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ĮVYKIU 
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RUSIJOS PREZIDENTO 
JELCIN'O VIZITAI

Rusijos prez. Jelcin'as 
per 3 paras (sausio 30,31 
ir vasario 1 d.d.) aplanke 
Didžiosios Britanijos min. 
pirm. J.Major'ą Londone, 
dalyvavo New York'e su
šauktame JT Saugumo Ta
rybos pilnaties posėdyje, 
vėliau susitiko su JAV 
prez.Bush'u Baltuosiuose 
Rūmuose ir Camp David 
vasarvietėje.

Vasario men. 1 d., pa
keliui į namus, Jelcin'as 
dar keturioms valandoms 
sustojo Ottawoje, kur tarė
si su Kanados min.pįrm. B. 
Mulroney.

Jungtinėse Tautose Jel
cin'as pasiūlė žymiai su
mažinti apsiginklavimą, 
karines pajėgas, tolimųjų 
nuotolių raketas, bet, kartu 
su Amerika tobulinti prieš- 
raketinius ( "žvaigždžių 
karo") ginklus. JAV bei 
D.Britanija ir Prancūzija 
tačiau nei Siam pasiūlymui, 
nei sumažinimui savųjų 
tolimųjų nuotolių branduo
linių raketų nepritarė. Bet 
pagrindinis ir svarbiausias 
Jelcim'o praSymas buvo 
suteikti, kiek galima grei
čiau, konkrečią materialinę 
ir finansinę pagalbą atsiku
riančiai demokratinei Rusi
jai. Jelcin'as ypač pabrėžė, 
kad tokios pagalbos reikia 
dabar, 8. m. vasario, kovo 
ir balandžio mėnesiais. 
Kitu atveju gresiąs rimtas, 
ypač kariškių sukilimo pa
vojus, kuris vėl galėtų 
atgaivinti šaltąjį, o gal 
net ir karštąjį karą tarp 
Rusijos naujų diktatorių 
ir Vakarų valstybių.

PraSomą pagalbą visi 
pažadėjo ir Jelcin'as ne
grįžta namo tuščiomis ran
komis.

LIETUVAITĖ DIRBA 
70TCLW ----------------
KONSERVATORIŲ 
KOMITETE

Advokatė Marija-J urate 
Daniliunaitė dirba specialia
me konservatorių partijos 
komitete,Londone, Anglijoje, 
kuris rūpinasi aukso grąži
nimu Baltijos valstybėms. 
Kaip žinia, Anglija sutiko 
auksą grąžinti. Lietuvai pri
klauso 2.96 tonos, Latvijai 
6.58 t. ir Estijai 4.48 to
nos.

AR KANADA TAPS JAV 
DALIMI?

Viešosios nuomonės 
Gallup'o instituto daviniais 
net 67 % kanadiečių yra 
įsitikinę, kad Amerika per
daug įtakoja Kanados gy
venimą. Kanadiečiai, pa
klausti ar Kanada tapsianti 
jų nuomone, per ateinan
čius 50 metų Jungtinių 
Amerikos valstijų dalimi, 
atsakė taip: 37% galvoja, 
kad taip atsitiks, 52% ne
tiki, kad taip atsitiks ir 
11% neturi savo nuomonės -

KLB Inf.

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ REAKCIJA JELCIN'UH
LANKANTIS KANADOJE

Ryšium su Rusijos prez. B. Jelcini'o atsilankymu 
Kanadoje, KLB KRAŠTO VALDYBA yra parašiusi laiškų 
KANADOS min.pirm. Mulroney ( su nuorašais Kanados 
Užsieniu Reikalų min. B.McDougall ir Pramones min. 
M.Wilson), kuriame neseniai Lietuvoje lankiusis KLB 
pirm. Gabija Petrauskienė rašo, kad Rusija dabar Lietu
voje vykdo " de facto" ekonominę blokadą. Rusija nesi
laiko nei ankstyvesnių pažadų, nei sutarčių Lietuvai 
toliau tiekti kuro bei žaliavų. Rusija tiekimų Lietuvai 
nutraukė tuojau po konferencijos Washington'e užsibaigi- 
mo, kai buvo paskelbta, kad Vakarai duos naujai Nepri
klausomų Valstybių Sandraugai paramos. KLB pra
šo, kad Kanados valdžia traktuotų blogėjančią padėtį 
Lietuvoje kaip kritišką ir kad Kanados ministeris pirmi
ninkas iškeltų šj reikalą Rusijos prezidentui. Be to, Ka
nados valdžia prašoma nedelsiant Lietuvai parūpinti kvie- 
čių, pašarinių grūdų, naftos bei chemikalų benzino ga
mybai. Laišką taip pat pasirašė KLB vykd. vicepirm. 
visuomeniniams reikalams A. Eimantas bei KLB raštinės 
Ottawoje vedėjas V.Cuplinškas.

į Kanados valdžių taip pat kreipiasi Kanados lie
tuvių, latviu ir estų bendruomenės, prašydamos, kad 
Jelcin'o atsilankymo į Kanadą proga, jam taip pat būtų 
iškel t as sovietų kariuomenės išvedimo iš Baltijos kraštų 
reikalas. Tam pritaria Kanados parlamentarų grupe Bal
tijos kraštams remti, kurios, pirm. E.Anderson (M.P.Sim
coe Centre) tų reikalą iškėlė jos sausio mėn. 22 d. laiš
ke Kcfaūfes Užsienio Reikalų mtri'-'e? B.McDougall. Jame 
Anderson prašo, kad min.McDougall, lankantis Maskvoje 
sausio mėn.28-29 d.d.iškeltų šį reikalą.
/ žemiau - laiško tekstas /

RE:
LITHUANIA AND UPCOMING VISIT OF MR.YELTSYN

Kanados Lietuviu Bendruomenės krašto valdyba. Is kairės: I. Sungailienė, D. Viskontienė, A. Rygelis, J.
Adomonytė, D. Deksnytė- Toronto raštinės vedėja , G. Petrauskienė-pirmininkė , A. Eimantas, G. Paulionie— 
nė, V. Bireta, Č. Senkevičius, L. Garbaliauskas- Kanados Lietuvių Jaunimo s-gos pirm. , V. Čuplinskas <*• 
Ottawos rastinės vedėjas , J. Melnykaitė. Trūksta J. Krištolaičio. Nuotr. R. Puterio

The Lithuanian-Canadian Community is extremely 
concerned and would like to draw your attention to 
the 
put

"de facto" economic blockade of Lithuania currently 
into effect by the Russian Republic.

In spite of a very congenial visit to Mr.Yeltsyn 
Mr.Vytautas Landsbergis, President of the Republic 
Lithuania this month, and in spite of promises of

J LIETUVOS RESPUBLIKOS MIN.PIRMININKA? 

GEDIMINAS VAGNORIUS ATSIUNTĖATSIUNTĖ PADĖKĄ:

Kanados Lietuvių Bendruomenės p-kei 
Gabijai Petrauskienei:

čių tardymus ir kankini
mus. Buvo tokių, kurie 
nieko neišdavė, bet taip 
pat ir tokių, kurie prakal
bėdavo. Vienas jų buvo ir
Gamsachurdia, Jis išdavė ne
maža paslapčių, bet nepai
sant to, leidosi išrenkamas 
ir gruzinų tautinio sąjūdžio 
vadu ir vėliau krašto pre
zidentu. J. Bonner visa tai 
papasakojo LAISVOSIOS EU
ROPOS radijo apklausinėto- 
jui. Kaip tiktai todėl, 
opozicijos vadai su savo 
šalininkais užėmė televizi
jos stotį ir pradėjo Gruzi
jos gyventojams pasakoti 
apie Gamsachurdijos nešva- 
roką praeitį, kai jis, nors 
ir būdamas dar disidentu, 
jau tarnavo ir sovietiniam 
Gruzijos saugumui, kurio 
viršininku tada buvo nie
kas kitas, kaip Eduardas 
Ševardnadze, buvęs vėliau 
Gorbačiov' o užsienių reika
lų ministeriu ir iš tų pa
reigų atsistatydinęs. Kaip 
tiktai todėl Ševardnadze 

ir 
jų pastangas pašalinti Gam- 
sachurdią iš prezidento pa
reigų.

Tačiau pilietinis karas 
Gruzijoje dar nepasibaigė. 
Dar yra nemaža gruzinų, 
palaikančių Gamsachurdią. 
KONSTITUCINIAI

by 
of 
delivery of fuel and raw materials according to previ
ously signed contracts, Mr.Yeltsyn din an about-face. 
Within days, and coinciding with the termination of 
the conference in Washington, DC on provision of aid 
to the Confederation of Independent States, Mr.Yeltsyn 
has "turned off the energy taps" and has disregarded 
any agreements made with the Republic of Lithuania. 
This coincidence is significant since the new Confedera
tion took action against Lithuania once aid from the 
West had beem confirmed. The identical economic crisis 
the Baltic Republics are facing was not even on the 
agenda in Washington. The result is crippling of Lithu
ania's industry causing hardship to the poeple of Lithua- ' palaikė opozicionierius 
nia: 
has 
ries 
raw 
try 
feed them since there is a critical shortage of feed 
grain.

The Lithuanian-Canadian Community requests

gasoline for cars is being rationed, heat in homes 
been decreased by an additional 5 degrees, industi- 
are closing due to an inability to obtain primised 
materials necessary for production, cattle and poul- 

will have to be slaughtered due to an inability to

the Canadian leadership to view the situtation in Lithua
nia as critical. Lithuania requires immediate aid from 
the West on an humanitarian aid basis. Your interven
tion on Lithuania's behalf in discussions with Mr.Yeltsyn 
are essential. Your immediate assistance in providing 
wheat for human consumption as well as feed grain 
is mimmediately required. Your assistance in obtaining 
oil and chemicals necessary for petroleum production 
is necessary.

I have spent the last month working in the Prime 
Minister's office in Lithuania and can confirm that the 
economic crisis is intensifying. Without urgent assis
tance the ONLY truly democraticaly elected govern
ment in the entire region, the government of Lithua
nia may have difficulty in surviving. If Canada supports 
democracy, it will put words into action and will sup
port the governement of Lithuania during this crisis, 

/parašai: Gabijos Petrauskienes, Algimanto Eimanto ir 
Vyto Cuplinsko/. 1992 m. sausio mėn. 31 d.

GRUZIJOS PILIETINIO 
KARO UŽKULISIUOSE"

Pasirodo, kad populiaru
sis Gamsachurdia, kurį to
kia didele balsų dauguma 
gruzinai išrinko savo res
publikos prezidentu, nėra

toks taurus disidentas, 
kokiu dedasi. Anot Jelenos 
Bonner, žymiojo disidento 
Sacharovb našlės, kuri 
palaikė ryšius su visų tau
tų disidentais, ne visi disi
dentai vienodai pernešė 
žiaurius sovietų saugumie-

PASITARIMAI 
TEBEVYKSTA

Kandos konstituciniai 
pasitarimai tebevyksta. Jie 
kilnojasi iš vienų į kitus 
Kanados miestus ir duoda 
progos pasisakyti ir, taip 
vadimamiems, eiliniams 
kanadiečiams. Didelių nau
jovių tuose pasitarimuose 
neiškilo. Paprastai kartoja
ma sena formulė: vieni ne
nori duoti Quebec' ui spe
cialių galių, net nei išskir
tinės bendruomenės (dis
tinct society) statuso, kiti 
daugiau mažiau su tuo su
tinka. O dižioji dalis kana
diečių, kaip rodo viešo
sios nuomonės apklausinė
jimai, nenori nieko girdėti 
apie įkyrėjusius konstituci
nius pasitarimus, o yra 
susirūpinę vis labiau blo
gėjančia ekonomine padė
timi ir nedarbu, nes įvai
rios įmonės užsidarinėja re
kordiniais skaičiais. Net

Didžiai gerbiama Ponia Pirmininke, -
Atkurta nepriklausoma Lietuvos Respublika tapo 

pasaulio pripažinta valstybe. Dabar beveik penkiasdešimt 
užsienio šalių jau yra pasirašiusios dokumentus dėl diplo
matinių santykių, su Lietuva atstatymo ar užmezgimo. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, suprasdama, kad nuola
tinių diplomatinių santykių palaikymas stabilizuotų Lie
tuvos tarptautinę padėtį ir būtų papildoma Lietuvos 
nepriklausomybės garantija, yra nusprendusi kai kuriose 
užsienio valstybėse steigti diplomatines atstovybes. Ta
čiau tą mūsų siekimą labai riboja sovietizacijos pagim
dyta vargana ekonominė situacija ir valiutos stoka. To
dėl mus ypač maloniai nudžiugino jūsų - Kanados lietu
vių bendruomenės dovana Lietuvai - už jūsų suaukotus 
pinigus nupirktas pastatas Briuselyje, kur artimiausiu 
laiku įsikurs Lietuvos Respublikos ambasada.

Respublikos Vyriausybės vardu nuoširdžiai dėkoju 
Jums už šį geros valios ir malonės aktą, labai vertingą 
Lietuvai.

Naudodamasis proga taip pat noriu Jums padėkoti 
už tai, kad jus visada, ir pačiu tragiškiausiu Lietuvos 
valstybei ir tautai metu, buvote kartu ir visokeriopai 
palaikėte mūsų ir jūsų laisvės siekimą. Dar bus daug 
sunkumų Lietuvos kelyje, tačiau visų jos sūnų ir dukterp, 
kur jie begyventų, susitelkimas, bendras ryžtas ir savi
tarpio pagalba padės juos įveikti ir atvesti Lietuvą į 
tikrąją laisvę ir suklestėjimą.

Geros nuotaikos, stiprios sveikatos , sėkmės ir 
didelės žmogiškos laimės visiems, parėmusiems Lietuvą. 
Ačiū.’
********** it*.* *** ** *********** **** * ***************-:*** ,
LIETUVOS KONSULATAS KANADOJE PRANEŠA:

1. Iškvietimai važiuoti į Lietuvą yra nebereikalingi.
2. Vaikų, įsūnijimas ar idukrinimas vyksta per Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos komisiją.
3. Dėl pervežimo mirusiojo pelenų į Lietuvą reikia 
kreiptis į dr.Liną Kučinską, Konsulinio Departamento 
direktorių, Akmeną gt.6, VILNIUS, 2600, LITHUANIA.
4. Vizų gavimui blankus galima gauti pas Generalinį 
Lietuvos Konsulą Toronte 235 Yorkland Blvd., WILLOW
DALE, Ont.,M2J 4Y8. Prašytojo nuotrauka nebereika
linga.

Vykstaritiš čia, reikia turėti Kanados užsienio pasą.

Quebec'o provincijoje se
paratizmo įkarštis atslūgo, 
nes nuolat smunkanti eko- 
mominė situacija ir nedar
bas šioje provincijoje virši
ja kitas provincijas, išsky
rus ~ Newfoundland'ą. Už 
visišką atsiskyrimą nuo Ka
nados jau pasisako tik apie 
ketvirtadalis Quebec' o pro 
vincijos gyventojų. Pari- 
zeau bando įtikinti savo 
šalininkus tačiau, kad Ka
nada būsianti priversta pre-

kiauti su Quebec' u, o šis 
galėsiąs naudoti .Kanados 
dolerius. Tuo betgi dabar 
tebetiki vieni pekistai.

KANADOS^ AMBASADOS 
kA§TI<VlLNIUjE

S. m.sausio mėn.21 d.
Kanados Užsienio Reikalų 
m i n. Barbara McDougall 
pranešė, jog Kanada atida
ro Vilniuje savo diplomati
nę įstaigą ir jos vadove 
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Ui Nepriklausomą Lietuvą! Ui i $ tikimybę Kanadai!
Pour la Lituanie libre! tuanie! Loyąuti au Canada!

For free Lithuania! For loyalty to Canada!
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Vasario Šešioliktoji 1990 metais Kaune — prie Laisvės paminklo
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ZN LIETUVA Ir lietuvybės Išlaikymas bei jos puoselėjimas Kanadoje yra <
f \ nuolatiniai Kanados Lietuvių Bendruomenės rūpesčiai!

VASARIO 16-SIOS PROGA 
A KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

T*~ prašo aukų visuomeninei-kultūrinei veiklai paremti •

NESMAGU STOVĖTI ATKIŠUS RANKĄ, BET-R EIKI A
Kanados Lietuvių Bendruomenė jungia visus SIo 

kraSto lietuvius ir per keturis dešimtmečius įgijo plačio
sios visuomenės pasitikėjimą bei tapo lietuviams atsto
vaujančia grupe valdžios Įstaigose.

Dabar, kai jau Lietuva laisva, ryškėja visai kito
kių, uždavinių eilė. Naujoji KLB Krašto valdyba,pradėjusi 
darbą 1991 m.lapkričio pradžioje,nustatė atliktinų darbų- 
pirmumą: 1) Remti Kanados Lietuvių Muziejų-archyvą, 

įsikūrus) Anapilio sodyboje, Mississaugoje.Ont. Jame yra 
saugojama archyvinė bei istorinė medžiaga. 2) Toronte 
sušaukti kultūrininkų bei švietimo darbuotojų suvažiavi- 
jną 1992 metų pavasarį; rūpi Kanados lietuvių ateitis. 
Tema "Lietuviai 2001 metais". 3) Plėsti jau turimus 
ryšius., su Kanados valdžios įstaigomis, siekiant jų finan
sinės paramos naujiems užmojams Įgyvendinti. 4) Išvys
tyti profesinės talkos Lietuvai projektą ir tęsti humanita. 
rlnę pagalbą vaistais bei kitais reikmenimis. 5) Paruošti 
ekonominės talkos Lietuvai programą, tyrinėti galimybes 
steigti Lietuvoje verslo įmones bei ieškoti rinkų Lietu
vos prekėms Kanadoje.

Suprantama, kad bet koks pajudėjimas yra suriš
tas su lėšomis. Todėl ir virš paminėtų uždavinių vykdy
mui jų reikės. Nežiūrint į tai, kad kai kuriems uždavi
niams tikimasi valdžios paramos, labai reikalingas ir 
mūsų visų bendras prisidėjimas. Proga - įteikti solidaru
mo auką KLB-nės Krašto Valdybai. Visi ir visiems 
reikalams prašo aukų. Ir tai ne vien lietuviai. Prašo 
visi ir visuomet. Tokia jau šito gyvenimo struktūra, 
kad prie daugelio projektų visi prisideda. Atlyginimas 
- malonus jausmas, kad visi padarėme.

Kanados Lietuvių B-nės Krašto valdyba., dėkoda
ma už visas iki šiolei gautas aukas ir labai vertindama 
aukotojų prisidėjimą ir moralinę globą, prašo jos nepa
miršti nė dabar, kai tikrai jau reikia finansinio pagrindo 
pradėti naujus uždavinius. Aukas siųsti: Kanados Lietuvių 

B - nes Krašto Valdyba,1011 College St..TORONTO,Ont., 
M6H 1A8.

Po daugelio metų pirmieji NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS metai tejungia mus višus taikos ir ramybės 
bei tautinio solidarumo trispalve gija.

* KLB Krašto Valdybos posėdyje š.,.sausio men.7 d. 
dalyvavo Lietuvos ministerio pirmininko pavaduotojas 
Zigmas Vaišvila, atostogavęs JAV ir kalbėjęs Toronto 
visuomenei aktualiais šių dienų politikos ir ekonominių 
sunkumų klausimais. Po pranešimą dalyvių klausimai 
apie Pilietybės įstatymą buvo patys jautriausi. Nors 
ministeris visą tą reikalą pristatė formaliai ir gana su
prantamai, daugelis liko abejingi, o kai kurie nepaten
kinti.
* KLB švietimo ir Kultūros komisijos pirmininkės -
G.Paulionienė ir D.Viskontienė — sausio men. 7 d.posė- 
džiui pranešė smulkiau apie rengiamą balandžio 24-26 
d.d. suvažiavimą, tema "Mes ir 2001 m." Visas dėmesys 
- lietuvybės išlaikymui per ateinantį išeivijos dešimtme
tį. Suvažiavimas įvyks Anapilio salėje. Programoje - 
paskaitos visuomenei, atskirų sričių posėdžiai bei svars- 
tybos. _______________  _

/.........atkelta iš 1 psl./
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paskirta lietuvaitė, pasižy
mėjusi savo lietuviška veik
la Toronte, dabar apsigy
venusi Lietuvoje Mirga 
Šaltmiraitė-Dvarionienė.

Raštinė ęlirba viešbučio 
DRAUGYSTE patalpose, 
Čiurlionio gt.84, kamb.901.
P.O.Box 330, VILNIUS,2300 
LITHUANIA.

ATSISTATYDINO ESTIJOS

agentūros
2 psl.

pranešė š. m.sausio mėn.23 
d. apie Estijos mini.pirm. 
Edgar Savisaar’o ir jo mi- 
nisterių kabineto rezignaci
ją Estijos vyriausybės at
sistatydinimas paaiškinamas 
nuolat artėjančia maisto 
krize ir nedatekliumi, ku
riems tvarkyti buvo numa
tytas specialus_ komitetas, 
šis komitetas butą išimties 
keliu keletu mėnesiu tvar- 
kgs kraštą, nes jamc parla
mentas suteikė specialias 
galias. Jačiau tokio komi
teto min.pirmininkui Savi- 

< 
<
<

saar’ui nepavyko sudaryti, 
todėl jis pasitraukė iš pa
reigų.

Estijos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumas dabar 
turi per dvi savaites suda
ryti naują m misteriu kabi
netą, kurj privalės patvir
tinti Aukščiausioji Taryba 
( parlamentas).

LENKIJOS ŠVIESUOMENĖS 
KREIPIMASIS

Lenkijos inteligentijos- 
iniciatyva buvo susauktėra 
pasitarimas su lietuviais.1 
Aptarta mažumų - lietuvių 
Lenkijoje ir lenkų Lietuvo
je - problemos. Priimtas 
kreipimasis į abiejų šalių 
geros valios žmones (šio 
kreipimosi autorius buvo 
Lietuvos Bičiulių klubas 
Lenkijoje), kad būtų ieško
ma taikaus dialogo ir ma
žinamos vis aršėjančios 
nacionalizmo apraiškos 
abiejose šalyse. Ta proga 
siūloma aptarti ir Vilniaus 
krašto lenkų kultūrinės 
autonomijos reikalavimus 
bei Lenkijos lietuvių kultū
rinės ir tautinės veiklos 
galimybes.

Lenkų šviesuomenės at
stovai siūlo Suvalkų vaiva
dijoje leisti naudoti vieti
nių lietuvių visuomeninėje 
ir kultūrinėje veikloje, 
šalia lenkų oficialios kal
bos, taip pat ir lietuvių 
kalbą.

PANAIKINO PRIVILEGIJAS 
BUVUSIEMS KOMUNISTŲ 
STATYTINIAMS

Iki šiol įvairiems Lietu
voje buvusiems komunistų 
partijos šulams, komunisti
nių ir okupacinių įstaigų 
valdininkams, sovietiniams 
karininkams, o taip pat ir 
buvusiems saugumo (NKVD 
ir KGB) agentams būdavo 
dar vis teikiamos visokios 
lengvatos. Nuo š.m. sausio 
1 dienos Lietuvos vyriausy
bė specialiu įsaku jas pa
naikino.

VYTAUTŲ SUVAŽIAVIMAS

Lietuvoje įsteigtas res
publikinis Vytautų ir Vytau. 
čių klubas, kuriam gali 
priklausyti visi ir visos, 
pakrikštyti Vytauto arba 
Vytautės vardais. Suvažia
vimas pradėtas Kaune pa
maldomis Vytauto Didžiojo 
oažnyčioje, senamiestyje, 
Nemuno pakrantėje. Vytau
tų eisena atėjo iki Vytauto 
Didžiojo paminklo ir prie 
jo padėjo gėlių. Pirmą 
kartą Kaune susibūrę buvo 
Vytautai, gimę tiktai 1930

-taisiais metais.
Dabartinis klubas savo 

programon įsirašė šiuos 
tikslus: 1) populiarinti Vy
tauto ir Vytautės vardus; 
2) iškelti DLK Vytauto 
nuopelnus Lietuvos valsty
bei; 3) globoti ir saugoti 
su Vytauto vardu susiju
sias vietas ir paminklus; 
4) leisti laikraštį vardu 
VYTAUTAS ir leidinius 
apie Lietuvos kunigaikštys
tės ir Lietuvos istoriją; 5) 
informuoti savąją ir užsie
nio spaudą apie istorinę 
Lietuvą.

VYTAUTO klubai įsistei
gė jau, šalia Kauno, ir Vil
niuje, Kėdainiuose, Šiau
liuose ir kituose mažesniuo
se Lietuvos miestuose.

NUSISKUNDIMAI DĖL 
SIUNTINIŲ į LIETUVĄ

Anksčiau, kai visa^_paštp 
siunta į Lietuvą turėjo 
pereiti per Maskvos cent
rinį paštą, buvo dažnai nu
siskundžiama - ir pagrįstai 
- apie dingstančius siunti
nius ir laiškus, apie iškraus
tytus kai kuriuos branges
nius ir retesnius daiktus iš 
siuntinių, apie iš laiškų iš
imtas nuotraukas, atviru
tes ir 1.1. Visa šia netvar
ka buvo kaltinama sovieti
nė paštų sistema ir valdy
ba Maskvoje ir respublikų 
sostinėse. Žmonės sakyda
vo, kad rusai iškraustinėja 
ir vagia Lietuvon siunčia
mas siuntas. Betgi dabar, 
kai siuntiniai ir laiškai ke
liauja nebe per Maskvą, 
bet Vakarų šalių sostines, 
vėl žmonės nusiskundžia 
panašiomis negerovėmis. 
Pasitaiko ir vėl, kaip žmo
nės praneša, kad siuntiniai 
arba dingsta arba iškrausto- 
mi ir net kai kurie laiškai 
atplėšiami.

Kanados pašto įstaigos 
tokius atvejus, ypač jeigu 
siuntos buvo siunčiamos re
gistruotos, prašo pranešti 
joms, nes jos tada oficia
liai gali kreiptis į Lietu
vos Pašto valdybą, prašy
damos paaiškinimo. Kiek
vienu atveju, apie tokias 
vagystes reikia būti- 
n a i parašyti skundus 
Lietuvos Pašto valdybai, 
nes dabar jau nebegalima 
kaltinti kitų, o reikia su
tikti, kad mus apvagia sa
vieji. Tokie turėtų būti 
išaiškinami ir tučtuojau at
leidžiami. Pašto siuntos 
visose kultūringose šalyse 
yra ir turi būti šimtu nuo
šimčių saugios ir garantuo
tos nuo bet kokių vagysčių 
ar apkraustymų. Tai yra 
kiekvienos valstybės pirma
eilis rūpestis ir jos presti
žo reikalas.

NAUJI SKRYDŽIAI į 
LIETUVĄ IR VAKARŲ 
EUROPĄ

Vokiečių lėktuvų bendro
vė LUFTHANSA informuo
ja, kad nuo š.m. kovo mėn. 
30 d. pradės skraidyti lėk
tuvai iš Montrealio tiesiai

ELTA nuotrauka

Namas, kur prieš 74 m pasirašyta Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo aktas. Sis namas yra Vilniuje, Pilies gatvėje 
netoli Sv. jono bažnyčios ir universiteto. To namo antrame 
aukšte, buvo Lietuvos Tarybos būstinė. Čia ir posėdžiavo 
Lietuvos Taryba 1918 metais vasario 16, šeštadienį, labai 
šaltą dieną. Aktas buvo pasirašytas 12:30 v. popiet. Visiems 
taryoos nariams sustojus, nepriklausomybės paskelbimo aktą 
ferskaitė dr. Jonas Basanavičius, seniausias Tarybos narys, 

is pirmas aktą ir pasirašė.

į Vilnių (per Frankfurt 
a.M.) antradieniais, ketvir
tadieniais ir sekmadieniais. 
Kaina: $1218.- savaitės die
nomis ir $1278.- sekma
dieniais. Taipogi praneša 
Olandijos lėktuvų bendrovė 
KLM, kad jos lėktuvais 
bus galima cargo, t.y. 
siuntinius, siųsti (per Ber
lyną) į Lietuvą. UŽ vieną 
kilogramą reikės mokėti 
tiktai $8.85, bet mažiausia 
siunta turės būti už $75.- 
taigi, minimumas siuntos - 
8 kg. svorio. Siuntinius 
priims tiktai Mirabel aero
drome (orauostyje).

Tuo tarpu Lietuvoje 
pirmasis SWISSAIR (Švei
carijos) lėktuvas jau atskri
do į Vilnių ir skraidys 
ateityje kas ketvirtadienį 
ir sekmadienį iš Zuerich'o 
į Vilnių ir atgal.

Š.m. sausio mėn. 21 d. 
pradėjo oro susisiekimą ir 
Austrijos lėktuvai iš Vie
nos į Vilnių ir atgal. Jie 
skraido pirmadieniais ir 
penktadieniais. Tą pačią 
dieną pradėjo skraidyti ir 
skandinavų oro linijos SAS 
lėktuvai iš Kopenhagos į 
Vilnių. Jų skrydžiai vyksta 

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA’ 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBU -LIETŲ V I SkA L

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ’*’.’.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

antradieniais ir šeštadie
niais. Bilietai už visus pa
minėtus skrydžius turi 
būti apmokami tiktai lais
vai konvertuojama valiuta 
(taigi, rubliai nepriimami).

Dabar iš Vilniaus galima 
skristi į Varšuvą, Berlyną, 
Frankfurtą ir į anksčiau 
jau paminėtus miestus.

BLOGAI GIRDISI VILNIAUS 
RADIJO TRANSLIACIJOS

Paskutines kelias savai
tes Vilniaus radijo trans
liacijos užsieniui blogai gic 
disi. Nors buvo pranešta, 
kad Lietuvos televizijos 
darbuotojai jau grįžo į 
savo Vilniaus televizijos 
bokštą, kurį buvo užėmę 
sovietų omonininkai ir kiti 
okupacinės kariuomenės 
daliniai, ir jį beveik visiš
kai sunaikinę, transliacijos 
nepagerėjo. Galimas daly
kas, Kad dėlei to kalta ne 
Lietuvos televizijos stotis, 
bet sovietų perdavimo 
tinklai, kurie tas trans
liacijas nesugeba švariai 
persiųsti į kitus kontinen
tus. Dalinai gali turėti 
transliacijų kokybei įtakos 
ir žiemos nepastovūs orai.
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/Autorius praleido 15 mėty Sibire, tremtyje ir lageriuo
se. Spausdiname ištraukę H neseniai Lietuvoje pasiro
džiusios Jo knygos. Red./.
H / tęsinys /
į Deja, is daugelio lageryje buvusių jaunų ir senų tautie 
eių ne visi buvo tokie žvalūs, tvarkingi ir gerai išauklėti 
kaip tie trys abiturientai. Pasitaikė ir tokių, kurie savo 
elgesiu padoriems tautiečiams tiesiog gėdą darė. Ir paso
dinti jie buvo už didelius kriminalinius nusikaltimus. Pora 
tokių jaunuolių lageryje moraliai visai pakriko, tapo iš
tvirkėliais.

Ne visus lagerio tautiečius aš asmeniškai pažinojau, 
nes jų buvo net keli šimtai. Nežinojau nė už ką jie nu
teisti. Daugelis skundėsi tapę žaliukais dėl to, kad buvę 
"Amerikos Balso" suklaidinti, kad- patikėję, jog tuojau 
ateisią amerikonai ir visa santvarka Lietuvoje pasikeisian- 
ti. Jauni, karšti žmonės, to balso iš užjūrio paklausę, 
užsidegę ir stoję nelygion kovon. Nieko gero nepadarę, 
tik sau baisią bėdą užsitraukę. Vieni vyresni kaimiečiai 
pasakojosi sėdį už tai, kad Lietuvos laikais buvę šauliai, 
kiti - kad vokiečių okupacijos metais tarnavę seniūnais, 
dar kiti - kad po karo priėmę pernakvoti žaliukus ar da
vę jiems pavalgyti. Aiškinosi gyvenę tarp dviejų valdžių, 
kurių viena gąsdindavo dieną, o kita - naktį. Ateina pas 
tave naktį ginkluoti nepažįstami vyrai, sakosi esą miški
niai, prašo valgyti ar prisiglausti. Kartais geruoju, kar
tais ir ginklu grasindami. O ką tu, žmogau, žinai, kas 
jie tokie? Bijai miškinių, bet ne mažiau ir stribų. Neži
nai kurių klausyti. Žiūrėk, vieną ar kitą tokį neprašytą 
svečią suėmę, įkrėtė gerai į kailį, jis ir pasakoja: "tenai 
nakvojome, tas davė valgyti, anas kelią parodė..." - Tas 
miškinis gal nė nesupranta, kad daugybei žmonių kelią į 
kalėjimą tiesia. Vienas kitą išdavinėje nežinia už ką, 
vieni kitus žudo taip pat nežinodami už ką. Taip tie 
pokariniai zekai man nušvietė pokarinę Lietuvą. Tada su
oleliuose lageriuose. Tai Lietuvoje vykusios masinio po
būdžio tragedijos su brolžudystės faktais, kerštais ir bai
siais nusikaltimais padarinys.

Dauguma specialiųjų lagerių kalinių būdavo padorūs 
žmonės. Aš buvau internacionalistas, bendravau su visų 
pasitaikiusių tautybių įdomesniais žmonėmis. Ir neradau 
nė vienos perdėm nesimpatiškos tautybės. Gerai sutariau 
su rusais ir ukrainiečiais, itin puikiai su lenkais, kone 
visi žydai man buvo geri ir paslaugūs. Žodžiu, apie atski
rus žmones sprendžiau ne pagal jų tautinę priklausomybę 
o pagal kiekvieno asmenines savybes. Tačiau daugiausia, 
žinoma, bendravau su tautiečiais, nes jie, šiaip ar taip, 
buvo man artimiausi savo papročiais ir kultūros tradici
jomis. Labai susibičiuliavau su kunigu Vincentu Mieleška. 
Jis visuomet ir su visais buvo labai taktiškas, mėgo hu
morą. Ne kartą jam sakiau, kad padaręs klaidą pasirink
damas kunigystę, nes yra tiesiog gimęs būti diplomatu. 
Dėl tų būdo savybių kunigas buvo labai gerbiamas visų jį 
arčiau pažįstančių zekų. Lageryje jam, kaip senesniam 
žmogui, dažnai tekdavo būti tvarkdariu - plauti barakus, 
prižiūrėti sekcijų švarą. įgijo jis ir naują, lageriuose labai 
sjvąrbią specialybę - pasidarė "išblakinimo" meistru. Nuo 
blakių tekdavo gintis kas Kelintas mėnuo. Svarbiausia iš 
jit naikinimo procedūrų būdavo - verdančiame vandenyje 
i^aitųntj Išardytas zekų lovas arba "vagonkas". Lagerio 
$eme buVo įtaisytas apecialus pailgas katilas, kuriame 
tąm reikalui virindavo vandenį. Zekas Mieleška labai są
žiningai mirkydavo lovų kojas ir jų skydus verdančiame 
Vandenyje. Po kurio laiko vanduo nuo blakių kraujo parau- 
donuodvo kaip tamsi juka.

Kitas mano bičiulis lageryje buvo Povilas Malinauskas. 
Lietuvos laikais buvęs ELTOS ūkio vedėju, į mane jis 
net ir dabar žiūrėjo kaip į savo buvusį viršininką. Atga
bentas į Pesčialangą gerokai vėliau nei aš, jis keletą die
nų negavo asmens numerio, todėl nebuvo varomas į bri- 
gadinius darbus. Mudu su juo plačiai išsikalbėjome. Mali
nauskas žinojo, kad aš 1941 metais buvau deportuotas ir 
kažkur dingęs, jis jau laikė mane žuvusiu. Todėl dabar la
bai džiaugėsi vėl tarp gyvųjų užtikęs. Tuo metu aš ėjau 
nelabai malonias tvarkdario pareigas. Mat kažkokia labai 
aukšto rango komisija, perrūšiuodama zekų invalidų grupę, 
visai nepaisė, kaip veikia jų vidaus organai. Mane ta ko
misija perkėlė į III kategoriją, ir ambulatorijoje dirbti 
jau neturėjau teisės. Buvau paskirtas barako tvarkdariu. 
Iš ryto, kai tik jį atrakina, tvarkdarys turi tučtuojau iš
gabenti didelę parašą, kurią per naktį gerokai pripildyda
vo apie septynios dešimtys barake nakvojančių zekų. Aš 
nepajėgdavau jos nutempti toli į lagerio kiemą. Gerai, 
kad atsirado geraširdis ir stiprus žemaitis, kuris už duo
nos davinį mielai sutiko tą man nepakeliamą darbą at
likti. išridinus parašą, reikėdavo prinešti vandens zekams 
nusiprausti, paskui dar bent porą kibirų verdančio van
dens arbatai. Zekams išėjus į darbus, tvarkdarys turėdavo 
gerai išplauti barako grindis, su tam tikra šluota jas taip 
iššiūruoti, kad iš tolo šviestų. Be to, jo pareiga buvo pri
žiūrėti, kad visų gyventojų lovos būtų tvarkingai paklotos 
ir paklodėmis užtiestos. Jei kuris pamiršo susitvarkyti, ši
tai atlikti tekdavo tvarkdariui. Reikėdavo dar ir saugoti, 
kad į baraką neužeitų pašaliniai ir ko nors nepavogtų. 
Jei kuriam zekui prapuldavo koks daiktas, paprastai kal
tindavo tvarkdarį, kartais įpykęs kalinys net ir į ausį jam 
skeldavo.

Iš pradžių, kol Povilas dar neturėjo savo numerio ir 
negalėjo eiti į darbą, jis padėdavo man baraką plauti ir 
zekų lovas tvarkyti. Tačiau netrukus jis buvo išgintas 
statyti GŠO. Likau vienas. O čia atėjo laikas baraką 
"išblakinti". Pirmiausia reikėjo išardyti bent dvidešimt 
"vagonkų", jų kryžiokus ir skydus nugabenti į kitą kiemo 
galą, sunešti, sustatyti ir patalynę sudėti. Kad ir kaip 
stengiausi, iki vakaro nespėjau visų "vagonkų" sumontuoti 
Parėjo darbininkai. Vienas brigadininkas gruzinas, beje, 
buvęs mokytojas, mane smarkiai išbarė už tai, kad ne 
visos lovos sutvarkytos, ir visai rimtai pagrasino:

- įmesiu tave į šulinį! Inteligentai mums nereikalingi. 
Mums reikia darbo žmogaus, kuris laiku viską sutvarkytų 
Žiūrėk, kad mano darbininkai galėtų po sunkių darbų 
bent sekcijoje pailsėti!

Įsitikinęs, kad tvarkdario pareigos man per sunkios, 
nubėgau į sanitaruos skyrių prašyti viršininkės Caplinos 
pagalbos. Atvirai išdėsčiau savo reikalą, prašiau iš tų pa
reigų atleisti. Ji mane labai gerai pažinojo, nes jau ko
kią porą metų buvau dirbęs ambulatorijoje, tačiau šaltai 
pareiškė, nieko negalinti padėti, nes tvarkdario pareigas 
man paskyrusi pati Pesčialango valdyba po ano aukšto 
rango komisavimo. Patarė stengtis, pabrėždama, kad tvark
dario darbas tai vis vien daug lengvesnis nei betono mai
šymas, plytų nešiojimas ar akmenų skaldymas. Neradęs jo
kios pagalbos ir net užuojautos sanitarijos skyriuje, labai 
1992. H.-5

“ao “““■ PASKUTINIS -LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS.
- Pabandyk per "nariadčiką", nepagailėk jam puslitrio! KRON IKOS" T OMAS
Nelabai tikėjau, kad iš to kas išeitų. Tačiau Malinaus- °--’

ko paklausiau. Rytojaus dieną sutikęs tą "nariadčiką", 
taip buvo vadinamas darbų skirstytojas, nusiskundžiau jam 
savo bėdomis ir paprašiau kaip nors padėti, daviau su
prasti, kad neliksiu skolingas. Tai buvo solidus vyras, be
rods karininkas-inžinierius. Nežinau, ar jį paveikė paža
das nelikti skoloje, bet man atsakė labai trumpai:

- Gerai, pažiūrėsim!
Greito pasikeitimo tikrai nelaukiau. Ir kaip nustebau, 

kai jau kitą rytą man buvo pranešta, kad esu atleistas iš 
tvarkdario pareigų! Štai ką reiškia geras bičiulio patari
mas! Dieną sutikau "nariadčiką", jam iš visos širdies pa
dėkojau ir šiaip taip įteikiau savo pinigą bent pusbute
liui degtinės nusipirkti. Beje, tas geras vyras degtinės 
negerdavo.

iš tvarkdarių ištrūkęs, turėjau susirasti kitą darbą, 
nes lageriuose dykinėti negalima. Gydytojas Borkovskis ir 
felčeriai labai norėjo susigrąžinti mane į ambulatoriją. 
Bet kaip tai padaryti, kai aš išrašytas iš IV, invalidų, 
kategorijos? Tuo tarpu Caplina išvažiavo atostogauti. Jos 
pavaduoti atvyko jauna žydaitė gydytoja pavarde Aksel- 
rud. Borkovskis užvedė kalbą, kad ambulatorijai labai 
trūksta tokio darbuotojo kaip aš. Akselrud tik nusijuokė, 
girdi, koks tu gydytojas, jei tokio paprasto reikalo nemo
ki susitvarkyti: reikalingą žmogų galima specialiai pagul- 
dyti į ligoninę, o čia jį naudoti darbo reikalams! Be ilgų Alytus 
kalbų Akselrud paėmė mano ambulatorinę kortelę, įrašė Anykščiai 
joje širdininko diagnozę ir rezoliuciją, kad mane būtina Birštonas 
guldyti ligoninėn. Taip vėl tapau tariamu ligoniu. Tačiau Biržai 
tai tik laikina išeitis. Borkovskis įkalbėjo gydytoją, kad Druskininkai 
ji, nelaukdama net ketvirtinio komisavimo, man grąžintų Elektrėnai 
invalido kategoriją, iš štai aš teisėtai, kaip menkajėgis Gargždai 
invalidas, vėl dirbu savo lengvą ir malonų darbą ambu- Ignalina 
latorijoje. iš dėkingumo gydytojui prisiėmiau daugiau pa- Jonava 
reigų negu privalu raštininkui. Matuodavau ligonių tempe Joniškis 
ratūrą, gydytojo nurodymu rašydavau ligos istorijas, pade-Jurbarkas 
davau išdalyti vaistus ir pan. Gera buvo man, nesiskundė Kaišiadorys 
mano darbu ir medikai, iš atostogų grįžusi Caplina taip Kaunas 
pat buvo patenkinta, nors ir be jos pastangų sugrįžau į Kelmė 
abmulatoriją.

Paskutinis- dešimtasis - LKB tomas yra atiduotas 
spaudai. Spaustuvė pažadėjo spausdinimą atliki š.m.vasa
rio mėnesį. Knygos kaina- $10.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi užsakymus 
ir knygos kainą bei persiuntimo išlaidas padengiančius 
čekius siųsti šiuo adresu: The Society of the Chronicle 
of Lithuania,Inc., 6825 South Talman Avenue, Chicago,IL 
60629.

Prašome paremti tolesnį "LKB Kronikos" tomų 
išleidimą anglų ir ispanų kalbomis, siekiant , kad pasaulis 
kuo plačiau sužinotų apie Lietuvos ir jos tikinčiųjų patir
tus vargus."LKB Kronikos" tomai kitomis kalbomis išsiun
tinėjami daugeliui įvairių kraštų vyskupijų ir garsiosioms 
bibliotekoms. Lietuvos ‘ KB Kronikos

Valdyba

/Skaitytojams pageidaujant, pakartojame Lietuvos miestų 
telefonų kodus. Juos išsukus, pridėti norimo asmens te
lefono numerį).

LIETUVOS MIESTŲ TELEFONU KODAI

Naujoji
Akmenė 011 7 01

bendravimo

laikraščio
NAUJIENOS

VIENU SAKINIU APIE
LiETUVAF ----------'-----

h. n.
* Š.m. sausio men. 9 d. 
Latvijos sostinėje Rygoje 
buvo pasirašyta Pabaltijo 
universitetų, (Lietuvos, Lat
vijos,Estijos) 
sutartis.
* VILNIAUS 
VAKARINĖS
kasmet pravedamuose po
puliariausio žmogaus Lietu
voje balsavimuose, 1991 
m.populiariausiu išrinktas 
ir vėl trečius metus iš 
eilės, Aukščiausiosios Tary
bos pirm. Vytautas Lands
bergis, surinkęs 13,480 
balsų ir palikęs antroje 
vietoje Algirdą Brazauską 
su 10,809 balsais ir trečio
je - Gediminą Vagnorių, 
gavusį 8,146 balsus.
* Vytautas Dambrava pa
skirtas nepaprastuoju ir 
įgaliotu Lietuvos Respubli
kos ambasadoriumi Venezu- 
eloje, o Pranas Kuris tokiu 
pat Lietuvos Respublikos 
ambasadoriumi Belgijoje.
* Sausio 13-tąją, minint 
kruvinąsias metines, kai 
prie televizijos bokšto Vil
niuje sovietiniai okupantai 
nužudė 14 žmonių, visoje 
Lietuvoje 
gedulu 
vėliavos, 
bažnyčių

buvo iškeltos 
perrištos tautines 

skambino visų 
varpai, padėti 

vainikai ’ ant visų žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvg ir nepri
klausomybę kapų.
* Pirmajam šių metų ket
virčiui nustatytos Lietuvoje 
tokios automobilinio benzi
no kainos: A-76 litras 3į 
rublio, A-92 litras 4 rbl., 
ir dyzelinių degalų litras 
3 rubliai.
* Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo įsaku 
SAUSIO 13-tosios Atmini
mo medaliu buvo apdova-
noti už solidarumą, drąsą 
ir pasiaukojimą, ginant 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, 1991-ųjų metų 
sausio-rugsėjo mėnesiais, 
ne tiktai keli šimtai Lietu
vos piliečių, bet ir apie 
50 užsienio politikų, diplo
matų ir žurnalistų, jų tar
pe ir Rusijos prez.Boris 
Jeltsin'as.
* š.m.sausio mėn. 7 d.Steu- 
berville Pranciškonų Univer
sitetas Ohio valstijoje, 
J AV, apdovanojo Seselę 
Nijolę Sadunaitę savo aukš* 
čiausiu žymeniu - Povere- 
l'io medaliu.
« Lietuvoje įkurta Lietuvos 
-Libano draugija ir jos 
pirmininku išrinktas Sasin 
Adidib'as.
* Kaune su Lietuvos žur
nalistais susitiko LAISVO
SIOS EUROPOS radijo lie
tuviškųjų transliacijų direk-

torius dr. Kęstutis Girnius 
ir pasidalino mintimis, 
kaip Lietuvos įvykiai pra
nešami ir komentuojami 
Vakarų pasaulio informaci
jos priemonėmis.

* VILNIAUS spaudoje buvo 
paminėta buv.Lietuvos pre
zidento dr. K. Griniaus 125- 
tosios gimimo metinės.

* JAV šiais metais pado
vanos Lietuvai 100.000 
metrinių tonų pašarinių 
grūdų 1į-kos milijonų dole
riu vertes.
** Lietuvos vyriausybė nu
mato paskelbti tam tikrus 
ąbribojimus pornografi
niams leidiniams, kurių 
gausiai pradėta spausdinti 
ir platinti Lietuvoje.
* 1991 m. gruodžio pabai
goje Lietuvoje atsteigta 
Lietuvos Darbo Federacija, 
kuri savo ideologija labai 
artima taip pat jau atsteig— 
tajai Lietuvos Krikščionių 
Demokratų partijai.
* Netoli Siauliu, vykdant 
archeologinius atkasinėji- 
mus .užtiktos senos VI-VII 
amžiaus kapines, kur 92- 
juose kapuose rasta daug 
ginklų, papuošalų ir kitokių 
vertingų iškasenų.
* I Klaipėdos uostą atplau
kęs Lietuvos jūrų laivinin
kystės garlaivis, anksčiau 
vadinesis Justo Paleckio 
vardu, buvo perkrikštytas 
ir pavadintas KAPITONO 
L.STULPINO, pirmojo Lie
tuvos laivų kapitono vardu.
* ELTA praneša, kad Vil
niuje pradėtas leisti repre
zentacinis žurnalas LIETU
VA, kuriame lietuvių, ang
lų, vokiečių, lenkų ir rusų 
kalbomis skaitytojai bus 
supažindinami su Lietuvos 
praeitimi, dabartine šalies 
situacija ir ateities perspek
tyvomis.

Kėdainiai 
Klaipėda 
Kretinga 
Kupiškis 
Lazdijai 
Marijampolė 
Mažeikiai 
Molėtai 
Nida 
Pakruojis

Palanga 011 7 01 236
295 Panevėžys n 254
235 Pasvalys bb 271
251 Plungė "IB 218
210 Prienai BB 249
220 Radviliškis BB 292
233 Raseiniai BB 228
237 Rokiškis BB 278
240 Skuodas BB 216
229 Sniečkus BB 266
219 Sakiai BB 247
296 Šalčininkai BB 250
24S Šiauliai BB 214
256 Šilalė BB 269
27 Šilutė BB 241
297 Širvintos BB 232
257 Švenčionys 217
261 Tauragė BB 246
258 Telšiai BB 294
231 Trakai BB 238
268 Ukmergė BB 211
243 Utena BB 239
293 Varėna BB 26p
230 Vilkaviškis BB 242
259 Vilnius BB 22
291 Zarasai BB 270

( šia proga primename, kad rašant į Lietuvą ,ant voko 
reikia pirma rašyti vardą, pavardę, gatvę ir namo numerį, 
miesto pavadinimą, t i k su kodo keturiais paskutiniais 
skai čiais ir Lietuva-Lithuania.
Pasitaiko, kad ir iš Lietuvos gautuose vokuose dar žymi - 
m as senas (einąs per Maskvą) kodas iš 6 skaitmeniu Pra
neškite jiems, kad dabar užtenka keturių paskutiniųjų 
skaitmenų.)

* ELTjgu ■inforrhuojd{r kad 
Lietuvos AT išrinko sekan
čius deputatus atstovais 
į Europos Tarybos Parla
mentarine asamblėją: Al
girdą Brazauską, Joną Ta
rnui), Eugenijų Gentvilą 
ir Juozą Karvelį.
* RUSIJOS , parlamentas 
š. m.sausio men. 17 d. rati
fikavo tarpvalstybinę su
tartį su Lietuva, kurioje 
Rusija pripažįsta Lietuvos 
nepriklausomybę ir garan
tuoja Lietuvai susisiekimą 
su Lenkija per Kaliningrado 
sritį, o Lietuva garantuoja 
Rusijai perėjimą per Lietu
vą į tą pačią Kaliningrado 
sriti.
* c Vilniaus 
Sociologijos 
duomenimis,
gyventojų pagal savo poli
tinį, įsitikinimą laiko save 
kairiaisiais, 28% centristais 
ir 27%- dešiniaisiais.

Universiteto 
laboratorijos 

13% Lietuvos

* LIETUVOS ambasada 
Washington'e praneša, kad 
š. m. vasario mėn.7 d. JAV 
viceprezidentas Dan Quayle 
lankysis Lietuvoje ir Vil
niuje, Nepriklausomybės 
aikštėje, pasakysiąs reikš
mingą prakalba.

* S.m. sausio mėn.22 d., 
po 46 metu pertraukos, 
SUVALKŲ-ŠEŠTOKU gele
žinkelio ruožu atvyko iš 
Lenkijos į Lietuvą pirmasis 
traukinys ir atvežė Lenki
jos transporto ir jūrų ūkio 
ministerijos delegaciją, 
kurią Vilniaus stotyje pasi
tiko Lietuvos Susisiekimo 
min.J.Biržiškis.
* Lietuvoje, prie Kalvari
jos » numatoma atidaryti 
naują pasienio perėją pla
nuojamai autostradai VIA 
BALTICA, kuri jungs SUO
MIJĄ su Vakarų Europa, 
o pro Suvalkus ir šeštokus 
eis VAKARŲ EUROPOS 
pločio geležinkelis KAU- 
NAS-VARŠUVA.
* Š.m. sausio mėn. 24- 
25 d.d. RYGOJE įyyko 
BALTIJOS ASAMBLĖJA, 
kurioje dalyvavo 19 Lietu
vos Respublikos AuksčTau- 
siosios Tarybos deputatų 
ir nemaža žurnalistų grupė.

* Šiemet sukanka 70 metų 
nuo Lietuvos Rašytojų ir 
Žurnalistų Sąjungos įsteigi
mo ir š.m. kovo, mėn. 14 
d. Vilniuje rengiamas iškil
mingas tos sukakties pami
nėjimas.

3 psl.



MONTREALIO "VAIVORYKŠTĖ* PRISIMINĖ 
dalANASTAZUA TAMOŠAITIENE IR PAGERBĖ JOS 
MONOGRAFIJOS AUTORIŲ. A.VJONYNĄ.

§.m. sausio men. 26 d., Montrealio tautodailės 
puoselėtojų grupė VAIVORYKŠTE supažindino atsilankiu
sius su dail. ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS MONOG
RAFIJA, padėkojo jos autoriui V.A. J o n y n u i.

Ta proga buvo gauta filmą iŠ Lietuvių. Tautodai
lės Instituto, kurioje įraSyta dail. A.ir A. TamoSaičių 
Sodybos Kingstone vaizdai, atvykusi Šokių grupė GYVA- 
TARAS ( pasipuoSusi irgi dail.Anastazijos sukurtais ir 
išaustais drabužiais), ir audimo studijos staklės su nepa
mirštamais raštais ir jų kūrėja, besidarbuojanti šaudykle.

Su Monografija supažindino Birute Vaitkūnaitė- 
Nagienė, kuri apibūdino parodos eksponatus, suneštus 
vaivorykštininkių. V.A.Jonynas užklaustas pasisakė, kad 
šią monografiją, jam buvę, malonu rašyti, nes gavo daug 
statistinės medžiagos, taip pat buvo gerai susipažinus 
su dail.Anastazijos darbais, kurie jam labai patinka.

Atvykusieji buvo labai patenkinti šiuo renginiu, 
įsigijo ir monografijų, pasidalino prisiminimais. d.

Monografijos Supažindinimo Žodis:

Mielieji, Gerbiamieji,
VAIVORYKŠTĖ džiaugiasi ir dėkoja Jums, kad nepa- 

būgote tokios šaltos dienos ir atvykote čia praleisti su 
mumis valandėlę.

Mūsų tarpe juk turėjo būti ir pati dailininkė Anasta
zija Tamošaitienė, atsisėdusi šalia savo monografijos au
toriaus Vytauto-Aleksandro Jonyno, šalia savo, galima 
sakyti, primųjų tautodailės puoselėtojų - mokinių išeivi
joje,-audėjų, juostininkių, kilimų ir gobelenų rišėjų - Da
nutės Staškevičienės, Genutės Montvilienės, Reginos Bri- 
kienės, Elenos Kerbelienės, Aldonos čičinskienės, Antani
nos Kuncevičienės, Kristinos Bendžiūtės-Makauskienės, Ga
bijos Behdžiūtės, Ritos Lukošienės, Monikos Dapkienės ir 
kitų, nebesančių Montrealyje. Būtume Jai įteikusios glėbį 
gėlių ir palinkėjusios geros sveikatos vykdyti sekanačius 
užmanymus, kurių Jai, kaip gerai žinome, niekuomet 
netrūkdavo.

Dabar tikrai įvertiname, kaip gerai, kad Jos kūrybinio 
kelio susumavimui yra išleista monografija, meniškai ir 
rūpestingai paruošta, puikiai iliustruota, dar suspėjusi pa
siekti ne tik mus, bet ir pačią dailininkę Anastaziją, 
prieš Jai sumerkiant teptukus į tirpalus, pastumiant stak
les į šalį ir uždarant visas kraičio skrynias...

MONOGRAFIJA - reiškia mokslo veikalą, kuriame ap
rašoma viena kurios nors srities problema ar vieno as
mens mokslinė, kūrybinė ar kultūrinė veikla. Monografi
jos pradėjo ypač populiarėti nuo XIX-jo šimtmečio.

Sis leidinys "Anastazija Tamošaitienė", kaip ir kiti A. 
ir A. Tamošaičių paruosti: "Lithuanian National Costu
me", "Lithuanian Saches" ir "Lithuanian Easter Eggs'J, pa
traukia ne tiktai puikiu reprezentatyviu technišku apipa
vidalinimu ir reprodukcijomis. Nuo pirmųjų įvado sakinių 
paaiškėja, kad tekstas gerai paruoštas, rūpestingai supla
nuotas ir - labai svarbu - dvikalbis, padaro šią monogra
fiją vertą garsiųjų bibliotekų.

Tam įvado tekstui geresnį autorių vargu ar būtų gali
ma rasti. Vytautas A. Jonynas turėjo progos ne tiktai 
pats stebėti dail. Anastazijos darbus, bet ir, būdamas 
literatas - eseistas - vertėjas, intesyviai besigilinantis 
kultūros istorijon, gerai pasiruošė lietuvių liaudies meno 
žinovės ir tyrinėtojos, dailininkės ir pedagogės monogra
fijai.

Stilingai ir žvaliai autorius perveda skaitytojus biogra
finiais takais ir keliais. Vaizdingu žodžiu neapsunkina 
smulkmenomis, užtaškuoja svarbiausius dail. Anastazijos 
kūrybos etapus ir gabiai įjungia visa tai į gyvenamos 
aplinkos laikmetį bei išeiviskosios panoramos audinį. V. 
Jonynas rašo: "..žvelgiant, tačiau, į Anastazijos Tamošai
tienės biografiją, nenoromis peršasi rašytojos Julijos Žy
mantienės; Žemaitės, kitos galiūnės, išaugusios iš Žemai
tijos 'molžemio raudo' pavyzdys".

iš dailininkės pasisakymų sužinome, kad gimtoji sody
ba buvo šalia kapinių. Kitoje pusėje netoliese plytėjo

Jurgis Kunčinas 

KEENER I S , APTARNAVĘS SARTRĄ 
Jokūbo Švarco pasakojimas

Niekuomet nesiimčiau pasakoti panašių dalykų, jeigu 
tai nebūtų gryniausia tiesa, bet vis dėlto, klosiu kuo trum
piau, be jokių apibendrinimų ir traktavimų- Jtai aiškiai ne 
mano daržas, nors egzistencionalizmas turbūt nesvetimas 
nė vienam žmogui, taigi ir restorano kelneriui, kelneriui 
gal kaip sykis.

Būsiu atviras - Sartrą, prancūzų rašytoją, regėjau 
truputėlį ilgiau nei tris valandas ir pats su juo be
veik nebendravau. Jis su žmona buvo apsistojęs mūsų 
viešbutyje, turėjo užėmęs labai gerą numerį - buvo proga 
pabuvoti tame apartamente... na, nesvarbu. Restorane 
man buvo patikėta aptarnauti jo, jo žmonos ir kviestinių 
svečių stalą. Pietavo jis čia ne vieną kartą, bet su kom
panija, su rinktiniais žmonėmis, tik vieni buvo tokie pie
tus. Viskas vyko labai rimtai, ore tvyrojo nekasdienė nuo
taika. Nešmirinėjo nei fotografai, kurie vėliau sekiojo 
paskui rašytoją kopose, nei spaudos vyrukai. Už ovalinio 
stalo sėdėjo žmonės, kuriuos pažįsta "visa Lietuva" - 
ir visi valgė labai negodžiai, atsargiai - ypač buljoną. 
Jau pietų išvakarėse mane griežtai įspėjo, kad "būčiau 
formoj". Tad nors valgyti buvo numatyta tik ketvirtą va
landą dienos, tą naktį neėmiau nė gramo ir nejau kor
tuoti į II korpusą - Sartras pas mus atvyko pirmusyk, ir 
apsijuokti nederėjo. Be to, nelabai, buvo kuo mane pakeis
ti - Soloveičikui dar švietė mėlyne paaky po kautynių su 
Tbilisio aktoriais. Pranas U. buvo iškeliavęs į kelnerių 
konkursą Taline, o Levas, hm, pernelyg panešėjo į pėdą 
- likau tik aš_- lieknas, posausis, vos pliktelėjęs ir pa
kankamai santūrus. Pavardę "Švarcas" aš paveldėjau is 
savo antrosios žmonos, nes ankstesnioji mano pavardė - 
Putrius - nepatiko nei man pačiam, nei naujai žmonai, 
nei administracijai. Tiesą sakant, dėl tos naujos pavardės 
labiausiai ir susiviliojau antrusyk tuoktis. Taigi, aptarnau
ti Sartrą paskyrė mane - turėjau, beje, ir patirties: tek
davo aptarnauti ne tik eilinius užsieniečius, kurie anuo
met buvo dar labai, reti, užtat labai pūtėsi, bet ir aukš
tus Maskvos pareigūnus, negrų karaliuką ir 1.1.

Vis dėlto tos dienos rytą mane mandagiai pakvietė 
užeiti pas administratorių - jo kabinete sėdėjo man nie
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mūriniai buvusio dvarponio pastatai: "Vaikystėje nesiža
vėjau, - rašo Tamošaitienė laiškelyje įvado autoriui, - 
miestelio mediniais pastatais, išskyrus akmeninę šventovę, 
visados šaltą, o žiemos metu viduj apšarmojusią. Prisime
nu zakrisijos varpelį, parištą vilnone juostele, austą len
telėmis.

Mane domindavo sekmadieniais didžiosios šventės ir 
turgai, į kuriuos suvažiuodavo sodiečiai žemaičiai su mo
terim, apsirengusiom margais, namie austais drabužiais. 
Sodiečių vežimai būdavo prikrauti pintinių, drobių ritinių, 
arkliai apdengti spalvotomis gūniomis. Puodžiai, išsidėstę 
margintus indus, mainė juos į grūdus."

Arba, aptariant kūrybą, šalia savųjų įžvalgių išvadų, 
autorius V. Jonynas lyg dialoguoja su dail. Anastazija, 
patiekdamas ir jos pasikalbėjimų iš parodų katalogų ar 
pokalbių su žurnalistais. Vienas jų: "Kultyvuojant lietuvių 
liaudies meną, gimsta ir mano tapybos darbuose ir mo
derniojo meno principai... Mėgstu giedrių spalvų žaidimą, 
lengvą teptuko pabraukimą, judesį ir paveikslo nuotaiką. 
Paveikslines temas pasirenku iš miniatiūrinės gamtos 
arba iš liaudies motyvų... Vengiu perdėtos realybės, o 
žaidžiu tik užuominom... Visus teptuko brūkšnius galiu 
tiksliai išreikšti gijomis gobeleno technikoje".

Gerai įkomponuotos į teksto eigą bibliografinės žinios, 
gausių parodų katalogai padeda dar konkrečiau suvokti, 
kokį sudėtingą kelią nuėjo tautodailininkė Anastazija Ta
mošaitienė. Knygos autorius perveda skaitytoją tuo keliu 
sklandžiai ir įdomiai.

Mūsų Montrealio lietuvių antrosios bangos išeivių kolo
nijoje vieni pirmųjų buvo ir tautodailininkai - dailininkai 
- Anastazija ir Antanas^ Tamošaičiai. Ir V. Jonynas, per
duodamas to laikmečio nuotaikas, sako, kad Anastazi
jos Tamošaitienės dailei dovaną - charakterį ir originalu- 
mą-pastebėjo pirmieji, rašiusieji apie jos guašus ir tapy
bą, montrealiečiai: Henrikas Nagys (vėliau ir Lietuvių 
Enciklopedijoje bei straipsniais), Kazys Veselka, B. Vaitkų- 
naitė-Nagienė, Monika Jonynienė, Ilona Gražytė, V.A. 
Jonynas, Birutė Pūkelevičiūtė, E. Taylor. 8-tame pusla
pyje V. Jonynas sako, kad "psichologinėje plotmėje daili
ninkės dėmesys mikro-gamtos pasauliui kvietė juos (monb 
realiečius) pačius žvelgti kitaip į aplinką, ieškoti joje pa
guodos, išsivadavimo is vienatvės ir alienacijos, susitaiky
ti su likimu, su išeivio nedalia. Galbūt todėl neatrodytų 
pertempimu, palyginimas A. Tamošaitienės žodžio su 
Julijos Žymantienės-Žemaitės žodžiu".

Vėliau aprašymų ir aptarimų autoriai buvo ir Jonas 
Aistis, Alyse Newton, V. Vizgirda, B. Ciplijauskaitė, Te
lesforas Valius, Jz. Danys, Snaigė Šileika, Jūratė Kamins
kas, R. ir J. Vaštokai, Mikas Šileika, Algimantas Kezys 
ir kt.

Kaip žinome, šviesą nešė Anastazija ir Antanas Tamo
šaičiai be atvangos, be svyravimų, įkalę savo lietuviškąjį 
totemą Kingstone, Ont., kur susikūrė didžioji tautodai
lės ugniavietė, prie kurios visa mūsų išeivija šildėsi, mo
kėsi, guodėsi, ugdėsi. Todėl įsikūrė "Vaivorykštė" Montre
alyje, todėl įsikūrė L.T.I. kiekviename Kanados ir JAV 
didesniame mieste.

Todėl šiandien sunešėme: kai kuriuos vaivorykštininkių 
darbus, prisimenant A. Tamošaitienę ir padėkojant V.A. 
Jonynui už monografiją.

Bitelė šilely trinkėjo, trinkėjo, 
Bitė šilely trinkėjo, trinkėjo.
Sunešė medutį be kupkų kupkelių, 
Nešė medutį be kupkų,- kupkelių. 
įsiuvę korelius be s£ilkų šilkelių, 
Siuvė korelius be šilkų šilkelių.

O kas ten svirnely .trinkėjo trinkėjo? 
O kas svirnely trinkėjo, trinkėjo?

Sesiulė svirnely trinkėjo, trinkėjo, 
Sesė svirnely trinkėjo, trinkėjo.

Išaudė drobeles be skietų, skietelių, 
Audė drobeles be skietų skietelių.

Išrašė raštelius kaip bitės korelius, 
Rašė raštelius, kaip bitės korelius.

/ lietuvių liaudies daina /

kad nematytas vyriškis. Irgi mandagus, korektiškas, šar
motais paausiais. Nei apie menus, nei apie meniu jis ne
kalbėjo, apie etiketą irgi. Jis paprašė - jeigu užgirsčiau 
kurį mūsiškių netinkamai elgiantis ar kalbant, arba perne
lyg jau lendant "tam garsenybei į užpakalį" (jo žodžiai), 
tai paskui užeičiau pas jį ir viską nuoširdžiai papasako
čiau. Jis išsitrauke gražų parkerį ir užrašė man savo 
telefoną. Apsimečiau naivuoliu ir paklausiau, ką reiškia 
"netinkamai kalbėti ir elgtis". Vyriškis iškart suraukė 
antakius ir pasakė, kad jeigu taip, tai vėliau teksią viską 
iškloti raštu!

Tuo tas pokalbis ir pasibaigė - nebuvo jis labai malo
nus, bet kad draugiškas, irgi nepasakysi. Turėjau dar 
pusdienį laiko, bet buvo prisakyta iš įstaigos niekur neiti. 
Tarnybiniam kambarėlyje gėriau kavą, ir pro atviras du - 
ris adminsitratorius parodė man vestibiuliu einantį Sartrą. 
Toks mažutis neišvaizdus ponelis, pamanytum, koks mo
kytojas ar ministro vairuotojas, bet šitiek tai aš jau žino
jau: tokios rūšies garsenybės neišvaizdūs, striuki, o pasi
taiko ir tikrų kvazimodų; visi apie juos šokinėja, linksi, 
šypso, bet tik ir laukia, kad greičiau išvažiuotų ir atkris
tų visi rūpesčiai. Nuobodžiui pravaikyti, o gal ir šiaip, 
administratorius padavė man Sartro knygutę - viena jau 
buvo išleista ir lietuviškai. Pavarčiau ją ir gūžtelėjau - 
tokias knygas, matyt, reikia skaityti ir vienumoj - kaip 
darbą dirbti. Arba iškart mest į šalį. Pasidėjau knygelę 
ant servanto - jeigu bus proga, paprašysiu Sartrą auto
grafo - maža kas gyvenime gali praversti!

Prancūziškai, aišku, nemokėjau - per tokius pietus 
kelneris privalo būti nematomas ir nebylys. Be to, pa
kaks vertėjų, ko gero, net nemūsiškių. Jeigu kas, maniau 
apsieisiu su "silvuplė" ir "mersy" - tiek tai mokėjau ir 
aš, bet žinojau, kad pakaks tik "silvuplė", dėkoti nebus už 
ką - mums, kelneriams, arbatpinigius iŠ užsieniečių imti 
griežčiausiai užginta. Žinoma, galėjai imti, iš pradžių tau 
niekas nė žodžio nesakys, bet po savaitės jau pilstysi alų 
kur Užupy - lauke, iš cisternos, o ten arbatpinigių nie
kas neduoda - nėra toidos mados.

Vis nuklystu į lankas, o žadėjau nesikeroti. Plepiai, 
mes kelneriai, tik prieš savo klientus dedamės vos ne 
pusdieviais. Ir mūsų leksikonas, žinoma, ne visų, skurdus, 
užtat, kai liekam vieni arba su virtuvės bobom, mūsų pli
kom rankom nepaimsi! Ypač po pamainos, kai išeina pa
skutinis svečias, o mes taurėm geriam konjaką ir ryjam

A.Tamošaitienė "Eglė,Žal6ių Karalienė" Gobelenas

ungurius!
Gerai, gerai, grįžtam prie Sartro. Tądien dar patyriau, 

kad jis turi du vardus - Jean Paul, tariamas Žan Pol, o 
mūsiškai būtų Jonas Paulius. Aš Jokūbas, prancūziškai 
būtų - Jaques - sakoma "Žak", pažįstu ir čia vieną tokia 

^pavarde. Visą šitą vardyną man išaiškino tokia smulki; 
_moteriškutė, užėjusi į, kelnerių kambarį pasiteirauti, kuris 
čia mūsų aptarnaus šiandien svečius. Mudu ir. (pradėjom: 
šnekučiuotis, ji, matyt, irgi nubbodžlavd. Pasisakė būsian
ti vertėja per iškilmingus pietus. Ir dar - tai jai didžiulė 
garbė. Tokia didelė, kad ji pernakt bluosto nesudėjusi. 
Šlifavusi kažkokias frazes, knaisiojusis po filosofijos žo
dyną, bet ir dabar visa virpanti iš jaudulio - ar pavyks? 
Maskvoje tai atsiradę didesnių "prancūzų", ir tik kai Jean 
Paul netikėtai įsigeidė važiuoti į Lietuvą, paskyrė ją - 
pačiu paskutiniu momentu!

- O ko jis čia užsimanė važiuoti? - man jau pasida
rė smalsu. - Galėjo užsimanyti į Rygą - ten puikesni 
restoranai, o ir šiaip.

- O! - sušuko moteriškutė ir nurijo kažkokius žodžius, 
man net pagailo jos. - Tai jūs nieko nežinot? Sartras 
nori pamatyti jūsų Sacharą! Dar Humboltas rašė apie ją 
- visoj Europoj nerasi kitos tokios vietos! Prieš karą ten 
gyveno ir Tomas Manas su šeima. Nejau ničnieko negir
dėjot?

Na jau. Tiek tai aš, be abejo, girdėjau. Dar su pir
mąja pačia vasarojau ir Juodkrantėj, ir Nidoj. Buvom ir 
prie to Mano namelio - apšepęs toksai, aukštai ant ma
rių kranto. Gal kai Manai ten gyveno, jis geriau atrodė.

- Vis dėlto, pasakiau vertėjai , - geriau jau jis būtų 
važiavęs į Jūrmalą. Ten linksmiau. Visur asfaltas, gražus 
namai ir daug restoranų - prancūzams patiktų. As pats 
ten buvau, - pasigyriau. - Ar gersit kavos?

Netekus žado, smulkiais gurkšniukais ji siurbčiojo stip
rią kavą, plonos raukšlytės žibėjo jai aplink akis, nors at
rodė dar jaunyvai. Žinot, būna tokių moterų - iškart 
neatskirsi, ar jai septyniolika, ar penkiasdešimt. Susivo
kiau, kad mudu kalbamės apie skirtingus dalykus, kad 
kažkuria prasme ji daug aukštesnė už mane, nors mano 
ūgis 192 cm. ir aš esu žaidęs krepšinį už Panevėžio gim
naziją. Ji labai norėjo man kažką paaiškinti, tik jai nie
kaip nesisekė. Abu nutilom; ji užsirūkė, o aš, senas asi
las, net nespėjau kyštelėti žiebtuvėlio. Tyla darėsi nesma
gi, bet čia įbėgo administratorius ir springdamas pranešė, 
kad pietūs įvyksią dviem valandom anksčiau - Sartrai 
nebenori kopti į Gedimino kalną! Jiems pakakę Onos ir 
Petro Povilo bažnyčių, o paskui nuo Aušros Vartų jiedu 
su žmona perėję visą Gorkio gatvę, truputėlį nuvargę ir 
dabar sėdi savo kambariuose.

- Jis net paklausė, kodėl tokia sena gatvė pavadinta 
Gorkio vardu! - sušuko administratorius. Kokia gėda, 
pamaniau ir nuėjau į tarnybinį tualetą, gerai nusimazgo
jau rankas, nors jos buvo švarutėlės. Kai grįžau, vertėjos 
akys buvo raudonos, matyt, ji kažko verkė. Bet tuojau 
susitvardė, pasisakė esanti Marija Jakolevna, o aš gal ir 
nevykusiai pajuokavau, kad Jokūbas ir Jakovas, ko gero, 
iš vieno kelmo spirti. Marija Jakolevna tik graudžiai 
šyptelėjo, aš jai vėl pripyliau puodelį juodos kavos ir 
nutariau - tebūnie, kas bus - iš savo asmeninio fondo 
pasiūliau lašelį armėniško konjako. Matytumėt, kaip ji 
apasidžiaugė - nušvito, dar smulkesniais gurkšniukais nei 
kavą išsiurbė konjaką, kažkaip atlėgo visa, raukšlytės 
išsilygino, ji kelissyk pakartojo: "blagodariu, blagodariu", 
bet daugiau negėrė nė lašelio. Aš irgi maktelėjau - vienu 
gaištu, bet ne dėl to, kad nežinočiau, kaip prie žmonių 
geriama - vengiau administratoriaus - šis tikriausiai- 
būtų mane nušovęs! Ir aš pats pasijutau geriau, mudu 
vėl gyvai sušnekom, dabar ėjosi lengviau, bet įlėkęs ad
ministratorius sušuko, kad pietūs už pusvalandžio, nes 
Sartrai gal dar sutiks važiuoti į Trakus! / bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



BALTŲ-SUOM I Ų K ON F E D E R A C I J A 
J.J.B. ~ ’

RUSIJA IR BALTO-SUOMIAI
1939 m. Stalinas atakavo Suomiją ir pagaliau 1940 

m. kovo mėn. prijungė prie Rusijos Federacijos 172,350 
kv. km; Karelijos teritorijos. 1945 m. jis pareikalavo ir 
gavo (iš ko?) 12,950 kv. km. Rytprūsių "as 
war spoils". Šie paskutiniai "laimėjimai" dar nesutvarky
ti...

"It was under IVAN that M o s c o v y (his father 
was Duke of Moscow) expanded west toward the B a 1- 
t i c and the lands of the Finns, south into the count
ry of the Tartars (but not the Ukraine), all the 
way to the Caspian sea, and east to conquer the immen
se territories of Siberia".

HENRY TROYANT, aprašydamas Ivan'o biografiją, taip 
atsiliepia:

"Every day in the great square 1000 inhabitants were 
brought before him and his son, notables, merchants or 
ordinary citizens. No interrogation, no pleading, no ver
dict... To further perfect the punishment, husbands were 
tortured in front of wives, mothers in front of children. 
The a p r i c h n i k i flogged their victims, broke 
their limbs, cut out their tonges, flung them into icy 
waters. Those who rose to the surface were dispatched 
with boath hooks, lances and axes".

Taip buvo nubaustas Naugardas (Novgorod- 
naujas gardas), išžudant apie 60,000 gyventojų.

PETRAS DIDYSIS, Alxis Mikailovitch (pirmojo Rusijos 
imperatoriaus sūnus), elgėsi nė kiek neblogiau, panaudoda
mas net kardą, kur reikėjo. Tuolaikinis autorius KUL- 
CZYNSKI (Specimen Ecelesiae Ruthenicae) šio veikalo 
136 psl. taip sako:

"Liepos mėn. 21 d., 1705 metais Petras atvyko su 
dalimi kariuomenės į Polotską, įženge į katali
kų bažnyčią ir išžudė, nekęsdamas jų unijos, dvasiškius 
begiedancius mišparus. Vienas iš jų buvo paties Petro 
ranka nužudytas, gi kiti, prieš tai apdaužyti lazdomis ir 
baisiai sužeisti, buvo metami į kalėjimą. Bend
rai kareiviams buvo leista plėšti ne tik vienuolyną, bet 
ir bažnyčią ir ...dėclara deyant plusieurs nobles Lithua- 
niens, qu' ii en ferait autant de tous les units" - kad jis 
tai padarys su visais unijatais...

STALINO metodai yra gerai žinomi, ypač po K a t y- 
n o atkasimų... O kiek yra žuvę statant St. Peters
burg'ą ar ir Sibiro taigose... Už tai maskoliai turi atgai
lauti, atsilyginti, o ne skųstis dėl dabartinės jų situa
cijos...

RUSIJA IR NENTSY
Yamal pusiasaly, prie KARA jūros Arktikoje, 

t.y. vakarinėje Sibiro dalyje, randasi suomių kilmės gy
ventojų, kurie dar užsiima šiaurės elnių ganyba ir žūkla- 
vimu. Nors jie, kaip Kanados eskimai, sudaro vos 35,000 
gyventojų, tačiau elnių ganomas plotas apima apie 2 
mil. kv. km., kas sudaro 2/11 visos Rusijos ir 2/5 Sibiro 
teritorijos.

42-sios S. Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynės

42-sios š, A. Lietuvių Sporto Žaidynes įvyks 1992 m. gegužes 8, 9 ir lOnci.d;, Toron
te, Ont. žaidynes ruošia SALFASS-gos Centro Valdyba, talkininkaujant Kanados Sporto Apy
gardai ir Toronto lietuvių sporto klubams Aušrai, Vyžiui ir Jungčiai, per specialiai suda
rytus organizacinį ir varzybinį komitetus.

Žaidynių programoje - 1992 m. Š. A. lietuvių krepšinio, tinklinio, ledo ritulio, k6g- 
liavimo (Bowling), raketbolo (Racquetball), skvašo (Squash), stalo teniso, šachmatų ir, 
gal būt, lauko teniso pirmenybės. Plaukimo varžybos nebus vykdomos. Lauko tenisas bus 
vykdomas, jei susidarys palankios galimybės.

Krepšinio pirmenybes numatomos pravesti šiose klasėse; vyrų A, vyrų B, jaunių A (1973 
m. gimimo ir jaunesnių), jaunių B (1975 gim. ir jaun.), jaunių C (1977 m. gim. ir jaun.) 
jaunučių D (1979 m. gim. ir jaun.) ir moterų.

Tinklinio pirmenybes planuojamos vykdyti - vyrų, moterų, mergaičių A (1973 m. gim. 
ir jaun.) ir mergaičių B (1975 m. gim. .ir jaun.) klasėse.

Vyrų A klasę krepšinyje sudaro iškilesnes komandos, atrinktos ŽALFASS-gos Krepšinio 
Komiteto. Likusios komandos žaidžia B klasėje, kur gali dalyvauti ir vyrų A klasės koman
das turinčių klubų antrosios komandos.

Ledo ritulio pirmenybės bus vykdomos tik vyrų (neriboto amžiaus) klasėje.
Kėgliavimo, raketbolo, skvašo, stalo teniso, šachmatų ir lauko teniso pirmenybių 

programos, klasės, etc. bus nustyta po preliminarinės registracijos, atsižvelgiant į iš
reikštą susidomėjimą bei pateiktus pageidavimus.

Gegužės 8d., penktadienį bus vykdoma tik vyrų A ir B krepšinio varžybos. Visų kitų 
klasių krepšinio varžybos ir visų kitų sporto šakų pirmenybės vyks tik gegužės 9 ir 10 d.d.

Preliminarine registracija visoms sporto šakoms - iki 1992 m. vasario 29, šiuo adresu; 
Rimas Miežius, 24 Mabelle Ave., Apt. 1206, Etobicoke, Ont. M9Z 4X7. Tel. 416-234-0878.
FAX # 416-481-6407.

Sovietų imperijos sugriuvimas palieka beveik neišma
tuojamas galimybes išspręsti ne tik Nentsy (Komi 
ir kt.) teritorinius bei etninius konfliktus, kurių bandys iš
vengti Naujoji Rusija (kaip ją vadina pats A. Solženytsi- 
nas):

"Ethnic conflicts seems to bleed many of the repub
lics for years to come. In the last 70 years, bor
ders have been redrawn without reference to logic 
or history. They have been realignet to punish some 
groups, reward others".

Pačios Rusijos viduryje Finno-Ugric grupės, kurios dar 
12-me š. priešinosi mongolams ir slavų kolonistams, pra
dėjo judėti ir reikalauti jų pačių įgimtų (aboriginal) teisių, 
kaip Kanados eskimai, ypač komi tautelės tarpe. 
Tai apima visus Nentsy pusiasalio gyventojus. 
Nors niekas iš šių žmonių dar nėra pasakęs, kad jų kraš
tai turėtų būti nepriklausomi baltų pavyzdžiu, ta
čiau jie nori turėti daugiau teisių, ypač į ten randamus' 
žemės turtus - d u j a s ir a 1 y v ą . O tai galima 
bus įgyvendinti tik sudarius didesnį Commonwealth (slavų 
pavyzdžiu), būtent BALTO-SUOMIŲ TAUTŲ KONFEDERA 
CIJĄ, kad atsispyrus s 1 a v a m s ...

BALTŲ REIKALAVIMAI
Iki šiol sovietai beveik nekreipė dėmesio į šiuos 'lau

kinius kraštus', nebent ten pasiunčiant politinius kalinius. 
Tačiau 1960 m. ten atradus dujas ir naftą, šis vakarų 
Sibiro pelkėtas kraštas pradėjo gaminti apie 2/3 sovietų 
alyvos ir talpina didžiausius gazo klodus pasaulyje, kurie 
eksportuojami ir į Pabaltijį.

Šiaurėje apie Permę ir kitur, randasi miškingiausi 
plotai, kurių užteks ir mums ir suomiams namų statybai 
bei šildymui namų. Dujos ir alyva palengvins kitų elemen
tų, kaip anglių ar geležies rūdos, trūkumus. Sprendimas 
paprastas - reikalauti, kaip Kanados eskimai, tai kas pri
klauso mums ir tai kas priklauso suomiams.

Archeologinės ribos
Petrapilio akademijos narys A.I. SOBOLEVSKIJ (1856- 

1929), po 1911 m. Vilniuje įvykusios archeologų konferen
cijos, tos akademijos žurnale taip rašė:

" Šiaurės vakarų Lietuvos teritorija prasideda 
netoli Visviato, t.y. Vitebsko gubernijos ribose, dešiniaja
me Dauguvos krante. Nuo Miežos intako Dauguva buvo 
lietuvių rankose ir, net gal būt, nuo jos padermės.

.Šiaurės rytuose Volga buvo rubežiumi, Vazuza 
beveik visa priklausė lietuviams. Protvos viršupis netoli 
šiandienines Vėrėjos buvo Galindų, lietuvių šakos, 
apgyventas. Aplamai Lietuva gaubė dalį šių mūsų guber
nijų: VITEBSKO, PSKOVO, TVERĖS, MASKVOS ir ypač 
SMOLENSKO".

Dr. M.G. GIMBUTIENĖ (The Balts, p.63) pateikia mū
sų protėvių gyventą plotą tarp 150U m. pr. Kr, ir 1500 
m. po Kr. Tasai žemėlapis įdėtas ir LE išleistame J. 
Andriaus didžiajame Lietuvos žemėlapyje (ž. t. 15 prie
das):

"Ankstyvajame, o taip pat viduriniajame Bronzos Am
žiuje baltų kultūra pasiekė savo didžiausio išsiplė
timo: vakaruose jinai dengė visą Pomeraniją — 

beveik iki Oderio žiočių (iš ten atsikėlė varuliai ar geru
liai - variagai" ir 862 m. įsteigė Naują Gardiną!) ir visą 
Vyslos baseiną (Rytprūsius!) ligi Silezijos pietvaka
riuose; rytuose miškynuose, išsiplėtusiuose nuo dab. 
Lietuvos ir Latvijos, ligi Volgos baseino... ir galindų, kur 
buvo kontakte su suomiais..."

Šiaurėje baltai gyveno pietinėje Suomijoje, sieke Lado
gos, Onegos bei Baltosios jūros ribas ir driekėsi iki Uralo,' 
pietuose baltų siena buvo Karpatų kalnai...

Archeologija toliau nurodo, kad nuo 1200 m. pr. Kr. 
iki pirmojo Lietuvos padalinimo 1772 m. tolimesnės 
baltų sienos išsilaikė be pakeitimų. Šis stambiais bruo
žais nupieštas archeologinis baltų praeities pjūvis veda 
prie trijų išvadų: 1) jis atžymi palyginti didelį baltų sie
nų pastovumą per virš 3000 metų; 2) atžymi jų centrinę 
padėtį Eurazijos žemyne ir 3) pasako šį tą apie žemių 
apimtį bei gyventojų skaičių. / bus daugiau /

Parinko O. LAŠAS
DVYLIKA SVEIKATOS PATARIMŲ

duoda populiarus dr. W.Gi f ford-J ones 1992-iesiems 
metams: \
1. Šiaurės Amerikos gyventojams- ir kitai pasaulio da
liai- trūksta...juoko. Juokas paskatina smegenyse endorfi- 
nus, kurie yra natūralūs skausmo malšintojai ir padeda 
eliminuoti įtampų sukeltus simptomus. Taigi, dr.Gilfford- 
Jones linki naujais metais naudotis progomis pasijuokti.
2. Dietinis potasiumas:

Jeigu jūsų kraujo spaudimas per aukštas- įsigykite 
šunį. Psichologai tvirtina, kad šunelio prižiūrėjimas, glos
tymas atleidžia kraujo spaudimą.
2. Potasiumas padeda išvengti kraujo spaudimo ir apop
leksijos. Geri jo šaltiniai - bulvės, morkos, rubarabarai, 
aprikosai, pomidorai, jogurtas ir pienas.
4. Neatidėliokite pūslės ištuštinimo, nes taip lengviau 
išvengti pūslės vėžio.
5. Moterys privalo reguliariai pasitikrinti savo krūtis. 
Nežiūrint modernių įrengimų, apie 70% moterų paCios 
besitikrindamos užčiuopia auglių pradžią.
6. Kalciumą reikia nuolatos papildyti pienu ar jo pro
duktais, kad išlaikius stiprius kaulus.
7. Tuojau kreipkitės į gydytoją , jeigu staiga neaiškiai 
matote, pajuntate veido, rankų, kojų nejautrumą arba 
jaučiate svaigulį.
8. Jeigu nebūtina, nereikalaukite rentgeno nuotraukų.
9. Tetano skiepus reikia atnaujinti kas 10 metų.
10. Mankštinkitės, kad išsivystytų gerasis cholesterolis 
(high-density lipoproteins), saugojantis nuo širdies atakos.
11. Patarimas žvejams - atliekant gamtos reikalą esant 
valtyjei- nestovėkite, nes galite lengvai išvirsti ir pa
skęsti. Patologai yra užregistravę daugelį tokių atvejų.
12. Pasirinkite gydytoją, kuris jūsų išklauso. Susidaro 
bereikalingas rūpestis ir baimė dėl nesugebėjimo išsiaiš
kinti.
MAGNESIUMO SVARBA SVEIKATAI

Specialistų tyrimai rodo, kad bent 300 skirtingų che
minių apykaitų organizmų celėse priklauso ne tik nuo ati
tinkamo kiekio kalcijaus, kitų elementų, bet ir ypač nuo 
magnezijaus. Jo trūkumas veikia į sklerozės vystymąsi, 
aukštą kraujo spaudimą, inkstų akmenų fomavimąsi ir 
kitas sveikatos problemas.

JAV Mitybos Kolegijos direktorė Mildred Sulig tvirti
na, kad šiame kontinente apie 70% gyventojų SaVo' mais
te negauna pakankamai šio elemento. Jo reikia kasdien 
apie 440 miligramų 120 svarų sverainčiai moteriai; 640 
miligr. - 175 svarų vyrui.

Pilni grūdai, riešutai, tamsiai žalios daržovės, žuvys, 
pupelės ir žirniai pasižymi magnezijaus gausa. Šio konti
nento maisto gamyba numenkina taip pat magnezijaus 
kiekius duonoje ir mėsoje bei bulvėse. įtampa, alkoholio 
gėrimas taip pat sumažina magnezijų kūne.

Kai kurie vaistai, kaip estrogenas, diueretiniai, anti
biotikai ir prieš vėžį naudojami preparatai, diabetu ser
gant, pašalina magnezijų per šlapumą.

Magnezijaus trūkumas gali silpninti raumenis, sukelti 
nelygų širdies plakimą, drebulį ir depresiją.

Geriausias būdas užtikrinti pakankamą magnezijaus 
kiekį kūne, yra kaip minėta, tinkama mityba'. Migdolai, 
tofu, pilnų grūdų duona ar patiekalai ,turį savyje gausiai 
magnezijaus.

SVARBUS MORKŲ VITAMINAS
Naujausieji, ilgai trukę tyrimai, sugestionuoja, 

kad beta-karotinas, ypatingai gausus morkose, sumažina 
širdies kraujagyslių užsikimšimus. Tai dar vienas atvejis, 
kuris nurodo, jog daržovinė dieta daro įtakos į širdies 
sveikatingumą, ne vien tiktai riebalų ir cholesterolio 
mažinimas.

Beta-karotinas randasi morkose, saldžiosiose bul
vėse, persikuose ir kantalupėse.

Pagal preliminarines registracijos davinius bus galutiniai nuspręsta, kurios sporto 
Sakos bus žaidynėse vykdomos, nustatyta jų klases, programos bei kitos detales ir paskelb
ta galutines dalyvių registracijos datos.

Dalyvavimas yra atviras visiems Ž. Amerikos lietuvių sporto vienetams ir individams, 
atlėkusiems metinę 1992 m. ŠALFASS-gos narių registraciją. Principiniai, dalyvių skaičius 
visose šakose yra neapribotas.

Smulkesnes informacijos pranešamos visiems ŠALFASS-gos klubams. ŠALFASS-gai nepri
klausą vienetai bei klubams nepriklausą individai del informacijų prašomi kreiptis į Rimą 
Miečių.

42-jų žaidynių organizacinis komitetas: Rimas Miežius - pirmininkas, Rimvydas Sonda - 
vicepirmininkas, A. Morkūnas - iždininkas, Edis Stravinskas - sekretorius, Jolanda Tama- 
sovičienC - nakvynes, A. Nausėdas ir A. Blauzdžiūnas - parengimai.

Varžybinis komitetas; Rimas Miežius - pirmininkas, A. Klimas - vicepirmininkas, V. Ju
zėnas * J, Šileika ir A. Kaknevičius - krepšinio vadovai, Mindaugas Leknickas - tinklinio 
vadovas, Rimas Kuliavas - ledo ritulio vadovas, V. Lukošius - raketbolo ir skvašo vadovas, 
Audra Danaityte - kėgliavimo vadovę, R. Kaknevičius - teisėjų koordinatorius, J. Balsys - 
rezultatų koordinatorius.

Organizacinis ir varžybinis komitetai numatomi papildyti vSliau.
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

Slidinėjimo Pirmenybės
1992 m. Š. Amerikos lietuvių kalnų /alpinistines/ slidinėjimo pir

menybes numato pravesti Toronto LSK Jungtis, Loreto Ski Resort, Loretto, 
Ont. Tiksli data šiuo metu dar nežinoma, tačiau tikimasi, kad bus š. m. 
vasario 29 ar kovo 7.

Programoje — slalomas ir didysis slalomas įvairiose amžiaus klasėse.
Varžybų vadovas — Rimas Kuliavas, 297 Kennedy Ave., Toronto, Ont. 

M6P 304. ’Tel. /416/-766-2996.

• Micro-krosnelėje kepant, mikrobangos nevienodai pasie
kia krosnelės vidų ir maistas nevienodai jas priima. To
dėl gali pasitaikyti, kad kai kurios maisto dalelės nebus 
pakankamai paliestos ir bakterijos, galinčios susargdinti, 
ne visai sunaikintos. Todėl labai svarbu:
• uždengti kepamą maistą. Inde išskirstyti jį vienodai, 
įpilti šiek tiek skystimo ir dar užvožti stikliniu dangčiu. 
Susirinkęs garas po dangčiu padės sunaikinti bakterijas. 
Vietoje dangčio galima naudoti mikro-bangų krosniai spe
cialų plastikinį apvyniojimą-,
• virimo metu svarbu, kad indas su maistu būtų pasu
kinėtas (jeigu tai automatiškai nedaroma).

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

1992. IL 5

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. M6P1A6.

Šio fondo sukis. "Kapitalas Lietuvai, palūkanos 
lietuvybei išeivijoje'"

5 psl.



NETIKĖTAS VICEPREMJERO 
ZIGMO VAIŠVILOS VIZITAS

Stepas V a r a n k a

Lietuvių Namų 
Žinios

• Sausio men. 18 d.sekma- 
dienio popietėje dalyvavo 
250 žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė po vienų iš Kauno 
ir Vilniaus ir R.G.Stepulai- 
čiai iš Barrie,Ont. Svečius 
supažindino ir pranešimus 
padarė LN valdybos narys 
Balys Savickas.

e Bilietai j TAURO pokyli 
gaunami pas J.V.Simku 
tel: 231-9425 ir V.Drešeri 
tel:233-3334.

'■ r» -

e Dar galima gauti gerų 
medinių kėdžių. Kaina $3- 
$5. Skambinti *LN adminis
tratorei Danutei Sysak(Si- 
monaitytei) tel. 533-3311 
arba T.Stanuliui tel:532- 
3312.

e Sausio mėn.26 s. sekma
dienio popietėje dalyvavo 
250 žmonių. Svečius supa
žindino ir pranešimus pa
darė LN V-bos narys ir 
Lietuvių Slaugos Namu 
k-to pirm.J.V.Simkus. Ta 
sekmadienį, vyko ir Pabal
tijo Moterų Tarybos,Toron
to sporto klubo VYTIS, 
Suvalkų Krašto Sambūrio, 
Klubo TAURAS susirinki
mai bei posėdžiai. Vėliau 
vyko ATŽALYNO ir GIN
TARO tautinių šokių repe
ticijos. Visa tai rodo, kad 
lietuviai išeivijoje dar uo
liai dirba lietuvybės išlai
kymo darbuose.

• Slaugos Namams aukojo: 
$1.000-A.Calutka;a.a.Gin- 
tauto A.Beriaus atminimui-
$50- dr.J.Slivinskas; a.a.

Aldonos Paršeliunienės at- 
minlmui-$50- F. Kasperavi- 
čius(Wassaga Beach); a.a. 
dali. A. Tamošaitienės atmi
nimui- $50- A.J.Kirkilio- 
niąi (Kingston,Ont.) Po $ 
100- Alf.Jonušas, Ė.Kvede- 
rys. ,a.n

Iš viso statybos fonde 
yra $710,921.

• LN metinis nariu SUSI
RINKIMAS įvyks kovo mėn, 
15 d. ir PARAMOS metinis 
narių susirinkimas . - kovo 
mėn.29 d.

Abu susirinkimai bus 
Karaliaus Mindaugo ir Ka
ralienės Mortos menėse.

Tarpininkaujant KLB 
Krašto Valdybos pirm.Gabi- 
jai Petrauskienei, Kanados 
Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos valdyba su lietuviško
sios spaudos bendradarbiais 
š. m.sausio mėn. 7 d. To
ronto Lietuvių Namuose 
turėjo progos valandų laiko 
pasikalbėti su Lietuvos 
Respublikos vicepremjeru 
Zigmu Vaišvila.

Prieš premjero praneši
mų, kuris turėjo būti pra
dėtas 7 vai.v., Gabija atly
dėjo jj į Lietuvių Namų 
seklyčių ir pristatė susirin
kusiems spaudos darbuoto
jams bei esantiems keliems 
visuomenės veikėjams.

Klausimai
Vicepremjerui buvo 

pateikti šie svarbesni klau
simai:

-Kaip iš tikrųjų yra 
dėl kalbų, kad reikalingas 
prezidento rinkimas? Pilie
tybės klausimas? Ekonomi
ka. Žemės reforma. Priva
tizacija. Savo pinigu įvedi
mas. Sovietų kariuomenės 
iš Lietuvos išvedimas. Savo 
kariuomenės ir policijos 
steigimas. Kodėl viceprem
jeras eina dvigubas svar
bias valstybėje pareigas- 
vicepremjero ir vyriausio
jo saugumo direktoriaus. 
Ar vyriausybė nenumato 
pakeisti okupanto terminų 
"deputatas" į kita, malo
niau skambantį.

Atsakymai
Šiuo metu Lietuvoje 

kai kurių politinių partijų 
grupės kelia reikalų atkur
ti Lietuvos prezidento pos-

-
SĄJŪDIS šių idėja re

mia. Prezidento institucijos 
atstatymas, sakoma, prisi
dėtų prie padėties pastovu
mo. Tiesa, yra tam ir prie
šininku, kurie mano, kad 
išrinkus prezidentu, gali 
atsirasti diktatūra.

Svečio vicepremjero 
nuomone, dabar Lietuvoje 
prezidento rinkimo proce
dūra sutrukdytų parlamento 
ir vyriausybės darbų - įs
tatymų ruošima ir jy vyk
dymų. šiuo metu laikas 
prezidento rinkimams nėra 
palankus.

Pilietybė ne tik svarbus, 
bet ir jautrus klausimas, 
Suprantu,- sakė viceprem
jeras,- išeivijos lietuviams

1991J.7 d. Toronto Lietuvių Namuose Lietuvos Respublikos vicepremjeras Zigmas VA1ŽVILA « .
Pasikalbėjime su spaudos bendradarbiais: Is kairės: Zigmas Vaisvila.vicepij., Gabija Petrauskienė, KLB ) . fiv 
pirm., Algirdas Vaičiūnas, KLB veikėjas ir savaitraščio "Tėviškės Žiburiai" vienas is redaktorių— Jonas <’! ' 
Andrulis. Nuotr: Stepo V a r a n ko s

. ,'.;v ciXoS
pilietybės klausimas yra 
labai svarbus ir jaudinantis. 
Lietuvos respublikos pilie
tybės įstatymai neskriau
džia išeivijos lietuvių. Įsta
tymo 17 straipsnis skelbia : 
...teisė į Lietuvos Respub
likos pilietybę neterminuo
tai išsaugoma...Asmenims, 
kuriems išsaugoma Lietu
vos Respublikos pilietybė, 
pagal jų prašymų, išduoda
mi šių teisų^ patvirtinantys 
dokumentai . §ie asmenys 
ir jų šeimos nariai gali 
vykti į Lietuvų be jokių 
iškvietimų ir vizų, ir gy
venti be suvaržymų. Lietu
voje nėra įstatymo dėl 
dvigubos pilietybės. Lietu
vos Respublikos pilietybė
laikoma atstatyta, kai as
meniui yra išduodamas
LR piliečio pasas. Lietuvai 
po tiek metų komunistinės 
kolonizacijos ir joje esan
čių įvairiausiu neprašytų 
atėjūnu nėra lengva leisti 
įstatymus. Reikia žinoti, 
kad pilietis turi ne tik
privilegijas, bet ir pareigas^ 
kurios gali būti nesuderina
mos su kitos valstybės 
interesais bei teisėmis.
Valstybei reikia prisiderinti 
prie tarptautinės teisės.

Gal būt šis pilietybės, 
įstatymas nėra tobulas. 
Lietuviai, gyvenantieji už 
Lietuvos ribų ir turintieji 
kitų valstybių pilietybes, 
gali rašyti Lietuvos vyriau
sybei laiškus, savo pasiūly
mus bei pastabas dėl pa
keitimų. įstatymų leidėjai 
būtų laimingi, jeigu kas 
pasiūlytų formule, kuri 
visus patenkintų.

Ekonominė reforma 
Lietuvoje yra prasidėjusi. 
Pasikeitimai nevyksta taip,

kaip vyriausybė norėtų 
Gamyboje situacija pablo
gėjo, nes trūksta žaliavų. 
Pradžia sunki, tačiau eina
ma pirmyn. Padeda tam 
privatizacija ir privačių 
ūkių kūrimasis. Struktūri
niai pakeitimai bus ryškiau 
pastebimi tik po 2-5 metų. 
Lietuvos žmonės nori teisin
gumo ir lygybe's. Tai sun
kiai vykdoma realybė. Čia 
stebuklo neįmanoma pada
ryti. Lietuva savo atsargiu 
planavimu pralenkia kaimy
nus. Privatizacija - tai 
nelengva problema. Ji yra 
vykdoma labai atsargiai. 
Žiūrima, kad žemė ir kiti 
nuosavybės objektai nepa
kliūtų į spekuliantų rankas. 
Paspartinti ekonomijos 
vystymusi Lietuvoje reika
lingas užsienio investacijų 
kapitalas. Tam reikalui 
privalo būti išleisti palan
kūs įstatymai.

Savų pinigų- litų- įvedi
mas šiuo metu Lietuvai 
nėra palankus laikas. Lie
tuva turi dar įvairių įsipa
reigojimų, kurie atsiskaito
mi rubliais. Be to, krašte 
ekonomine padėtis dar 
nėra tam palanki.

Pasaulinėje praktikoje 
pinigų reformos bei pakei
timai yra daromi dėl įvaL- 
riu priežasčių. Atstačius 
Lietuvoje nepriklausomybę, 
vyriausybė, norėdama ap
saugoti kraštų nuo paga
mintų prekių "tuštėjimo" 
už krašte kursuojamų nu
vertintų, Lietuvos atžvilgiu 
rublį, priversta įvesti savo 
pinigų. Lietuvos vyriausybe 
tam jau yra pasiruošusi.

Sovietų kariuomenės 
iš Lietuvos išvedimas, tai 
paini ir sudėtinga problema.

Rusai aiškinasi ir grasina. 
Oficialiai kalba, kad tai 
padarys tik 1994 metais. 
Privačiai, kiek teko paste
bėti,jie mažomis grupėmis 
kai kuriuos savo dalinius 
iškrausto iš Lietuvos. Lie
tuvos vyriausybė daro žy
gius ir pastangas, taip 
pat kreipiasi į užsienio 
vyriausybes, “prašydama 
pagalbos, kad rusų kariuo
menė greičiau apleistų 
Lietuvos teritorija. Jų bu
vimas kelia lietuviuose 
nerimų.

Lietuva jau turi savo 
kariuomenės nedidelius 
dalinius, kurie yra palaip
sniui papildomi. Turime 
ir savo .policijų, policijos 
akademijų, saugumų ir 
kriminalinę policijų. Deda
me pastangas kadrus gerin
ti ir didinti. Perėjimas 
iš vienos sistemos į kitų 
- demokratiška,- nėra leng
vas procesas. Tame laiko
tarpyje ir nusikaltimų skai
čius padaugėjo.

Vicepremjeras Vaišvila, 
laikinai einas ir kitas labai 
svarbias krašte saugumo 
vyriausio direktoriaus pa
reigas, paklaustas, ar tai 
neprieštarauja įstatymams, 
konkretaus atsakymo nąpa- 
teikė. . ,,

Dėl "deputato" termino, 
kurį senoji santvarka paliko

laisvai Lietuvai, vyriausybė?1 
dar neturi pakankamai 
laiko jį oficialiai, pagal1’ 
įstatymų, pakeisti malones
niu.

Valandos laiko pasikalbi 
bėjime staigmenų nebuvo.’ 
Buvo kartojami daugumai' 
jau žinomi faktai, skelbia-1, 
mi spaudoje bei girdimi’ 
Vilniaus Radijo 
pranešimuose.

stoties 
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Einantis Kanados Lietu
vių Žurnalistų Sąjungoš’ 
valdybos pirmininko parei—' 
gas Bronys Stundžia, pasi
baigus spaudos bendradar
bių pasikalbėjimui su vice
premjeru Vaišvila, pareiškė 
padėkų už sutikima jpasi- 
matyti ir susipaŽmtT^^ū^ 
žurnalistais ir spaudos bępjp 
radarbiais.

Po pasikalbėjimo,./ vice* 
premjeras Vaišvila padarė, 
viešų, pranešimą. Toronto 
Lietuvių Namuose, į Kuri 
susirinko arti 300 tautiėČiįi’ 
Pranešimų suorganizavo 
KLB Krašto Valdyba .'įr 
KLB Toronto A-kės Vaidy
ba.

Vicepremjerų tautie
čiams pristatė Gabija Pėt-, 
rauskienė. Po jo pranešimo, 
klausytojams vicepremjeras^ 
atsakinėjo „J klausinius. 
Kaip taisyklė, yjs pa?įę$kg( 
tokie klausimai, kurių gęp^u 
nebūtų.Pavardžių neminėsiu.

JJidv 
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LIETUVQS RAUDONASIS KRYŽIUS PRA§O TALKOS

PAIEŠKOJIMAS:

surasti Simulionienės- Pakalnytės Laimos, d.Juozo^.tėv^ 
- PAKALNį JUOZĄ,s.Adomo,gim.Ukmergės apskr.,Gelvo-. 
nų valsčiuje. Jis 1944 m.pasitraukė į Vokietijų, o vėliąų 
į Kanada. Susirašinėjimas vyko iki 1986 m. tokiu adresu-. 
Canada, Toronto 3, Ont. . •

Labai norėtume, kad padėtumėte surasti šį žmogų 7 
Jeigu jis miręs, tai gal galite atsiųsti palaidojimo pažyru^.

šimulionienfe Laima buvo gavusi laišką iš A.Dycę,?s 
111 Sorauren Avė., 
riame buvo rašoma 
sveikatos būklę.

r-irr LIETUVIŲ KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

5.50% už 90 dienų term, indėlius 
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.75% už 1 m. term, indėlius 
6.25 % už 2 m. term, indėlius
6.75 % už 3 m. term, indėlius 
6.25)% ųž 1 m. GIC mėn. palūk. 
6.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
7.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
7.75 % už 3 m. GIC invest, pažym.
6.25i% už RRSP ir RRIF ind. (ndau. m*)
6.75 % už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
7.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
7.75 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
6.25% 
5.25% 
5.25%

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........... 10.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ......
2 metų ......
3 metų ......

(fixed rate)

DRISIKĖLIMO
^Parapijos kredito kooperatyvas

999 < 'ollege St.. Toronto. Ontario M6H 1 .\8 

Telefonai: ( i I (i) 532-3400 ir 532 3 1 1 4

8.50%
9.00%
9.25%

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.

Toronto, Ont.Canada M6R 2E3, ku-, 
apie labai sunkių Pakalnio JuozQj

... • 'T,
- Vilkickiene Alicija, d.Antano, ieško savo brolio 

JUREVIČIAUS - JURKEVIČIAUS Valerijono-Valentino, 
Antano s., gim. 1913/2 m., Kaune Italijos gatvė. 1943 
m. jis buvo paimtas vokiečių į armijų, o nuo 1945 m. 
pirmą kartų gautame laiške buvo parašyta, kad gyvena , 
Kanadoje. Susirašinėjimas vyko pastoviai iki 1966 m. ’ 
Sesuo teigia, kad jis plaukiojo lyg tai kariniu laivu.

Prašome pranešti, jeigu yra kokia galimybė apie • 
tai sužinoti.

Su lietuviškais linkėjimais
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus D-jos 

Respublikinio komiteto pirmininkas

*5.

MOKA UŽ:

už OHOSP (variable rate) 
už taupymo sąsk. (oy*yb*» <*•««•) 
kasd. pal. sąsk. virš 10.000 

3,75 % už kasd. pal. čekių sąsk.
3.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar3 metų ....... 8.25%
(variable rate)
Asmenines paskolas 

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.
AKTYVAI VIRS 90 MILIJONŲ DOLERIŲ

90-179 d. term, ind........- 5.50%
180-364 d. term, ind.......... 5.50%
1 metų term, indėlius  5.75%
2 metų term, indėlius — 6.25%
3 metų term. Indėlius ..... 6.75% 
1 metų GlC-mėn.palūk. .. 6.25%
1 metų GlC-met. palūk. .. 6.75%
2 metų GlC-met. palūk. .. 7.25%
3 metų GlC-met. palūk. .. 7.75% 
RRSP, RRIF ir OHOSP ... 6.25 % 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 6.75%

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

Kredito korteli su PARAMOS verdu

RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-3 m. temt. Ind 7.75% 
Taupomąją sąskaitą ------ 5.25'%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 5.25 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 3.75 %

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ___________  10.75%
Sutarties paskolas

nuo --------------------- 10.75%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ---------------- 8.50%
2 metų ---------  8.50%
3 metų -----------  9.50%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ___ 8.50%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas' iki $15,000 
ir narių gyvybe iki $2,000 už 
santaupas isikomas iėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

ŽINANTYS apie šiuos asmenis, prašome pranešti 
arba į "NL" redakcijų, arba j Kanados Lietuvių Bendruo- 

” Toronto, Ontį’-r M6FJ ----------------------w 

---------------------------

n O IT CHI7 O INSURANCE , 
BROKERS J i

menės raštinę 1011 College St., 
1A8 arba tel: (416)- 533-32Š2.

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p..
Profesionaliom nekilnojamo turto įvertinimui prašome skambinti

Tel: 233-4446
Narys “Better Busslness” biuro ..

KASOS VALANDOS: pirmadieniai*, antradieniai* Ir tračia- . 
dtenlato-> nuo 9 v. ryto Iki 3.30 v. po pietai; katvlrtedlenlaia v 
► panktadlaniato <— nuo 9 v. rvto M 8 v. vakaro: Aačtadianlaia 
—nuo 9 v. ryto H1 v. po platų BŪSTINĖ: Lietuvių namai — 

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 Ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimamo mokesčio 
už iiraiytus čekius bei apmokomas {vairias sąskaitas.

AKTYVAI per 51 milijoną dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Daugini* - telefonai (416) 533-1121, (418) 822-8480 
UlIja Pacavičlenė-telefonai (416) 833-1121,(818) 863-3852

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS * 
•GYVYBĖS‘KOMERCINĖ* ..-.J

ORyltJZZA----INSURANCE
Walter V. Dauginto Insurance Broker Limited, s 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont, M6P1A6 r > >
(<41 6) 533-1121 FAX 533-1 122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ,
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ŠPROTO KLUBAS "KOVAS” 
kviečia visus į Kanados 
Rietuvių Krepšinio Pirme
nybes, kurios vyks vasario 
mėn.15,16 d.d., Hamil
tono Westdale gimnazijos 
salėse. Pradžia 9 valr.

Pirmenybėse dalyvauti 
užsiregistravo 13 komandų 
iš Hamiltono, Toronto, 
Montrealio ir Londono spor
to klubu.

Baigrniniai žaidimai 
vyks St.Tomas Moore gim
nazijoje (Upper Paradise 
St.) vasario 16 d., sek
madieni, 12 v.r.

Ledo ritulio ir kėglia- 
vimo varžybos vyks vasario 
mėn.15 d., 8 v. v. Jaunimo

Jaunimo Centre bus 
Šokių, vakaras ir "Laimės 
Ratas". Kviečiami visi!

• Tradicinis Zuikių Balius, 
ruošiamas Hamiltono lie
tuvių Medžiotojų-Žūklauto- 
jų klubo GIEDRAITIS valdy
bos įvyks š.m. vasario mėn. 
22 d..seštadienį, 6:30 vai. 
JAUNIMO CENTRE. Meni
nę programą atliks daini
ninkas Vaclovas Povilonis 
ir jo grupė iš Toronto. Jie 
taip pat gros ir šokiams. 
Visi atsilankiusieji bus pa
vaišinti žvėrienos vakarie
ne, kuriai medžiotojai pri- 
medžiojo daugybę zuikių ir 
net stirną. įėjimas tik 
$6.00. Visi kviečiami daly
vauti. j.P.

KLB KALGARIO LIETUVIŲ 
APYLINKĖS VALDYBOS 
VEIKLOS APŽVALGA
Valdyba: pirm.- dr. Arūnas 
Šlekys; vicepirm. - Paulius 
Alekna; sekr. - Julija Vyš
niauskienė; ižd. - Aldona 
Condon; nariai - Nele Ast- 
ravienė (liet. mokyklos 
vedėja), Kęstutis Dubaus
kas, Tony Kasper, Elvyra 
Krausienė, Yonė Kvietytė- 
Young.

- Šiuo metu Tony Kasper 
laikinai eina pirmininko 
pareigas.

Šis raportas liečia mūsų 
veiklos dviejų metų laiko
tarpį. Maža kolonija Lietu
vos istorinių įvykių akivaiz
doje savo veiklą labai pa
gyvino ir sustiprino. Atliko 
tai, kas anksčiau atrodė 
neįmanoma arba neprieina
ma, ypač politinėje ar 
kultūrinėje plotmėje: pasto
viai leidžia žiniaraštį VĖ
JAS lietuvių ir anglų kai-*- 
bomis; kasmet ruošia Vasa
rio 16 d. minėjimus; renka 
lietuvių kultūrinius ekspona

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 36 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki. 5% 
santaupas....................... 4.25%
kasd.pal.taupymo s-ta „3.75% 
90 dienų indėlius .......... 6.5%
1 m. term. Indėlius ..........7.25%
1 m. term.ind.mėn.pal. 6.75% 
3 m. term.indėlius ......... 8.25%
RRSP ir RRIF (pensijos).5.25% 
RRSP ir RRIF 1 m...........  7.25%
RRSPind. 3 m................ 8.25%

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Talkoje” 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, aitradieniais ir ketvirtadieniais- 
nuo 10 v. ryto iki 5 v. p. p., trečiadieniais — nuo 10 v. r. iki 1 vd. p.p.; 
penktadieniais — nuo. 10 vai. ryto iki 7vai. vakaro. Llepos-rugpiūČio 
mėnesiais užda-yta.
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tus ir pristato Lietuvių 
Muziejui-archyvui Toronte; 
globoja ir padeda egzis
tuoti Calgary lituanistinei 
mokyklai, taip pat kiekvie 
ną vasarą organizuoja vie
ną ar dvi gegužines-pik- 
nikus, dalyvauja Gavėnios 
rekolekcijose, Mišiose, 
kurias atlaiko atvykęs Ka
nados ar JAV lietuvis ku
nigas; ruošia bendrus pie
tus, globoja atvykusį kungi- 
gą, kuris aplanko apylinkės 
senelius ir ligonius, lietu
viškas šeimas ir lietuvių 
mokyklą.

Buvo suruoštas pianisto 
Dvariono koncertas ne tik 
lietuvių, bet ir plačiai Cal
gary visuomenei. Suorgani
zuotos trys demonstracijos 
dvi kartu su latviais ir es
tais. Surašyti ir išsiųsti 
protesto lapeliai Kanados 
valdžios atstovams Otta- 
voje; taip pat laiškai ir 
telegramos savo parlamen
tariniams ir Kanados val
džios atstovams, kad padė
tų atgauti Lietuvai pilną 
laisvę.

Rašyti laiškai ir telegra
mos Lietuvos prez. V. 
Landsbergiui, remiant jo 
siekimus dėl pilnos Nepri
klausomybės.

Suruoštas min. pirm. G. 
Vagnoriaus sutikimas Calga- 
ryje 1991.04.21 d. Daly
vauta pokalbiuose - inter
viu su radijo, T.V., CALGA
RY HERALD ir SUN re
porteriais, ginant Lietuvos 
reikalus.

Po Nepriklausomybės at
statymo pasiųsti sveikini
mai prez. V. Landsbergiui ir 
Lietuvos vyriausybei.

Išsiųsti padėkos laiškai 
mūsų parlamentarams ir 
Kanados valdžios atsto
vams Ottawoje už paramą 
Lietuvai, atstatant Nepri
klausomybę. Kartu su lat
viais ir estais suorganiza
vome lėktuvu tempiamą 
virš Calgary miesto visą 
valandą sūkį: "The Baltics 
are Free, Thank You, Ca
nada". 4

Dalyvavome kiniečių su
ruoštame simpoziume Cal
gary universitete po įvykių 
Tiananmen aikštėje; kartu 
su latviais ir estais suruoš
ta iškilminga popietė Ne
priklausomybės atstatymo 
proga. Jon buvo pakviesti 
valdžios atstovai ir parla
mentarai.

• Clagary Lietuvių Mokyk
loje yra 9 mokiniai. Dirba 
2 mokytojos: J. Vyšniaus
kienė ir N. Astravienė. 
Mokyklos vedėja -

N. Astravienė.

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas.......13.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 9.25% 
nekil.turto pask. 3 m.... 10.5% 
Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų

* dydį iki $2.000 ir
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

- «xč)msx> mdmsv womsv wi&e6)v mO*k>v umv mu

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME

gerbiamą aviacijos majorą JONĄ ADOMAITI, 
mielą, darbštųjį mūsų kolonijos narį, ilgametį 
"NL" talKininką 90-tojo gimtadienio proga!

“NL” VALDYBA, REDAKCIJA ir DARBUOTOJAI
«xs»eF» <xswir> *x£wer> .-tswer. •xew®’* <xs>wer> «xe«<sx» "XSwer- ■-*-

"NIDOS" KLUBO 
DVIDEŠIMTPENKMETIS
/tęsinys/

Laikraščio "Nepriklauso
ma Lietuva" vardu pasvei
kino red.Birutė Nagiene:"

Per 25 metus tobulinote 
vieng seniausieji^ sportu 
žmonijos istorijoje- žvejybą 
ir medžioklėj ypač žvejy
ba.

^obulinotės ištvermin
gai, pagal lietuvių būdų 
(o ypač, žemaičių) KANT
RUME- belaukiant žuvų. 
NUOJAUTOJE- kur ir kaip 
pergudravoti sumodernėju- 
sias žuvis, kurios atpažįsta 
blizgių firmas ir, palaikant 
tradicijas - pabuvoti bičiu
lių ir gamtos prieglobstyje.

Kai kurių žvejų, patyri
mas pasirodė naudingas 
ir laikraščiui "NL": porai 
jų tenka sužvejoti prenu
meratas, gatavą laikraščių 
pundų spaustuvėje, kartais 
padaromas klaidas pašte.

Taigi- AČIŪ, ir geros 
žūklės nidiečiams dar 25 
metus į o po to -gal vėl 
pakalbėsim...)"

AV P-jos kleb.Tėy. J.Ara- 
nauskas.SJ., priminė, kad 
pirmas oficialus žvejas
buvo tikriausiai Nojus,
nes jis turėjo laivą...Palai
mino susirinkusius ir vaišes.

NIDOS steigėjai- Aug. 
Mylė ir J.Šiaučiulis buvo 
apdovanoti gražiu gvazdiku 
ant atlapo.

Klubas pasirūpino ir 
menine programa. Malonio
mis melodijomis dalyvius 
apgaubė muzikalusis J.Ri- 
meikis, gabiai valdydamas 
akordeonų, o dar čia negir
dėtas kvartetas "Seaways 
Sounds", vad.Justino Kisie
liaus, supažindino, su dau
giausiai airių mėgiamomis 
dainomis "barber shop" 
dainavimo stiliumi. Buvo 
malonu, įdomu klausytis 
gerai suderinto kvarteto, 
dainuojančio be palydos.

šalia minėto vadovo, 
dainavo kartu Raymond 
Legault, Dick Johnston,Ha
ris Celtorius.

Patiksliname: praeitame 
"NL" numeryje, aprašant 
NIDOS 25-metį,įvyko korek
tūros klaidų: Klubas įsikūrė- 
turėjo būti: nuo Klubo 
įsikūrimo 1966 m...", "
surinktos pietų metu aukos 
$ 925 ir J.Šiaučiulis išbu
vo su pertraukomis 9 me
tus". b.

• “TRIMITAS-*1 Lietuvos 
Šaulių Sąjungos žurnalas, 
leidžiamas Lietuvoje, kurį 
galima užsisakyti per įga
liotinį Juozą šiaučiulį: 
1500 De Sėve, Montreal. 
Que., H4A 2A7, CANADA. 
Metinė prenumerata-$25.

GUY a 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle 
Ž oriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 

UY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sq&iningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo* dengimui ar taisymui skambinkite : 3M-U70

JDOMUS DR. MILDOS 
DANYTĖS PRANEŠIMAS

RŪTOS " Klubo inicia
tyva sausio mėn.22 d.,tre
čiadieni Seselių Namų sa
lėje vyko dr.Mildos DANY- 
TES pokalbis apie pergyven
tą laiką Kaune. Ten ji 
dabar dėsto anglų kalbą 
ir literatūrą, V.D.Universi- 
tete.

Buvusi montrealietė 
dr.Milda buvo sutikta pil
nutėlės salės klausytoju. 
Seselė Paulė trumpai supa
žindino su prelegentės bio
grafija ir sekė įdomūs pa
sakojimai,apie kasdienybę 
ir apie baisųjį Kraujo Sek
madienį 1991 m.Vilniuje, 
kai ir prelegentė stovėjo 
prie TV bokšto ir Parla
mento. Kalbėjo apie žmo
nių nepasitenkinimą dėl 
vis dar tebestovinčios sve
timos kariuomenės. Sovietų 
kariuomenė yra maitinama 
3 kartus į dienų koše. Ka
reiviai prašė " vagnorėlių", 
kad galėtu nusipirkti kokio 
priedo, ir jie jų gavo, šiaip 
keičia ginklus į maistą 
ir valiutą.

Karininkai gyvena bu
tuose ir už gaunamas algas 
gali pirktis maisto krautu
vėse tokiomis pat sąlygo
mis, kaip ir visi gyventojai.

Lietuvos žmonės svajoja 
greitai išbristi iš rūpesčių, 
mano, kad atvykus į Kana
dą ar Ameriką labai lengva 
greitai ir daug pinigų užsi
dirbti, ir grįžtų turtingi 
namo į Lietuvą...

Buvo patiekta daug 
praktiškų klausimų, į, ku
riuos dr.Milda noriai ir 
su jumoru atsakinėjo. Da
lyvavo ir jos tėvai-J.V.ir 
D.Daniai.

Pasibaigus atostogoms, 
kaip ~ sakėsi prelegentė, 
apsirūpinusi kava ir moky
mo medžiaga, vėl grįš 
į Vytauto Didžiojo Univer
sitetą. Kaune.

Geros jai sėkmės, dal.

PADĖKIME NAŠLAIČIAMS

Iš ankstensių pranešimų 
spaudoje jau žinome, kad 
Lietuvoje pradedamas įgy
vendinti didžiulis projektas 
- VAIKO TĖVIŠKĖS NA
MAI. Našlaičiai, benamiai 
vaikai, dvasiniai sužalotos 
jaunosios atžalos, tai žiau
riausias palikimas žlugusio 
komunizmo santvarkos. Lie
tuvoje savo projektą naš
laičių pagalbai jau pradėjo 
vykdyti tarptautinė organi
zacija "SOS KINDERDORF 
INTERNATIONAL", kuri 
yra įsipareigojusi pastatyti 
vieną kaimą našlaičių glo
bai. Tai yra nepaprasta 
dovana Lietuvai, bet tai 
yra tik pradžia, todėl mes 
patys turime pratęsti šį 
darbą. Vykdant šį projektą

I
 PADĖKA ii

Nuoširdžiai dėkoju pedagogei mokyklos .School j [ 
prinicipal Miss Lily Urbon-Urbonavičiūtei už parų- i i 
pinimą mokslo priemonomių Lietuvos pradžios ir j 
vidurinių mokyklų mokytojams, kad galėtų metodiš- 11 
kai perduoti mokiniams žinias apie maitinimąsi ir j Į 
sveikatą. Montrealyje tokių knygų anglų kalba ne- , | 

11 pavyko surasti. i ij j Miss Lily Urban paaukojo daug laiko, kol jas su- j Į 
11 rado Toronte. Ir ne vieną knygutę, kaip buvo prašo* ii 
i i ma iš Lietuvos, bet šešių šimtų puslapių tomą iš 12 j Į 
j Į plonesnių, su įvairiais spalvotais paveikslais ir gra- 11 
u fikomis. U
j Į Vedėja už knygas ir patarnavimą nepriėmė jokio n 
11 mokesčio, nes tikrai norėjo padėti Lietuvos mokyk- il 
j j lai. Viskas jau jau jau pasiųsta į Lietuvą. j Į
h Taigi, dar kartą vedėjai Lily Urbon nuoširdus ii 
X ačiū! Dr. J. MALISKA ! !

Lietuvoje nutilo ir amžinuoju miegu užmigo £ 
vėl vienas Lietuvos sūnus

juozas Čepaitis

Reiškiu nuoširdžiausią užuojautą velionio seseriai
IRENAI ir ALFONSUI VAZALINSKAMS.

Su giliu liūdesiu -
MIKALOJUS PETRAUSKIS

" i—
yra numatoma pastatyti 
namus prie Marijampolės 
ir Kauno steigiamose tokių 
namų gyvenvietėse.

Visoje Kanadoje ir Ame
rikoje organizacijos atidaro 
bankuose sąskaitas, taip 
pat jau plaukia gana stam
bios piniginės aukos ir iš 
pavienių asmenų, gyvenan
čių Vakaruose. Yra žmonių, 
kurie finansuoja viso namo 
statybą, tuo įamžindami 
savo arba savo artimųjų 
vardą, nes toks namas yra 
pavadinamas mecenato 
vardu.

Kanados Katalikių Mote
rų Draugijos Montrealio 
skyriaus pirmininkė G. 
Kudžmienė atidarė Draugi
jos vardu tokią sąskaitą 
LITO banke Nr. 5048 ir 
jau padarė įnašą šios Drau

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
K.Dulkys, J.Bersėnienė(2 .), T.Cipkienė, A.Nutau- 

tas, A.Petryla, J.Araminas, A.Rinkūnienė, P.šeirys, R. 
Kairaitis, S.Senkus, J.Pleinys, J.Šulmistras, J.KrikSčio- 
kaitis, J.Skučas, E.Macikienė, A.Gverzdys, A.B.Juozapavi
čius (2 m.), Z.Barysas, St.Vaičekauskas, Alf.Gudas, A.Au- 
gaitis, V.Skaisgirys (2 m.),P.Breichmanas, J.Yurkus, P. 
Kripas, J.Bežys, A.Veršinskas, K.Gudžiūnas, K.LukoSius, 
A.GriSka, L.Pečiulis, J.Latvys, Jz.LukoSevičius, K.Daunys 
W.Gentemann, L.Leparskas, S.Veiverys, G.Tetmejeris, 
P. Kalpokas, J.Žurkevičius, P. Jurgutis, C.Senkevičius, 
P.Kazlauskas, B.Pakulis, B.Jungmeisteris, P.Gabrys, A. 
Knystautienė, L.Urbonas, J.Dalmotas

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ;
$75 - E.Lengnikas; $45 - P.Povilaitis; po $25 - J.Že

maitaitis, A.MIngėla, A.Petrašiūnas, B.Cižikas; po $20
- P.Verykis, J.Cialka, A.Vazalinskas, J.Vieraitis, V.Plata- 
kis, A.Stalionis, S. J augelis, H.Pr.Bernotai (a.a.Čepaičio 
atm.); po $15 - A.Rubinas, J.Bitneris, Alb.Dasys; $12- 
J.Karka; po $10 - H.Butkevičius, B.Saplys, E.Kalasaus- 
kas; $7- V.Anskis; po $5- V.Zavadsklenė, P.Latvaitis, 
L.Merkelis, B.PakalniSkis;

AUKOS:
$ 100- Lietuvių, Pensininkų Klubas Toronte; po 

$20 - šv. Kazimiero P-ja Montrealyje, C.Jagminienė, 
D.Žibaitienė.

DOVANOJO ŠERUS:
J.Liorentas- 2, J.Zabieliauskas - 1, A. Vitkauskas

- 1, Pr.Montvila- 1. Dr. J.Senikas prieS kurį laika pado
vanojo 5 Serus (ir, kaip buvo skelbta,"NL" loterijai tau
tinius drabužius).

VISIEMS nuoširdžiai dekojamel "NL"

7 psl.

gijos vardu sumoje $300.- 
Pirmoji aukotoja su $25 

yra Sofija Skučienė. Mont
realio lietuviai prašomi 
gausiai atsiliepti ir prisidė
ti prie šio projekto vyk
dymo. Krikščionišku keliu 
einant, gal ir nėra kilmin- 
gesnio darbo, kaip ištiesti 
pagalbos ranką alkanam, 
neturinčiam pastoges arba 
paliegusiam žmogui. Va
karuose gyvenantieji lietu
viai visada buvo dosnūs 
tėvynėje vargstantiems, 
todėl tikimės, kad šį kartą 
ir Lietuvos našlaičiai pajus 
visų realią pagalbą.

Visi aukotojai bus pa
skelbti tiek mūsų, tiek Lie
tuvos spaudoje, o apie vyk
domus darbus būsime visi 
reguliariai informuojami.

Nijolė Bagdžiūnienė



montreal
; • Gauti, blankai VIZAI Į 

LIETUVOS RESPUBLIKĄ 
per Lietuvos Konsulatą 
Kanadoje. Galima atsiimti 
"NL"Redakcijoje arba pa
gal susitarimą.

• Edvardas AMBRASAS,
kuris dirba jau 24 metus 
Canada Wire & Cable Ltd. 
bendrovėje "master opera
tor" pareigose, yra Šios 
bendrovės siunčiamas i 
JAV pasitobulinti savo 
specialybėje. K.A.

• Romui STAŠKEVIČIUI buvo 
sėkmingai padaryta sudė
tinga operacija General 
Jewish ligoninėje.

Linkime jam greitai 
sustiprėti ir sugrįžti namo.

• Danielius ir Sandra MA- 
LIŠKOS susilaukė dukrelės, 
kuri pakrikStyta AV P-jos

ĮVYKS

vėliavomis

PARAPIJOS CHORAS

ĮĖJIMO AUKA - $15.-

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

MONTREALYJE
1992 m. VASARIO mėn. 16 o. SEKMADIENI 
Auiro* Vartų parapijoje.

11 val.r. - Iškilmingos pamaldos šventovėje
12 vai. - Minėjimo Aktas salėje 

Organizacijos kviečiamos dalyvauti su
• PRELEGENTAS - Kun. dr. F. JUCEVlClUS
• Meniną programą atlieka - AUŠROS VARTŲ

• PIETUS ruošia M. VAUPŠIENĖ
Visi maloniai kviečiami dalyvauti!

KLB MONTREALIO APYLINKES VALDYBA g

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Seve, Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel: 766-5827; 766-5830 

SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.
AKTYVAS-V/I?J 129,000.000, REZERVAS- Y/fff MILIJONO 

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m..............7 %
Certifikatus 2 m......... ...7W
Terminuotus indėlius:

1 mėty.........................6 %
180 d.-364 d.................5%%
120 d. - 179 d..............
60 d. - 119 d.................5!6%
30 d. 59 d..................4%%

IMA

Taupymo special..........  4!4%
Taup. su gyvy b. dr. ..... 
Taupymo kasd................... 4 %
Einamos sask. ..........  3)6%
RlFF-RRSP term. 1 m........7..%
RRIF-RRSP term. 2 m.—.7^% 
RRIF-RRSP taup. sask..;414%

UŽ:
Nekilnojamą turt^ - nuo 8'4%1 Asmenines - nuo 9%%>

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite"

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

bažnyčioje Dana-Michelle 
vardais. Sveikiname.

• VAIVORYKŠTĖ- Montre- 
alio tautodailės grupė 8. m. 
sausio mėn. 26 d. surengė 
supažindinimą su dail . A- 
nastazijos TamoSaitienės 
monografija Seselių Namų 
salėje. Ta proga vyko dali
nė vaivorykštininkių darbų 
paroda. Prie jos prisijungė 
ir Juozas Piečaitis su savo 
darbo rankšluostinėmis 
ir juostinėmis.

/Plačiau žiur. 4 psl./.

• VISI skautai ir skautės 
prašomi VASARIO 16 d. MI
NĖJIME dalyvauti unifor
mose.
MONTREALIO SKAUTAI 
KVIEČIA J KAZIUKO 
M U G £

š.m. kovo mėn. 15 d. 
sekmadienį, po 11 vai.pa
maldų, AV P-jos salėje 
vyks Kaziuko Mugė.

Bus paruošti šilti pietus, 
pamatysite skautų ir skau
čių rankdarbius, pabandysi
te laime loterijoje, pasi- 
linkšthihšite!

-Maloniai kviečiami visi 
atsilankyti. Puiku, kad 
skautai nepamiršta gražios 
ir linksmos tradicijos.
• GALIMA GAUTI ŽINYNĄ 
apie Baltijos kraštus- kuris 
buvo aprašytas š.m."NL" 
1 nr.^redakcijoje.

Žinyne rasite visų di-

Toronto Skautų Žiemos Iškyloje 1992 m. sausio mėn 2-3 dienomis WOODLAND TRAILS 
SCOUTS CANADA, AURORA, Ontario vietovėje, ■ Dalyvavo Šie skautai: Darius Sonda, 
Gintas Neuman, Paulius Dailydė, Arūnas Rotke, Paulius Leknickas, Tomas Skrinskas. 
Vadovavo s. 4.4. Otto - Kanados Rajono Vadeiva; v.sl. M. Leknickas - Draugininkas; 
fls. A. Dailydė - Draugininko padėjėjas. Stovykla truko dvi dienas ir vienų naktį. 
Jaunieji skautai patys gaminosi maistų be indų ir mokėsi kaip išsilaikyti miSke reikalui 
ištikus. Nuotr. R.R. Otto

hotelių, restoranųteatru 
ir kitų svarbesnių įmonių 
adresus. Taip pat vyriausy
bės jstaigų adresus, kaip 
ir visuomenininkų ar vyriau
sybės narių, kultdros vei
kėjų adresus. Surašytos 
pagrindinės žinios ir statis
tikos apie Lietuvos ekono
miją, istoriją. Naudingas 
leidinys, vykstartt į Lietuva 
ir kitataučiams, nes para-

• Šv.KAZIMIERO PARAPI
JOS KOMITETO posėdis 
įvyko š.m.sausio mėn. 17 
d., klebonijoje. Sekretoria
vo Linda Pool, kuri pakeitė 
Albiną Astrauskienę.

Diskutuota metinė apy
skaita bei padarytos žy
mios pataisos, HečianCios 
parapijos finansų subalan
savimą. Komiteto pirminin
ku vienbalsiai išrinktas

vyks po pamaldų, Šv.Kazi- 
fniero P-jos salėje, kovp 
mėn. 8 d.

• Šv. KAZIMIERO PjJos 
Auksinio Ratelio nariai 
buvo prisidėję prie Kalėdi
nių Pintinėlių rinkimo, 
paremiant James Lyng 
School mokytojų darbą. 
Jie, kartu su Linda Pool 
dėkoja už dosnią auką,

dėsnių Lietuvos miestų 
žemėlapius, įstaigų, muzie
jų, įmonių .ligoninių ir

Syta anglų kalba. Kaina- 
-$10.

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytoj as-Chirurgas 

(Įiuv.dr. J.MALIŠKOS biurai) 
1440 St.Catharine St.,W.

Pirm., antr., treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

KASOS VALANDOS:
1475OeSeve

9.00-3.00
12.00- 8.00
10.00- 6.00

3907A Rosemont

Pirmadieniais 10.00- 2.00 
3.00- 7.00 
2.00-6.00

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ - LIETUVI Š K A I

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ, IV.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOBILIAI•PREKYBA•ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

Tel. 722-3545; Fax: 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ A.I.B, DONNA SVRAKA A.LB.

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. ;Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon

Dantų gydytoj as-Chirurgas
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 

Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P 1N5, tel: 364-4658

John(Jonas) ZIENKA.
Komiteto valdyba suda

ro: J.Zienka- pirm.(1991 
m.), A.Tušienė (1992 m.), 
M.Taparauskas (1993 m.),
R.Pališaitis (1993 m.), K.
Rašytinis (1994 m.), L.Si- 
monėlis (1994 m.).

• KAZIMIERINIAI PIETŪS

kuria buvo galima pradžiu
ginti mažiau pasiturinčių 
mokinių šeimas.
• Sausio mėn. 12 d. Šv.ONOS 
D-JA atšventė savo gyva
vimo 80-metį metiniu susi
rinkimu ir šauniai paruoš
tais iškilmingais pietumis.

šiai draugijai priklauso 
144 narės.

Suite 701 Tel:866-9297
Montreal, P. Q. H3G 1S5

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: (510-842-1231,
Ext. 1663

PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: 
video kameras, video įrašymo aparatus, televizijas, 
radijas, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: LEON SERVICE, (
5887 Sherbrooke St. W. Montreal tel: (514)-488-3363; j 

Toronte tel: (416)-886-7659.
Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 

National Panasonic M7, GVC, NEC, SONY, SANYO i

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

OOOOOCOO OOOOOOOOOOO OP nooooooooo O O O O Ll

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

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

Progreaiea Volėj esi LIUDAS STANKEVIČIUS 
1053 Albanel Cr., Duverney, Laval.P.Q, H7G 4K7 

Tel: 669 - 8834

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

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tel: (5141-842-9211.

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

1449 rue St. Alexandre Telefonai:

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

Suite 500 A.
Montreal,P.Q. H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

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

Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4U24

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 
SUN LIFE BUILDING.

Montreal, Quebec, H3B 2V6 
Fax: 871-1784; Tel: 871-1430.

STUDIO

PORTRAITS 
PASS EPORT* COMMERCIAL 
MARIAGE * WEDDINGS 
5220 ch. QUEEN MARY rd.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL P.O. H3W1X5 Tel. 481-6608

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & CŪTĖ realties
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALI ŪMINI  J A US DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.

Savininkas - Mike OSKOWICZ 
3351 Belair St.,. Montreal, Que. H2A 2A5

Tel: 721-9496; res: 729-2446

8 psl.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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