-1991).

Kongresmano Ritter' io rezoliucija pabrėžia, kad sovie
tinė Lietuvos teritorijos okupacija nepaveikė Lietuvos 
"valstybės tęstinumo ir tapatybės". JAV tai pripažįsta 
akredituodama Lietuvos Respublikos atstovybę ir genera
linius konsulatus Jungtinėse Amerikos Valstijose bei Vals
tybes Departamento deklaracijomis, parvirtinančiomis, jog 
Lietuvos valstybinės sutartys su Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis tebegalioja. Pasak rezoliucijos, tarptautinė 
teisė nekliudo tokiam de facto pripažinimui, nes vyriausy
bės pripažinimas yra iš esmės politinis aktas. /ELTA/

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

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETWOS,LATVIJOS IR ESTIJOS KELIAI į iJTSWj;.
Vytautas Skuodis

((Svarbesnių (vykiu kronika: 1990 nh gruodžio mėn.) 
/tęsinys/

Žymus dirigentas R.Rostropovič'ius iš FLORENCI
JOS išsiuntė laiškų V.Landsbergiui, kuriame jis rašo: 
"Meldžiu Dievo, kad Jūsų tauta gautu laisvę ir nepriklau
somybę (tai būtinai (vyks.*) be kraujo praliejimo".

Gruodžio mėn. 6 d.
LIETUVOS Respublikos AT pirm.V.Landsbergis 

OTTAWOJE susitiko su KANADOS Užsienio Reikalu 
ministeriu Joe Clark ir m in. pirm.Brian Mulroney. Pas
tarasis pasakė, jog Kanada yra Pabaltijo valstybių pusėje. 
Kanados vyriausybės oficialus asmenys užtikrino V.Lands- 
bergį, jog jie imsis žygiu, kad Lietuva gautu dal( grūdų, 
kurie siunčiami Sovietu Sąjungai. V.Landsbergis taip 
pat susitiko su opozicinės liberalu partijos vadu Herbert 
Grey.

LIETUVOS spaudoje paskelbtas Lietuvos Respubli
kos AT nutarimas "Dėl valstybinės kalbos statuso Įgyven
dinimo terminu". Pagal jį, valstybinės kalbos mokėjimo 
reikalavimai netaikomi darbuotojams, kuriems pagal pa
reigas ir darbų nereikia nuolat bendrauti su gyvento
jais arba tvarkyti raštvedybų. Ten, kur kitakalbiai suda
ro daugumų, perėjimo prie raštvedybos valstybine kalba 
terminas pratęsiamas iki 1995 m. sausio mėn. 1 d.

LIETUVOS spaudoje Lietuvos Respublikos įstaty
mas "Dėl kaimo vietovėse nuosavybės teises turinčių 
namus savininku žemėnaudos ir bendrosios jungtinės nuo
savybės teisės".

VILNIUJE sraigtasparniai mėtė tusų kalba atspaus
dintus lapelius, kuriais buvo kviečiama į mitingų. Lapelį 
pasirašiusios septynios organizacijos gąsdino gyventojus 
socialine bei ekonomine katastrofa, skurdu ir nedarbu. 
Demonstracijoje dalyvavo apie 3.000 rusų, kurie reikala
vo, kad LIETUVA liktų Sovietų Sųjungoje.

MAŽEIKIUOSE naktį nuverstas paminklas Kari 
Marks'ui.

Iki gruodžio mėn. 7 d.
VILNIAUS miesto savivaldybės deputatų delegacija 

lankėsi MADISON'E (JAV), kur su miesto meru pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį. Čikagoje susitiko su šio miesto 
meru Daley, kuriam buvo įteiktas susitarimo visapusiš
kam bendradarbiavimui projektas.

LIETUVOS vyriausybė pavedė Finansų Ministerijai 
įsteigti Lietuvos monetų kalyklų ir organizuoti joje mo
netų gamybų. Lietuvos bankui pasiūlyta iki lapkričio 
mėn. 10 d. 1991 m. nustatyti pirmąjį emisijos kvantų 
ir atskirtų nominalu santykį jame.

LIETUVOS vyriausybė patvirtino muitinės tarnau
tojų priėmimo į darbį. taisykles. Jie negali priklausyti 
politinėms partijoms.

VILNIUJE, Lietuvos-Suomijos Draugijos iniciaty
va paminėta Suomijos nepriklausomybės diena.

GARGŽDUOSE atidarytas Labdaros kambarys, 
į kurį gyventojai atiduoda nereikalingų avalynę,drabužius.

Pasaulinė medicininės šalpos organizacija "World 
Medical Relief" Lietuvai paskyrė 679.000 dol vertės vais- 
ti4xmedicininių reikmenų ir įrengimų.

SNIEČKUJE formuojamas divizijos dydžio specia
lios paskirties Sovietų armijos dalinys.

Per parų LIETUVOJE įvyksta apie 700 nelaimingų, 
atsitikimų, į operacines patenka apie 500 nukentėjusių.

Buvęs KPSS Politinio Biuro narys, KGB atsargos 
generolas Geidar Alijev'as pareiškė, kad Azerbaidžanas 
turi eiti Lietuvos keliu. Jis pasakė, kad solidarizuojasi 
su laisvės kelin stojusia Lietuvos liaudimi. Jo požiūris 
į KOVO 11-tųjų atstatytų Lietuvos nepriklausomybę yra 
teigiamas ir jų palaiko.

Gruodžio mėn. 7 d.
Prasidėjo eilinis II TALLINN'O pasitarimas. Jame da

lyvavo LIETUVOS, LATVIJOS, ESTIJOS respublikų vy
riausybių vadovai ir ARMĖNIJOS, RUSIJOS, UKRAINOS, 
BALTARUSIJOS, MOLDOVOS, KAZACHIJOS vyriausybių, 
taip pat MASKVOS miesto vykdomojo komiteto atstovai. 
Pasitarime daugiausia dėmesio skirta dvišalių ir daugia
šalių ekonominių, ryšių klausimams. įsteigtas vyriausybių 
konsultacinio komiteto biuras. į pasitarimų buvo atvykę 
ČEKOSLOVAKIJOS, DANIJOS, NORVEGIJOS. LENKIJOS 
RUMUNIJOS, VENGRIJOS pasiuntinybių ir prekybos mi
sijų darbuotojai.

RYGOJE įvyko PABALTIJO valstybių AT Aplinkos 
Apsaugos Komisijų pasitarimas. Priimtame pareiškime 
rašoma, kad vieneintelis būdas išspręsti ekologines prob
lemas yra visiška BALTIJOS respublikų nepriklausomybė. 
Nuspręsta parengti bendrų pareiškimų tarptautinėms 
organizacijoms apie pasirengimų dalyvauti jų darbe, re
komenduoti respublikų aplinkos apsaugos institucijoms 
parengti tarpvalstybinio bendradarbiavimo sutartį gamti
nių išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos srityje.

- LIETUVOS spaudoje paskelbtas Lietuvos Respubli
kos švietimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos laikinasis 
įstatymas dėl darbuotojų privataus kapitalo kaupimo 
valstybinėse įmonėse.

UKRAINOS sostinėje Kijeve LIETUVOS Respubli
kos MT pirm.K.Prunskienė ir Ukrainos TSR pirm. Vitold 
Fokin pasirašė 1991-1995 m. ekonominio ir kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartį.

KUPIŠKYJE įvyko Žemdirbių Sųjungos rajono stei
giamoji konferencija, kurioje dalyvavo ir Lietuvos Ūki
ninku Sųjungos nariai.

Iki gruodžio mėn. 8 d.
LATVIJOS Liaudies Fronto valdyba kategoriškai 

paneigė kaltinimus, kad ji diskriminuoja respublikos gy
ventojus ne latvius. Jiems ir Sovietų armijos kariams 
adresuotame kreipimesi valdyba pareiškė, kad reakcin- 
glausios jėgos pradėjo puolimų ir jos gąsdina gyventojus 
ne latvius.

Atlikti karinę tarnybų Sovietų armijoje išėjo 55,3 
procemtai Latvijos jaunuolių, gavusių šaukimus.

LATVIJOJE 60,5% įmonių sumažino gamybos ap
imtį, pramonės darbuotojų atlyginimai padidėjo 8 %.

LATVIJOJE naudojimui atiduota gyvenamųjų namų 
bendro naudingo ploto 28% mažiau nei statybininkai 
atidavė naudojimui 1989 metais.

LIEPOJOS kino direkcija perdavė kino teatrų "Dai
lė" Lietuvių Kultūros Draugijai, kuri buvo šio pastato 
savininke iki 1940-jų metų.
1991. VI. 12
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Įstatymas apie išstojimą iš vergijos
(surastas Chrenopso n pira

midėje)
1. Jei vergas nori iistoti Iš 

vergijos, jis turi gerokai pagal
voti.

2. Jei vergas gerokai pagal
vojo ir vis dar nori, tai po dar
bo turi sukviesti prižiūrėtojus 
ir sužinoti, ar jie ne prieš.

3. Jei daugiau nei 2/3 pri
žiūrėtojų nėra prieš, tai vergas 
turi padirbėti dar 40 metų ir, 
jeigu per tą laiką jam nepraėjo 
ūpas išeiti j laisvę, turi vėl pa
klausti prižiūrėtojų.

4. Jei prižiūrėtojai vis dar ne 
prieš, vergas turi pateikti pa
reiškimą, kad nori išeiti iš ver
gijos, tiesiog faraonui.

5. Gavęs paraišką faraonas

Gruodžio mėn. 8 d.
LIETUVOS spauda paskelbė Lietuvos Respublikos 

Valstybės Saugumo Departamento kreipimųsi, kuriuo 
visi Lietuvos gyventojai prašomi gautų informacijų apie 
bandymus destabilizuoti padėtį Lietuvoje, provokacinių 
dokumentų ruošimų ir platinimų, pateikti Valstybės Sau
gumo Departamentui.

VILNIUJE prasidėjo neeilinis Lietuvos Komunistų 
Partijos suvažiavimas. Suvažiavimo delegatai priėmė 
"LDDP pirmaeilių veiksmų programų, rezoliucijas "Dėl 
padėties Lietuvoje", "Dėl LDDP perregistravimo", "Krei
pimąsi į pasaulio demokratines jėgas" ir kitus dokumen
tus. Lietuvos Demokratinės Darbo Partijos pirmininku 
išrinktas Algirdas Brazauskas. Už jį balsavo 518 delega
tų, prieš - 6. Pavaduotojais išrinkti - V.Geržonas, G. 
Kirkilas, V.Beriozovas ir J.Paleckis. Išrinkta partijos 
taryba. Sudarytas patijos prezidiumas. Partija deklaruoja 
demokratinius siekius. Suvažiavimui atstovavo 56.000 
narių. Šioje partijoje apie 30 žmonių susibūrė į komunis
tų frakcijų, kuriai vadovaus Mindaugas Stakvilevičius. 
LDDP išlaiko savarankiškos LKP juridinį tęstinumų.

VILNIUJE rusai organizavo mitingų. Iš sraigtaspar
nių išmestuose lapeliuose kvietė ateiti į mitingų, 
palaikyti "naujų sųjunginę sutartį" su šūkiu "Visada su 
Sovietų Sųjunga". Kvietė ne tik rusus, bet ir lenkus. 
Mitinge dalyvavo daug sovietinių karių, aprengtų civili
niais rūbais. Iš viso susirinko apie 6.000 "Jedinstvos" 
narių. Jie reikalavo pakeisti vyriausybę, paleisti parla
mentų ir išrinkti naujų "demokratiniu" būdu. MASKVOS 
centrinė TV pranešė, jog tame mitinge dalyvių buvo 
80.000.

KAUNE prie VI forto atstatytas kryžius, kurį 
prieš savaitę buvo nupjovę piktadariai.

PAKRUOJO rajone, Linkuvos apylinkėje naktį 
nupjautas 6 m. aukščio ųžuolinis kryžius su užrašu "Vieš
patie, laimink Lietuvų". Jis buvo pastatytas 1990 m. 
vasario mėn. 16 d.

RYGOJE atkurta seniausia jaunimo politinė orga
nizacija - Latvijos Socialdemokratinė Jaunimo Sųjunga.

TALLINN'E įvyko LIETUVOS Respublikos m in. pirm. 
K.Prunskienės, LATVIJOS Respublikos MT pirm.I. Gud- 
manio ir ESTIJOS Respublikos vyriausybės pirm.E.Savis- 
sar'o susitikimas. Jame apsvarstyti aktualūs Baltijos 
šalių politinio ir..ekonominio gyvenimo klausimai. Vyriau
sybių -vadovai pasirašė pareiškimų dėl atominioii ginklo 
neplatinimo. ui

TALLINN’E atidaryta LIETUVOS Respublikos At
stovybė. Jos vadovas- buvęs SSSR deputatas Sigitas Ku- 
d8F3USlC3S«

TALLINN'E iškilmingai paminėtas ESTIJOS Lie
tuvių D-jos dešimtmetis. Estijoje gyvena daugiau kaip 
pustrečio tūkstančio lietuvių; Tallinn'e - apie 800. 
Iki gruodžio mėn. 10 d.

LIETUVOS Respublikos AT pirm.V.Landsbergis 
išvyko į JAV ne per Maskvų, bet per Varšuvą. Ten jis 
susitiko su Seimo maršalka ir Lenkijos Užsienio Reikalų 
ministeriu. Ministeris pasakė, kad Lenkija remia Lietu
vos nepriklausomybės atstatymų, kad ir dabartinėmis 
sųlygomis reikia Varšuvoje ir Vilniuje atidaryti konsula
tus ir kad abiejų valstybių santykiai turi būti aukštesnio 
lygio.

LIETUVOJE viešėjo LENKIJOS Kultūros ir Meno 
min.pavad. M.Jagiella ir Nacionalinio Švietimo min. pa
vaduotojas A. Janovskis.

WASHINGTON'S įvyko XII Pasaulinis Socialinės 
Psichiatrijos kongresas. Amerikos Psichiatrų Asociacijos 
kvietimu jame dalyvavo LIETUVOS Psichiatrų Asociaci
jos pirm.Dainius Pūras.

Aukštas WASHINGTON'© pareigūnas pasakė: Jei
gu Gorbačiov'as panaudotų prievartų respublikose, tai 
rimtai pakenktų administracijos ryšiams su Maskva, o 
to nenorima, nes dar reikalingas Sovietų bendradarbiavi
mas Irako atžvilgiu".

VILNIUJE kino teatruose rodomi tiktai JAV, Pran
cūzijos, Anglijos, Indijos ir kitų užsienio kraštų filmai. 
Sovietiniai filmai ekranuose nerodomi.

Gruodžio mėn. 10 d.
LIETUVOS Respublikos AT pirm. V.Landsbergis 

WASHINGTON'S dalyvavo pasitarime su Valstybės De
partamento pareigūnu BALTIJOS Šalims ir SOVIETŲ 
Tautybių Reikalams Paul Goble. Jie diskutavo JAV poli
tikų ryšium su Baltijos šalimis, Amerikos nusistatymų 
dėl galimo Kremliaus smurto panaudojimo prieš pabaltie- 
čius bei Sovietų Sųjungos ateitį. Antroje tos dienos pu
sėje V.Landsbergis Baltuosiuose Rūmuose susitiko su 
JAV prez. G. Bush'u. Apie šį susitikimų Baltieji Rūmai 
paskelbė specialų pareiškimų. Jame rašoma: Prezidentas 
pabrėžė, kad JAV nori taikingo sprendimo PABALTŲO- 
SSSR klausimo ir išreiškė viltį, kad Sovietų valdžia kons
truktyviai dirbs su Pabaltijo lyderiais, išvengdama grųsi- 
nimų, bauginimų ar jėgos panaudojimo.

Po susitikimo su JAV prezidentu, V.Landsbergis 
spaudos atstovams pasakė, jog JAV prezidentas suteikė 
daugiau pasitikėjimo Jungtinėmis Valstijomis. Jis paža
dėjęs, jog apsvarstys galimos paramos priemones su savo 
patarėjais.

JAV prez. G. Bush pareiškė: "Mes raginame nu
traukti visus veiksmus, kurie galėtų užkirsti kelių konst- 
truktyviam dialogui, kuriuo reikia pasiekti taikingų ir 
priimtinų sprendimų ir atsakyti į teisėtas baltiečių aspi
racijas".

JAV Valstybės Departamente, Washington'e, įvyko 
Žmogaus Teisių deklaracijos ir Pilietinių Žmogaus Teisių 
įstatymo paminėjimas. Prezidento patarėjas valstybės 
saugumo reikalams generolas Brent Scowcroft, atsakyda

privalo per artimiausius 15 me
tų suderinti vergo išstojimo iš 
vergijos klausimą su saulės die
vu Ra.

6. Jeigu saulės dievas Ra ne
prieštarauja, tai vergas palei
džiamas j laisvę po to, kai ko
misija priima piramidę, o ver
gas sumoka skolą už prižiūrė
tojų išlaikymą ir botagų amor
tizaciją.

Pastaba. Vergo išstojimas | 
laisvę vyksta trimis etapais per 
laikotarpi, kurį nustato faraono 
vadovaujama komisija, stebinti, 
kad nebūtų šokinėjama per 
etapus.

7. Jei saulės dievas Ra prieš
tarauja vergo išstojimui iš ver
gijos, tai vergas atiduodamas

krokodilams, bet turi teisę vėl krokodilų raštiškai patvirtins, 
iškelti savo laisvės klausimą kl- kad jis iš tiesų vis dar šito nori.' 
tame tūkstantmetyje, jei 2/3 parengta pagal užsienio spaudą

mas į klausimus pasakė, kad išsprendus Kuwait'o klausi
mų, bus sprendžiamas BALTIJOS valstybių reikalas.

VILNIUJE baigė darbų tarptautinė konferencija 
"Žmogaus Teisės ir Nacionalinės Problemos".

Iki gruodžio mėn. 11 d.
LIETUVOS Krašto Apsaugos Departameno gen.di- 

rektorius A.Butkevičius pareiškė, kad turi neginčijamų 
įrodymų, jog prie sovietinių karių kapų išniekinimo yra 
prisidėjęs SSSR KGB.

LIETUVOS spaudoje Nepriklausomybės partija pas
kelbė kreipimąsi į Lietuvos piliečius, ragindama ieškoti 
Lietuvos nepriklausomybės priešų, skatindama apie juos 
pranešti minėtos patijos budėjimo postams.

LIETUVOS Demokratų partija atgavo savo laikraš
tį "Vasario 16", kurio redaktoriai jį buvo paskelbę nepri
klausomu.

LIETUVOS verslininkai ir kooperatininkai KAUNE 
įkūrė Labdaringso Pagalbos Fondų. Jo padalinys - "Svei
kata".
Gruodžio mėn. 11 d.

JAV viceprezidento įstaiga atsisakė viešai komen
tuoti V.Landsbergio pokalbį Baltuosiuose Rūmuose su 
viceprezidentu Dan Quayle.

LIETUVOS Vyriausybės Rūmuose (vyko posėdis, 
kuriame ministerio pirmininko pavaduotojas R.Ozolas 
su MAŽOSIOS Lietuvos reikalų tarybos prie Lietuvos 
Respublikos AT Prezidiumo nariais aptarė Mažosios Lie
tuvos problemas. Numatoma įkurti valstybinę Mažosios 
Lietuvos komisijų, taip pat parengti vyriausybinę progra
mų lietuvių, gyvenančių už Lietuvos ribų, klausimams 
spręsti.

VILNIUJE, Lietuvos Mokslų Akademijoje prasidėjo 
mokslinė konferencija "Prūsijos Kultūra".

LIETUVOS Respublikos Aukščiausioje taryboje 
su oficialiu vizitu lankėsi JAV gen.konsulas Leningrade 
James Miles ir konsulas George Albert Crawl.

SSSR prezidento kanceliarijai įteikti dokumentai, 
kuriuos į MASKVĄ atvežė Tarptautinė Tradicijų, Šeimos 
ir Nuosavybės Gynimo Bendrijos delegacija. Kartu įteik
tas M.Gorbačiov'ui adresuotas laiškas, pasakojantis apie 
plačių solidarumo Lietuvai kampanijų daugelyje pasaulio 
šalių. Įteiktos fotokopijos daugiau kaip 5 milijonų parašų 
po peticija, remiančia Lietuvų. Tarpe pasirašiusiųjų yra 
41 JKpngreso narys.

Iki gruodžio mėn 12 d.
LIETUVOS Žemės Ūkio Darbuotojų Profesinių Sų- 

jungų Federacijos respublikinė taryba įpareigojo federa
cijos rajonų komitetus iki naujų metų sudaryti streikų 
komitetus, kurie pradės veikti tuo atveju, jeigu Vyriau
sybė nesutiks iš esmės teikti pirmenybę žemės ūkio 
problemoms.

RADVILIŠKIO rajono savivaldybės taryboje pasira
šytas Radviliškio ir ŠVEDIJOS Skaroborg'o grafystės 
ketinimų protokolas, pagal kurį lietuviai ir švedai bendra
darbiaus tiek ekonominėje, tiek humanitarinėje sirtyse.

Gruodžio mėn. 12 d.
LIETUVOS Respublikos prmejerė K.Prunskienė 

išvyko į SUOMIJĄ susitikti su Suomijos min.pirm. Harri 
Holker, šios šalies švietio ir ryšių ministeriais; lankysis 
Tarptautiniuose Prekybos Rūmuose ir Suomijos Prekybos 
Rūmuose, susitiks su verslininkais.

LIETUVOS Respublikos MT pirm.pavaduotojas R. 
Ozolas priėmė VENGRIJOS generalinį konsulų LENIN
GRADE Ištvan Varga. Buvo aptartos LIETUVOS ir VENG
RIJOS ekonominių, politinių ir kultūrinių santykių pers
pektyvos.

į VILNIŲ atvyko IZRAELIO valstybės viceprez., 
Kneseto pirm.Povas (Berelis)Šilianskis.

LIETUVOS spaudoje paskelbta LKP neeilinio suva- 
žaivimo rezoliucija "Dėl LKP praeities politinio įvertini
mo". Joje rašoma: "Nemažai LKP žingsnių šiandienų 
vertintini kaip klaidos ir nusikaltimai. Tai tautos apsi
sprendimo 1918 m. ignoravimas, priverstinis pritarimas 
Tarybų Sųjungai 1940 metais likviduojant Lietuvos vals
tybingumų, karingojo ateizmo diegimas, tikinčiųjų ir 
kitaip mąstančiųjų persekiojimai bei kiti Žmogaus Tei
sių pažeidimai, dalyvavimas trėmimuose į Sibirą ir prie
vartinė kolektyvizacija, istorinių paminklų naikinimas, 
kultūros, nacionalinių tradicijų nuvertinimas pokario me
tais!...) Teisinė atsakomybė už padarytus nusikaltimus 
tautai ir žmoniškumui tenka konkretiems jų vykdytojams, 
kurių kaltės nustatymas - teisingumo organų kompeten
cija".

LIETUVOS spauda paskelbė Lietuvos Mokslų Aka
demijos visuotino susirinkimo pareiškimų, kuriuo protes
tuojama dėl pastaruoju metu padažnėjusių nepagrįstų 
išpuolių prieš Mokslų Akademijų, siekiant sumenkinti 
jos nuopelnus ir vaidmenį, keliant pavojų jos egzistavi
mui.

RYGOJE naktį įvyko sprogimas prie LATVIJOS 
komunistų partijos CK visuomeninio politinio centro. 
Iškelta byla, įvykis tiriamas.

Iki gruodžio mėn. 13 d.
LIETUVOS spaudoje paskelbtas Lietuvos Respubli

kos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos administracinių^ 
teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo. 

LIETUVOS Respublikos MT pirm.pavaduotojas A. 
Brazauskas sudarė vadovybę blokadai priešintis; organi
zuojamos priešblokadinės priemonės.

LIETUVOS Respublikos Vyriausybė padarė pareiš
kimų Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai dėl įstatymų bei 
kitų normatyvinių aktų projektų svarstymo ir priėmimo, 

/nukelta į 4 psl......... /
3 psl.



Vytautas Skuodis
(Svarbesniu Įvykių kronika: 1990 m.(lapkr.-gruodžlo mėn.) 

siūlydama jos nuolatinėms komisijoms glaudžiau bendra
darbiauti ir labiau atsižvelgti į priimamųjų Įstatymu 
vykdytoju nuomonę.

Prancūzijoje viešinti Lietuvos Respublikos AT 
delegacija susitiko su Prancūzijos parlamentarais. J u 
grupė nori 1991 m. vasario mėn. 16 d. atvykti i Lietu
vę, o pats parlamento pirmininkas nori dar dausio mė
nesi lankytis visose trijose Baltijos valstybėse.

"SHERATON” korporacija nori VILNIUJE pastaty
ti 300 kambariu viešbutį. Jos atstovę Vilniuje priėmė 
AT pirm.pavaduotojas R.Ozolas.

PANEVĖŽIO miesto deputatę tarybos sesijoje pa
skelbta, jog susikūrė pirmoji frakcija - liberalę.

DRUSKININKŲ Miesto Taryba nutarė nuo 1991 
m.sausio mėn. 1 d. nebetransliuoti Maskvos TV antrosios 
programos.

DRUSKININKUOSE, kasant griovį, aptiktas J.Sta
lin'© biustas.

NOVOSIBIRSKE LIETUVOS Pramonininkę Asociaci
jos delegacija su vietos pramonės darbuotojais pasirašė 
bendradarbiavimo protokolę, sutarta įsteigti Lietuvos 
Komercijos Centrę.

VILNIUJE įvyko Lietuvos ateitininkę suvažiavimas. 
Dalyvavo apie 1500 nariu iš 100 veikiančiu kuopę.

LIETUVOS Kultūros Fondo Šiaulių krašto aktyvis
tai miesto įmonėse ir įstaigose surinko ir padovanojo 
Mažajai Lietuvai 900 lietuviškę knygę.

GARLIAVOJE 5 rusiškai kalbę jaunuoliai nudaužė 
ir išvežė memorialinę lentę, skirtę partizanui J. Lukšiui.

LKP (KPSS) antrasis sekretorius Vladislov Šved 
oficialiai kalba, kad jis daryslęs viskę, kad Lietuva liktą 
SSSR sudėtyje.

ŠVENČIONIŲ rajono Kretuono kolūkyje, Švenčio
nėlių 2-joje vidurinėje mokykloje, Švenčionėliuose ir 
kitur renkami parašai po tekstu, raginančiu LIETUVĄ 
pasirašyti SOVIETŲ SĄJUNGOS sutartį.

ŠALČININKŲ rajono Tarybos sesijoje pareikštas 
protestas LIETUVOS Respublikos AT ir Vyriausybės va
dovams dėl to, kad jie dalyvavo ir palaikė Rytę Lietu
vos atstovu suvažiavimo teisėtus reikalavimus.

ŠALČININKŲ rajone yra 18 ūkininkę, kurie turi 
400 hektarę žemės.

IGNALINOS kareivinėse įkurta apie 2.000 naujai 
atvykusios Sovietę kariuomenės.

LIETUVOS medikę duomenimis Lietuvoje sveikę 
žmonię yra 10-15%, 20-30% gyventoju sveikatę įmanoma 
pagerinti, o 50% gyventoju sveikata labai bloga. Žmonės 
apnuodyti maistu, oru, vandeniu, Černobylio radiacija, 
alkoholiu ir narkotikais.

SOFIJOJE Bulgarijos studentai suorganizavo mitin- 
gę prie Sovietę ambasados, pasisakydami u ž. Lietuvos 
Nepriklausomybę ir paramų dabartinei Lietuvai.

JAV Centrines Žvalgybos valdybos direktorius 
mano, kad SSSR prez. M.Gorbačiov'as, norėdamas atsta
tyti SSSR vyriausybės autoritetę, gali įvesti apsiausties 
stovį PABALTIJO valstybėse ir kad toks žingsnis gali 
sukelti neiglamę kitę 12-kos respublikę reakciję.

Gruodžio mėn. 13 d.
LIETUVOS Respublikos AT paskelbė pareiškimę 

"Dėl buvusiu SSSR liaudies deputatę iš Lietuvos nedaly
vavimo IV'-je SSSR Liaudies Deputatę suvažiavime". 
Ję dalyvavimas to suvažiavimo darbe galėtę būti SSSR 
propagandos panaudotas Lietuvos nenaudai.

LIETUVOS Respublikos AT pirm.V.Landsbergis 
iš Washington'© iškrido į MASKVĄ sekančių dienę daly
vauti Lietuvos Respublikos ir SSSR valstybiniu delegacijų, 
susitikime.

LIETUVOS Respublikos premjerė K.Prunskienė 
HELSINKYJE susitiko su SUOMIJOS premjeru H.Holker.

LIETUVOS Respublikos AT pirm.V.Landsbergis 
pasiuntė sveikinimo telegramę IV-jam SSSR Liaudies 
Deputatę suvažiavimui: "Sudėtingu laikotarpiu, pereinant 
į kitokię tautę ir valstybių bendriję, linkime TSRS liau
dies deputatams vaisingai dirbti ir neleisti, kad būtę 
stabdomas ję šalies demokratizacijos procesas".

LIETUVOS Respublikos vyriausybės vicepremjeras 
R.Ozolas nusiuntė telegramę SSSR MT pirm. N.Ryžkov*- 
ui, kurioje išreiškė apgailestavimę dėl N.Ryžkov'o pra- 
nešimo apie tai, kad neįmanoma 1990 m.gruodžio mėn.
14 d. surengti susitikimę delegacijų dėl derybę tarp 
SSSR ir Lietuvos Respublikos.

Trečię kartę atidėtas Lietuvos-Sovietę Sęjungos 
delegaciję susitikimas. Pirmę kartę toks pasitarimas 
abieję delegaciję turėjo įvykti gruodžio mėn. 4 d., kai 
darbo grupės nesusitarė dėl protokolo. Susitikimas buvo 
nustatytas gruodžio mėn. 14 d., tačiau buvo atidėtas 
sekančiai dienai. Tačiau jis neįvyko ir gruodžio mėn.
15 d.

PABALTIJO vyriausybės kreipėsi į EUROPOS 
Bendruomenę, prašydamos padėti reformuoti ekonomikę 
ir įjungti į EUROPOS ir pasaulio ekonomikę. Kreipima
sis buvo įteiktas Europos Bendruomenės konferencijai 
ROMOJE, kuri ten posėdžiavo gruodžiom mėn. 14-15 
d.d. Kreipimesi prašoma taip pat suteikti politinę, eko
nominę ir kultūrinę pagalbę ir pažymima, jog parama, 
teikiama per SSSR, PABALTIJO valstybėms yra nepriim
tina.

LIETUVOS spaudoje paskelbtas Lietuvos Sęjūdžio 
Seimo Tarybos atviras laiškas, kuriame sakoma, kad 
Lietuvos teritorijoje išrinkti ar joje veikusioms organiza
cijoms atstovavę deputatai neturi nei juridinės, nei mo
ralinės teisės dalyvauti SSSR Liaudies Deputatę IV-jo 
suvažiavimo darbe.

JAV Administracijos pareigūnai pakvietė į Baltuo
sius Rūmus Amerikos lietuviu, latvių ir estę bendruome
nių atstovus. Susitikime JAV atstovavo Nacionalinio 
Saugumo Tarybos darbuotoja C.Rice ir Veteranę Depar
tamento sekretorius E.Dervinski. C.Rice žodžiais, nese
niai vykusiame susitikime su SSSR Užsienio Reikalu 
min. JAV Valstybės Sekretorius J. Baker'is nemaža dė
mesio skyrė BALTIJOS šalims. Šį klausimų paminėjo 
ir prezidentas, kai E.Ševardnadze lankėsi Baltuosiuose 
Rūmuose. JAV pareigūnai kalbėjo, jog G. Bush'o adminis
tracija norinti, kad dalis maisto ir vaistę pasiektu ir 
Estiję,Latviję bei Lietuvę. E.Dervinski ragino pabaltie- 
čius būti kantriais ir tikino, jog "prezidentui Bush'ui 
tikrai rūpi Baltijos šalys". Posėdžio dalyviai gavo po 
aplankę paskutinięję prezidento ir Valstybės Sekretoriaus 
pareiškimę, kurię vienę pusę sudarė dokumentai Irako 
klausimais, kitę pusę - LIETUVOS, LATVIJOS ir ESTI
JOS klausimai, įjungiant ir V. Landsbergio vizitą* kuris 
4 pal.

pavadintas privačiu.

Gruodžio mėn. 15 d.
LIETUVOS spaudoje paskelbtas "Programinis pareiš

kimas dėl Lietuvos Demokratinės Darbo Partijos arti
miausiu veiklos krypčię, kuriant demokratinę, ekonomiš
kai stabilių ir kultūringų visuomenę".

LIETUVOS spaudoje paskelbtas LDDP suvažiavimo 
delegatę "Kreipimasis į pasaulio demokratines jėgas"; 
jame sakoma: "Musę partija - tai parlamentinė, social
demokratinės orientacijos politinė organizacija. Jos prog
rama orientuota į Nepriklausomos, demokratinės, neutra
lios valstybės įtvirtinimę".

VILNIUJE įvyko LKP (KPSS) CK plenumas (antrų 
kartę per mėnesį), kurio turinys:"Einamais momentas 
ir Lietuvos Kompartijos uždaviniai".

VILNIUJE įvyko LIETUVOS-DIDŽIOSIOS BRITANI
JOS Draugijos steigiamasis suirinkimas. Išrinkta draugi
jos valdyba, patvirtinti įstatai.

f PANEVĖŽIO KUDIKIŲ Namus atvyko svečiai 
iš SUOMIJOS. Jie atvežė kalėdiniu dovanę, kurias Helsin
kio vaikę žaidimo aikštelėse kelis mėnesius rinko suo
mės.

VILNIUJE prasidėjo LIETUVOS rašytoju suvažiavi
mas. į jį atvyko svečių iš Švedijos, Danijos, Latvijos, 
Baltarusijos, Ukrainos, iš Maskvos miesto. Suvažiavime 
dalyvavo 187 rašytojai, trūko daugiau kaip 80-ties.

Gruodžio mėn. 16 d.
ŠIAULIUOSE įvyko politinė konferencija, kurioje 

dalyvavo Demokratę, Krikščionių demokratę, Žaliosios 
bei Darbininkę Sęjungos tarybų nariai tartis apie politinę 
situacijų ir veiksmų koordinavimų.

į DŪKŠTO geležinkelio stotį atvyko traukinys 
su keliasdešimt geležinkelio platformų, pakrautų šarvuo
tais transporteriais. Iškrauti šarvuočiai nuvažiavo Snieč
kaus kryptimi. Anksčiau į IGNALINOS rajonų buvo at
vežti kelt tūkstančiai sovietų karių.

Gruodžio mėn. 17 d.
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS min. pirm. John Major 

išsiuntė LIETUVOS Respublikos AT pirm. V.Landsbergiui 
laiškų. Rašo, kad Didž.Britanijos vyriausybė ir toliau 
ragins Sovietų Sęjungos vyriausybę tęsti derybas su BAL
TIJOS šalimis be prievartos ir gręsinimę. Jis išreiškė 
pasitenkinimų, kad Didžioji Britanija su Baltijos šalimis 
jau užmezgė nemažai ryšių. Jis viliasi, kad greitai pa
vyks pasiekti susitarimus su Sovietų Sęjunga, kurie užtik
rins ateityje stabilumų ir klestėjimų Baltijos tautoms.

JAV Valstybės Departamente nevaldinię organiza
cijų atstovams buvo pateikta informacija apie Maltoje, 
Valetta mieste įvyksiančių Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijos ekspertę susirinkimų, kuris 
prasidės sausio mėn. 15 d. Valstybės Departamento vice- 
sekretoriaus Europos ir Kanados reikalams pirmasis pa
vaduotojas James Dobbins, atsakydamas į klausimus pa
sakė, kad BALTIJOS šalių likimas yra paskutinis neiš
spręstas klausimas tarps SSSR ir Vakarę. Tiktai po to, 
kai SSSR pripažins Baltijos šalis, būtų galima pritaikyti 
ESBK nesutarimų taikingo išsprendimo mechanizmę.

Į KOPENHAGĄ, dalyvauti Skandinavijos ir Baltijos 
valstybių Užsienio Reikalų ministerių konferencijoje, 
išvyko min. A.Saudargo vadovaujama Respublikos Už
sienio Reikalų Ministerijos delegacija.

ŠALAŠŲ kaime prie kelio UTENA-ZARASAI pas
tatytas koplytstulpis profesoriui daktarui Vladui, žurna
listui Broniui ir Lietuvos Seimo nariui Mečislovui KVIK
LIAMS atminti.

Iki gruodžio mėn. 18 d.
LIETUVOS Respublikos AT patvirtino atmintinas 

dienas: Lietuvos globėjo Šv.Kazimiero III. 11 d.,Tarptauti
nę Darbo šventę V. 1 d., Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos dienę V.7 d., Gedulo ir Vilties dienę VI. 14 d., 
Rasos (Joninių) dienę VI.24 d., Žalgirio Mūšio dienę VII. 
15 d., Juodojo Kaspino dienų VIII.23 d., Šilinių (Vytauto 
Didžiojo Karūnavimo, Šv. Mergelės Marijos dienę IX.8 
d., Žydę Genocido dienę IX.23 d., Lietuvos Karių dieną 
XI.23 d., Tarptautinę Žmogaus Teisių dienę XII. 10 d.

LIETUVOS Respublikos Užsienio Reikalų Ministeri
joje pasirašyta LIETUVOS ir DANIJOS sutartis įsteigti 
abišalių darbo grupių komisijas ekonominio ir techninio 
bendradarbiavimo srityse.

Gruodžio mėn. 18 d.
LIETUVOS Respublikos AT pirmininko pavad. R.O

zolas priėmė VOKIETIJOS naujosios apaštališkos bažny
čios vyskupų D.Briotcher. Aptarta galima pagalba Lietu
vos Vaikų ir Senelių namams ir kitos pagalbos bendra
darbiavimo kryptys.

Pradinė KANADOS LIETUVIŲ parama per "Pagal
bos Lietuvai" vajų - 350.000 dolerių.

RYGOS mieste naktį trijose vietose: prie partijos 
Rygos ir miesto Maskvos rajonų komiteto pastato, prie 
karinės prokuratūros ir prie paminklo V.Leninui įvyko 
stiprūs sprogimai. Latvijos MT informacijos tarnybos 
vadovas Gunars Valulis neabejoja, kad šie sprogimai 
susieti su ankstyvesniais sprogimais prie partijos politi
nio švietimo namų ir KGB, ir kad tai yra provokacijos 
tų, kurie siekia prezidentinio valdymo iš Maskvos.

Iki gruodžio mėn. 18 d.
LIETUVOS Saugumo Departamentas paskelbė pa

reiškimę, jog Sovietų Sęjungos KPSS organizacijos Lietu
voje leidžiamoje spaudoje intensyviai skleidžiamas šmeiž
tas, kuriuo siekiama sukompromituoti Lietuvos vadovybę.

VILNIUJE įvyko steigiamasis Visuotinių Žmogaus 
Teisių Lietuvos Asociacijos suvažiavimas. Priimti asocia
cijos įstatai, rezoliucijos, išrinktas komitetas.

VILNIUJE įvyko steigiamoji Lietuvos Buhalterių 
ir Revizorių konferencija. Šios nepriklausomos, savano
riškos profesinės organizacijos uždaviniai - profesinė 
parama, teisių gynimas, metodiniai patarimai, naujų 
vadovėlių paruošimas.

VILNIAUS Dailės Akademija ir LIETUVOS Konser
vatorija tapo EUROPOS Aukštųjų Meno Mokyklų Lygos 
narėmis Lygos konferencijoje įvykusioje AMSTERDAME.

Šiuo metu LIETUVOJE yra 108 leidyklos. Išeina 
111 žurnalų ir 163 laikraščiai.

Šiemet iš įvairių gręžinių Vakarų Lietuvoje į MA
ŽEIKIŲ naftos perdirbimo įmonę jau nugabenta pustrečio 
tūkstančio tonų naftos. 1991 metais jos tiekimai padidės 
keletu kartų. Ateityje, naudojant visus eksploatacijai 
paruoštus gręžinius, kiekvienų dienę bus išgaunama iki 
500 tonų naftos.

KAUNO autobusų parkas atidarė naujų maršrutų 
Kaunas - Gdanskas.

MASKVOJE SSSR AT deputatų suvažiavime Jurijs 
Bojersas iš LATVIJOS pasiūlė SUDARYTI KOMISIJĄ 
DEL 1940-jų METŲ {VYKIŲ Pabaltijo kraštuose, kaip 
buvo padaryta dėl 1939-jų.

Interjudėjimo pastangomis su Sovietų kariuomenės 
pagalba projektuojamas ir bus kuriamas ESTIJOS Res
publikos teritorijoje alternatyvinis televizijos tinklas. 
Pagrindas - "SSSR ginkluotųjų pajėgų ryšių viršininko 
sprendimas". Nuo š.m.rugpjūčio mėn.pabaigos iš vienos 
karinės dalies teritorijos, esančios netoli Tallinn'o, radijo 
laidas transliuoja piratiška interjudėjimo radijo stotis 
"Nadiežda" ("Viltis").

Iki gruodžio mėn. 19 d.
MASKVOJE, IV-me SSSR Liaudies Deputatų Suva

žiavime kalbėjo ir Anicetas Brodavskis. Jis pabrėžė kal
bus n e Lietuvos deputacijos, o tik jį rinkusių VILNIAUS 
krašto žmonių, 250.000 lenkų vardu ( pridėjo ir čia e- 
sančio Ivano Tichonovičiaus rinkėjus). Jis bandė įrodyti, 
kaip Lietuvoje engiamos tautinės mažumos. Jis klausė 
SSSR prezidento: kaip lenkams toliau gyventi?.

ŠALČININKŲ rajono gyventojai IV-jam SSSR Liau
dies Deputatų Suvažiavimui nusiuntė telegramę, jog jie 
neįpareigojo A.Brodovskio kalbėti suvažiavime jų vardu.

Kažkokia organizacija (spėjama -KPSS) PRIENŲ, 
KAUNO, MARIJAMPOLĖS, Alytaus, LAZDIJŲ rajonuose 
aktyviai renka parašus už sęjunginę sutartį. LIETUVOS 
Parlamento deputatai nutarė pavesti Prokuratūrai išsiaiš- f 
kinti ir sustabdyti šituos antivalstybinius veiksmus.

LIETUVOS Rašytojų Sęjungos pirm. V.Martinkus 
ir ŠVEDIJOS Rašytojų Sęjungos vicep. Benkt-Erik Hedin7" 
as VILNIUJE pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Į VILNIŲ atvyko humanitarinės pagalbos sunkveži
mių kolona iš DUISBURG'O. Šio Vokietijos Miesto Tary
ba prieš keturias savaites paskelbė labdaros Lietuvai 
akcijų, į kurię įsijungė įvairios organizacijos, šeimos, 
atskiri asmenys.

Per paskutinius tris mėnesius KLAIPĖDOS rajone 
įregistruota 41 nauja individuali įmonė.

SSSR AT Liaudies Deputatų Suvažiavime apie 
400 atstovų turinti konservatyvi grupė reikalauja, kad 
prez. M.Gorbačiov'as suspenduotų Aukščiausiųjų Tarybų 
veiklų LIETUVOJE, MOLDAVIJOJE, GRUZIJOJE ir RU
SI J OJE, ir panaudotų kariuomenę tvarkai atstatyti.

Gruodžio mėn. 19 d.
LIETUVOS Respublikos AT Prezidiumas pareiškė, 

kad IV-jo SSSR Liaudies Deputato Suvažiavimo darbe 
niekas Lietuvos neatstovavo, todėl SSSR AT pirm. A. 
Lukjanov'o priešingas tvirtinimas ignoruuoja tikrovę ir 
klaidina viešųjų nuomonę.

LIETUVOS Respublikos AT Prezidiumas paskelbė 
pareiškimę, kad SSSR ekonominių žinybų nutarimai ir 
įsakymai dėl Lietuvos Respublikos buvusių sęjunginių 
įmonių vadovų atleidimo ar paskyrimo, taip pat dėl į- 
monių reorganizavimo, akcijų išleidimo bei pardavimo 
ir kitų ūkinių finansinių klausimų yra neteisėti ir neturi 
būti vykdomi.

Atsižvelgdami į būtinumų steigti tarpusavyje kon
kuruojančius komercinius bankus, LIETUVOS Respublikos 
AT Prezidiumas pritarė Lietuvos pramonininkų asociaci
jos ir didžiųjų Lietuvos miestų įmonių iniciatyvai-steigti 
akcinius komercinius bankus, kurie registruojami Lietu
vos banke.

VILNIUJE pasirašyta prekybinio, ekonominio, moks
linio bendradarbiavimo 1991-1995 m. sutartis tarp Lietu
vos Respublikos ir MOLDAVIJOS. Ję pasirašė Lietuvos 
Respublikos premjerė K.Prunskienė ir Moldavijos prem
jeras Mirčia Druk'as.

MASKVOJE, IV-me SSSR Liaudies Deputatų Suva
žiavime ESTIJOS Respublikos AT pirm. Arnold Ruutell'is 
pasakė įspūdingiausių kalbę per visas suvažiavimo dienas, 
nepritardamas M.Gorbačiov'o " suverenių valstybių sę
jungos" idėjai. Jis atmetė bet kokį referendumę sęjungos 
reikalu. ESTIJOS ir LATVIJOS deputatai dalyvauja su 
sęlyga - jei jų respublikų įstatymai bus laikomi aukščiau 
SSSR įstatymų. Priešingu atveju jie išeis iš Suvažiavimo. 
Lietuva ir Armėnija nedalyvauja tame suvažiavime.

MASKVOJE, IV -me SSSR Liaudies Deputatų Su
važiavime, jį užbaigdamas, M.Gorbačiov'as kalbėjo: 
"Mums kelia didžiausių susirūpinimų įvykių raida LIETU
VOJE, LATVIJOJE ir ESTIJOJE". Jis piktinosi, kad da
bar dalis gyventojų netenka tų respublikų pilietybės, 
kad tos respublikos jau beveik pusę šimtmečio būdamos 
SSSR sudėtyje, ignoruoja kompleksų savitarpio įsiparei
gojimų, susijusių su pilietybės, žmonių gyvenimo klausi
mais, o^kai kuriais atvejais - su teritorinėmis problemo
mis. "AŠ pasiūliau surengti referendumę, per kurį kiek
vienas pilietis pasakys, kaip jis žiūri į šį klausimę(...) 
Ten, kur situacija darosi ypač aštri, iškyla didele grės
mė valstybės saugumui ir žmonių gyvybei, reikės įvesti 
nepaprastųjų padėtį arba prezidento valdymų. Ir aš ma
nau, kad prezidentas šiuo atveju turės prisiimti visų 
atsakomybę, nes (,..)mes negalime susitarti".

Šešiolikos NATO valstybių UR ministeriai BRUESS- 
EL'YJE išreiškė savo paramę Pabaltijo valstybių nepri
klausomybei. Jų pareiškime sakoma: "Mes raginame So
vietų valdžių ir toliau siekti sprendimo derybų keliu, 
vedant teisingų ir atvirę dialogų su demokratiškai iš
rinktais trijų PABALTIJO respublikų vadovais".

/bus daugiau/» m a M • 
TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAVfS IŠSIŽA
DA'. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS,
Renk ir aukok tautos fondui!

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

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

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

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE,
310 Rathbum Rd., Etobicoke, Ont. MSB 2L8

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



BE KALTĖS Valentinas Gustainis

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

/ tęsinys /
Specialiu kalinių ešalonu, prekiniuose, raudonuose va

gonuose, kažkodėl vadinamuose tepluškomis, mus vežė 
šiek tiek daugiau kaip parą. Rugsėjo 1-osios pavakare 
išlaipino Marijinske. Čia jokios kratos nedarė, prie ešelo
no nelaikė, pavardėmis nešaukė. Kažkaip labai ramiai su
rikiavo penketais ir plačiu keliu nuginė į Siblago persiun
čiamąjį skyrių.

Konvojus, žinodamas kokį kontingentą jis čia gavo, 
varė mus labai pamažu, koja už kojos, net man toks 
lėtas žingsnis pasirodė nuobodus. Stebino toks ramus ir 
negriežtas konvojus - jokio keiksmo, jokios piktos koman
dos. Sargybiniai taikėsi prie atsiliekančių zekų. Žvilgsniu 
tyrinėjau žemę, augmeniją, norėdamas nuspręsti, Kokie 
čia maisto reikalai. Pastebėjau, Kad žemė labai derlinga, 
juodžemis, kokio Lietuvoje net matyti neteko. Vadinasi, 
badu jau tikrai nereikės mirti.

Prie lagerio vartų patikrino mūsų, atsineštus drabužius 
bei daiktelius, viską surašė, mus suskaičiavo ir suvarė į 
kiemą. Čia suskirstė grupėmis, ir nuvedė į barakus nak
voti.~ Barakai buvo gana erdvūs, per pusę įleisti į žemę, 
bet šviesūs, aukštomis lubomis. Čia radome nemaža senų 
gyventojų. Iš sykio pajutau lengvo režimo lagerio dvasią. 
Barakai nerakinami, kieme mačiau išviečių kaminėlius, į 
jas galėjai eiti, kada tik prireikia. Apie kitus barakus 
mačiau ir laisvai vaikščiojančių moterų, žinoma, taip 
pat kalinių.

Jokio pažįstamo ar tautiečio tą pirmą vakarą čia 
nesutikau. Užkalbinau vieną kitą žmoniškiau atrodantį ba
rako gyventoją, klausinėjau apie maistą, drabužį ir dar
bus. Atsakymai džiugino: kvietinės duonos po šešis šim
tus gramų, cukraus kasdien po 17 gramų, pietums puslit
ris balandos ir 20U gramų košės. Košė verdama iš įvai
riausių kruopų - miežinė, žirninė, avižinė ar sorų. Ba

landa dažnai tiršta, su bulvėmis. Ypač norėjau bulvių, 
nes jau seniai jų nebuvau ragavęs. Nenugąsdino ir dėl 
darbų. Esą čia reikia ir baltarankių, įvairių kontoros tar
nautojų, buhalterių, apskaitininkų, paprastų raštininkų, 
drabužių ir maisto sandėlininkų, reikia virėjų, virtuvės 
darbininkų, skalbėjų, pirtininkų, kirpėjų bei skutėjų, sani
tarų, felčerių, net gydytojų. Ypač graibstomi esą batsiu
viai ir~ geri siuvėjai. Neblogai įsitaiso darbų skirstytojai - 
nariadčikai, brigadininkai, darbų vykdytojai ir kiti lagerių

per^aTkanų
KRAŠTUS

Stasys Dalius
/tęsinys/

KairejexJ
Rumunija, 
Bukarešto gatvė.

KILNOJAMA PARODA APIE 
KRUVINUOSIUS SAUSIO MĖNESIO ĮVYKIUS

• puiki švietimo priemonė mokyklom, konferencijom, kitiem renginiam

• dramatiški, padidinti vaizdai su angliškais užrašais

• dvi išlankstomos dalys, lengvai išstatomos ant stalo

• 100 dol. vienai savaitei plius persiuntimo išlaidos
UŽSAKYTI PER LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRĄ 

NEW YORKE

SKAMBINANT GINTEI DAMUŠYTEI, TEL. (718) 647 - 2434 

1991.VI.12

"pridurkai". Kas jokios tokios specialybės neturi, tam sun
kiau, nes jis skiriamas juodadarbiu: vasarą dirba laukų 
darbus, žiemą dažniausia miške. Dar pridūrė, kad kai ku
rie "pridurkai" čia įsitaiso pavydėtinai gerai - gauna iš 
namų siuntinių, iš kitų kalinių ima kyšius pinigais ar iš 
siuntinių, patys visuomet sotūs, net lagerines žmonas ap
rengia ir maitina. Nors degtinė lageriuose griežtai už
drausta, bet "pridurkai" ir jos gauna. Taip išsamiai pain
formuotas ir gerai nuteiktas, ramiai išmiegojau visą nak
tį. Rytą jau gavau ir pirmus pusryčius. Po pietų visus 
naujai atvykusius maudė pirtyje, skuto barzdas, kirpo 
plaukus. Tai vadinosi kalinių apsvarinimas.

Pirtyje darbavosi gydytoja, taip pat kalinė. Ji čia ko- 
misavo vakarykščiai atvarytus zekus. iš eilės priėjau ir 
aš. Pačiupinėjusi tam tikrus mano raumenis, ji pusbalsiu 
konstatavo:

- Ką gi, distrofija...
PasKui pasiėmė fonendoskopą, gana ilgai klausė mano 

širdį ir, pažvelgusi tiriančiomis akimis į veidą, su užuo
jauta tarė:

- Jūsų širdis nėra sveika, duosiu jums individualaus 
darbo III kategoriją, nereikės brigadose dirbti.

Aš jau žinojau ką tai reiškia, ir nuoširdžiai jai padė
kojau.

Kitą dieną tuoj po pusryčių išgirdau savo pavardę - 
iš tam tikro sąrašo šaukė į darbą. Juk ne pas uošvę į 

svečius buvau atvažiavęs, o turėjau čia sąžiningu darbu 
savo kaltes išpirkti! Pasirodo, esu paskirtas dirbti "širpo- 
trebo" bridagoje. Brigadininkas nuvedė mane į darbo pa
talpą. Čia vieni zekai rateliais verpė vatą, kiti iš suverp
tų siūlų mezgė vatines pirštines ir kojines. Visa ši pro
dukcija buvo skirta patiems kaliniams.

Brigadininkas pasvėręs padavė man glėbuką vilnų ir 
liepė jas gerai iškedenti. Darbas iš vaikystės žinomas - 
ir mama ne sykį vilnas kedenti buvo pristačiusi. Labai 
stengiausi jį kuo geriausiai atlikti, kad darbdavys mane 
įvertintų ir nepavarytų. Tačiau besistengdamas itin smul
kiai vilnas kedenti, iki vakaro nesuskubau įvykdyti nor
mos. Brigadininkas vilnas vėl pasvėrė ir, įsitikinęs, kad 
aš jų nenuvogiau, manęs nebarė, bet atrodė, nusivylęs 
tokiu lėtu darbininku. Rytojaus dieną gavau jau kitos 
specialybės darbą. Šį kartą uždavė megzti pirštines iš tų 
čia verpiamų siūlų. Deja, nemokėjau nė pradėti. Pykau 
ant savęs, kad vaikas būdamas nepasistengiau išmokti 
pirštines vąšiuku nusinerti. O juk mano tėvas tai nusiner- 
davo! Pamokyti šio darbo brigadininkas paskyrė inteli
gentišką meterį, kuri labai kantriai man viską rodė, iš 
visų jėgų stengiausi išmokti naujo amato, nes šio lagerio 
tvarka ir gyvenimo sąlygos man patiko, norėjau čia pasi
likti. Deja, per dvi dienas tenumezgiau tris pirštines, o 
geri mezgėjai per dieną numegzdavo net po ašuonias 
poras! Be to, iš tų trijų tik viena jau tiko, pirmosios dvi 
atrodė susivėlusios, sudribusios. Ir pats pamačiau, kad 
gero mezgėjo iš manęs nebus. Svarsčiau, kokio čia naujo 
darbo pasiprašyti. Tačiau trečią dieną po pietų mane pa
šaukė "su daiktais", - atseit, išgabena į kitą lagerį.

Ta toliau varomų keliolikos zekų grupė atrodė labai 
klusni. Ramūs buvo ir mūsų palydovai. Vienas iš jų pasi

Laivu plaukia daug žmonių, bent kelios didelės grupės 
japonų, daugiausia jaunų merginų, kurios užkalbintos, 
labai silpnai kalba angliškai. Aplink girdisi vokiečių ir 
prancūzų kalbos, nes daug jų tautiečių lanko Graikiją. Iš 
Hydros salos išplaukiame atgal 4:45 vai.p.p.

Graikija turi 750 įvairaus dydžio salų. Vienos jų gy
venamos, kitos - tik kyšančios uolos - negyvenamos. Plau
kiant oro šalį praslenka ne viena tokių salų - vis su ky
šančiais į viršų kalnais. Kelionėje po šias tris salas pa
darėme 
vakare.
Grikijos

80 jūros mylių kelio ir grįžome į Atėnus jau 
Atėnai, tai didžiulis miestas, kur gyvena pusė 
gyventojų, t.y. 4.5 milijono. 

miestas KavalaPajūrio
Šiandien tenka padaryti ilgiausią kelio tarpą 620 km., 

todėl punktualiai išriedame is Atėnų. Užtrunka pusė va
landos kol išsikrapštom iš miesto rytmetinio susikimšimo. 
Po dviejų valandų pasiekiame Egėjaus jūrą, šį kartą kal
nų nesiekiam, važiuojam jūros pakraščiais. Rytmetinis 
sustojimas - Kamina Buria - paliai jūros krantą. Čia 
vasarojimo vieta, daug restoranų ir mažų viešbučių, kur 
galima apsistoti. Jūroje švarus, skaidrus vanduo, šiltas ir 
mažai sūrus. Pakrantėje ne smėlis, bet maži žvirgždukai. 
Vandenyje nedaug besimaudančių.

Vėliau važiuodmi pajūriu trumpai sustojam Thermo- 
phylae sąsiauryje, kur prieš 480 metų prieš Kristų, Leo
nidas ir jo Graikijos Spartos 300 karių žuvo besipriešin
dami persams. Stabteliame prie pastatyto paminklo tam 
įvykiui atminti, kur senovės graikų karys, prisidengęs 
skydu ir su ietimi rankoje stovi. Vadovas pasakoja, kai 
persai apsupo graikus šioje vietoje, tai šie juokėsi pama
tę, kad graikai prieš mūšį skutasi, o tai reiškė, kad jie 
ruošiasi kovai iki mirties, kad kritę pasirodytų dievams 
švarūs - nusiskutę. Ir kovojo jie iki paskutinio, kol visi 
žuvo.

Šioje vietoje labai plati lyguma naudojama žemdirbys
tei:^ auginama kukurūzai, alyvmdžiai, bulvės, tabakas ir 
daržovės. Laukai laistomi. Kelias irgi puikus su prasilen
kimo linija. Nuo Lamia miesto važiuojam tuo pačiu keliu, 
kuriuo atvažiavom į Delphi, vingiuodami Egėjaus jūros 
pakraščiu. Bolos miesto aplinkoje irgi platūs apdirbti 
laukai. Kaimeliai toli nuo laukų. Matosi pakelėje atvažia- pieštuko.

sakė esąs Letežkos lagerio režimo viršininKas, pavarde 
Mamontovas. Jis mus painformavo, kur keliaujame, ko 
galime tikėtis.

Draugiškai besikalbant su tuo lagerio režimo viršinin
ku, atlyžo gailestis, kad manęs nepaliko Marijinske, kur 
jau buvo pradėję patikti. Pamaniau, gal kitur bus dar 
geriau. Ir mano neapsirikta. Letežkos lageryje laimingai 
praleidau daugiau keip ketverius metus, atstačiau savo 
pašlijusią sveikatą. Mamontovas papaskojo, kad Letežka - 
tai nedidelis atskiras punktas Siblago sistemoje, kad jame 
paprastai laikoma^ po 300-400 zekų, kad pagrindinis to 
lagerio darbas - žemės ūkis ir arklininkystė. iš jo sužino
jome, kad buvęs Letežkos gydytojas jau baigė savo ter
miną, o naujo nesuranda. Vienas iš grupės - Tolmatskis 
susigundė apsiskelbti mediku (sanitaru jis, galimas daik
tas, kadaise ir buvęs), nes gerai žinojo, kad mediko pro
fesija lageriuose yra ne tik garbingiausia, bet ir sočiausia.

iš Marijinsko į Letežką apie 35 kilometrai. Mes išė
jome po pietų, buvome negreiti, tai iki tamsos pesiekti 
lagerį nepajėgėme. Apnakvino mus pakelės daboklėje.

Kitą dieną neskubėdami apie pietus ir atsiyrėme į 
vietą. Priėmimo ceremonija čia buvo įprasta. Paskui suva
rė į kiemą, nuvedė į pirtį, kur išsiprausėme, drabužius iš- 
sikepinome, nuo utėlių ir dėmėtosios šiltinės apsidraudė
me. Švarutėlius suleido į vadinamąją gyvenamąją zoną. 
Ten buvo du barakai, abu mediniai, pačių kalinių pasta
tyti. Ne tik gyvenamoji^ zona, bet ir visas lageris aptver
tas keturių metrų aukščio medine tvora, sudarančia pail
gą keturkampį. Kiekviename kampe stovėjo specialūs sar
gybos bokšteliai. Dar du bokšteliai buvo ties pertvara, 
skiriančia gyvenamąją zoną nuo darbo zonos. Naktį tuš
čios darbo zonos nesaugodavo. Kituose bokšteliuose dieną 
naktį, per karščius ir per didžiausius šalčius (vieną žiemą 
porą savaičių šalo po 58°!) stovėdavo budrūs sargybiniai. 
Iš kiemo pusės palei visą aukštą statinių tvorą buvo vadi
namoji ugnies arba mirties zona - kelių metrų pločio 
žemės juosta, paženklinta kartelėmis. į tą juostą įžengu
sį zeką sargyba turėįo teisę nušauti be įspėjimo. Ta juos
ta būdavo labai prižiūrima, ypač vasarą, kad visuomet 
būtų gražiai nuravėta ir grėbliu nuakėta, kad kiekviena 
pėda joje liktų ryškiai įsispaudusi.

Pirmus kelerius metus Letežkoje dar nebuvo elektros. 
Barakuose šviesdavo daugiausia tik spingsulės, kai kur 
buvo ir viena kita žibalinė lempa. Aktuali buvo lagerio 
zonų apšvietimo problema. Tamsoje juk sargybinis iš bokš
telio nepamatys, kaip per mirties juostą zekas prišoks 
prie pačios tvoros! Sargyba bandydavo verstis savotiškais 
deglais - žibalu ir tepalais sumirkydvo skudurus, kuriuos 
toje mirties juostoje padegdavo. Bet dažniausiai apsieida
vo ir be to, nes mėginančių bėgti čia retai pasitaikydavo.

Siblage gana laimingai išgyvenau ketverius metus, iš 
Marijinsko atvykau gerokai suvargęs, tad pradžia nebuvo 
lengva. Pirmą naktį ant ištisinių gultų miegojau gana ne
ramiai. Viduriai nedavė ramybės, o kieme šlapia, labai 
riebus juodžemis lipo prie apsiavimo kaip smala, sunku 
buvo ji nukrapštyti. Todėl purvinus batelius pasistačiau 
po gultais^ ties savo kojomis. Bet rytą jų toje vietoje 
neradau. Išsigandau, kad likau basas. (Bus daugiau) 

Dešinėje:

Graikija, Atėnai, 
Akropolio 
griuvėsiai.

S. Daliaus
Nuotraukos

vę su mašina, tvarko laukų laistymo pompas.
Praslenka pro šalį ir didelis Larisa miestas, kuris yra 

plačiai išsistatęs. Rūksta keli fabrikai. Aplink laukai be
veik visi laistomi, puikiai žaliuoja. Prieš Katerine vieto
vę įvažiuojam į kalnų tarpeklį, kur upė Pines vingiuoja 
maža ir sekli. Iš abiejų pusių kalnai spaudžia kelią. La
bai greit pralendame tarpeklį ir vėl pajūrio kelias. Šone 
pasilieka ir Olimpo kalnas, kurį dengia migla ir jo nesi
mato.

Pasiekiam kelių kryžkelę, kur vienas suka į Jugoslavi
ją, o kitas atsišakoja į Tessaloniki ir Turkijos link. Čia 
drėkinimui vanduo laukuose išvedžiotas cementiniais ka
nalais ir griovais. Nuo kryžkelės kelias apmokamas veda 
iki to miesto. Pakelėje vis dar labai dideli stambūs lau
kai, bet sodybų nesimato. Atrodo, lyg kokių didžiulių dva
rų laukai.

Thessaloniki - antras dydžiu Graikijos miestas, turįs 
pusę milijono gyventojų. Tai yra Makedonijos centras ir 
sostinė. Svarbus uostas ir industrijos centras ir jį kerta 
daug svarbių kelių. Jame yra žymus muziejus, kuriame 
saugoma Makedonijos karaliaus Pilypo II auksas ir sidab
ras, rasti jo kape. Makedonijos kalnuose yra garsus Atos 
ortodoksų vienuolynas, pastatytas atokioje kalnų viršūnė
je, kur draudžiama moterims lankytis. Šiame mieste nesu- 
stojame, tik vadovas papasakoja jo istoriją.

Popiečiui sustojame pajūryje Chalkidiki miestelyje, 
kuris įstrigo į atmintį, kadangi ten buvo pigus alus. Pusė 
litro kainuoja 120 drachmų (75 centai). Graikijoje yra la
la'ai karšta, tad keliaudami ištrokštame, bet bijodami 
gerti vandenį, naudojam tik minkštus gėrimus ir alų. Po
labai 
gerti vandenį, naudojam tik minkštus gėrimus ir alų. 
to važiuojame labai įvairiu gamtovaizdžiu, upės slėniu - 
-kaip per džiungles - tankūs krūmai ir dideli medžiai. Po 
to - apdirbti laukai su vaismedžiais ir daržais. Vėliau- 
per uolotus kalnus jūros pakraščiu atvingiuojam iki Kava- 
los miesto, kuriame nakvojame.

Kayala - labai gražus miestas, 150.000 gyventojų dy
džio, išsistatęs aukštyn į kalnus, Egėjaus jūros pakrantėje. 
Kai^ kas sako, kad tai Griakijos Monte Carlo, taip savo 
grožiu primenąs Monako. Nepamirštamas vaizdas užkopus 
ant viešbučio viršaus, žiūrint į kalną lipančiais namais, 
uostu su laivais ir mėlynuojančia jūra. O sauganti tą 
uostą, tai tupinti ant aukštos uolos tvirtovė, vainikuoja 
visą miestą. Reginys nepaprastas - vertas dailininko 

(Bus daugiau)



KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO SUSIRINKIME

/ tęsinys /
Stepas Varanka

Prieš pateikdamas iždi
ninko Čepaičio pranešimą, 
čia noriu atitaisyti praei
tais metais "Nepriklausoma 
Lietuva" Montrealio laik
raštyje 1990.5.17 d., Nr. 
20, KLF susirinkimo apra
šyme, iždininko Kazimiero 
Čepaičio pavardė buvo 
išspausdinta klaidingai, 
kaip Stepaitis. Už padary
tą klaidą atsiprašoma.

Dabar čia žemiau pride
du man iždininko įteiktą 
pranešimo originalo kopiją 
susipažinimui fondo na
riams, kurie negalėjo asme
niškai susirinkime dalyvau
ti!

"Gerbiamos Fondo narės 
ir nariai:

Turiu paminėti, kad 
savo pranešime kalbėsiu 
apie bendras abiejų fondų 
-BENDRO FONDO ir KO- 
YEALAlClŲ FONDO - su
mas, todėl šių sumų spaus
dintuose pranešimuose ne
rasite.

1. Svarbiausia balanso 
pozicija yra narių įnašai. 
199U metais gruodžio 31 
d. narių įnašų suma pasie
kė $1,503,173.45. Per pra
eitus metus ši sąskaita 
padidėjo $180,852.87 arba 
13.7%, iš kurios $81,746 
buvo tesatamentiniai pali
kimai (45% visų įnašų), 
$80,126 (44.3%) reguliarūs 
įnašai, o $18,981 (10.5%) 
mirusiųjų atminimui.

1990 metais pravestas 
vajus davė gerus rezulta
tus: reguliarūs įnašai pa
kilo nuo $39,237 1989 me
tais iki $80,126 1990 me
tais, taigi padidėjo $40,979 
suma arba 104%. Vajaus 
išlaidos - $1,385.31.

2. Antra svarbi balanso 
pozicija - tai investacijos 
(įskaitant ir einamąsias 
sąskaitas bankuose). Gale 
metų bendra investacijų su
mą buvo 1,574,736, o in- 
vestacinės pajamos - $162, 
010. Vidutinis mėnesinis 
investacijų balansas buvo 
$1,469,563, taigi, investa- 
cinių pajamų vidutinis pro
centas buvo 11.024% (Bend
ro Fondo - 11.035%, Koye- 
laičių - 10.864%). Investa
cijų suma 1990 m. padidė
jo $188,568.56 - 11.7%, o 
pajamos padidėjo $30,402.4 
- 23.10%.

3. 1990 m. organizaci

joms - kultūrinei bei visuo
meninei veiklai buvo išmo
kėta $96,235.50, stipendi
joms - $16,300.

4. Administracinės išlai
dos 1990 m. buvo $19,051. 
84. Lyginant su 1989 me
tais - padidėjimas yra dėl 
naujo statuto spausdinimo, 
kuris kainavo $3,196.00 ir 
dėl vajaus išlaidų $1,385.31

Pranešimą baigiau. Dėko
ju už dėmesį - 
K. Čepaitis,

Fondo iždininkas

Investacijų komisijos pir
mininko Viktoro Dargio 
pranešimas

Pabaigus Fondo iždinin
kui k. Čepaičiui deta- 
liškai paruoštą finansinį 
pranešimą, pagal darbotvar
kę V. DARGIS pateikė 
investavimo komisijos apy
skaitą. Komisiją sudaro 
Vyt. . PACEVIC1US, Eug. 
BERSĖNAS ir jai pirminin
kauja V. DARGIS.

Kad tautiečiams, ypač 
Fondo nariams, būtų aiš
kesnis vaizdas, kaip jų su
aukoti pinigai "dirba", at
nešdami Fondui pelną, 
kuris yra naudojamas lie
tuvybei palaikyti ir remti 
mūsų jaunimą, čia žemiau 
pridedu pilną tekstą to pra
nešimo:

1990 metais Fondas, 
įskaitant ir stipendijų pada
linius, turėjo dideles rekor
dines pajamas arti 163 
tūkstančių ($162,842). Tai 
sudarė 11.5% nuo vidutinio 
metuose turėto narių įnašo 
kapitalo ($1,412,745). Narių 
įnašai gale metų pasiekė 
virš pusantro milijono 
($1,503,173). Pastebėtina, 
kad suma vieno milijono ir 
šimto tūkstančių (1,092,141) 
pajamų buvo pasiekta 
nuo Fondo pradžios. Šie pi
nigai, atskaičius operaci
nes išlaidas, buvo išdalinti 
per tą eilę metų lietuviš
kiems reikalams.

Iš metinės apyskaitos 
Aktyvo sumos (1,651,516) 
atskaičius galutinas palū
kanas ir inventorių, lieka 
Fonde galę. mętų. turėti 
pinigai 1,574,735'.,* '* kurie 
buvo investuoti sekančiai, 
sugrupuojant kitaip, nei 
apyvartoje parodyta:
1. TB-Canada Treasury Bills 
$153,036- 1U% (9.7);
2. GIC - Guarant. Inv. Cert 
term, mažiau negu metai 
-676,230 - 43% (42.9),
3. GIC , term, nuo 1 iki 5 m. 
517,000 - 33% (32.8),
4. CB - Canada Bonds - 
167,475 - 10% (10.6)

5. B&M - Bond & Mortg. 
units 15,875 - 1% (1.0);
6. Bankų sąskaitose - $45, 
115 - 3% (2.9)

Viso $ 1,574,735 - 100%.

Noriu pastebėti, kad 
1991 metų pajamos yra nu
matomos dar didesnės, 
kaip jau minėtos rekordi
nės praėjusių metų. Net 
dviejų šimtų tūkstančių 
suma gali būti pasiekta. 
Nors šiuo metu už inves
tavimus gaunami nuošim
čiai gerokai krito, ir tur
būt, dar kris, tačiau aukš
tesniais nuošimčiais padary
ti ilgalaikiai investavimai 
padės metines pajamas 
padidinti. Taip pat tikima
si ir vėl narių įnašų kapita
lo gero padidėjimo.

Baigdamas pranešimą, 
dėkoju Investavimo Komi
sijos nariams Vytautui 
Pacevičiui ir Eug. Bersė- 
nui. Mano padėka iždinin
kui Kazimierui ČEPAIČIUI 
už paslaugą".

Po to sekė revizijos ko
misijos kontrolieriaus B.G. 
NAYMAN pranešimai, ku
rie buvo priimti be jokių 
pastabų. Dr. ULECKO 
buvo pateiktas klausimas, 
ar galima būtų pasamdyti 
lietuvį "auditorių"? Būtų 
galima, bet svetimtautis 
tikrintojas, valdžios pripa
žintas, ilgus metus dirban
tis su lietuviais, be rimtos 
priežasties atleistas, lietu
viams garbės nesuteiktų. 
Klausimai, pasiūlymai ir 
susirinkimo uždarymas

Buvo iškeltas klausimas, 
kodėl
Fondo valdyboje 
pats

misijos pirm. dr. A. DAI- 
LYDĖ, kurio žinioje yra 
stipendijų fondas, pasakė, 
kad apie stipendijų prašy
mus netrukus bus paskelb
ta spaudoje. Pageidautina, 
kad būtų daugiau studentų 
studijuojančių lituanistiką. 
Stipendių fondas nėra dide
lis, jo suma siekia tik 
$23,000. jeigu reikėtų pil
nai išlaikyti 5-7 studentus, 
vargiai ar Fondas pajėgtų.

Svečias iš Lietuvos dr. 
prof. Edmundas ZAVADS- 
KAS, Vilniaus 
universtiteto 
prašė padėti universitetui 
įsigyti reikalingos techni
kos ir sudaryti sąlygas bei 
galimybes baigusiems Lie
tuvoje universitetus pasi
tobulinti savo specialybėse 
Kanadoje. Rektoriui buvo 
pasakyta, kad jis tuo reika
lu kreiptųsi raštiškai.

Posėdis užtruko 2 valan
das. Be didesnių disku
sijų posėdį sklandžiai už
baigė dr. S. ČEPAS. Sugie
dotas Tautos himnas.

P.S. Ateityje reikėtų 
registracijos procedūrą 
nariams, kurie užsimiršę 
ar negavę kvietimo, neda
ryti kliūčių bei priekaištų, 
kas pasireiškė paskutinia
me susirinkime. Trys supy
kę nariai pasitraukė nuo 
registracijos stalo ir išėjo 
namo.

Technikos 
rektorius,

tralijos, Vokietijos, Pietų 
Amerikos, Lietuvos ir kitų 
šalių. Žymiausias laukiamas 
svečias iš Lietuvos - vys
kupas Kalvanas - jau turi 
reikalingus Kanadon atvy
kimo dokumentus. Reikia 
tikėtis, kad ruošiamas Si
nodas taps reikšmingas 
ne vien išeivijos lietuviams 
evangelikams, bet atsilieps 
ir tarptautiniame krikščio
niškame judėjime.

Toronto Išganytojo Pa
rapijos Taryba daro viskę, 
kad ruošiamas Sinodas būtų 
sėkmingas ir veiklus. Sino
do posėdžiuose, parapijai 
atstovauti yra išrinkti si- 
nodalai: Walteris Drešeris, 
Edvardas Bumeister, Emi- 
lius Bartminas, Gytis Šer
nas. Po pirmųjų pamaldų 
Sinodo posėdžiai vyks Lie
tuvių Namų patalpose. 
Sekmadienį, liepos mėn. 7 
d. Išganytojo P-jos švento
vėje vyks iškilmingos pa
maldos, kuriose dalyvaus 
vysk. Kalvanas ir svečiai 
kunigai. Sinodo užbaigimui, 
Lietuvių Namuose parapija 
ruošia pietų vaišes, į ku
rias maloniai kviečiami 
visi parapijiečiai, visi tau
tiečiai. Parapijos choras, 
vadovaujamas muz. Petro 
Šturmo, atliks gražięję 
giesmių programų.

Pietų vaišių metu susi
dariusios aukos numatomos 
skirti Toronto Lietuvių 
Slaugos Namų paramai.

Girinis

patikslinti, 
duomenis.

be reikalo reiškiama įga
liotiniui padėka.

Norėdamas 
patiekiu šiuos 
įgaliotinis šioje apylinkėje
kaupia (našus Fondui ntio 
1963 m. (LF įsteigimo 
pradžios). Kasmet meti
niame apylinkės narių susi
rinkime Fondo įgaliotinis 
patiekia trumpę savo veik
los pranešimę, patiekdamas 
reikiamus duomenis.

Informacijos dėlei: 
metų birželio mėn. 1 
nai iš šios apylinkės 
visę laikę sukaupta Fondui 
iš viso $28.920. šių sumę 
sudaro i 
įnašai, j 
įamžinant 
ir įvairių organizacijų įna
šai, kurių tarpe yra ir 
BENDRASIS OTTAWOS 
LIETUVIŲ ĮNAŠAS, šiuo 
metu pasiekęs $10.700. 
Jam atstovauja Fonde - 
APYLINKĖS Valdyba. Taigi 
pažymėta PADĖKOJE suma 
tėra tik vienos organizaci
jos įnašas.

pavienių 
įrašyti

jy

Šių 
die- 
per

asmenų 
mirusieji, 
atminimų

150-180 asmenų; 
narių yra dides- 

Fondo nariais 
šios apylinkės

T-tff

Fondo Taryboje ir 
yra tas 

asmuo? Atsakymas: 
neatsirado norinčio kandi
dato. Tai buvo tik laikinas 
dalykas. Vienas iš dalyvių 
pareiškė, kad statusas tam 
neprieštarauja. Jeigu iš 
tikrųjų taip yra, tai tas 
punktas turėtų būti pakeis
tas. Fondo statute, skyriu
je "Kanados lietuvių fondo 
valdyba" punkte a) sakoma 
"Pirmininkas šaukia pagal 
reikalą Valdybos narių 
posėdžius, vadovauja ir pri
žiūri Fondo administracinį 
darbą pagal Tarybos nusta
tytas gaires ir yra atsakin
gas Tarybai..." Jeigu tas 
pats asmuo yra ir Valdy
bos ir Tarybos pirmininku, 
tai toji atsakomybė keisto
kai skamba.

Sr. J. SUNGAILA siūlė 
skirti daugiau 
Lietuvos 
SONDA 
spotininkams, 
tiems į Lietuvą, į sporto 
šventę. Adv. Algis PACE- 
VlClUS siūlė skirti keletą 
stipendijų Lietuvos studen
tams, kurie norėtų studijuo
ti Kanadoje.

Stipendijų skirstymo ko-

stipendijų 
studentams. P. 
prašė paramos 

važiuojan-

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ- 
LIUTERONŲ SINODAS 
TORONTE

Nėra gausi, bet rūpestin
ga Toronto lietuvių evan
gelikų-liuteronų išganytojo 
Parapija, šiais metais yra 
pakviesta suruošti išeivijos 
evangelikų liuteronų sinodą 
-suvažiavimų Toronte. Pa
gal senas tradicijas, lietu
viai liuteronai, pasklidę 
po laisvęjį pasaulį, kart
kartėmis renkasi aptarti 
bažnytinius savo parapijų 
rūpesčius. Nuolatiniai ry
šių palaikymai, priklausant 
tai pačiai bažnyčiai, lietu
vius evangelikus riša taip, 
kaip susipratusios vienos 
šeimos narius.

Kiekviena išeivijoje- -Fondu) toji suma ir tarsi 
egzistuojanti parapija į 
suvažiavimus- Sinodus siun
čia savus atstovus. Atsto
vai vadinami sinodalais. 
Jų dauguma sudaro Aukš
čiausiųjų Sinodo Tarybų.

Toronto lietuvių evan
gelikų Išganytojo Parapijos 
Taryba ir pirmininkas Ern. 
Steponas, Chicagos Tėviš
kės Parapijos klebono H. 
Dumpio pakviestas, sutiko 
ir įsipareigojo Sinodų ruoš
ti Toronte. Sinodas prasi
dės š.m. liepos mėn. 5 
d. ir tęsis iki sekmadienio 
liepos mėn. 7 d. Svečių 
tikimasi sulaukti iš įvairių 
pasaulio kraštų: JAV, Aus-

LIETUVIŲ FONDO VEIKLA
KLF 

kime 
narių 
padėkę 
mėjo (žiūr.”NL"nr. 11 Stepo 
Varankos straipsnį), kad 
Ottawos įgaliotinio inž.A. 
PAŠKEVIČIAUS apylinkė 
šiuo metu jau yra įnešusi 
$10.500. Kadangi įgaliotinis 
yra tik šiai apylinkei, tai 
kai kurių tautiečių buvo 
nesuprasta ir manoma, 
kad iš viso iš šios apylin
kės yra sukaupta ir įnešta

metiniame susirin- 
dr.S. ČEPAS Fondo 
vardu, reikšdamas 
įgaliotiniams, pažy-

šiek tiek statistinių 
žinių:

šios apylinkės sęrašuose 
randame 
aktyvesnių 
nė pusė, 
įnašų iš 
iš viso 69.

Mažiausias įnašas yra 
buvęs 1964 m. - $100. 
Didžiausias rekordinis įna
šas - pereitais 1990 metais 
- $2.105.

Šiais kalendoriniais me
tais jau yra sukaupta 1130 
dolerių.

Vėliausioji auka Fondui 
yra $30- J.ir E.Valiulių, 
a. a. Adelei Meištienei mirus 
Montrealyje prisiminti.

Šiuo metu tiesioginė 
parama LIETUVAI, įsteigus 
specialų Fondę ir skelbiant 
milijoninį 
asmeninė 
Lietuvoje 
kaupimų
DUI šiek tiek sunkesnį, 
tačiau tautiečių jautrioji 
širdis viskę gali įveikti.

A.Paškevičlus

Vajų, be to, as- 
parama giminėms 

padaro lėšų
LIETUVIŲ FON- 

šiek tiek 
tautiečių

PAGERBDAMI MIRUSIUS, AUKOJO KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI:

LIETUVIU KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

Surrey, B. C.
• A. a. Stasio Macijausko atminimui - brolis Jonas Ma
cijauskas - $1.000;
Toronto, Ont.
"e A.a. Anelės Žilienės atminimui po $20 - J.A.Kutkos, 
G.A.Skaisčiai ir J.Tamulėnienė;
Fruitland, Ont.
• A.a. Vlado Skripkaus, tragiškai žuvusio prieš 23 me
tus Sudbury,Ont., atminimui -$300 - Sof.ir St.Rakščiai;
Windsor, Ont.
• A.a. Jono Giedriūno atminimui Windsor*© lietuviai
- $500. Aukas surinko ir pasiuntė Fondo įgaliotinis St. 
Naikauskas.
London, Ont.
• A. a. Eleonoros Andriulionienės atminimui -po $20
- G.E.Petrauskai ir D.Chainauskienė;

A. a. Stasio Norvaišos atminimui - $100,- M.Kudirkie- 
ne.

MOKA:
8 % už 90 dienų term. Indėlius 
8 % už 6 mėnesių term. Indėlius
8 % už 1 m. term. Indėlius 
84% už 2 m. term, indėlius 
8’4% už 3 m. term. Indėlius 
84% už 1 m. GIC mėn. palūk.
9 % už 1 m. GIC invest, pažym. 
9’4% už 2 m. GIC invest, pažym. 
9’4% už 3 m. GIC invest, pažym.
8 % už RRSP Ir RRIF Ind. (variable rate)
9 % už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
9'4% užRRSPirRRIF2m.term. Ind. 
94% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind.
8 % už namų planą - OHOSP 
7'4% už taupymo sąskaitą 
7)6% kasd. pal. sąsk. virš 10.000

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo.......... 1 Wt%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (Axed rate)

1 metų ...................... 0 %
2 metų .................. 10’4%
3 metų .................. 10)6%

)R I SI K ELI M O
Darapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 

Telefonai: (416)532-3100 ir 532-3414

VISIEMS nuoširdžiai dėkoja K.L.F.

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ..... 94%
(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.54% už kasd. pal. čekiųsąsk.

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).

MasterCard, Kredito kortelė su PARAMOS verdu

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

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

6 psi.

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto Iki 1-00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind......... 8 %

180-185 d. term. Ind......... 8 %
1 metų term, indėlius..... 8 %
2 metų term. Indėlius  8'4%
3 metų term. Indėlius  84%
1 metų GlC-met. palūk. . 8’4%
2 metų GlC-met. palūk. .. 9 %
3 metų GlC-met. palūk. .. 94%
1 metų GlC-mėn. palūk.. 9 4% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP ... 8 % 
RRSP ir RRIF-1 m. term. Ind. 9 % 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 94% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term, ind 9’4% 
Taupomąją sąskaitą ......... 7 4%
Kasd. pal. taupymo sąsk- 7)6% 
Kasd. pal. čekių sąsk.lkl... 54%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 1134%
Sutarties paskolas 

nuo ................. 114%
Neklln. turto paskolas: 

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 104%
2 metų .................. 10)6%
3 metų .................. 104%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ...... 94%

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir morglčlus Iki 75% įkai
noto turto vartės. Parduodamė pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokesčio už įkra
tytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.
_______ AKTYVAi virš 49 milijonų dolerių______
Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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. CAPKAUSKAS, 
854 - 39-th Avė., 
La Salle, P. Quebec, 
H8P 2Y5 Tel: 366-4629.

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

Ratam avimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-8480 
Lilija Pacevičlenė - 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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Delhi D.L.K. GEDIMINO Šaulių Kuopos pirm. Berzinis, svečiai - Lietuvos Šaulių Sąjungos pirm. 
Gediminas Jankus ir iniciatyvinės grupės narys Vytautas Zenkus; kuopos atstovas is Delhi Ge
diminas Rugienius. Žemiau —nešamas vainikas žuvusiems už Lietuvos laisvų.

Visos nuotr. A. Kalvaičio.

Montrealiecių šaulių grupė su svečiais ir Lietuvos Saulių. Sąjungos pirm. G. Jankum ir Šaulių 
išeivijoje pirm. Mykolu Abariumi.

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE
VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA"

830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6 

TeL 544 - 7125

AKTYVAI PER 34 MILIJONUS DOLERIŲ

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

MOKAME UŽ:
k(td. pal. tokių sąek. iki.. 7.5% 
santaupas......................... 6%
kaed.pal.tuupymo s-ta.....5.5%
to dienų IndMius ........... ... 9%
1 m. term. Indėlius ........... 9.5%
1 m. term.lnd.mdn.pel... 9% 
3 m. tsrm.lnddllus...........9.5%
RRSP Ir RRIF (pensijos L.7% 
RRSPIrRRIFI 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 mšn. šeštadieniais uždaryta

1991.VM2

tuo 
da-

Ge-

š.m.
d. d.

ir K.L.B.
pirm. Juo-

Kanados

Alf.Babonas

XII-TASIS LIETUVOS 
ŠAULIŲ S-GOS TREMTYJE 
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

J. Ši aučlulls
Suvažiavimas buvo 

nepaprastas, kad jame 
lyvavo iš Lietuvos atvykęs 
atsikūrusios Lietuvos Šaulių 
S-gos pirm.Gedi minas Jan
kus. Atvyko ir L.Š.S-gos 
iniciatyvinės grupės narys 
Vytautas Zenkus.

Suvažiavimą aplankė 
bei jį pasveikino Lietuvos 
ministeris pirmininkas 
diminas Vagnorius.

Suvažiavimas vyko 
balandžio mėn. 20-21 
Hamiltone, Ont.,Kanadoje, 
Lietuviy Aušros Varty P- 
jos salėje, D.L.K.ALGIRDO 
Šauliy Kuopos globoje.

Balandžio 20 d., šešta
dienį, 10 vai. po atstovy 
registracijos , išsamiu _ svei
kinimo žodžiu atidarė su
važiavimą L.Š.S.T-je ir 
L.Š.S. garbės pirm. Mykolas 
Abarius. į garbės prezidiu
mą buvo pakviesti L.Š.S. 
Tremtyje vyr.kapelionas 
kun. Alf. Babonas, Hamil
tono AV P-jos kleb. g.š.kun. 
Juvenalis Liauba, O.F.M., 
Lietuvos Šauliy Sąjungos 
pirm. Gediminas Jankus,
L. Š.S.T-je Žvaigždės Ordino 
Tarybos pirm, garbės narys 
Vladas Išganaitis 
Krašto Valdybos 
zas Krištolaitis.

Sugiedotas 
himnas, o vyr. S-gos kape
lionas kun.
sukalbėjo invokaciją. Vie
nos minutės susikaupimu 
buvo pagerbti Šauliy Sąjun
gos mirę nariai ir žuvę 
už Lietuvos Laisvę.

Pakviestas VILNIAUS 
Šauliy Rinktinės Kanadoje 
pirm. Juozas Šiaučiulis su
pažindino su į suvažiavimą 
atvykusiais iš Lietuvos - 
Gediminu Jankumi ir Vytau
tu Zenkumi.
Svečius iš Lietuvos daly
viai pagerbė atsistojimu 
ir plojimais.

Iškiliu žodžiu Gediminas 
Jankus pasveikino suvažia
vimą, pabrėždamas atliktus 
Sąjungos darbus išeivijoje 
ir paramą atsikūrusiai L.Š. 
S-gai Lietuvoje, siekiant 
visy bendro tikslo- Lietu
vos Nepriklausomybės ats
tatymo. Jis taip pat per
skaitė L.Š.S-gos Centro 
Valdybos, L.Š.S-gos laikraš
čio TRIMITAS, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios 
Tarybos deputato Krašto 
Apsaugos Departamento 
generalinio direktoriaus 
A.Butkevičiaus ir Lietuvos 
Respublikos AT pirm.Vy
tauto Landsbergio sveikini
mus. Ta proga S-gos pirm.
M. Abariui buvo įteikta 
dovana- suvenyras ir adre

IMAME UŽ: 
ssmenlnes paskolss.......  15%
nekiin. turto peak. 1 m.......11%
nekll.turto pask. 3 .. 11.75% 
Nemokame* tok/ų Ir aųakanų 
apmokėjimo patamavlmaa.
Namokama narių gyvybė* 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000 Ir 
aamanlnlų paskolų 
drauda Iki $25.000.

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

TEL: 366-5484

tLCCTRICRN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK ~ ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A.ALUON 
LASALLE. OUŠ. H8P2C6

LAIDOJ 1MO ĮSTAIGA

ROOFER------ COUVRIUR
7725 George LaSalle 

Geriausias pataršiau ir d arte* atlikėjas stogdengys 
GVY RICHARD, karia jas seniai lietuvis** p atara aa 1 a.

7 psl

sas. Jis perskaitė ir raštu 
gautą sveikinimą ‘iš L.Š.S- 
gos T-je garbės pirm, prof. 
Vaidevučio Mantauto.

Gauta daug sveikinimy 
žodžiu: svečias Vyt.Zenkus, 
L.Š.S.T-je Motery Sekcijos 
vadovė A.Kirvaitytė, Lie
tuvos Kariy , Veterany S- 
gos RAMOVE Cenro
bos pirjn.Edm.Vengianskas, 
RAMOVES St. Catharines 
sk. vardu J z. Vyšniauskas, 
K.L.B.Krašto 
J z.Krištolaitis, 
LANTOS " 
pirm. Ant. Gudonis, kuris 
perskaitė 
dr.

V-

V-bos pirm, 
v.o, ROMO KA- 
Šauliy Kuopos

VLIK’o pirm. 
K.Bobelio sveikinimą.

VILNIAUS Šauliy Rinktinės 
Kanadoje ir "Nepriklauso
mos Lietuvos" laikraščio 
Valdybos vardu sveikino 
Jz.Šiaučiulis, K.L.B.Hamil
tono A-kes Valdybos pirm. 
P. Bagdonai te.

Raštu sveikino vysk.P.
Baltakis, vysk.V.Brizgys, 
Lietuvos gen. konsulas Vac
lovas Kleiza, gen.konsul. 
Anicetas Simutis, ALT- 
os pirm.Grožvydas Lazaus
kas, Toronto Prisikėlimo 
P-jos kleb.T.A.Simanavičius
O. F.M., VLIK'O vicepirm.V
P. Jokūbaitis, Amerikos 
Lietuviy Tautinės S-gos 
pirm. dr. P. Švarcas JAV 
LB-nės Krašto V-bos pirm, 
dr. A.Razma, PLB pirm.dr. 
Bieliauskas, L.Š.S.T-je gar
bės narė O. Mikulskienė, 
buvęs L.Š.S.T - je pirm. K. 
Milk.ovaitis, DARIAUS ir 
GIRĖNO š.K-pos pirm. 
S.Pačėsa ir L.Š.S.T-je 
Centro V-bos vicep.V.Ta- 
mošiūnas.

Po piety pertraukos se
kė darbo prezidiumo suda
rymas. Pirmininkauti pak
viestas J.Šiaučiulis, vicep- 
ku A. Gudonis, sekr. V. 
Čečis ir Ad. Petraitienė. 
Mandatą komisiją sudarė 
G.Melnikas, J. Tarvydas 
ir J.Deveikis.^ Rezoliucijy- 
S. Kaunelienė, 
ir A. Mylė.

Tradiciniai

Ed. Milkus

perdavus

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES HAMILTONO 
APYLINKĖS REVIZIJOS KOMISIJA SKELBIA XXX-to- 
sios KANADOS LIETUVIU DIENO:sios KANADOS LIETUVIŲ DIENOS, įvykusios Hamiltone 
1990 m.gegužės mėn. 18-20 d.d. PAJAMŲ-IŠLAIDŲ

Apyskaitą:

Pajamos:
Skelbimai šventės leidinyje...$
Parduotas šventes leidinys....
Dramos vakaras..........................
Jaunimo šokiai ...........................
Susipažinimo balius....................
Loterija .........................................
Mohawk College koncertas ....

Viso pajamų,....$ 19424,80

Išlaidos:
Skelbimai, Logo, vokai ......
šventės leidinys ....................
Jaunimo šokiai .....................
Susipažinimo balius .............
Koncertas Mohawk College 
(vairios išlaidos .......  

$

Viso išlaidy.... 20601,54
NUOSTOLIS......  1176,74

K.L.B.Hamiltono Apylinkės Revizijos Komisija:

Balys Pakalniškis, Antanas Garkūnas, Algis Enskaitis, 
Hamilton, 1991 m. gegužės mėn.7 d.

y FUNERAL HOMERS 
|y J.F.WIL8ON A SONS Inc^B 

V<23 MapleBlv., 3 7 84Verdu* AvM 
Fchateauguy. Que. Verdun.Queq 
Tel: 691-4763 * Tek 767-9956
į MODERNIOS KOPĮ-Y^igsĮ

Sąjungos vėliavą prezidiu
mo pirm-kui, buvo pasiūly
ta darbotvarkė, kuri priim
ta su mažais papildymais.

Vyko pranešimai, pa
tiekti CV pirm-ko, iždinin
ko, Motery vadovės, Jury 
sekcijos vadovo, ūkio rei- 
kaly vadovo, Kontrolės 
komisijos ir Garbės Teismo.

Suvažiavimas visus pra
nešimus priėmė be dideliy 
diskusijy. Kontrolės K-jos 
pirm. K.Miklas motyvuotai 
pasiūlė 
priėmė 
pakelti 
kuriy 
CV-bai,

ir suvažiavimas 
nario .• mokestį 

iki 5 dolerių, iš 
3 dol.perduodami 

, kuri 2 dol. skiria 
atsikūrusiai Lietuvos Šaulių 
Sąjungai.

Suvažiavimui pasiūlyta 
ir buvo priimta iki šiolei 
vartojamą L.Š.S.Tremtyje 
pavadinimą pakeisti į L.S. 
S-ga Išeivijoje (vartoti 
pilną žodį "Išeivijoje'1, 
bet ne L.Š.S.I.), paliekant 
angliškame tekste buvusią 
pavadinimo formą.

Buvęs L.Š.S.T-je pirm. 
Abarius įteikė Gediminui
Jankui Valdybos skirtą
500 dol., AUŠROS Šauliy 
Kuopos 500 doLJr š. Algir
do Budreckio skirtas aukas. 
VILNIAUS Šauliy Rinktinės 
Kanadoje Motery Sekcijos 
vadovė g.š. St.Petkevičienė 
Sekcijos vardu taip pat 
įteikė 100 dol. auką atsiku
riančiai L.Š.S-gai Tėvynėje, 

E.Vengianskas, GeruTE- 
ODORO DAUKANTO Jūrų 
Šauliy K-pos vardu įteike 
paskirtą 1.500 dol. paramą. 
Sąjungai ir 500 dol. prie 
Aukščiausios Tarybos rūmų, 
savo gyvybes paaukojusių 
VILNIAUS GELEŽINIO VIL
KO Kuopos šauliy- Da
riaus Gerbutavičiaus ir 
Igno Šimulionio šelmy fi
nansinei naštai palengvinti 
(po 250 dol.), viso- 2.000 
dol.

Gediminas Jankus už 
paskirtas aukas nuoširdžiai 
padėkojo.

/ bus daugiau /

4565,— 
782,— 
594,- 

2388,33 
3168,47 
469,—

7458,—

1717,41
6469,20 
2932,45 
4370,26
1541,—

3571,22
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- Veiklos sezonų baigiant, 
Parapijos Choras, Komite
tas pagerbs savo narių

MIRUSIEJI:
• A.a. Albinas RUZGAS, 
85 m. Palaidotas iŠ AV 
P-jos bažnyčios St.Peters- 
burg’e, Floridoje.
• A.a.Mikalojus MEŠKAUS
KAS, 9 3 m. Palaidotas Mis
sissauga Lietuvių Kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

MILIJONINIAM LIETUVAI 
PAGALBOS VAJUI AUKOJO:
• A.a.Arvydo Krikščio- 
kaičio atminimui- $25- 
J.Gražys;
• a.a. Albino Ruzgo at
minimui - $10 - J.Mieliaus- 
kas. NuoSirdi padėka.

MONTREALIO AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJE:
- PAKRIKŠTYTA Reginos 
ir Algio KIBIRKŠČIŲ duk
relė leva-Melanija.
- Atlikti remontai vandens 
nutekėjimo vamzdžių, at
naujinta garažo tvorelė. 
Naujai išdažytoje Parapi
jos virtuvėje Komiteto 
narės Elvyra Krasowski 
ir Nijolė Bagdžiūnienė su
tvarkė indus. Rūpestingai 
darbus atliko A. Jonelis, 
L.BalaiSis, S.Daunoravičius, 
P.Paulauskas.

- Naujai išdažyta klebonija 
ir tvarkoma izoliacija ap
link bažnyčių,kur prasiver
žia vanduo.
LIETUVIŲ ŠV.KAZIMIERO 
PARAPIJOJE
- Parapijos Choras baigė 
savo giedojimo sezonų ir 
pradeda vasaros atostogas.
- "Auksinio Ratelio" Klu
bas sezonų baigs specia
liais pietumis birželio mėn, 
20 <L( 1 vaLp.p. Kviečia 
visus dalyvauti.
- SUSITUOKĖ Loreta ČI- 
ČINSKAITĖ, Edvardo ir 
Aldonos duktė ir Mark 
CASTANHEIRO.

Loreta -veikli mūsų 
jaunimo tarpe-dalyvavo 
"Pavasario" Chore, aktyvi 
skautė. Sveikindami, linki
me jai ir jos vyrui laimin
go gyvenimo.

Petrus, Jonus ir Antanus 
šeštadienį,birželio mėn. 
22 d., po 5 vai.Mišių.

• SINIŲ šeima atsiuntė
$50 - paremti laikraštį 
"Nepriklausoma Lietuva", 
pridėdami ir geriausius 
linkėjimus.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"
• Lilė (JONELYTĖ) ir Yves 
MAINVILLE susilaukė 3- 
iojo sūnelio Patriko-Ado- 
mo.

Sveikinama

GRAŽI SUKAKTIS
Vilius ir Ada PĖTERAI- 

ČIAI neseniai atšventė 
savo auksinę vedybų sukak
tį šeimos ir artimųjų tarpa 

Nuo 1949 m.apsigyvenę 
Montrealyje, dirbo profesi
nį darbų, o Vilius ir moks
linį bei visuomeninį lietu
vybės darbų. Užaugino 
sūnų ir dukrų, kurie taip 
pat turi savo šeimas.

Jų vedybų 50-mečio 
proga sveikino raštu Kana
dos min.p-kas B,Mulroney 
ir gen.gubernatorius R.Hna- 
tyšyn.

Sveikinama
AKTUALŪS KURSAI 
PAAUGLIAMS YMCA

Centrinė YMCA įstaiga 
siūlo jaunimui 13-17 m. 
amžiaus prancūzų ir anglų 
kalbų kursus, taip pat kur
sus apie kompiuterius. Kur
sai vyksta per dvi sesijas 
po 3 savaites kiekviena, 
liepos ir rugpjūčio mėne
siais. Kalbų kursai paskirs
tyti į 6 skyrius nuo prade
dančiųjų iki pažengusių.
Informacijų tel:849-8393, 
local 717.
• Petras ADAMONIS ir 
toliau renka senas knygas, 
laikraščius, plokšteles, nuot
raukas. Kas turite atlieka
mų, galite su juo susisiekti 
tel: 722-3545.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
3907 Rosemont Blvd, 

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

> P. Adamonis, 
Tel: 722-3545.

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA 

RENGIA

JONINES
BIRŽELIO mėn. 23 d. SEKMADIENI 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
Programoje:

» Jonų, Jonių, Petru-Povilų pasveikinimas
* Aušra JAKIMAVIČIUTĖ Birutė NAGIENĖ 

ir Dalifa SAVIGNAC.
o Pietūs e Baras o Loterija

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI

ĮĖJIMAS: $10,00 KUOPOS VALDYBA

Dr. Alenas PAVILANIS, nauja
sis Kanados Šeimų gydytojų ko
legijos Quebec’o sekcijos pir — 
m Įninkąs.

PASIŽYMĖJO LIETUVIS 
GYDYTOJAS

Quebec’o pro v-jos me
dikų profesinės informaci
jos laikraštyje yra atspaus
dintas dr.Aleno Pavilanio

atvaizdas, aprašant jo išrin
kimų pirmininku Kanados 
Šeimos Gydytojų Kolegijos 
Quebec’o Apylinkei. Šiai 
organizacijai priklauso 1725 
nariai. Naujasis pirmininkas, 
anot žurnalisto Daniel Gue
rin, savo kadencijos metu 
pasiryžęs dirbti sustiprini
mui ryšių tarp gydytojų 
ir pacientų, o taip pat 
ir stipriau vystyti tarptau
tinius ryšius, ypač su Rytų 
kraštais. Jis taip pat steng. 
sis per ateinantį 1 metų 
laikotarpį skatinti Kolegi
jos dvikalbiškumų.

Dr.Alėnas (Alain Pavi- 
lanis) - šeimos medicinos 
profesorius Montrealio Uni
versitete, kaip pažymi 
žurnalistas, yra lietuvių 
kilmės ir jis mano, kad 
medicinos praktika čia 
gali dabar, susidarius pa
lankesnėms sųiygoms, vyk
dyti profesorių pasikeiti
mus su Rytų kraštais.

Sveikiname!

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ: ~ ~
A .Žulys, P.Lecours (2 rn.J, L.Jakaitis, A.Zabukas, 

J.Budrevičius, S.Ulbinas (2 m.), L.Markūnas, J.Dervaitis 
(3 m.), R.Sinlus (2 m.), J.Simokaitls, A.Rakauskas (2 
m.), Mrs. O.Lawryk (2 m.), P.Galdikas, V.Vizbaras (2 
m.), A.Piešina;

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
5 25 - Mrs.R.Ayre (šinitltė, 2 m.); po $ 10 - 

J.Jocas, A.Puteris; po $ 5 - V.Anskis, K.Balčiūnas, V. 
Rutkauskas, J.Paulaitis, A.Brilvicas;

Ilitas MONTREALIO I IE T U VI U 
KREDITO UNIJA

1475 De Sftve, Montreal, Qu6., H4E 2A8 
TEL: 766-5827; 766-5830

SKYRIUS: 3907 A Roeemont Blvd.
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - viri 329,00^000 REZERVAS - *W 
už:
Taupymo special............ 5)6%
Taupymo su gyv. dr. ... 5 % 
Taupymo kasdienines . 5 % 
Einamos sask......... ......... 3)6%
RRIF - RRSP term .... 8?;% 
RRIF - RRSP - taup. .5)6%

Certifikatus..........
‘T erm. indil i ua:

1 metų ...............
180 d. - 364 d. 
120 d. - 179 d.

60 d. - 119 d. 
30 d. 59 d. ..

NOKA 
,8)4%

7)6%
7’4%
7 %
7 %
7 %

užIMA
Nekilnojama turtų — nuo 10 %; Asmenines — nuo 11 %.

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Save 3907 A Rosemont

Pirm. Antrad. T re?. ••••••• 9:00 - 3:00 (Tik pirm) 10:00 - 2:00 I
Ketvirtadieniai S••••••••••• 12:00 - 8:00 3:00 - 7:00 fe
Penktadieniais ............ 10:00 - 6:00 2:00-6:00

EAGAN REALTIES INC

5344 VERDUN AVE., VERDUN, H4H 1K4 

Nekilnojamo turto pirkimo Ir pardavimo 
patarnavimas

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

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12vel.aekUee 

Programee Vedkjesi LIUDAS STANKEVIČIUS

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

(
Dr. JONAS MALISKaX 

Tel.: 866-8235 I

Dr. MICHEL HUYNH 
Tol.: 866-9297

D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI
1440 St. Catherine St. W. SuH.701

Montreal, P.O. H3G 1S5

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon,

DANTU GYDYTOJAS-OHRURGAS 
8606 Centrale,(kMnp.4& 
Suite 209, LaSalle, Que. 
H8P 1N5. Tel. 304-4658.

’’NL’’ AUKOS:
$ 50 - Mrs. R.Ayre; $ 15 - Mrs.A.Posk.
VISIEMS - nuošidus AČIŪ.' "NL"

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

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

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

Tel: (514)-842-1231,
Ext. 1663

H.J. ADOMONIS,

4589 Park Ave.,
Montreal, Que. H2V 4E4

M.D., C.M.

Tel: (514)-842-9211.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
atstovauja šioms bendrovėms:

ROYAL INSURANCE CO. OF CANADA, 
PRUDENTIAL ASSURANCE CO. LTD. 
ZURICH INSURANCE CO.
CANADIAN PROVINCIAL INSURANCE CO.
(Canadian Insurance Management - CIM)

Apdraudos pagrindinis tikslas yra pilnai 
atlyginti už atsitikusias nelaimes.
SVARBU:
Turėti galimybę apdrausti įvairius sunkiau 
apdraudžiamus atvejus.
Pritaikyti draudimą pagal klijento nuosavybių, 
apyvartos, darbo reikalavimus.
Parūpinti galimai pilnesnį draudimą, nes 
kur tik spraga - ten ir bėda.

kreipkitės:

Tel. 722-3545

Z I ĖJIKĄ PLUMB I NG
24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
S LIETUVIAMS NUOLAIDAI 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

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.: 931-4U24

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

8 psL

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

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

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

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4 

JONAS &CfiTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY 
P H OTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSBORT • COMMERCIAL 
MARIAQE * WEDDINQ8 
6220 ch. QUEEN MARY rd?

TONY LAURINAITIS
MONTREAL P.Q. NSW 1X6

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
L ALIUMI NUAUS DURYS, LANGAI, STOGE U Al,
' APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
į MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 
| APDRAUSTAS.

Savininkas: MIKE OSKOVICZ
3351 Belair St., Montreal , Quo., H2A 2A5 

Telefonas: 721—9496-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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