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NEAIŠKUS PABĖGĖLIAI
Po neseniai Kanadon 

nelegaliu būdu atplukdytų 
tariamų Indijos pabėgėlių, 
viešoji kanadiečių nuomonė 
apie tokius suktai meluo
jančius atsiradėlius visai 
suprastėjo. Didelė dauguma 
apklausinėtų asmenų pareiš
kė, kad tokius netikrus 
pabėgėlius, norinčius be 
eilės įsikurti Kanadoje, rei
kėtų be jokių ceremonijų 
grąžinti į tuos kraštus, iš 
kurių jie atvyko. Šie atvy
kėliai (dauguma radikalių 
sikhų sektos narių, kurie 
norėtų atsiskirti nuo Indi
jos, panaudodami jėgą ir 
įvairius teroristinius veiks
mus bei atentatus) tvirtina, 
kad jie atvykę tiesiai iš 
Indijos, betgi visiems aišku 
jog tai melas, iš sudrasky
tų ir išmestų dokumentų, 
pinigų, kurie rasti pas 
tuos asmenis, yra aišku, 
kad jie visi atvyko iš Eu
ropos: vieni iš Vakarų 
Vokietijos, kiti iš Danijos 
arba Olandijos. Visi jie 
užmokėjo gana dideles 
pinigų sumas, kad būtų 
nelegaliai išsodinti Kana
dos (Nova Scotia) pakran- 
tėsna. Kanados min. pirmi
ninkas Mulroney rugpjūčio 
mėn. 3 d. Manitoboje, 
lankydamas ukrainiečių ir 
skandinavų kilmės kanadie
čių parengimus, pasakytoje 
savo kalboje užtikrino, kad 
netrukus būsiąs sušauktas 
Kanados parlamentas ir 
specialioje sesijoje priim
siąs griežtesnius imigraci
jos nuostatus, kuriais būsią 
sustabdytas nelegalių imi
grantų, apsimetančių pabė
gėliais, plūdimas Kanadon. 
Anot Mulroney, visi atvyks- 
tantieji Kanadon turės 
paisyti tų pačių taisyklių 
bei nuostatų ir paklusti 
Kanados imigracijos įsta
tymams.

Prieš kelias dienas 
buvo pasklidęs gandas, kad 
dar vienas laivas, gabenąs 
apie šimtą sikhų, plaukiąs 
Kanados link. Pakrantės 
apsaugos karo laivai ir lėk
tuvai ėmė patruliuoti ties 
rytiniais Kanados krantais, 
bet minėtas laivas buvo 
atrastas užsiinkaravęs ties 
Anglijos krantais. To laivo 
savininkas - Kanados pilie
tis, kilęs iš Haiti - pareiš
kė, kad laivo motoras 
sugedęs ir kad jokio žmo
nių krovinio neturėjęs ir 
neturėsiąs. Kai pataisytas 
laivas pajudės vėl Kanados 
link - paaiškės, ar tai 
tiesa.

SOCIALDEMOKRATAI 
(NDP) PIRMAUJA

Liepos mėn. vidury įvy
kusiuose viešosios nuomo
nės apklausinėjimuose net 
41% kanadiečių pasisakė 
balsuosią už NDP, 35% už 
liberalus ir tiktai 23% už 
dabar valdančius konserva
torius. 31% atsakiusiųjų 
pasisakė esą neapsisprendę. 

Toks pirmą kartą Kanados 
istorijoje socialdemokratų 
(NDP, anksčiau CCF) iški
limas ir netrukus po to 
trijų papildomųjų federali- 
nių rinkimų laimėjimas 
labai išgąsdino ne tiktai 
milijonierius ir įvairiausius 
biznierius, neminint jau 
konservatorių ir liberalų 
partijų, bet ir nemaža 
mūsų tautiečių, kurie pri
siklausę Kanados konserva
torių ir biznierių gąsdini
mų, taip pat įtikėjo, jog 
Kanados socialdemokratai 
yra kažkokia pabaisa, 
beveik jau ir komunistų 
partija, kuri nugramzdins 
kraštą prapultin. Blaiviai 
žiūrint į šį Kanados pilie
čių pasisakymą, reikia 
atsiminti labai daug teigia
mų dalykų, kurie atsirado 
šiame krašte tiktai dėl 
socialdemokratinių partijų 
programų. Gi užsienių 
reikalų politika, kurią 
labiausiai perša kairiausias 
šios partijos sparnas (gali
mas dalykas prisidengusių 
prokomunistinio elemento, 
nes komunistų partija 
Kanadoje, nors ir nėra 
uždrausta, tačiau, neranda 
rinkimuose praktiškai jokio 
pritarimo) nėra nei daugu
mai kanadiečių, nei mums 
priimtina. Betgi sunku 
patikėti, kad tokią beato- 
dairinę neapykantą JAV- 
ėms ir Vakarams, NATO 
ir NORAD galėtų NDP 
protingesnė dauguma palai
kyti, nes tai reikštų labai 
greitą ir užtikrintą pralai
mėjimą sekančiuose rinki
muose. O tačiau medicare, 
pensijos, bedarbio pašalpa 
ir kiti visiems kanadie
čiams teikiami patarnavi
mai, kuriuos pradėjo įvesti 
Kanados Vakaruose provin
cinės socialdemokratų 
partijos ir vėliau perėmė 
federalinė liberalų partija 
ir įvedė visoje Kanadoje, 
yra aiškiai pasisavintos iš 
socialdemokratų programos. 
Ir P.E. Trudeau, daugia
metis Kanados min. pirm, 
ir liberalas (kurio šiandien 
daugumas jį peikusių taip 
pasigenda!) yra ne kartą 
pasakęs, jog esąs socialde
mokratas, ir liberalų parti
jos programon įvedęs reika
lavimą būtinų socialinių 
reformų, be kurių senosios 
politinės partijos esą taptų 
tikromis atgyvenomis. 
Tokia atgyvena šiandien ir 
yra Konservatorių partija, 
nors ir pasivadinusi komiš
ku "progresyviųjų koserva- 
torių" vardu, tolygiu "bal- 
tai-juodai" spalvai.

Mūsų manymu, būtų 
visai neblogai, jei NDP 
sudarytų Kanados vyriausy
bę kokiems 4 metams. 
Tada įžūlūs ir įvairūs 
sukti biznieriai ir tarptau
tiniai pasipinigautojai, 
kurie dabar nevaržomi 
lobsta iš Kanados žmonių 
ir žemės _ plėšiamais pini
gais, visiškai nesirūpinda-

Vatikano vaizdas iš lėktuvo.

1949 m. atvyko j JAV.
1930-1944 m. laikotar

pyje nepriklausomos Lietu
vos Valstybiniame Teatre

buvo laikomas vienu iš 
talentingųjų baleto solistų.

Mirė St. .Petersburge 
š.m. liepos mėn. 17 d.

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS:
SOVIETAI ŽADA SUGRĄŽINTI KLAIPĖDOS BAŽNYČIĄ

Lietuvių Informacijos Centras praneša, kad Reuters 
žinių agentūra paskelbė sovietų valdžios ketinimą sugrą
žinti Lietuvos katalikams Klaipėdos bažnyčią, kuri buvo 
pastatyta tikinčiųjų lėšomis ir buvo sovietų valdžios 1961 
metais konfiskuota ir paversta filharmonijos sale.

Sovietų žinių agentūra Tass, kuri pirma paskelbė šią 
žinią liepos 23 d., teigia, kad Klaipėdos bažnyčia bus 
sugrąžinta Lietuvos katalikams dviejų metų bėgyje.

Tass sako, kad „tikintieji pakartotinai prašė tinkamų 
maldos namų. Dabar tikinčiųjų prašymas bus išpildytas". 
Reuters praneša, kad Lietuvos specialistų žiniomis, per 
pastaruosius 15 metų dešimtis tūkstančių lietuvių yra 
pasirašę sovietų pareigūnams skirtas peticijas, reikalaujan
čias Klaipėdos bažnyčios sugrąžinimo. Tai įrodo Lietuvos 
katalikų ryžtingumą, - komentuoja Reuters.

Lietuvių Informacijos Centro žiniomis, šimtai tūkstan-
mi eilinio kanadiečio gero
ve, būtų bent kiek sudraus
minti ir priversti mokėti 
teisingą ir proporcingą 
mokesčių dalį.

Tokių milijonierių sklei
džiamos pasakos, kad jie 

iš NDP valdomos 
Kanados ir kanadiečiai 
nustotų darbo, tėra pasa
kos, nes dar joks vilkas 
nėra bėgęs iš miškų, prie 
kurių ganosi tokios riebios 
avių ir avinų bandos. Kad 
tai nėra gražbylystė liudija 
Europa, Didžioji Britanija, 
Australija ir kiti kraštai, 
kuriuose arba buvo, arba 
tebėra socialdemokratų 
vyriausybės. Visur labai 
gerai sutvarkyti visi socia
liniai reikalai, visur kairie 
ji elementai prisitaikė prie 
daugumos nuomonės ir ge
rokai suminkštino savo 
radikalesnes programas, 
visur milijonieriai ir biznie 
riai gražiai tebesėdi savo 
įmonėse bei bankuose ir 
pinigėliai plaukia jų kiše
nėn, nors ir gerokai valsty
bės prižiūrimi. Gi nuogas- 
tautojai labiausiai turėtų 
pasiguosti šiom dviem 
mintim: 1. NDP dar gero
kai turės paaiškinti savo 
politinę programą kanadie
čiams, kol juos išrinks 
valdyti visą kraštą arba 
suteiks jiems pakankamai 
atstovų, kad taptų veiks
minga ir naudinga opozici
ja ir 2. Jeigu NDP ir 
išrinktų pakankamai atsto
vų ir galėtų sudaryti 
federalinę vyriausybę, po 
maždaug 4 metų juos būtų 
galima išmesti lauk, jeigu 
jų valdymas nepatiktų 
Kanados gyventojams.
JAV POLITINIS TEATRAS 
BAIGĖSI

Lyg amerikiečių pamėg
tose "muilo operose" 41 
dieną trukusi apklausinėji
mų komedija JAV sostinėje 
baigėsi. Prieš visą pasaulį 
JAV save apsijuokino, nes 
ne tiek buvo ieškoma tie
sos, kiek bandoma sunie
kinti savo dabartinę vyriau

MIRĖ SIMAS VELBASIS
Baleto šokėjas, klasiki

nio šokio mokytojas Vel- 
basis Simas g.1911 m. spa
lio mėn. 28 d. Raudėnų 
k., Šiaulių apskr.

Vidurinę mokyklų baigė 

sybę ir prezidentą, kad 
netrukus būsiančiuose rin
kimuose kita politinė parti
ja (demokratai) galėtų iš
rinkti JAV prezidentu savo 
žmogų. Atrodo, kad tų ap
klausinėjimų metu save 
Suniekinti amerikiečiam.'? 
pavyko, pavyko ir supur
vinti savąjį prezidentą. Iš 
šalies žiūrint, dažnai kilo 
mintis, kad jeigu taip būtų 
tardomi tie visi senatoriai 
ir kongreso atstovai, neiš
skiriant ir gudriųjų advoka
tų, kažin kiek purvo, melo 
suktybių ir savo krašto 
išdavinėjimo ir pardavinėji
mo būtų surasta? O taip 
pat, gal būt, paaiškėtų 
tikroji Izraelio rolė, kuri 
šiuose apklausinėjimuose 
buvo visais atvejais pra
leista, tarytym, negirdomis.

LIŪDNA SUKAKTIS
Š.m. rugsėjo mėn. bus 

lygiai 7 metai, kaip seno
vės Persijos, dabar pasiva
dinusios Iranu, palikuonys 
kariauja su savo kaimynine 
valstybe —Iraku. Irane 
gyvena 46 milijonai, gi 
Irake tik 16 milijonų gy
ventojų. Iki šiol žuvusių 
priskaitoma Irake apie 
150,000, o Irane apie 
350,000. Nors abi valsty
bės skelbia pergalę po 
pergalės, Irako pradėtąjį 
karą kol kas nė viena 
nelaimėjo. Jungtinių Tautų 
plenumas neseniai priėmė 
rezoliuciją, įsakančią šį 
baisų karą baigti. Tačiau 
fanatiko ajatolos Khomeini 
vadovaujamas Iranas apie 
tai nė girdėti nenori. At
virkščiai: po neseniai Meko
je įvykusių skerdynių, ku
riose žuvo bent 400 maldi
ninkų ir kurias išprovokavo 
fundamentalistai iš Irano, 
Khomeini dar labiau grasi
na JAV globojamai laivinin
kystei Persijos įlankoje, iš 
kurios į įvairias pasaulio 
šalis plaukia gyvybiniai 
reikalinga nafta. Taip tad 
ši pasaulio dalis vis labiau 
darosi oavojingiausia pašau 
lio parako statine.

okupuojamos Lietuvos.
Jonavoje. 1925 m. įstojo 
į Kauno Valstybinio Teatro 
baleto mokslų ir jų bai
gęs, buvo priimtas baleto 
solistu 1930 m. į Valsty
bės Teatrų.

1944 m. pasitraukė iš

čių lietuvių okupuotoj Lietuvoj apeliavo į sovietinę vy
riausybę, kad sugrąžintų jų bažnyčią. 1979 m. 150,000 
pasirašė peticiją. 1981 ir 1982 m. delegacija vyko į Mas
kvą ir įeikė peticijas Sovietų religinių reikalų įgaliotiniui 
V.A. Kuroyedovui, kuris pripažino, kad valdžia neteisėtai 
atėmė bažnyčią. Viena iš vėliausių peticijų Lietuvoj dėl 
bažnyčios sugrąžinimo, pasirodė š.m. sausio mėn. Ją pasi
rašė 76,000. Šios peticijos autoriai pabrėžė, kad būtų 
galėję surinkti 2-3 milijonus parašų, tačiau juos labai 
persekiojo saugumo ir milicijos darbuotojai.

Pasak Reuters, oficialieji sovietų šaltiniai negalėjo 
pasakyti ar maža, dabar veikianti bažnyčia bus uždaryta 
- ko bijo klaipėdiečiai. Anot Lietuvių Informacijos Cent
ro, 1987 m. kovo 16 d. datuotame pareiškime M. Gorba
čiovui ir Religinių reikalų tarybos pirmininkui K. Kharč- 
niev' ui, dvylika lietuvių praneša, kad Lietuvos TSR mi - 
nistrų taryba numato atimti veikiančią bažnyčią. Pagal 
šį pareiškimą pasirašiusiuosius, net Lietuvos TSR religi
nių reikalų įgaliotinis Petras Anilionis pareiškė, kad jo 
nuomone, Klaipėdai yra reikalingos abi bažnyčios. 1961 
metais statant bažnyčią, Klaipėdoj gyveno 80,000 gyven
tojų, o šiuo metu jau 200,000 - tarp jų, apie 130,000 
katalikų.

Bažnyčios statybą tada vedę buvo areštuoti. 1962 m. 
bažnyčios klebonas kun. Liudas Povilonis, vikaras kun. 
Bronius Burneikis ir dar kiti 5 asmenys buvo nuteisti 
"dėl piKtnaudžiavimų statant Klaipėdos bažnyčią". Reu
ters pastebi, kad kun. Povilonis vėliau buvo pakeltas į 
vyskupus ir dabar eina Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininko pareigas.

Verta pastebėti, kad Klaipėdos bažnyčia tapo persekio
jimo simboliu Vakaruose dėka įvairių šiuo klausimu besirū
pinančių institucijų ir asmenų: jų tarpe - Lietuvių Katali
kų Religinė Šalpa bei Interreligious Task Force (Tarpkon- 
fesinė grupė), kurios aktyviai rinko parašus skleidžiamai 
peticijai, reikalaujančiai Klaipėdos bažnyčios sugrąžinimo: 
Čikagos kardinolas Bernardin, kuris parašė vedamąjį apie 
Klaipėdos bažnyčią; JAV vyskupų konferencija, kuri pa
skelbė rezoliuciją, protestuojančią konfiskavimo veiksmo 
besitęsiantį neteisingumą.

VALSTYBĖS SIENŲ. KLAUSIMAS SUKLUPDĖ POPIEŽIAUS 
APSILANKYMĄ LIETUVOJ, SAKO SOVIETAI

Konstantinas Kharchevas, Sovietų Sąjungos religinių 
reikalų tarybos pirmininkas, teigia, kad sovietų valdžia 
neleido popiežiui Jonui Pauliui II-jam vykti į Lietuvą 
600 metų krikščionybės jubiliejaus proga, nes Vatikanas 
atsisako pripažinti esamas Sovietų Sąjungos valstybės 
sienas, praneša Lietuvių Informacijos Centras.

Pasak "Moscow News" (Maskvos Žinios) savaitraščio, 
kuris liepos 22 d. laidoj atspausdino Kharchevo komenta
rus, pastarasis taip aiškino Maskvos liniją: "Mes esame 
pasiruošę dialogui su visom religinėm organizacijom, 
tačiau yra visiems gerai žinoma, kad Vatikanas nepripa
žįsta mūsų krašto valstybinių sienų ir nuolatos tai pabrė
žia". Kharchevas taip išsireiškė Harvardo universiteto 
teologijos profesoriui Harvey Cox, kuris pokalbyje su 
Kharchev' u paklausė, kodėl Popiežius nebuvo pakviestas 
dalyvauti krikščionybės jubiliejaus iškilmėse Lietuvoje 
birželio mėnesį.

Atsakydamas į prof. Cox klausimą, Kharchevas padarė 
tokį palyginimą: "Turite pripažinti, ar patogu pasikviesti 
svečius į savo namus, jei jie nepripažįsta tavęs, kaip tų 
namų šeimininko?"

Reuters ir National Catholic žinių agentūros aprašė 
šią Cox ir Kharchevo pokalbio dalį, pastebėdamos, kad 
sovietų pareigūno aiškinimas lietė Vatikano atsisakymą 
oficialiai pripažinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos inkorpora
vimą į Sovietų Sąjungą. Reuters sako, kad tai esą pir — 
mas atvejis, kad aukštas sovietų pareigūnas religiniams 
reikalams aiškiai ir viešai nurodytų, kodėl Kremlius "ne
kvietė" Popiežiaus apsilankyti Lietuvoj.



Vi Lietuvos iilaisvinimą! Ui iitikimybį Kanadai ! 
Pear ta liberation de ta Lituanie! LoyautĖ ot> Canada! 
Far liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P .S. Bendradarbiu °r korespondentu spausdinamos minty s ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankralčiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
ii emksto susitarus. Už skelbimų turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŽINIOS:

TARPTAUTINĖ JUODOJO KASPINO DIENA
įvairiose vietovėse jau pradėta ruoštis Juodojo Kaspi

no dienai, kuri įvyks rugpjūčio mėn. 23 d. Tai yra jau 
kasmetinis įvykis, kuriuo mėginama atkreipti ne tik Kana
dos, bet ir kitų valstybių valdžių ir bendruomenių dėme
sį į komunistinės valdžios daromas skriaudas, laisvės 
atėmimą, žmogaus teisių pažeidimą ir 1.1.

Nors sąjūdis prasidėjęs Kanadoje, tačiau jau yra susi
laukęs daug dėmesio ypač Europoje. Tarptautiniame ir 
Kanados Juodo Kaspino komitete KLB atstovauja krašto 
valdybos narys A. Vaičiūnas.

Jeigu dar nesate dalyvavę Juodo Kaspino dienos paren
gimuose ir norėtumėte prisidėti prie tokio įvykio savo 
kolonijoje, prašome kreiptis į to komiteto atstovą.

Jei iš viso dar nėra tokio komiteto jūsų vietovėje, 
prašoma kreiptis tiesioginiai į visos Kanados Juodo Kaspi 
no komiteto būstinę:
Kimberly Saunders, koordinatorė
100 Adelaide St., W., Suite 906
Toronto, Ont. M5H 1S3. Tel.: (416) 368-4935.

Jums bus paaiškinama apie reikalavimus, įsteigiant 
tokį komitetą ir Jums bus prisiųsta daug naudingos me
džiagos, ypač kaip tą įvykį reklamuoti per radiją, televi
ziją ir 1.1.

Tuo pačiu galite kreiptis ir į Algį Vaičiūną, Tel.: 
(416) 762-1777 darbo valandomis arba (416) 245-3209 - 
vakarais.

KLB TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Savo posėdyje, įvykusiame 1987 m. birželio mėn. 1 d. 

krašto valdyba nutarė sušaukti metinį KLB tarybos narių 
suvažiavimą 1987 m. lapkričio mėn. 14 d., Toronte, Lie
tuvių Namų patalpose.

Suvažiavimo kaina vienam asmeniui - $20.
Tolimesnių informacijų prisiusime Tarybos nariams 

anksti rudenį ir bus pranešta spaudoje.
Dar kartą prašome apylinkių pirmininkų, kad praneštu

mėte apie_ mūsų išsiųstų apylinkių pirmininkų ir tarybos 
narių sąrašų tikslumą. Kol kas esame gavę labai mažai 
atsiliepimų.

• KARO NUSIKALTĖLIŲ REIKALU
Jau esate daug ką girdėję ir skaitę apie Desehėnes 

komisijos rekomendacijas ir Kanados valdžios sprendimus 
tuo reikalu.

Mes visi - lietuviai, ukrainiečiai ir kitų rytų Europos 
kraštų atstovai, kurie sunkiai dirbome, esame labai paten
kinti valdžios sprendimais...

Birželio mėn. 24 d., Teisingumo ministeris Ray Hnaty- 
shyn pateikė Kanados parlamento sprendimui valdžios 
pasiūlymus pakeitimams kriminalLūui Kanados teisynui, ir 
imigracijos ir pilietybės įstatymams, kas liečia karo 
nusikaltėlius. Buvo tikimasi, kad neatidėliojant parlamen
tas juos priims, tačiau balsavimas tuo klausimu atidėtas 
rudenio sesijai. Nors buvo norima kuo anksčiau įvesti 
naujus įstatymus, tačiau dabar bus progos giliau išstudi
juoti vasaros bėgyje valdžios pasiūlymus ir padaryti toli
mesnių pakeitimų.

Ateityje atidžiai seksime šio reikalo eigą ir būsim 
pasiruošę į tai reaguoti. Jei jūsų pagalba bus reikalinga, 
kreipsimės į jus, tikėdamiesi, kao ir kaip praeityje, taip 
ir ateityje jūs neatsisakysite padėti.

LIETUVIŲ CHORŲ DĖMESIUI !
Visi lietuvių chorai, ansambliai ir tautinių muzikos instru
mentų vienetai yra kviečiami dalyvauti Jungtiniame Lie
tuvių Chore, pagrindinėse Lietuvos Krikščionybės Jubilie
jaus iškilmėse Amerikoje 1987 m. lapkričio 26-28 d.d., 
Padėkos Dienos savaitgalį, Chicagoje. Taipogi yra kviečia
mi ir Kanados lietuvių chorai.

Pagrindinės šių iškilmių pamaldos, kurių metu giedos 
Jungtinis Lietuvių Choras, įvyks lapkričio 29 d., sekma
dienį, Šv. Mišias atnašaujant kardinolui J. Bernardin.

Kvietimai ir smulkios informacijos šiuo reikalu yra 
išsiuntinėtos visiems Š.A. lietuvių chorams ir ansamb
liams. Yra galimybė, kad ne visi vienetai yra painfor
muoti, kadangi LMS MK-jos turimi adresai gali būti 
nepilni.

Informacijų - kvietimų negavusieji chorai, suintere
suoti šiose iškilmėse dalyvauti, prašomi kreiptis į LMS- 
gos Muzikinės Komisijos pirmininkę Ritą Kliorienę, 24985 
Pleasant Trail, Richmond Heights, OH 44143.

Tel.: (216j~531-6459.
LKJ Vykdomojo Komiteto vardu,
Lietuvių Muzikos Sąjungos Muzikinė Komisija.
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DEŠ1NEJE -

Šachmatininkai, dalyvavę 
ŠALFAS Sąjungos pirme
nybėse , vykusiose šiais 
metais New Yorke.

Iš kairės: Steponas Da
gys, N.Y., Zigmas Blizni- 
kas.N.Y., Vytautas Kulpa, 
N.Y., Juozas Chrolavičius, 
Hamilton, Kanada, Pau
lius Didčpinigaitis, N.Y., 
Arūnas Simonaitis, N.Y., 
Edvardas Staknys,N.Y.

Trūksta dr. Giedrės 
Kumpikaitis ir Juozo Vil- 
pišausko. Dr.Algirdo NAS- 
VYČIO vardo taurę ir 1- 
ę vietą su vienodu laimėtų 
tašką skaičiumi pasidalino 
Z.Bliznikas, J.Chrolavičius 
ir 'A.Simonaitis.

Nuotr: L.Tamošaičio

PRANEŠA ELTA:

"MIESTAI - SESERYS", DRAUGYSTĖ IR
DEZINFORMACIJA

Laikinai atidėtas jau ilgą laiką planuojamas 
Vilniaus ir Madison, Wise, miestų "susigiminiavi
mas". Gegužės 24 d. Madisone įvykęs susirinkimas, 
dalyvaujant Vilniaus burmistrui (vykdomojo komi
teto pirmininkui) Algirdui Vileikiui, baigėsi išeivi
jos laimėjimu. Apie tris valandas užtrukusiųjų 
diskusijų metų, Vileikis į klausimus daugiausiai 
atsakinėjo netiesioginiai arba bandė išsisukinėti. 
Lietuvių delegacijoje dalyvavo Madisono Altos pir
mininkas inž. Algirdas Caplėnas, Romas Vasys, 
Edmundas Saliklis, Vytautas Jaunusonis, viešnia is 
Clevelando, žurnalistė Aurelija Balašaitienė\

Madisono - Vilniaus projekto direktoriai lietu
viams prisipažino padarę klaidų. Jie pareiškė, 
nebekalbėsiantys apie "sovietinį" miestą, pažadėjo 
vengti politikos ir atsiprašė už nepakvietimą vieti
nių lietuvių anksčiau dalyvauti projekto planavime. 
Savo laiške Madisono dienraščiui, "Wisconsin State 
Journal"* (1987.V.30), projekto direktorius Jeremiah 
Cahill pabrėžia, kad Vilnius ne rusų miestas ir kad 
nuo T818 iki 1940 metų Lietuva buvo nepriklauso
ma. Gegužės 24 d. susirinkime dalyvavę lietuviai, 
rašo jis, tvirtino, kad daugelis jų nepritaria jų 
šalies įjungimui į Sovietų Sąjungą ir priminė mums 
kad Lietuva yra istoriniai, kalbiniai ir kultūriniai 
skirtinga nuo Rusijos. "Mes turime suprasti ir 
respektuoti tuos skirtumus", baigia savo laišką 
Cahill.

Tačiau projekto direktoriai laišku informavo 
Madisono Altą, kad jie ir toliau sieks Vilniaus- 
Madisono suporavimo. Projekto tikslas nesąs "patei
sinti sovietų vyriausybės veiksmus," o "suteikti 
progą Madisono gyventojams susipažinti su vilnie
čiais. Mes daug galėtume pasimokyti iš tenykščių., » 
lietuvių, ir jie iš mūsų".

Išeivijos lietuviai taip pat esą galėtų pasinaudo
ti šia proga ir paaiškinti madisoniečiams apie 
politinę padėtį Lietuvoje, planuojamų viešų paskai
tų serijos metu.

Vilniaus-Madisono susigiminiavimo nenustos 
siekę ir sovietai. Vileikį į Madisoną atlydėjęs So
vietinės Santykių tarp Užsienio ir Sovietinių Mies
tų Sąjungos atstovas Juri Menšikov' as pareiškė 
Wisconsin State Journal (1987.V.26) korespondentui 
kad daugiau kaip 100 JAV miestų (įskaitant Los 
Angeles, Eugene, Ore., ir Rochester, N.Y.) geidžia 
būti suporintais su Vilniumi. "Mes galime pasirink
ti," - tvirtino jis, "bet dar neatsisakėme Madisono. 
Anot Menšikovo, Madisone yra racionalių elementų. 
Aš tikiu, kad padėtis gali pasikeisti. Mes lauksim'.' 

Kodėl sovietai, tie "nuoširdūs" taikos ir tarptau
tinės bičiulystės apaštalai rodo tokį entuziazmą 
miestų poravimui? "Miestų-seserų“ gamyba Sovietų 
Sąjungoje yra virtusi svarbia pramone: pastaruoju 
metu yra plečiamas SSRS-Vakarų Vokietijos miestų 
jungimas, vis labiau telkiamasi į JAV-es. Kremliaus 
valdininkai žino, kad toksai miestų bičiulystės 
žaidimas, žaidžiamas pagal totalitarines taisykles, 
teikia nepaprastų galimybių dezinformacijai ir 
užsieniečių mulkinimui. Nuoširdiems, bet su sovie
tiniu totalitarizmu menkai susipažinusiems ameri
kiečiams, vokiečiams, prancūzams duodama galimy
bė susitikti ir "taikos labui" bendrauti su "sovieti
niais žmonėmis" - aparatčikais ir profesionalais 
propagandistais, su draugiškom šypsenom kartojan
čiais standartinius melus. Vienas "miestų-seserų" 
propagandos tikslų Kremliui yra įtikinti amerikie
čius, kad "savanoriškai į tarybinę tautų šeimą įsi
jungę pabaltiečiai yra laisvi ir laimingi", t.y. įtei
sinti sovietinę okupaciją. Sovietų Sąjungoje apsilan
kę užsieniečiai stropiai prižiūrimi ir supažindinami 
su panašia aparatčikine "liaudimi".

Apie tuos tikslus atvirai kalba Lietuvos komu
nistinė spauda. Tiesos 1987 m. vasario 7 d. nume
ryje skaitome, kad Lietuvos draugystės ir kultūri
nių ryšių su sužsieniu draugija "stengiasi skleisti 
tiesą apie realųjį socializmą, visapusiskai ir įtiki
namai parodyti Tarybų Lietuvos laimėjimus, "neiš
ardomą daugianacionalinės Tarybų valstybės tautų 
draugystę, nuolatinį tarybinės- demokratijos vysty
mąsi. Didelis dėmesys draugijos darbe skiriamas 
taikingos TSKP ir Tarybinės vyriausybės politikos 
propagavimui". Gegužės 19 d. Tiesoje ("Atsiveria 
Vilties Langas") Osvaldas Aleksa , Tarybinių drau
gystės draugijų sąjungos delegacijos narys, pasigar
džiuodamas pasakoja, kaip jis mulkino kvakerius, 
gubernatorius ir intelektualus nuo Iowa valstijos ir 
Manhattan' o. Aleksa džiaugiasi, kad jo ir kitų apa- 
r.atčikų pastangos sėkmingos - anksčiau sovietais 
nepasitikėję amerikiečiai dabar "mokosi tarti žo
džius "perestroika" ir "glasnost".

Grrįžtant prie Vilniaus -Madisono poravimo 
entuziastų , jiems reikėtų priminti, kad gerų norų 
neužtenka. Norint pagerinti pasaulį ir pasitarnauti 
taikai, reikia pirmiausia susipažinti su to pasaulio 
istorija ir totalitarizmo bei imperializmo tikrove.

DAUG NEIŠSPRĘSTŲ MĮSLIŲ
Mūsų tautos istorija yra labai turtinga ir garbinga, 

bet joje glūdi daug neaiškumų, sakytum, lyg kokių mįslių
Skaitydamas "Draugo" atkarpą "Jaunystės keliais", 

parašytą Tenisono, radau paminėtą Tvėrių pradžios mo
kyklą (rusiškai "Tverskoje narodnoje učilišee), kurią jis 
lankė prieš Pirmąjį pasaulini karą. Tvėriai - miestelis 
Žemaitijoje. Ten pat - Tvėrių girininkija. Kitame "Drau
go" numeryje (98) radau pulkininko A. Tvero nekrologą. 
Švenčionių apskrity (Vilniaus krašte) yra Tver=čių mies
telis (Prof. A. Voldemaro gimtinė). Šone Maskvos seniau 
buvo Tverų gubernija (Tverskaja gub.), dabar Kalinino 
gubernija, o dar daug seniau, mūsų kunigaikštis Algirdas 
vedė Tvėrės kunigaikštytę. Kyla klausimas, ar gal tos 
Tvėrės apylinkėje gyveno anais laikais lietuviai, tokia lyg 
.sala, vadinami galiniai. Man besimokant rusų gimnazijoje 
(prieš I-mą pas. karą) buvo minimi, berods, apie Tvėrę 
gyvenentieji "goliad" - galiniai. Tad ar ne įdomus Tvėrės 
vardo pasklidimas?

Tą pat geografiją besimokant, buvo minimos tryš lie
tuviškos gubernijos: Kauno, Vilniaus ir Gardino. Iš Vil
niaus septynių apskričių, penkiose gyveno kaimuose kata
likai, o dviejose (arčiau Minsko), stačiatikiai. Atrodo, kad- 
tie Vilniaus katalikai buvo lietuviškos kilmės, nors jau 
nebe visi kalbėjo lietuviškai. Tuo metu ėjęs 3 sykius į 
savaitę laikraštis "Viltis" Vilniuje nekartą rašė, kad Vil
nijoje yra vietų, kur seneliai tebekalba lietuviškai, vaikai 
jau kalba "po prastemu" (gudiškai), o jų vaikai - jau 
lenkiškai. Gi kad pavardės anais laikais (ypč 19-to am - 
žiaus ir seniau) buvo lenkinamos, parodo mano senelio 
kunigo Valevskio pavardė, į kurią buvo iškeista pirmykštė 
Valiūno pavardė. O jau to senelio sūnėnas, o mano dėdė, 
gimęs 1857 metais (miręs 1918) ir buvęs Svirių dekanas, 
išlaikė savo Valiūno pavardę.

Skaičiau "Drauge" apie lenkų kardinolą Gulbinskį, 
kuris pripažįsta savo lietuvišką kilmę ir jo pavardę, prieš 
prisegant lenkišką galūnę, matomai buvo Gulbinas.

Bet išliko salos (dabąr prijungtos prie Ęąltgudijos) su 
lietuviškais kaimais, nes ten pasitaikė lietuvių kinigų, 
kurie sulaikė ištautėjimo eigą. Ir dabar tu spręsk (tikra 
mįslę), kur yra tikrieji etnografinės Lietuvos rubežiaif 
sovietų nustatytos Tarybinės Lietuvos sienos paliko ne
gailestingam sugudinimui tas lietuviškas Vilnijos salas.

Arba vėl, kokia neišspręsta mįslė yra vadinamoji 
Mažoji Lietuva ir jos lietuvninkai. Kaip atsitiko, kad Ryt
prūsių _ gyvenvietėse beveik iki Karaliaučiaus, atsirado 
lietuviškai kalbantieji? Gal kas galvoja, kad senprūsių 
kalba buvusi tapatinga lietuviškajai. Bet iš tikrųjų taip 
nėra.

"Akiračiuose" pasirodė (1986 m.) straipsniai (Hermano 
Venslovos) apie prūsų kalbą ir buvo nurodyti prūsų kalbos 
pavyzdžiai, kurie įrodo jų kalbos skirtingumą.

Steigiant Izraelio valstybę, Palestinos gyventojai ara
bai, _ gelbėdami savo gyvybę, buvo priversti masiniai bėg ■ 
ti iš senų gyvenviečių, ir tų palestiniečių pabėgėlių skai
čius toli prašoka milijoną. Ar nepanašiai įvyko po didžio
jo prūsų sukilimo 13 - tame amžiuje; prūsai buvo paskelb
ti už įstatymo ribų ir buvo negailestingai žudomi. Tad jų 
daugelis išbėgo ir pasiekė Lietuvą, kuri juos priglaudė. 
Čia jie pagyveno keletą generacijų ir, pramokę lietuvių 
kalbos, sulietuvėjo. Taigi, tų pabėgėlių palikuonys 15- 
tame amžiuje (spėjama 1405-22 m.) grįžo į šiaurinę Ryt
prūsių dalį, nes beatodairinis prūsų persekiojimas nebebu
vo vykdomas, ir jie daugumoje jau vartojo lietuvių kalbą 
Taip štai, ir atsirado vokiečių vadinama "Klein Litauen - 
-Mažoji Lietuva. Taip samprotauja ir dabar naujai susior. 
ganizavę senieji ("atgimę") prūsai, kurie vokiškai save 
vadina "prussen", o ne "preussen". "Tolkemita"- taip 
pasivadino jų naujoji bendruomenė, ir pagal senprūsių 
palikuonių užsilikusias pavardes stengiasi į savo organi
zaciją pritraukti kuo daugiau narių. Be to, pagal ištiku
sius senprūsių raštiškus palikimus, jie stengiasi atgaivinti 
seną prūsų kalbą: jie turi savo žodyne 1,500 (kitų tvirti
nama 2,250) žodžių. Ar jiems pavyks išspręsti senprū
sių kalbos atgaivinimo mįslę ir ar jie pritrauks senprū
siškos kilmės (pagal pavardes) jaunimą, parodys ateinan
čių kelerių metų bėgis.

( Nukelta į 3 psl................................. )

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ. I
Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pa- 
Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 

skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose

lietuviškai
grindinis 
palūkanos 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dali turto pali
kime 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 Blocr

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6 j
Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos -I

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



SANTAROS-ŠVIESOS 34
SUVAŽIAVIMAS

Ilona Gražytė-Maziliauskienė Santaros-Šviesos trisdešimt 
ketvirtame suvažiavime Tabor Farmoje, Sodus, Mich., 
rugsėjo 10-13 d.d. skaitys paskaitą "Feministinės literatū
ros kritikos problemos ir metodai".

Julius Šmulkštys Santaros-Šviesos suvažiavime Tabor Far
moje rugsėjo 10-13 d.d. nagrinės "Naująjį konservatizmą 
Amerikoje".

Birutė Ciplijauskaitė Santaros-Šviesos trisdešimt ketvirta
me suvažiavime Tabor Farmoj, Sodus, Mieh., rugsėjo 
10-13 d.d. skaitys paskaitą ."Tautipis sąmoningumas ir 
universali estetika XX amžiaus pradžios Lietuvoje".

Mykolas Drunga Santaros-Šviesos suvažiavime Tabor Far
moje, Sodus, Mich., rugsėjo 10-13 d.d. nagrinės "Moralinį 
kūrybingumą sisteminio amoralumo sąlygomis".

Rimvydas Glinskis Santaros-Šviesos suvažiavime rugsėjo 
10-13 d.d. Tabor Farmoj, Sodus, Mich., kalbės apie "Ar
chitektūros paminklų apsaugos ir jų restauracijos proble
mas Lietuvoje.“

Violeta Kelertienė Santaros-Šviesos suvažiavime Tabor 
Farmoj, Sodus, Mich., rugsėjo 10-13 d.d. skaitys paskaitą 
"Tarp novelės ir romano - šiuolaikinė apysaka Lietuvoje'.'

Romas Misiūnas trisdešimt ketvirtame Santaros-Šviesos 
suvažiavime Tabor Farmoj, Sodus, Mich., rugsėjo 10- 
13 d.d. apžvelgs "Krikščionybės įvedimo Lietuvoje šiandie
ninius svarstymus”.

Kęstutis Paulius Žygas Santaros-Šviesos suvažiavime 
Tabor Farmoje, Sodus, Mich., rugsėjo 10-13 d.d. kalbės 
apie "Kičo pergalę".

Kęstutis Nakas Santaros-Šviesos suvažiavime Tabor Far
moje, Sodus, Mich., rugsėjo 10-13 d.d. pasirodys su 
teatrine programa "Amžių nusikaltimas".

Ginta Remeikytė ir Liūne Sutema dalyvaus Santaros- 
Šviesos suvažiavime Tabor Farmoje, Sodus, Mich., rugsėjo 
10-13 d.d. poezijos vakare.

PAMINKLO ŽUVUSIEMS 
UŽ LIETUVOS LAISVĘ 
GARBĖS KOMITETAS

Dr. J.Žmuidzinas
Lietuvos Generalinis Konsulas

Dipi.inž. J.V.Danys
PLB Garbės Teismo narys

Kun. P.Dilys
Lietuvių Evangelikų-Liuteronų 
išganytojo Parapija, Toronte

Kun.dr. J.Kubilius, SJ 
Vilniaus šaulių R-nės Kapelionas

J. KrikStoiaitis 
KLB Krašto V-bos iždininkas

Adv. J.Kuraitė - Lasienė 
buv. KLB Krašto V-bos p-kė

Kun. J.Liauba, OFM
Hamiltono Aušros Vartų Pa. klebonas

Dr. P.Lukoševičius 
buv.KLB Krašto V-bos p-kas

Adv. A.Pacevičius
KLB Krašto V-bos p-kas

Kūrėjas-Savanoris S. Pociūnas
L. K. Kur.- Sav. Toronto Skyriaus 
Valdybos p-kas

Kuru A.Simanavičius, OFM
Toronto Prisikėlimo Par. klebonas

H.Stepaitis
Kanados Lietuvių Fondo V-bos p-kas

PAMINKLO STATYMO
K O M I S I JA

S . Jokūbaitis - pirmininkas
M. Abarius
P. Kanopa
V. Pečiulis
S. Petkevičienė
B. Savickas

(...............Atkelta iš 2 psl.)
DAUG NEIŠSPRĘSTŲ MįSLIŲ

LŠST
VILNIAUS ŠAULIU RINKTINĖ KANADOJE
LITHUANIAN GUARD ASSOCIATION VILNIUS OF CANADA 

ASSOCIATION CANADIENNE DE LA GARD LITHUANIENNE •• VILNIUS-.

KANADOJE STATOMAS PAMINKLAS 
ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ.

Lietuvos sūnūs ir dukros, amžių tėkmėje, ant Lietu
vos Laisvės Aukuro sudėjo tūkstančius gyvybių.

Kūrėjų-savanorių, karių, šaulių ir partizanų 
uždegtoji Laisvės liepsna teberusena ir dabar-mūsų 
pavergtoje Tėvynėje ir išeivijoje.

Mes likusieji, su didžia pagarba turime nusi
lenkti prieš Juos ir neužmiršti tų ,kurie kaip did
vyriai žuvo Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo ko
vų laukuose, Klaipėdos krašto atvadavimo ir 1941 m. 
sukilėlių gretose, 1944-54 m. Tautos, herojiško, 
ginkluoto, Miško brolių, partizanų, Laisvės kovoto
jų žygių eilėse.

Mes privalome. Jų žygius, jų vardus tinkamai 
pagerbti, ir visa tai perduoti mūsų Tautos ateinan- 
čiom kartom.kad ir jiems Lietuvos Laisvės Ugnis bū
tų. gyva ir nemari.

Vilniaus Šaulių Rinktinė, apjungianti visus 
Kanadoje esančius šaulius, 1986 m.balandžio mėn.26 
d. Rinktinės Atstovų suvažiavime priėmė nutarime^, 
visiems ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ pastatyti PA
MINKLĄ, šv.Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje,
Ontario, prie Toronto.

Statomas paminklas ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAIS
VĘ yra skiriamas visiems tiems, kurie žuvo už musų,
Tėvynės Lietuvos Laisvę. Nepriklausomybės kovų lau
kuose, kūrėjams-savanoriams, kariams, partizanams, 
šauliams, 1941, ir 1944-54 m. sukilėliams..Laisvės 
kovotojams.ir visiems tiems, kurie okupacijų metais 
žuvo, ir tebežūsta kalėjimuose, koncentracijų lage
riuose, Sibiro tremties taigose.

Nuo galingo ir pergalingo Gedimino kardo drebėjo 
lenkai. Kai jo duktė ištekėjo už mozūrų kunigaikščio, 
pasogos vieton, jis grąžino 25,000 lenkų belaisvių. Bet 
kas vyko vėliau - vien nesibaigiantieji karai su kryžei
viais, totoriais 'ir kt. Jei Gedimino' sūnus Kęstutis dau
giausia kariavo su kryžeiviais, tai jo brolis Algirdas net 
tris sykius buvo nužygiavęs ir apsupęs Maskvą, bet jos 
paimti negalėjo. Ne kiek taikingiau praėjo ir Vytauto 
valdymo laikai. Kokią milžinišką auką sudėjo mūsų ne
skaitlinga tauta mūšyje su totoriais prie Vorkslos (1399), 
kur žuvo visa mūsų anuolaikinė jaunuomenė. Ties Žalgiriu 
kovoje (1410 m.), kuri, nors ir buvo pergalinga, bet vėl 
labai nuostolinga žuvusiais bei sužeistais kariais. Kai 
veik du šimtmečius su nedidelėm pertraukom tiek daug 
kariauta, tai mūsų tauta, kad ir labai karinga, tragingai 
nukraujavo.

Tad, ambicingų mūsų kunigaikščių "meteoriniai" laimė 
jimai, išplečiant Lietuvos valdas - teritorijas nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų, buvo neilgos tąsos. Jau tuoj po Vytauto 
mirties ir ypač po unijos su lenkais, prasidėjo Lietuvos 
teritorijos siaurėjimas, mažėjimas. Kariaujant už tautos 
išlikimą arba už jos teritorijos išplėtimą, visai nebuvo 
atsižvelgta į tautos kultūrinę plėtotę, kuri, nespėjusi 
užsimegzti, buvo visai sužlugdyta kartu su krikščionybės 
įvedimu. Kur tai matyta ar girdėta, kad krikštijant tautą 
nebuvo podrauge ruošiami lietuviai kunigai, nes argi 
Krokuva galėjo paruošti Lietuvai lietuviškai kalbančius 
dvasininkus? Istorija taipgi nieko nemini apie likimą 
senovės gamtos (ne "pagonių") tikybos dvasininkų, taigi, 
krivių, vaidilų ir kt. Ar gal jų dalis buvo išžudyta, ar 
gal dalis pasitraukė į nepraeinamas girias, - negi jau 
nebvo pavartota prievarta, keičiant seną mūsų tikybą į 
nepakenčiamą, kryžeivių kardu peršamą, krikščionybę. 
Jei ir buvo užsilikę kokie pėdsakai ar senovės palikimai 
tos senos tikybos, tai naujos tikybos pasekėjai neabejoti
nai tuos pėdsakus visus sunaikino ir mums paliko tik neiš
sprendžiamą mįslę.

Kodėl kitų tautų krikščionėjimas (tų pačių lenkų ar 
skandinavų, čekų ir kt,) nesužlugdė jų tautinės kultūros 
plėtojimosi, nes juk krikščionybė skelbėsi ir buvo daugia
kalbė. Kas tie anų laikų mūsų didikai - bajorai, kurie be 
jokios savigarbos ir be jokios atodairos sulenkėjo? Kas 
dabar tas senovės nuotykių mįsles beatspės?

Taigi, ar ne keista, bet podrauge liūdna ir žiauru, 
kad galinga ir karinga lietuvių tauta ne taip ilgai po 
krikšto pavirto į belaisvių - baudžiauninkų tautą, kurios 
lietuviškas žodis buvo "prastas", sulenkėjusiai diduomenei 
netinkamas. Juk daugelis tautų priėmė (anksčiau ar vė - 
liau) krikščionių tikėjimą, bet negirdėti, kad kuri tauta, 
būtų kultūriniai žlugusi, taigi, netekusi savo diduomenės 
ir kad jos kalba būtų suniekinta, pavadinta prasta, pago
niška kalba. Kas išspręs tuos senovės nuotykius ir tą 
lenkų kalbos prievartinio brukimo mįslę?

Kokie staigūs tautos gyvenimo etapai! Iš laisvos, 
gamtą garbinamos ir galingos milžinų tautos, po ilgų, 
ypač su kryžeiviais, 200 metų užsitęsusių karų, ji perei
na į krikščionybės etapą, kuri tautai lėmė 400 metų 
užsitęsusią baudžiavos vergiją.

Dabar vyksta naujas tautos gyvenimo etapas: Lietuvą 
okupavo svetima šalis ir jau krikščionybė visokeriopai yra 
persekiojama vardan naujo partinio kulto - marksizmo, 
kuris visokeriopai (materialiniai ir dvasiniai) varžo tautą. 
Tad vėl prievarta verčiama vergauti svetimiesiems die
vams.

Yra didelė mįslė, kiek ligai pasyvi krikščionybė išsilai
kys prieš beatodairiniai kovojantį komunizmą, kuris ryž
tingai siekia užvaldyti visą I pasaulį.

J. Valiūnas
1987. VIII. 6

HOW SOVIET OFFICIAL EXPLAINS PAPAL TRAVEL BAN

A ranking Soviet official in Lithuania, the only pre
dominantly Roman Catholic country in the Soviet Union, 
explains that Moscow could not allow a papal visit to 
Lithuania because of:
1/ Anti-Soviet "propaganda" on Vatican Radio, particular
ly in Lithuanian broadcasts,
2/ Vatican criticism of liberation theology,
3/ The irregular canonical status of the Archdiocese of 
Vilnius,
4/ The Pope's support for Lithuanian emigres.

Responding to the "propaganda" charge against Va
tican Radio, the editors of the Lithuanian program at 
Vatican Radio commented that "the purpose of our broad
casts is to allow our listeners to hear the voice of our 
Supreme Pastor to set forth the teachings of the Catho
lic Church and to discuss the ethical and social issues 
believers face in the contemporary world. If our news- 
oriented approach to the above is considered anti-Soviet, 
so be it. To many believers in Lithuania, we are their 
single lifeline to the Church and the outside world".

Referring to coment on liberation theologie, Msgr. 
Ladas Tulaba, Rector Emeritus of the Pontifical Lithu
anian College in Rome and Canon of St.Peter's Basilica 
said: "It is ironic to say the least, for the Soviet Union, 
a self-proclaimed atheist state, to champion any kind 
of theology. One wonders whether the atheists are inte
rested in theological truth, or in their political agenda".

Lithuanian Information Center

Viduklė
On October 3, 1985, Miss Adelė Jucevičiūtė, a resi

dent of Viduklė, was summoned to the rayon. The KGB 
chief asked how she had dared to pray aloud in church 
for the incarcerated pastor of the parish Father Alfon
sas Svarinskas, and for the arrested priests and priso
ners. The chekist affirmed that it was not permitted in 
church to pray aloud for state criminals such as the 
.arrested priests.

The girl explained that neither she nor the other 
parishioners know of any crimes of the part of Father 
Alfonsas Svarinskas or the other priest-prisoners. On the 
contrary, they saw only their self-sacrificing work, pa
tience and struggle against drunkenness. Thanks to Fa
ther Svarinskas, most people in the parish do not use 
intoxicating drinks on the occasions of funerals or memo
rial services. And who can measure how much they have 
helped the faithful?

The KGB agent persisted, saying that the Constitu
tion forbids audible prayer in church, and he demanded 
that she sign a pledge saying that she would not pray 
any more. Miss Jucevičiūtė protested, saying, that since 
childhood she had been praying at home and in church, 
that she would go on doing so, and that she would not 
sign any pledge.

The investigator was interested in knowing whether 
the young women listens to Vatican Radio broadcasts. 
She said that she did and asked whether it was illegal. 
The KGB agent said that listening was permitted, on
ly it was forbidden for two people to discuss the broad
casts they had heard or draw conclusions from them.

On March 25, Adelė Jucevičiūtė was again summoned 
to KGB headquarters. Once again, there were the same 
questions and treats, but the girl did not make any 
pledges, either verbally or in writing. LKB Kronika, Nr.72

BALTŲ VETERANŲ LYGOS KANADOJE p-kas Stasys 
J okubaitis yra gavęs šį raštą sąryšyje su 
Dech€*nes Komisijos siūlytomis rekomendacijomis .

* The Honourable L honorable '
Ray Hnatyshyn. P C o C. M P.C P C R Depute

Mr. S. Jokūbaitis 13, 1987
President
Baltic Veterans' League in Canada
23 Alhambra Avenue
Toronto, Ontario
M6R 2S4

Dear Mr. Jokūbaitis:
The Right Honourable Brian Mulroney, Prime Minister 

of Canada, has forwarded to me your correspondence of 
January 31, 1987, concerning the Commission of Inquiry 
on War Criminals and the creation of a special investi
gative body.

As you may now be aware, I tabled in the House of 
Commons Bill C-71 "An Act to amend the Criminal 
Code, the Immigration . Act, 1976 and the Citizenship 
Act", which sets out proposed amendments to the approp
riate federal legislation in order that we may deal ef
fectively with the problem of war criminals.

In the report of the Commission of Inquiry on War 
Criminals, Mr. Justice Deschenes recommended against 
the creation of an organization similar to the Office of 
Special Investigations in Washington. The government 
agrees with this recommendation, and therefore has no 
intention of creating such organization.

Moreover, the government agrees with the Commis
sion's recommendation that any investigation warranted 
by particular case should be carried out in a manner 
consistent with Canadian standarts of law and evidence, 
and within the framework of existing Canadian institu
tions, namely the R.C.M.P. and the Depatment of Jus
tice.

I trust this will help alleviate your concerns regar
ding the matter you raised.

With kindest regards, I remain, Yours sincerely,

Ray Hnatyshyn

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI !

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą, laisvame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas 
įvairiuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ia 
skatina.

REMKIME TAUTOS FONDAu
aukomis, • darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas ar palikimus siąskime T autos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 NORWICH Rd. STONEY CREEK, Ont. L8E 1Z6
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Scena iš TROILUS ir CRESSIDA, William Shakespeare. 
Stephen Russell- Achilo ir Nicholas Pennell -Ulvso 
vaidmenyse. Nuotr: Michael Cooper

PASKUTINĮ TROJOS MŪŠĮ NULĖMĖ PATRANKOS
Alfonsas Nakas

Liepos 4-sios vakare Festivalio teatre matėm Willia- 
mo Shakespeare Troilus and Cressida. Literatūros kritikai 
nesutaria dėl šio veikalo žanro, vieni vadindami komedija, 
antri tragedija, treti tragikomedija. Man regis, tretieji 
teisingiausi.

Režisierius David William veikalą sušiuolaikino ir 
bandė ryškinti komiškąsias seenas kiek begalėjo, vietomis

versdamas vulgariu farsu. Tik baisi Hektoro mirtis besi
juokiančius pritildė. Tai įvyko veikalo gale ir salę palik
dami žiūrovai nebegalėjo net šypsotis.

Troilus and Cressida Stratforde statoma išvis tik
antrąjį kartą per 35-rius metus, pirmąkart po bene dvie
jų dešimtmečių. Ši drama viena iš Shakespear'o ilgiausių 
ir nuobodžiausių. Pirmuose poroj veiksmų nieko dramatiš
ko neatsitinka, o posėdžiauja ir posėdžiauja tai graikų, 
tai trojėnų karvedžiai, skyrium arba kartu. Tik nuo trečio
jo veiksmo atsiranda meilės intriga, o penktojo gale 
užverda trumpas, karštas mūšis.

Režisierius David William ir dailininkė Debra Hanson 
graikų karius ir generolus aprengė šiuolaikinėm britų 
uniformom, o trojėnus - baltai, bene marokietiškai, ilgais 
iki kelių švarkais, ant galvų - turbanais. Jeigu graikų 
britiškos uniformos tik elegantiškos, tai trojėnų ir bran
gios, ploniausios medžiagos, o turbanai nusagstyti brang
akmenių diademomis. Achilas vienu metu dėvėjo tokia 
skaisčiai raudona uniforma, išpuošta medaliais ir aukso 
antpečiais, kad Trečiojo nacių Reicho maršalas Herrmann' 
as Goeringas matydamas būtų pažaliavęs iš pavydo... 
Graikų karžygiai ir generolai uniformas keitė, čia dėvėda
mi rusvai žalsvas, kariuomenės, čia mėlynas, jūreivių- 
admirolų. Akį vėrė ponių, panelių, kurtizanių rūbai, jų 
spalvos, jų puošnumas. Tokių Stratforde seniai bebuvom 
matę. Nepamiršo statytojai nė šiuolaikinės butaforijos: 
posėdžiuose karžygiai klausė radiją, baliuose dainininkai 
naudojo mikrofoną, mūšyje šautuvus ir į scenos vidurį 
įvežė didžiulę, ilgavamzdę patranką. Nebekalbėsiu apie 
tokias civilizacijos smulkmenas, kaip tualetų būdeles, 
kurių vienoje Ajexas prieš publiką net gamtos reikalą 
atliko...

Puoton vyrai atėjo apsirengę moterų sukniom, apsi
karstę papuošalais, o moterys - karių uniformom. Puotos 
viršūnė - trojėnų pagrobtoji Menelajaus žmona Elena, dėl 
kurios šis karas ir vyko. Ją į sceną įvežė milžiniškam 
sidabro kiaušiny, kurį atvožus jos grožis žavėjo ne tik 
trojėną Parį, bet ir kiekvieną žiūrovą. Nepamanykit, kad 
tarp lėbaujančių trojėnų ji būtų ašaras liejusi. Ne, ne, 
jos šypsena nedingo, išskyrus momentus, kai bučiavo 
Parį. Matėm apsčiai perversijos, Achilo ir Patroklo pasi
bučiavimų į lūpas, Taurųjį Hektorą, kuris dvikovose nuga
lėjęs pirma Ajexui, paskui Achilui dovanojo gyvybę, be
ginklį nugalabijo penkių ar šešių žudikų grupė. Pirma 
atskirai išlupo jam po vieną akį. Paskui Achilas, po ilgo 
bučinio į lūpas, durklu pervėrė krūtinę, nuplėšė dalį dra
bužių, sugestyviai sceną užtemdžius ir nušvietus įsakė 
pririšti prie žirgo uodegos ir valkioti po mūšio lauką...

Tai kai kurie šio turtingo, dažnai stulbinančio, pastaty
mo momentai. Visų neišpasakosi.

Kalbant apie aktorius, iš netoli 30-ties, apie tuzinas 
buvo labai gerų, ryškių. Vienas iš pačių ryškiausių, kad 
ir gerokai šaržuotas - Edward Atienza, vaidinęs ciniką 
Thersites. Stephen Russell ilgai liks žiūrovo atminty kaip

Raimundas Filip
ŠTAI IR JURGINAI

DAUG DAUG 
SAULĖS.
FOTO OBJEKTYVŲ 
BIJANTYS 
ŽIEDLAPIAI.
ANGELŲ 
SKĖČIAI.
BRANGAKMENIO 
RAUDONO 
BUČINIAI.
MEDVILNINIAI
KAČIUKAI
MIEGANTYS
VAIKŲ VEŽIMĖLYJE.
TOKIA TAI
TOBULYBĖS
TROKŠTANČIOJO
POPIETĖ.

Iš anglų kalbos vertė 
Henrikas Nagys

žiauruolis, arogantas, iškrypėlis Achilles. Nicholas Pen
nell - šaltakraujis, kiek sarkastiškas graikų generolas 
Ulysses. James Blendick - karštakraujis graikų karžygys 
Ajax. Peggy Coffey, pagrindinėj moteriškoj Cressidos 
rolėj buvo visais atžvilgiais puiki. Kitą dieną ją matęs 
kitoj svarbioj rolėj įsitikinau, kad tai didelės ateities 
jauna aktorė. Tandy Cronyn gražuolės Elenos (Helen) 
rolėje tokia ir pasirodė: gražuolė, žinanti savo vertę, 
mokanti gražuole būti. Jerry Etienne, atlikęs didelį ir 
sunkų Troilaus vaidmenį, yra toks "nice guy", kurio veidą 
iš pirmo karto sunku įsiminti. Jo vaidyba buvo gera, 
išskyrus gal tik momentus, kai per daug verkšleno Cressr 
dą prarasdamas. O juk jis, vyresniajam broliui Hektorui 
žuvus, turėjo vadovauti trojėnų kariuomenei. Beje, John 
Bourgeois karžygio Hektoro rolę atliko pasigėrėtinai 
stipriai ir didvyriškai.

Nors pora savaičių prieš spektaklį skaičiau knygą, 
negalėjau suprasti, ar režisierius daug tų nuobodžių "posė
džių" iškarpė, jei iš vis ką nors iškopiuravo. Kad publika 
neužmigtų, prikaišiojus šokių ir mūšių, spektaklis išsitęsė 
į tris ir ketvirtį valandų.

Šio vaikalo spektakliai vyks iki sezono galo, spalio 
3U-tosios. Bilietų iš anksto užsisakyti nebūtina.

KA I „J’RABYLAMA KANADOS INDĖNŲ VARDU

W.P. K i n s e I 1 a 
SVAJONĖS

- Ei, Šilai! - šūktelėjo man Frankas Tvoros-Kuo- 
las - ar ten ne tavo seniokas?

Ir jis dūrė pirštu Į New Edmonton viešbučio barę, 
kur stovi toks tipas prie stalelio ir šnekasi su žmonėmis. 
Tipelis atgręžęs mums nugarę, bet man lengva atspėti, 
kad tai mano tėvas ir man surakina staiga pilvo raume
nis, tarsi būčiau laikęs ilgai užėmęs kvapę.

Tai šeštadienio vakaras, ir mudu su Franku esam 
pasiskolinę Louis Kojoto sunkvežimuką ir nudrožę Ed- 
montonan su savo mergaitėmis. Sadie Vienažaizdė - ma
no mergina. Connie Didčarlis - jo. Mudu su Sadie nuė
jom ir gavom kambarį Albertos viešbutyje už septynius 
dolerius nakčiai ir tame kambary yra atskira prausykla, 
o tualetas - apačioj koridoriuj su vonia ir kitkuo. Ten, 
vienok, yra lova tik' vienam ir tai ne kažinkas, kadangi 
Frankas ir Connie turės Įsliūkint per gaisrinę laiptinę 
Bet Frankas - jis visę savo gyvenimą miega ant grindų 
ir man rodos, kad dar viena naktelė ant jų kažko nepa
keis.

Aš jau daug kartų esu męstęs kaip pasijausiu, jei 
vėl išvysiu prieš save Tėtį. Aš seniai nebuvau jo matęs, 
nuo tadat kai man buvo gal dešimt, gal vienuolika metų. 
Paulius Sermuonkailis, mano tėvas, buvo - visi su tuo 
sutiks - tikras pasturlaka. Kai jis gyveno su mumis, jis 
daug gėrė, o kai gerdavo, suniekšėdavo. Bet Tėtė nebū
davo geru net ir blaivas. Jis nemylėjo nė vieno savo 
vaikų, o ir mamos ne kę labiau. Aš visada stebiuosi, 
kodėl tokie žmonės, kurie taip nesavi, gyvenime pasida
ro sau tokias šeimas.

Jis stoviniuoja ir dar valandėlę šnekasi prie sta
liuko, paskui pasuka prie kito. Jo eisena kažkokia kliše- 
nanti, tarsi raišo šuns.

- Ar nudėsi jį? Ką? - sako Frankas ir ima styp
čioti augštyn-žemyn, o Čonnie Didčarlis suspaudžia jam 
ranką ir žvelgia į mane dievaži, didelėm akim.

Aš ir Frankas, mudu draugai nuo pat gyvenimo 
pradžios ir aš esu sakęs jam nesykį, kad užmušiu savo 
senį, jei tik pamatysiu jį vėlei už tuos visus baisius da
lykus, kuriuos jis padarė mano motinai ir mums vaikams.

Mano tėvas ilgai neužsibūna prie stalelio ir vėl 
pajuda. Aš įsivaizduoju, kad jis kaulyjasi smulkių ir a- 
laus. Jis stabteli prie stalelio už mūsų, ir man pavyksta 
nugirsti kai kę, kę jis šneka.

Frankas turi prie savęs penkių inčų medžiokinį 
peilį, jį išsiima ir pakloja ant stalo.

Sadie nieko nesako, vien žiūri susirūpinusi į mane, 
ir aš matau, kad ji tik ką vėl užsidegė cigaretę, nors 
kita dar tebesmilksta.

Tėtis pažįsta žmones, sėdinčius už stalo, užpaka
lyje mūsų:

- Kaip laikais, Harvey?- sako jis.
- Ko tau?
- Et, šmirinėjo sau. Paskolink man cigaretę.

Tas tipas, Harvey, jau duotų Tėčiui cigaretę, bet 
jo žmona, liesa dama, aukštais žandikauliais, atrodanti 
kaip Athabaskos indėnė, sako: "Nieko jam neduok! Tai 
tinginio pantis...Sykį jam duosi, niekad neatsikratysi".

Harvey Įsikiša cigaretę į marškinių kišenėlę.
- Sena kalė! - sako Tėtis moteriai. Tada kažką 

sau sumurma ir pakyla eiti kitur. Staiga atsisuka vėlei 
4psl.

į tę staliuką ir ima išvardinti juos baisiausiais žodžiais, 
kokius aš kada girdėjau. Piktžodžiais, kokius girdėjau 
šaukiant ant mūsų ir Mamos, kai buvau mažas.

Harvey atsistojo. Jis kur kas diktesnis ir aukštes
nis už Tėtį. Juokinga žvelgti dabar į Tėtę ir matyti, 
kad jis mažytis, striukutis. Anksčiau jis man rodėsi vi
sada milžinu. Aš tikriausiai kokiais keturiais ar penkiais 
inčais už jį aukštesnis ir tvirčiau sudėtas. Jiedu pasigin
čija su Harvey kokią minutėlę ir toji moteriška palei
džia gerklę kaip reikiant. Tada Tėtis pliaukšt per alaus 
bokalus, stiklai sudūžta ir viskas pasilieja ant bobelės. 
Harvey vožteli Tėtei smarkiai dešine; jis susverdi ir 
žnekteli žemėn. Tai mane taip pat savaip nustebina, o 
va, žmonės iki šiol šneka, kad Tėtis buvęs geriausiu mu
šeika, koks kada buvęs rezervate.

Harvey prišoka, nežinodamas ar jis stosis ant ko
jų ir mušis toliau, oet Tėtis vien drybso ir Harvey spir- 
teli jam porą kartų į pečius, o tada grįžta prie stalo, 
kur toji moteriška vis tebesikeikia, ir nušluosto jai alų 
nuo suknelės.

- Ar eini jam padėti, Šilai? - sako man Sadie.
- Nėra ko,- sako Frankas, purtydamas galvą.

Aš jaučiuosi keistai, dievaži. Mano rankos virpa, 
nors aš to nenoriu. Pirmą akimirką aš pasijutau ge
rai, kad Tėtė gavo ką pelnęs. Aš nesižinau, kę darąs, 
bet pakylu nuo stalo, nueinu ten ir padedu Tėtei atsisto
ti ant kojų. Pavėdėju jį prie staliuko dviem, palei sieną.

Kol laikau jo ranką, ji atrodo man suvis sulysusi, 
tarsi jaustum paukščiuką po plunksnytėm. Aš duodu pa
davėjui žneklą, kad atneštų alaus. Jis pastato prieš mus 
du bokalus, bet sako: "Mes čia to tipo neaptarnaujam. 
Tai triukšmadaris!"

- Šį kartą bus O.K.,- sakau jam. - Šitas...tai ma
no Tėtis.

Kai ištariu pirmą kartą "Tėtis", jis dėbteli į mane. 
Šypteli.

- O Dieve, Šilai, - sako jis,- aš nežinau, ar bū
čiau tave atpažinęs, ar ne.

Nei jis, nei aš nežinom ką daryti; vadinas, pasi- 
spaudžiam per stalą rankas. Jo rankos sausos, it sauja 
rudų lapų. Ant skruosto čiurkšlelė kraujo, bet, atrodo, 
jis nieko nepasebi. Jo akys mažytės, bet jų vidury, at
rodo, tarsi kyšotų blizgančios vinelės.

- Jei turėčiau pinigų,Šilai, nupirkčiau tau alaus!
- Tai niekis. O.K.- sakau jam. Kurį laiką mes 

šnekamės. Aš parodau jam Sadie ir ji atsako mums ran
kos mostelėjimu.Aš matau, kad Tėtis netaip girtas, kaip 
aš maniau, bet kad jis atrodo pasiutusiai pavargęs. Jis 
bjauriai kosti ir man kniosteli mintis.kad protarpiais jo 
protas klaidžioja.

- Aš niekad nemačiau to kūdikio! - sako jis.
- Mama pavadino ją Dolores. Ji pradės eiti šį ru

denį į trečią skyrių. Beveik neturi priekinių dantų. Atro
do lyg maža dynė‘, kai juokiasi.

- Iliana irgi tokia buvo. Aš šokindavau Ilianą ant 
kelių. Tai buvo daili mergytė; ji apsikabindavo man kak
lą ir mane bučiuodavo.

Tada jis kažkaip krusteli galvą - "Girdėjau, kad 
ji ištekėjusi".

- Ji gyvena Calgary. Pats turi vaikaitį, vardu Bo- 
by.

Nežinau, ar jis žino, jog Iliana ištekėjo už baltojo, 
bet tikras dalykas, to jam neminėsiu, jei jis nežino.

- O, Dieve, aš diedukas?.... Nesijaučiu, tačiau, kad 
būčiau kuo kitoniškas.

Tėčio plaukai kiek ilgesni kaip tie, kuriuos prisi

menu. Jie buvo trumpi, kieti, aštrūs, kaip spąstų vinelės 
ir juodi. Dabar juose dėmės žilų, tarsi šalna ant žolės 
plikšaloj. Aš bandau apskaičiuoti, kiek Tėčiui metų ir 
man atrodo, neturėtų būti daugiau keturiasdešimt penkių..

- Jei turėčiau pinigų, Šilai, aš nupirkčiau tau a- 
laus. Atšvęsti, kad esu diedukas!

Jis šypsosi man tai sakydamas ir man matosi, kad 
aš daug kuo į jį panašus. "Paskolink man cigaretę!"

Aš įsikišu kelias į marškinių kišenėlę ir pastūmiu 
jam pokelį.

- Aš atsimenu, kai buvau jaunas bernas kaip tu. 
Būdavo tada gerų dienų: eiti į šokius, į Blue Quills ar 
į Bittern Lake Hali subatvakariais... Daug mergelių tada 
mane gainiojo, anom dienom. Prisimenu vieną su geltona 
skarele plaukuos...Man neatrodo, kad tai buvo tavo ma
ma...O, anom dienom, aš sakiausi daug ką padarysiąs...tu
rėsiąs nuosavą namą ir kažką nepaprasto, apie ką svajo
davau...

Jis stabteli ir ilgam užsikosti. Po to siurbteli a- 
laus.

- Tada vedžiau tavo mamą. Suzie buvo graži mer
gaitė. Gera katalikė taip pat, ėjusi į vienuolyno mokyk
lą...Vyras turi turėti sau moterį. Matau, pats sau tokią 
įsitaisei. Kur kas ne tokią gražią, kaip tavo Mama. Su
zie kažkada taip panašiai žiūrėdavo į mane... Galiu la
žintis, kad tau niekad nėra tai atėję į galvą. Ką? Kaip 
mes mušdavomės’....

Mudu vėl sėdim tylūs, kol jis vėl prašnenka:
- Žinau, pats ne ką apie mane galvoji.

Aš nežinau, ką atsakyti ir, vadinasi, nieko neat
sakau. Tik užsisakau dar alaus.

- Negalvok, kad aš nesijaučiu prastai dėl to, ką 
padariau. Tik aš neišmanau, kaip būti kitokiu. Aš susiti
kau vieną kartą su Berta Veršiakakte, ten Cecyl Hote- 
lyje. Ji pabėgo Į miestą ir paliko Gusą su aštuoniais ar 
dešimčia vaikų. "Na kągi, Pauliau Šermuonkaili",- sako 
ji man,-"man regis, kad pats ir aš, mudu tinkam į tą 
patį dvikinkį. Abu mes nevidonai, kurių niekam nereikia.

Mudu, vadinasi, nusigėrėm, pasiėmėm galioną vyno 
ir kambarį. Ir kai nusitašėm, apraudojom vaikus, nuo 
kurių pabėgom. Bet giliai širdy žinojom, kad nė vienas 
negrįšim, net jei ir galėtumėm. Ir nuo to darėsi dar 
liūdniau, tai gėrėm iki apalpimo ir užmigom, kol atėjo 
menadžeris kitą dieną ir ištrenkė mus lauk.

- Tu buvai geras vaikas, Šilai. Atsimenu, kad vie
ną kartą mes nuvažiavom į Wetaskiwiną. Aš nusilesiau 
kaip reikiant, ir tu pats vienas parvarei mano arklius 
namo. Aš tada tikrai tavimi didžiavausi...

- Tu apskaldei man ausis už tai, kad aš vežiau 
tave tratėdamas keliuku į rezervatą ir prižadinau.

Jis papurtė kiek galvą.
- Aš...atsiprašau, kad taip padariau...Jei aš turė

čiau pinigų, aš nupirkčiau tau, Šilai, alaus.
Valandėlę mudu sėdim nekalbėdami. Tėčio akys 

kažkaip markstosi ir man rodos, ko gero, jis užsnus.
- Ar norėtum ką užvalgyti, Tėte? Mes galėtumėm 

užsukti į restoranėlį...
- Nebeprisimenu, kada valgiau,- memlena jisai. 

- Aš prisilaikau pas Sally Anną (Salvation Army) arba 
pramiegu lauke...bet naktį gerokai atvėsta.

Aš įsivaizduoju kaip Tėtė miega tarpuvartėse,kaip 
kad indėnai, kuriuos mačiau senamiesty, centre.

( bus daugiau ) 

° dyriė, dynys - daržovė, moliūgų giminės.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Lietuvių Dailiojo Meno Instituto, L. Fondo padalinio nuosavybė.

Dobužinskis (1934)Turgus (Šiauliai) Mstislavas V.

Mums kyla kitas klausi
mas: kur gi dingsta plytos, 
cementas ir kita statybinė 
medžiaga. Negi dar nepa
kankamai užmokame kolo
nistams geriausia mėsa, 
grūdais, darbštumu ir gabu
mais?

• DRUSKININKUOSE vyko 
liaudies dainos ansamblių 
konkursas RATNYČĖLĖ/87.

Vertinimo komisija
moterų kolektyvų tarpe 
geriausiais pripažino Vil
niaus SVAJOS, Alytaus 
GAILOS, ir Vilniaus LY
ROS dainininkes.

Vyrų grupėje- Vilniaus 
SIGMOS, Anykščių ANYKŠ
ČIO ir Panevėžio VYTU
RIO dainininkus.

Mišrių ansamblių laimė
tojai- Klaipėdos RAPSODI
JA ir Vilniaus KANTILENA.

• VILNIAUS miesto vykdo
masis komitetas paskelbė, 
kad bus įrengta memorali- 
ne lenta Lietuvos liaudies 
aktorei Petronėlei Vosyliū
tei- Dauguvietienei prie 
namo Vilniuje, S.Daukanto

su kūrybine inteligentija, 
menininkais ir surengė 30 
koncertų. Gal gi paaiškės 
Sovietijos rusams, kad lie
tuviai nėra kažkokie nekul
tūringi "mažieji broliai".

gt., nr.6, kuriame ji gyve
no. Ant jos kapo bus pasta 
tytas paminklas.

• VILNIAUS Rašytojų Sąjun 
gos Klubo patalpose buvo 
(teikta Kelmes rajono Že
maites kolūkio literatūros 
metine premija už geriau
sių metų kurinį kasimo te
matika. Jų laimėjo A.Čal- 
narius už novelę "Šeštadie
nio Naktys Žemuogių Miš
ke", kuri buvo atspausdin
ta jo knygoje "Gluosnių 
Žeme"

• LIETUVOS LITERATŪ
ROS ir Meno dienos 
vyko visų savaitę Gorkio 
srityje ir mieste (buv. Niž- 
nij Novgorod). Dalyvavo 
208 Lietuvos atstovai. Jie 
lankėsi įvairiuose darbo 
kolektyvuose, susitikinėjo 

**********************

PERTVARKYMAI AR NE- 
NETVARKA TOKIA PAT

Vietos spaudoje Alytaus 
rajono kolchozo žemdirbiai 
skundžiasi:

"Pernai įforminome do
kumentus statytis individu
alius gyvenamuosius namus 
su ūkiniais pastatais, naudo
damiesi šimto procentų 
Valstybinio banko kreditu 
ir ūkio teikiama lengvata. 
Ūkiui padedant, pradėjome 
statybų. Šiemet negalime 
tęsti darbo, nes neturime 
plytų, cemento, kitų me
džiagų. Kreipėmės į rajono 
agropramoninį susivienijimą 
keletą kartų į kolūkio val
dybų, tačiau reikalai neju
da. Kyla pagrįstas klausi
mas: kokiu būdu tęsti sta
tybų?"

Laikraščio koresponden
tas paaiškino, kad statybą.

PIRMOSIOS SPAUSDINTOS KNYGOS
Lietuvą pirmosios spausdintos knygos pasiekė gana 

anksti - dar antroje XV a. pusėje. Atrėmusi kryžiuočių 
grėsmę, šalis tuo metu pergyvneo intensyvaus. kultūrinio 
gyvenimo periodą. Augo miestai, plėtėsi prekyba, amatai, 
gausėjo išsilavinusių, baigusių mokslus žmonių. Todėl 
inkunabulų (pirmosios knygos, spausdintos priešu 1500- 
tuosius metus) pasirodymas Lietuvoje bene glaudžiausiai 
siejosi su švietimo pakilimu, pradėtomis steigti mokyklo
mis ir jaunimo studijavimu Vakarų Europos universitetuo
se. Pastarąjį atvejį, kaip itin lėmusį inkunabulų papliti
mą Lietuvoje, būtina kiek plačiau nušviesti.

"Lietuvos Inkunabulai”

APIE ŠAULIŲ SĄJUNGOS ĮKŪRĖJĄ
Šaulių Sąjungos kūrėjas Vladas Putvinskis buvo susi

pratęs, už Lietuvą ėjęs dvarininkas.
Caro režimo laikais lenkuojantieji dvarininkai išskyrė 

jį iš savo tarpo, net teisė Šiaulių apskrities bajorų teis
me, skundė už "litvomaniją" rusų žandarams ir kitaip vis 
nedavė jam ramybės, nes juos erzino ne tik jo lietuviš
kumas, bet ir jo pradėtosios socialinės reformos. Juk Put
vinskis nemokamai gydė savo dvarų darbininkus, mokėjo 
jiems didesnius atlyginimus, bandė padaryti darbininkus 
lyg ir ūkio dalininkais, skirdamas jiems dalį pelno kaip 
metinį priedą. Be to, nebeleido bučiuoti rankų, neskyrė 
darbininkų iš bendro maisto.

AA CENTRINES ; 
Montreal 273-7S44 
Onawa 523-9977 
Toronto 489-3693 
Hamilton 522-8392

: JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS, 
į ' JEIGU KORI NUSTOTI -MUSU. 

London 438-1122 
Windsor 2S2-3842
Calgary 287 - 2712 
Winaipag 233 -3504 
Sudbury 674—8217

tęsti gali neilgiau kaip 
pusantrų metų. Po to, jei 
statybos neužbaigtos, ban

kas nutraukia paskolų.
Tokia "geležinė logika", 

ateinanti iš Maskvos.

MIKĖNU CIVILIZACIJOS LIKUČIAI
P. Indreika

Associated Press

Dramblio kaulo figūros dalis 3 500 metų senumo atkasta Kretoje.

Graikijos archeologai netikėtai atkasė paauksuotą ir 
padarytą iš dramblio ilčių V a. pr. Kr. dievo statulėlę. 
Mokslininkai sprendžia, statulėlė yra Mikėnų kultūros 
liekana, kurie buvo įsigalėję Kretos saloje. Istorikai daro 
išvadą, kad jie buvo atsikraustę iš dabartines Turkijos į 
Kretą ir čia sukūrę aukštą kultūrą, kuri dominavo visai 
Graikijai ir aplinkiniams kraštams.

Kasinėjimai pradėti vykdyti nuo prieškarinių laikų, 
susitrukdę dėl karų, dabar vėl tęsiami.

1950 m. buvo surastas ištisas kapinynas prie karaliaus 
rūmų griuvėsių, iš surastų kapinyne daiktų, mokslininkai 
nustatė, kad Mikėnų visuomenė buvo pasiskirsčiusi kasto
mis arba luomais, nes prie mirusių turtingų asmenų daž
nai buvo padedami jo vartoti daiktai gyvenime,pv. kardas 
ir papuošalai. Tuo tarpu neturtingųjų kapuose beveik 
nieko nerasta.

Neseniai surasta dramblio kaulo dievaičio statulėlė, 
vaizduojanti jaunuolį, kurio ūgis prašoksta normalų graikų 
jaunuolio ūgį, nes jis vaizduojamas, kaip dievo pakaitalas. 
Statulėlė buvo išpuošta auksu. Ji, greičiausia, buvo pasta
tyta greta deives Atėnės partenone (šventykloje), kuris 
buvo priešų sunaikintas 5 a. pr. Kr. Britų ekspertai 
nustatė, kad ši statulėlė buvo padaryta iš 5 suklijuotų 
dramblio kaulo ilčių, tik bėgančio laiko apnaikinta. Arche
ologus stebina, kad praėjus 15 šimtmečių, ji išliko iki 
mūsų laikų liudyti dabartinėms kartoms apie anų laikų 
žmogaus pasiektą kultūrą. Vienas iš tyrinėtojų, Mc Gil- 
vray nurodo, kad jaunuolio statulėlė tikriausiai vaizdavo 
Mikėnų dievą Dzeusą, kuris buvo garbinamas Graikijoje 
ir jų kolonijoje - Kretoje.

Kretos sala randasi Viduržemio jūroje ir yra apgyven
ta graikų. Klimatas gana švelnus, todėl gyventojai verčia 
si daržininkyste ir sodininkyste, augindami alyvas ir vai
sius. Turistus stebina, kad salos gyventojai tebesilaiko 
seno papročio - šeštadieniais išeidami į miestą ar į kavi
nes, pasipuošia išeiginiais rūbais. Turizmas Kretos salos 
gyventojams sudaro labai svarbų pajamų šaltinį. Pirmojo 
pasaulinio karo metu į Kretos salą koją buvo įkėlę vo
kiečiai. Ji nukentėjo ir Antrojo pasaulinio karo metu. 
Dabar ji priklauso Graikijai, kurios vyriausybė tęsia isto
rinius senosios mikėnų kultūros liekanų tyrinėjimus.

Karai ir žemės drebėjimai sunaikino mikėnų civiliza
ciją, kuri nejučiomis pasitraukė iš gyvenimo, palikdama 
bent 5000 metų senumo civilizacijos liekanų.

“I would die if our children ever went 
on drugs!”

NATIONAL ENQUIRER ___________

GERIAUSIA LAIKYSENA
Trys kunigai sėdėjo salione, kai telefono taisyto

jas darbavosi netoliese. Kunigai diskutavo,kokioje laiky
senoje lengviausiai nuoširdžiai melstis.

- Klūpant yra geriausiai, - sakė vienas.
- Nevisai,- tvirtino kitas,- man geriausiai sekasi 

stovint, ištiesus rankas į dangų.
- Bet pats geriausias būdas, - pareiškė trečias,- 

atsigulus kryžium, veidu į žemę.
Telefonininkas neišlaikė ir įsiterpė:

- Na, o aš karščiausiai meldžiuosi, kabėdamas že
myn galva nuo telefono stulpo.

ŽALIANYKŠTIS

GARSI MUZIKA PAGREITINA AUGALŲ AUGIMU

Naujausi, tyrimai, pravesti Kanadoje, Ottawos Uni
versitete, davė stebinančius rezultatus. "Avižos ir kuku
rūzai reagavo į garsų dainavimą, agurkai į fleitos muzi
ku",- pranešė šio universiteto prof. Pearl Weinberger. 
"Garsi muzika paskatina greitesnį ryžių, kviečių, salotų 
ir pušų augimą bent 20-čia nuošimčių. Muzika turi būti 
labai garsi- apie 90 decibelių stiprumo ir girdima 6 sa
vaites. Paveikiausia vartoti ultragarso bangas, kurios 
žmonių ausims yra negirdimos.

Kai kurios sėklos, tik keletą minučių paleidus ult
ragarso bangas auga, jas pasėjus, 50% greičiau. Tokiu 
būdu yra galimybė žemdirbiams sėti du kartu per sezoną 
ir padvigubinti derlių",- patvirtino prof. Weinberger.

Kodėl muzika stimuliuoja augalų augimą, moksli
ninkai nežino. Spėjama, kad garso bangos sušildo au
galų ląsteles ir tai stimuliuoja jų augimą.

Prof. Weinberger mano, kad ultragarso naudojimas 
turės labai didelę įtaką ateityje agrikultūrai ir miškinin
kystės industrijai, nes bus galima pagreitinti ir medžių 
augimą.

NAMŲ REMONTO

1
$ 15.000 VAJUS
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Prašome pasinaudoti žemiau

5.000 esančią atkarpą ir ją 

atgal atsiųsti "NL" adresu: 

7722 GEORGE ST. LASALLE,P.Q. 
1.000 H8P 1C4, CANADA
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toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• Prie pagrindinio LN pa
stato įėjimo V.DAUGINIO 
iniciatyva yra persodinti 
5 medeliai ir vazonuose 
gėlės.

• LN POILSIO STOVYK
LOJE Wasagoje rugpjūčio 
15 d., šeštadienį, 4 val.p.
p. rengiamos KREPŠINIO 
RUNGTYNĖS tarp Toronto 
AUŠROS ir VYČIO vyry 
komandų.

VYČIO komandoje žai- 
džiaL.Ažubalis, R.Duliūnas 
P.Karpis, R.Karpis, R.Sta- 
nulis, E.Stravinskas ir J. 
Simonaitis.
AUŠROS - S.Arlauskas, 
L.Balaišis, V.Demantavi- 
čius, R.Cysik, V.Gatavec- 
kas, R.Galikauskas, R.Kak- 
nevičius, R.Tunulis, P.Un- 
derys ir F.Žulys.

• Birželio mėnesyje LN 
Ligoniu Lankymo Komite
tas aplankė 39 tautiečius 
sergančius ligoninėse ar 
sveikstančius namuose.

• LN Valdyba savo birže
lio mėn. 18 d. posėdyje 
lietuviškoms organizaci
joms paskyrė $7.913:

TTTTJ „ . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

6%% už 90 dienų, term, inde 
6%% už 6 mėn. term, indei.
7 % už 1 m. term indei. 
7%% už 2 m. term indėlius 
74% už 3 m. term, indėlius
8 % GIC 1 m. gar. in v. paže 
84% GIC 2 m. gar. inv. paž. 
74% už pensijų plan4 (v.r.)
3 % už 1 m. term pensijų planą, 
TVffc už pensijų fondą ft R IF (v.r.) 
b%% už specialių taup. s—tų 
6 % už taupymo s—tas 
5%% — 64% kasd. p ai. s—tų 
5 %% už Tekių s—tų (dep.1

AKTYVAI VIRŠ 61 MILIJONO DOLERIŲ
Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgiČius iki 75%įkai
noto turto. Visu narių, gyvybė apdrausta santautpų dydyje, bet ne. 
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas Čekių, ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini 
ginės perlaidos, kelionės Čekiai (American Express!). Kitos pasko
los: (Line oi credit) ir antrieji mortgiciai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto Iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A6

TELEFONAS: 53 2- 1149
taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiausiame

TORONTO LIETUVIŲ 

KREDITO KOOPERATYVE

9RISIKELIMO Parapijos kredito kooperatyvas 
999 College SI., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: (416) S32-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.......... 63/«%

180-364 d. term. Ind.......... 63A%
1 metų term. Indėlius ...... 7 %
2 metų term. Indėlius......  7'/.%
3 metų term, indėlius ......  7'/:%
1 metų GlC-met. palūk...... 8 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 7'/:%
2 metų GlC-met. palūk.....  8'/a%
RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 7’/:% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 8 % 
Specialią taup. s-tą .........  6'/<%
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 6'/<% 
Kasd. pal.čeklų sąsk. Iki .. 53/«%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgicius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame piniaines peri aidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokes
čio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
6 psl.

Vasario 16 Gimnazijai- 
moksleivei Vilijai Bijūnai- 
tei - $913; "Atžalynui", 
"Gintarui", Maironio Mo
kyklai, Vasario 16 Gimna
zijai - po $500; Tautos 
Fondui ir Kanados Lietu
viu Žurnalistu Sąjungai
- po $300; savaitraščiams 
"Nepriklausomai Lietuvai" 
ir "Tėviškės Žiburiams"
- po $250; Kanados Lietu
vių Jaunimo Sųjungait Jau
nimo Kongreso Australijoje 
reikalams), Lietuvos Krikš
čionybės Sukakties K-tui
- po $250; Skautų stovykla
vietei ROMUVA, Lietuvių 
Tautodailės Institutui, LN 
Šachmatininku Klubui
po $200; Lietuvių Kataliku 
Mokslo Akademijai, Mažo
sios Lietuvos Fondui, Punk- 
riui, "Skautų Aidui", RAM- 
BYNO tuntui, ŠATRIJOS 
tuntui, ŠALFASS organiza
cijai, Toronto AUŠROS 
ir VYČIO komandoms,, 
Chorui ARAS, žurnalui 
MOTERIS, Medžiotojų ir 
Žuvautojų Klubui TAURAS, 
filatelistų klubui, Lietuvių, 
Informacijos Centrui Brook- 
lyn'e, Radio Valandėlei 
"Tėvynės Prisiminimai", 
teatrui AITVARAS, Išgany
tojo, Prisikėlimo ir Lietu
vos Kankinių parapijoms, 
VOLUNGĖS Chorui, ateiti
ninkams, kanadiečiu orga
nizacijoms "Human Rights’} 
"Childrens' Aid Society 
of Ontario" po $ 100.

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo ...... 104%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ......................
2 metų ...................... 104%
3 metų ...................... 10%%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ......... 0%
(variable rate)

PARAMA

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo..................  101/2%
Sutarties paskolas 

nuo..................  101/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų..................... 9’/2%
2 metų..................... 10 %
3 metų..................... 1072%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų...........  9V<%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskol as iki $15,000^ 
ir nariy gyvybe iki $2,000 už 
santaupas laikomas serų, če
kių i r taupymo sąskaitose. 

e LN POILSIO STOVYK
LOJE rugpjūčio 8-16 d.d. 
vyks įdomi programa.

Kasdien- rytinė mankš
ta ir kultūrinės programos: 
- 4 dienas po paskaitę B. 
Stundžios- "Vandens tarša 
ir valymas", L.Balsio "Žmo
gus ir technika", "Krikščio
nybės plitimas".Ketvirtųjų 
dienų skaidrės ir komenta
rai "Lietuviškų audinių 
dailė"-J. Miltenis.

Kasdien vyks ir Laužai, 
o kaip jau minėta- bus 
ir krepšinio varžybos.

Virtuvės šeimininkas - 
V.Birštonas.

Be to - šokiai, įvairūs 
žaidimai; muzikę tvarko 
V.Povilonis.

Stovyklos komendantas- 
A.Sukauskas, pavaduoto
jai - Z. Rėvas ir V.Samule- 
vičius.

Registruoja ir informa- 
ciję teikia V.Kulnys, tel: 
(416) 769 - 1266.

Stovyklos adresas: 
Franciscan Fathers Camp, 
9 Endrus Rd., New Wasa- 
ga Beach, Ont., tel: (705)- 
429 - 2788.
• "NEPRIKLAUSOMOS LIE
TUVOS" Spaudos Balius šį 
rudenį vyks LIETUVIŲ NA
MUOSE, lapkričio mėn. 5 
d.
• Organizuotai ir stipriai 
pasireiškė Toronto lietuvių 
jaunimas, surengęs viešas 
eitynes Sibirinių Trėmimų 
birželio mėnesį minėjime. 
Eitynės vyko į miesto Ro
tušės aikštę, kur taip pat 
buvo pravestas ir budėji
mas.
• LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
IŠGANYTOJO PARAPIJOJE

Vasario 16 Gimnazijai 
paremti surinkta $1.600. 
Ši suma skiriama berniukų 
bendrabučio statybai už
baigti.

sudbury
• VALANČIUS JUOZAS,
69 m., mirė š.m.birželio
mėn 11 d., Slaugos Namuo
se "Extendicare York", Jis 
buvo gimęs Lietuvoje, Smil
gių mst. į Kanadę atvyko 
1951 m. ir apsigyveno Sud
bury, kur 21 metus dirbo 
INCO darbovietėje. Pablo
gėjus sveikatai, išėjo į 
pensijų ir ligi mirties gy
veno slaugos Namuose.

Po pamaldų Kristaus 
Karaliaus šventovėje, per 
Jakson and Barnard laidotu
vių įstaigų buvo palaidotas 
"Civic Cemetery" Sudbury. 
Lietuvoje liko žmona Eu
genija ir sūnus Gediminas.

• BALTUTIS Leonas pra
leido 2 savaites New Yor- 
k'e, JAV, aplankydamas 
sūnų su šeima, atstovau
jantį didelei Kanados vers
lo bendrovei.

• VIRGINIJA KRIAUČE- 
LIŪNAITĖ - HANSON, tu
rinti atsakingas pareigas 
General ligoninėje buvo 
išvykus ir 2 savaites lai
mingai praleido Lietuvoje. 
Su gražiais prisiminimais 
ir įspūdžiais- laimingai grį
žo į Sudbury, parveždama 
tėveliui Vladui Kriaučeliū- 
nui gražių lietuviškų dova
nų, o ypatingiausia- ska
nios, tikros lietuviškos 
duonos kepalų. J.Kručas

• Dienraštis "The Sudbury 
Star" paskelbė, kad Kana
doje mėlynių uogų sostinė 
yra Sudbury miestas, nes 
jo apylinkės miškuose šių 
vasarų buvo labai didelis 
kiekis mėlynių. Labai daug 
mėlynių mėgėjų net iš toli
mesnių Kanados vietovių 
buvo atvykę uogauti, jų 
tarpe ir nemažai lietuvių. 
Šių vasarų Sudbury miestas 
mėlynas.

• Kanados gimtadienio 
proga, liepos 1 minėjime, 
Sudbury miesto burmistras 
(meras) už nuoplenus mies
tui ir gyventojams garbės 
ir padėkos pažymėjimus 
įteikė ir šiems lietuviams: 
Marijai Venskienei, Grasei 
Petrenienei, Juozui Staškui 
ir studentėms sesutėms- 
Joanai, Dianai ir Vidai 
Stankutėms. J.Kr.

• TORONTO LIETUVIŲ 
PENSININKŲ KLUBAS 
ruošia gegužinę rugpjūčio 
men. 26 d., trečiadienį, 
11 vai.r. High Park 14 
nr. plote.

Pietūs, kava ir, vaisiai 
vienam asmeniui $7.

Programų atliks muz. 
Vaclovas Povilonis.

Bilietus galima užsisa
kyti pas St.Dervinienę tel: 
767-5518 arba J.Gustainį 
tel: 769-1599.

NAUJA MEDICINOS 
DAKTARĖ

Jūratė Uleckaitė

Naujoji daktarė JŪRA
TĖ ULECKAITĖ yra gimu
si ir užaugusi Toronte. 
1981 m. ji įstojo į Wes
tern Universitetų Londone, 
Ont.,kur jai buvo paskirta 
4 metų stipendija.

Po dviejų metų ji buvo 
priimta į Toronto Univer
siteto medicinos fakultetą, 
kurį baigė šiemet birželio 
mėn. 11 d. medicinos dak
tarės laipsniu.

Jūratė Uleckaitė visų 
sudėtingų studijų laikotar
pį aktyviai dalyvavo lietu
viškoje veikloje.

Liepos mėnesį ji pra
dėjo savo internatą Mont- 
realio General ligoninėje.

Sveikiname ir linkime 
viso geriausio.

• KLB vicepirmininkas 
Vytautas Bireta buvo nu
vykęs Romon, Lietuvos 
krikšto atnaujinimo 600 
m.iškilmėms. Ta proga su
sitiko su Australijos, Itali
jos, JAV-bių, Prancūzijos, 
V.Vokietijos ir Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenių at
stovais pasitarti įvairiais 
reikalais.

V.Bireta juos visus pa
kvietė atvykti į 1988 m. 
Toronte ruošiamų Kultūros 
Kongresų, Seimų ir tauti
nių šokių šventę Hamilto
ne.

• Aleksandras ŽALIAUS
KAS, gabus 16 m.sporti
ninkas, laimėjo I-ų vietų 
trišuolyje, o antrų dienų 
laimėjo I-ų vietų, šuolyje 
į aukštį, pasiekdamas "Mid
get" klasės (15-16 metų) 
rekordų Ontario.

Jis gavo teisę atsto
vauti Ontario provincijai 
Kanados rungtynėse Cal
gary, Albertoje 1987 m. 
rugsėjo 8-14 d.d.

hamilton
VEIKLUS ŠALPOS FONDO 
KOMITETAS

Lenkijos lietuviams 
Šalpos Fondo Komitetas 
su talkininkais išsiuntė 50 
dėvėtų rūbų siuntinių. Jie 
svėrė 650 kg., o jų per
siuntimas kainavo apie 
$2.000.

Komitetas dėkoja tal
kininkams: K.L.Meškaus
kams ir jų vaikaitei Dia
nai, B.D.Mačiams, P.Kri- 
vinskienei, D.Kekienei.

• 65 VASARIŲ 16 GIM
NAZIJOS RĖMĖJAI, suda
rantieji tris rėmėjų būre
lius ir 5 aukotojai, nepri
klausę būreliams, Gimna
zijos išlaikymo reikalams 
pasiuntė $1.823 sausio 
mėnesį. Liepos mėnesi dar 
buvo gauta aukų $250,- 
kurie jau persiųsti Vasario 
16 Gimnazijai.

Nuo Būrelio įsteigimo 
1965 m. iš viso surinkta 
ir išsiųsta Gimnazijai $19. 
033.

floridą
• LIEPOS ir RUGPJŪČIO 
mėnesiai Floridoje yra pa
tys karščiausi. Saulė įšildo 
Gulf of Mexico vandenį 
net iki 90°F. Beveik kiek
vienų vakarų toliau žemy
ne ar jūroje matosi žaibuo
jant.

Daugelis Floridos gyven
tojų, jų tarpe ir lietuvių, 
vasarai iškeliauja į šiaurę 
-Illinois, Michigan, Wiscon
sin, Ohio, New York vals
tijas arba į Kanadę. Tie, 
kurie ir toliau čia pasilie
ka, dalyvauja sekmadie
niais Lietuvių Klubo pie
tuose, nenutraukia savo 
religinės veiklos. Ankstyvą, 
popietę St.Petersburgo 
Beach pajūryje visada ga
lima sutikti didesnes ar 
mažesnes tautiečių grupes 
bemirkstančias sūriame 
jūros vandenyje ir bespren- 
džiančias visokias proble
mas.

• GEGUŽINĖ KLUBE buvo 
surengta liepos mėn. 4 
d. Klubo salėje. Ta proga 
buvo paminėta Liepos 4- 
ji - JAV nepriklausomybės 
šventė. Dalyvavo apie 200 
Klubo narių ir svečių.

Pobūvis pradėtas 
atitinkama malda ir po 
įvairių užkandžių, Stasys 
Vaškys skaitė gerai paruoš
tų paskaitų apie Liepos 
4-tosios šventę.

Klubo p-ko pakviestas, 
kun. V. Dabušis trumpai 
papasakojo apie vykusias 
iškilmes Romoje, kur jis 
dalyvavo.

Programa buvo baigta 
iš garsajuostės perduota 
"God bless America", ku
rių giedojo Kate Smith.

Dalyviai dar pasiliko 
pasikalbėjimamas, klausy
mui lietuviškos muzikos 
ir žaidė įvairius žaidimus.

• LIEPOS mėn. 17 d. mirė 
Floridos Amerikos Lietuvių 
Klubo amžinasis narys, 
dabartinės! ’valdybos finan
sų sekretorius SIMAS VEL- 
BASIS.

Liko žmona Alė Kal
vaitytė- Velbasienė ir po
sūnis Gediminas Morkūnas 
su šeima.

• LIEPOS mėn. 12 d. sek
madienio pietų metu An
tanas Gudonis plačiai pa
pasakojo apie lietuvių gru

VOKIETIJA
VASARIO 16-TOSIOS GIMNAZIJOJE

Vasario 16 Gimnazijos 
naujojo berniukų bendrabu
čio, atstatyto po buvusio 
gaisro, šventinimas vyko 
šių vasarų, birželio 20 d.

Bendrabutis , moderniš
kai suplanuotas ir pastaty
tas, turi 30 kambarių, ku
riuose gali gyventi 55 mo
kiniai. Taip pat yra įvairių 
kambarių bei butai bendra
bučio vedėjams.

Šventinimo, iškilmes 
atidarė Gimnazijos kurato- 
rijos p-kas Tėv.Alfonsas 
Bernatonis, o pastatui 
šventinti atvyko pakvies
tas kardinolas dr. Her
man Volk. Savo kalboje 
jis palietė mokymo ir auk
lėjimo įstaigų uždavinį 
moderniame pasaulyje,kaip 
išauklėti jaunimų atpažinti 
pagrindines žmogiškųsias 
vertybes ir jas respektuo
ti bei džiaugtis.

Po giesmės "Dieve,Tė
ve danguje", kardinolas 
atliko šventinimo apeigas, 
o evangelikų kunigas Fri- 
cas Skėrys sukalbėjo mal
dų ir palaimino naujųjį 
pastatų.

Gimnazijos direktorius 

tZWXttXMXWXttXWXWXtttMXWtttSMKMl
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS |

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU! |
ATEIK į LIETUVIU a.a. (Alcoholics Anonymous) 1
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ I
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE i
(Skersai, gatves nuo pensininku rūmų. 1610 1
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v. j

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591 |

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

pės iš St.Petersburgo kelio
nę į Italijų- Romų, Neapo
lį ir kitas šalis - Austrijų, 
Šveicarijų. Išvykoje daly
vavo 26 lietuviai iš St. 
Petersburgo. Visi su malo
numu išklausė eilinio ke
liautojo- turisto kelionės 
(spūdžių.

• LIEPOS mėn. 19 d. Lietu
vių Klubas nepamiršo pa
minėti mūsų Atlanto nu
galėtojų- didvyrių Dariaus 
ir Girėno skrydžio 54-to- 
sios sukakties.

Apie juos ir jų skrydį 
paskaitų skaitė A.Karnius. 
Didvyriai buvo pagerbti 
tylos minute.

• LIEPOS 17-toji- Paverg
tųjų Tautų Savaitė buvo 
minima liepos 18 d.,Trea
sure Island Bendruomenės 
Centre Victoria Jacobson 
iniciatyva. Susirinko apie 
300 Įvairių tautybių asme
nų, kurių arti pusės buvo 
lietuviai.

Pagrindinis kalbėtojas- 
Thomas Gouttiere, Ne- 
braskos Universiteto tarp
tautinių studijų direktorius. 
Jis išgyveno Afganistane 
10 metų prieš vykdant So
vietams karo veiksmus ir 
agresijų. Jis pranašauja 
Sovietų Sųjungos pralaimė
jimų toje kovoje dar prieš 
1990-sius metus. Būtų tei
singa ir gera, jei nereikėtų 
afganams taip ilgai lauk
ti.

Treasure Island meras 
perskaitė tai dienai skirta^ 
nuoširdžių proklamacijų. 
Du Amerikos kongreso na
riai atsiuntė savo įgalio
tus sekretorius dalyvauti 
šiame minėjime. VLIK'o 
p-kas dr. K.Bobelis ir kiti 
pavergtųjų tautų veikėjai 
pasakė prakalbas. Minėji
mui gerai vadovavo AVC 
Televizijos stoties pranešė
jas Al Ruechel.

• TRADICINI METINI 
KONCERTĄ Balf'ui rengia 
lapkričio mėn. 4 d.. Dai
nuos Chicagos Lietuvių 
Operos solistai Margarita 
ir Vaclovas Momkai.

• LIETUVOS DUKTERŲ 
D-jos St. Petersburgo Sky
rius turi 106 nares. Jos 
dirba globos darbus: nuve
ža sergančius pas gydyto
jus, padeda sveikstantiems 
namuose, lanko ligonius 
bei vienišuosius.

Andrius Šmitas tarė žodį. 
Buvo atvykę eilė lietuvių 
kunigų ir du Federalinio 
Vokietijos parlamento ir 
du Hesseno krašto parla
mento nariai, Vokietijos 
Vidaus Reikalų Ministeri
jos atstovai, Hesseno 
krašto Socialinių Reikalų 
ministeris su referentais, 
Lampertheimo miesto me
ras su Tarybos nariais ir 
kt.

Iškilmėse dalyvavo apie 
400 lietuvių, jų tarpe Vo
kietijos Lietuvių Bendruo
menės p-kas Juozas Sabas 
su ponia ir buvę Gimnazi
jos direktoriai- kun.B.Lu- 
binas ir V. Natkevičius.

Iškilmių programoje 
gražiai pasirodė Gimnazi
jos choras ir orkestras, 
vad.muz. A.Paltino ir tau
tinių šokių grupė, vad. Ž. 
Grodberęienės.

Iškilmes buvo paminė
tos visoje eilėje vietos 
laikraščių ir rodoma Hes
seno Televizijos programo
je, taip pat komentuojama 
pakartotinai radijo laidose.

I.



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 544-7125

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

Indėlius (P.C.A.) .................... 3%
santaupas.......................... 4.75%
kasdienines palūkanas
už santaupas.................... 4.25%
term. Indėlius 1 m............8.25%
term, indėlius 3 m............. 8.75%
reg. pensijų fondo................ 6%
90 dienų Indėlius.............7. %
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m.............. 8 %

IMAME UŽ 
ne kiln, turto patk. 9. 75% 
asmenines paskolas 1 1.25 %
Hemokomas pilnas Čeki ii 
patarnavimas
Nemokoma norių gyvybė* 
drauda pagal santaupų 
dydį ik. $ 2.000
Nemokama asm. paskolų 
drauda iki $ 25.000

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais * 
nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos —rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

LIETUVIŲ. AGRONOMU SEIMĄ LIŪDI a.a.
JADVYGOS MATAITYTĖS - ŠIPELIENĖS

Žaibo greitumu Montrealyje pasklido žinia, kad 
š.m. balandžio mėn. 18 d., Velykų Šeštadienį, dienos 
metu, ramioje gatvėje, jaunuolio vairuojamas automobilis 
užmušė iš krautuvės grįžtančių Jadvygų Š i p e 1 i e- 
n ę. Nelaimės vietoje liudininkų nepasitaikė ir ši baisi 
tragedija pasiliks paslaptimi jos vaikams, vaikaičiams, 
giminėms ir visiems jos liūdintiems.

Jadvyga MATAITYTĖ- ŠIPELIENĖ gimė 1911 m., 
birželio mėn. 29 d. Panevėžio apskr., Naujamiesčio vals
čiuje, Akmenės vienkiemyje, turtingų ūkininkų šeimoje. 
Tėvas, Jurgis Mataitis, buvo ambicingas Lietuvos ūkinin
kas. Mataičiai ( motina Kotrina Valkūnaitė) turėjo ke
turias dukteris ir vienų sūnų. Jie savo dukteris išmoksli
no, sūnui buvo paliktas ūkis.

Jadvyga Mataitytė/ būsima Šipelienė, 1930 m. bai
gė Panevėžio Mergaičių Gimnazijų su aukščiausiais 
pažymiais. 1934 m.ji baigė Žemės Ūkio Akademijų ir 
viena iš pirmųjų savo kurso išlaikė diplominius egzami
nus. Sekančiais metais - 1935-iais- susituokė su girininku 
Stasiu Šipeliu. Kų tik baigusi Akademijų, buvo paskirta 
Žemės Ūkio Ministerijos instruktore pravesti jaunoms 
ūkininkėms namų ruošos kursus. Po dviejų metų, 1937 
m.susilaukė savo pirmgimės dukters Inos (Kličienės). Ta
čiau ji darbo nepaliko ir su jauna dukrele ir toliau važi
nėjo po Lietuvos kaimus ir mokė ūkininkaites, kaip rei
kia gerai tvarkyti savo augančių šeimų ir namus.

Sekančiais, 1938 m., gimė sūnus Vitolis. Nuo tų 
pačių metų iki 1944 m. mokytojavo Panevėžio Amatų 
ir Ruošos Mokykloje.

1944 m. ankstyvų rudenį, antrų kartų rusams uži
mant Lietuvų, Šipelių šeima pasitraukė ĮVokietijų ir apsi
gyveno Bavarijoje, Solnhofeno miestelyje. Čia jos vyras 
gavo darbų girininkijoje. Po vokiečių kapituliacijos apsi
gyveno Weisenburgo D.P. lageryje. Čia prasidėjo pirmos 
didžiosios Jadvygos Šipelienės nelaimės. 1946 m.po sun
kios vėžio ligos mirė jos vyras Stasys, palikdamas jų 
su mažamečiais vaikais. Tais pačiais metais jų ištiko kita 
nelaimė. Vykstant apžiūrėti ant vyro kapo pastatyto pa
minklo, buvo sunkiai sužeista automobilio katasrofoje - 
jai buvo sutriuškinti dubens kaulai.

Nežiūrint tų didelių nelaimių ir emigracijos netik
rumo, Jadvyga Šipelienė nepalūžo ir dar su didesne e- 
nergija kovojo su gyvenimo sunkumais niekam nesiskųs
dama ir nereikalaudama užuojautos ar paramos. Po 
dviejų metų, 1948 m. atvyko į Kanadų- Montrealį, vyro 
sesers sudarytu iškvietimu. Čia tuojau griebėsi darbo 
ir rūpinosi vaikų mosklu. Iki 1963 m. dirbo Eaton'o fab
rike. Tais pačiais metais persikraustė gyventi pas savo 
dukrų Inu.

Savo įgytas žinias Žemės Ūkio' Akademijoje J.Ši-

VALVKIA
SPECIALYBĖS!
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas

495-90e AVENUE, LaSalle
365-1 *1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle
365-7146

2955 ALLARD, Ville Emanl
766-2667

1987. VIII.6. 

peiienė ir čia Kanadoje norėjo perduoti lietuvėms mote
rims. 1966 m. Montrealyje ji pravedė virimo ir kepimo 
kursus.

A.a. Jadvygos Šipelienės pasiges daugelis Montre- 
alio ir Toronto lietuvių, nes ji visų buvo mylima ir vi
siems, su kuriais jai teko susitikti, atrasdavo gerų ir 
paskatinantį žodį.Tačiau labiausiai pasiges jos vaikai Ina 
ir Vitolis bei jų šeimos- vaikaičiai Asta, Kristina, Liaria 
ir Vytukas,jos seserys Teodora Kaminskienė, gyv. Chiča- 
goję, Barbora Butvilienė su šeima Lietuvoje, brolienė 
Nelė Šipelienė, Montrealyje.

Jadvyga Šipelienė buvo šeimos žmogus.Jis visu sa
vo buvimu stengėsi išauginti savo vaikus gerais ir tie
siais žmonėmis, siekiančiais esminių gyvenimo vertybių. 
Prisimena jaudinantis išgyvenimas, kai prieš daugelį me
tų J.Šipelienės brolis prarado nelaimėje akį; jos duktė 
Ina, gal 12-13 metų jaunuolė nedvejodama pasiūlė savo 
akį, nes ji jauna ir lengviau galėsianti prisitaikyti prie 
gyvenimo su viena akimi.

Jadvyga Šipelienė buvo tylus ir kartais nepastebi
mas žmogus, o jos gerumas buvo jaučiamas ir išgyvena
mas, o ne skambiais žodžiais ir plačiais mostais išreiš
kiamas. Todėl ir vaikaičių- anūkių draugėms ji pasiliks 
visada neužmirštama "baba", kuri "Baltijos" stovyklose 
jas nematomai apdovanodavo skanumynais, gera • ranka 
sutvarkydavo sušlapusius rūbus ar patepdavo muselių su
kandžiotas ausis.

Jadvyga Šipelienė ėjo per gyvenimų duodama ir 
dažnai, kai jai buvo norima parodyti nuoširdumų ir drau
giškumų, ji klausdavo: "Už kų Jūs mane taip mylite'?". 
lr sugrįžus į Montrealį šį pavasarį ne vienam pasakė: 
"Sugrįžau namo, bet kaip ilgam? Jau viskų atlikau..."

Koks keistas žmogaus gyvenimas, keistas likimas, 
nežinomi Dievo keliai. Prieš 40 metų įvykusi automobi
lio nelaimė nebuvo fatališka - "nebuvo viskas atlikta". 
Šį kartų ištikta nelaimė pavogė Jadvygų Šipelienę neti
kėtai, nelauktai..., "nes viskas atlikta...".

Petras Lukoševičius

Ichicagol
"NERIS" TINKLINIO 
PIRMENYBĖSE

Tinklinio treneris Zig
mas Žiupsnys iš Chicagos 
priemiesčio Oak Lawn, 
dviejų savaičių laikotarpyje 
dalyvavo dvejose didelėse 
Amerikos tinklinio pirme
nybėse, jose išstatydamas 
net 7 "NERIES" Klubo ko
mandas.

Š.m. birželio mėn. pas
kutinę savaitę jis su penkio
mis komandomis pasirodė 
taip vadinamose JAV Ju
nior Olympics varžybose 
Lisle mieste, prie Chicagos.

Iš čia parsivežta viena 
pirmoji vieta ir aukso me
daliai mergaičių tinklinin- 
kių 13 metų amžiaus gru
pėje. Ši pergalė buvo pa
siekta iš 49 komandų tarpo. 
Kiek geriau užsirekomenduo 
ta ir mergaičių iki 15 me

tų grupėje. Kitos komandos 
pasitenkino kuklesniais pa
sirodymais.

Liepos 4-8 d.d. dvi "NE
RIES" komandos nuvyko 
ir 5 dienas žaidė net toli
moje New Mexico valstijo
je. Ten buvo pravestos 
visos Amerikos Tinklip'io 
Federacijos pirmenybės, 
kuriose dalyvavo jau tik 
pakviestos geriausios Ame
rikos komandos. Čia vėl 
triumfavo pačios jauniausios 
"NERIES" žaidėjos (13 me
tų ir jaunesnės),' kurios užė
mė antrų vietų. Jos laimėjo 
9 rungtynes ir pralaimėjo 
dvejas. Pirmoje vietoje at
sistojo Kalifornijos atstovė 
kurios turėjo 11-0 runį^y- 
nių pasekmę.

Reikia pasidžiaugti, jog 
Zigmas Žiupsnys dar Vis 
turi laiko ir jėgų dirbti 
su jaunosiomis tinklininkė- 
mis, ir kad jo darbas atneša 
tokių gražių vaisiųješ.).

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 987

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 — kaina $1979 kan.*

Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

RUGSĖJO 4 SPALIO 2 GRUODŽIO 28

ORO LINIJOS - Air France”, "Aeroflot”, “JAT", "Finnair”. 
Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga — 3,4,5 dienos, 

Kaunas -2,3 dienos, Panevėžys — 1 diena 
Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 

pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7 

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077 '
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

533-1121 (416) ' 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIU * ATSAKOMYBĖS * t 

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA-1NSURANCE
Walter Dauginis Insurance Broker Limited 
1613 Bloor St. West, Toronto , Ont. M6P 1A6

V. Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.
M6P IA5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D. 
Visais kelionių reikalais 
bot kur pasaulyje skandinti: 

Tai. 533-3531
i

Padėka

A.a JONUI BRAUKYLAI mirus, visiems, kurie 
dalyvavo Laidotuvių Namuose ir kapinėse , 
nuoširdžiai dėkoja —

A.S DAUN0R AV/Č/A/

A t A
PRANUI TEKUČIUI 

mirus,
jo žmona, g. s. PRANĘ su šeima broliškai 
užjaučiame —

L.K. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

Mirus Motinai
A t A

ONAI ŠULMISTRIENEI

sūnų šaulį Joną SULMISTRĄ ir artimuosius 
broliškai užjaučiame —

L.K.MINDAUGO ŠAULIU KUOPA

A t A
ONAI ŠULMISTRIENEI 

mi rus,

jos vyrui MYKOLUI, ilgamečiam “NL” rėmėjui ir 
skaitytojui, sūnui JONUI, mielam NL talkininkui, 
bei dukrai LENAI Čtk agoje, nuoširdžia užuojauta^ 

reiškia- <.NL„ LEIDIMO BENDROVĖS VALDYBA
REDAKCIJA ir DARBUOTOJAI

• VLIK'o “SEIMAS vyks 
spalio mėn.9-10-11 d.d. 
Montrealyje, AV Parapijos 
salėje. Sudarytas Seimo 
rengimo komitetas: J.Šiau- 
čiulis- p-kas, A.Staškevi- 
čiusp-p-ko pavaduotojas, K. 
Toliušis- ižd-kas, J.Lukoše

vičius- protokolų sekre
torius, A.Mylė- parengimtį 
organizatorius, kun.St.Ši- 
leika, SDB- pamaldų tvar
kytojas. J.Adomonis rūpin
sis nakvynės reikalais ir 
A.Lymantas informuos 
spaudų.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
Pr. Ročys, P. Sakalas (3 mt.), Mrs. R.Shiller, J. Bla

žys, A. Kažemėkienė, L. Grinius, M.Narkūnienė, Mrs. A. 
Pošk, S. Jankauskas, A.Macelis;

RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ: 
$25,- V.Drešeris (3 mt. g.prenumeratų); 
$10,’— A.Brilvickas; $5,- P.Millerienė;

PRENUMERATĄ IR AUKĄ:

$20,- A.Mikalajūnas; po $10,- L.Vitienė, Z.Bakaitis, 
A.Bražiūnas, M.Šarauskas, W.Gentemann, A.Valienė (2 
mt.); $5,- R.Striukas;
AUKOS:

$50,- J.S.Skučai (sūnaus Rimvydo atminimui);
$250,- Lietuvių Namų Toronte Valdyba;
$150- A.F. Kantautų Fondas;

$ 25,- J.Kaributas; $20,- X.Y., $10,- J.Jurėnas (p, 
Tekučio atminimui);

VISIEMS - nuoširdus AČIŪ) "NL"

7 psl.



montreal
MIRUSIEJI
• PRANAS TEKUTIS, 77 
m. amžiaus, mirė liepos 
mėn.24 d. LaSalle ligoninė
je. Palaidotas iš Aušros 
Vartų Parapijos bažnyčios.

Liko žmona Pranė,duktė 
ir sūnus su šeima.
• MARIJA BURČIKIENĖ, 
po sunkios ligos, gyvenusi 
pas savo dukterj Ste. Julie 
miestelyje, mirė. Palaidota 
Longueil kapinėse.

Ji buvo AV Parapijos 
rėmėja ir aukojo Įvairiems 
labdaros darbams.

• ANTANAS MAČIULIS- 
MITCHELL staiga mirė sa
vo namuose. Palaidotas iš 
AV. Parapijos bažnyčios.

• ONA ŠULMISTRIENĖ, 
82 m., po ilgos ligos mirė 
ligoninėje.

Liko vyras Mykolas, sū
nus Jonas ir duktė Lena 
su šeimomis.

Palaidota Toronte, Lie
tuvių Kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų ar
timiesiems.

Montrealio Lituanistinės Mokyklos organizuojama 
"LITO" EKSKURSIJA VAIKAMS

l SAFARI parką, RUGPJŪČIO 
penktadienį.

Visi "Lito" lietuviai nariai tarp 6 ir 15 
amžiaus ir Lituanistinės mokyklos mokiniai 
į šią išvyką.

Autobusas išvyks 9 vai. ryto nuo "Lito" 
(1475 de Seve) ir grįš apie 5 vai. vakare.

Registruotis iki rugpjūčio 21 d. "Lite".

28 d.

metų.
kviečiami

• A.a.LEONO GUDO 11 
metų mirties sukakties at
minimui, žmona Marija Gu
diene aukoja "Nepriklauso
mai Lietuvai" $100.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• A.a. Prano TEKUČIO 
atminimui, Julius JURĖ
NAS paaukojo $10,- "NL".
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

KADETŲ TARNYBOJE 
LIETUVIS

Leitenantas Antanas 
M.ŽIŪKAS, Antano ir Rū
tos Žiūkų sūnus, priklauso 
Royal Montreal Regiment 
Kadetų Korpusui 2862. Ka
nados Ginkluotų Pajėgų vy
riausias šabas Ottawoje 
paskyrė jį lydėti 20 Kana
dos kadetų ĮV.Vokietijų kul
tūriniam 6 savaičių vizitui, 
kuriame jis kadetų grupei 
ir vadovaus. Bus susipažįs
tama su Vokietijos gyveni
mo būdu, kultūra ir spor
tu.

Tokia apsimainymo tarp 
Kanados ir Vokietijos prog- 
grama vykdoma jau 20-me- 
tv-

Leitenantas A.M.Žiū
kas panašiose pareigose 
yra įgavęs patyrimo; per 
paskutinius 11 metų dirbo 
su kadetais ir paskutinius 
6 metus yra jų karininku.

Ontario prov. jis atliko 
tarnybų Camp Borden ir 
Camp Petawawa, o Quebe- 
c'o prov.- Vai Cartier. Pra
eitų vasarų jis buvo karinin
ku - palydovu Vokietijos

KETURIŲ DIENŲ STOVY
KLA JAUNIESIEMS 
SKAUTAMS "BALTIJOJE".

Prie Lac Sylvėre ežero 
"Baltijos" stovykloje šiemet 
vyksta jaunųjų skautų sto
vykla- stovyklėle, kuri pra
sidėjo rugpjūčio 6 d. ir

baigiasi rugpjūčio 9 d.
Apie jaunųjų stovyklau

tojų reikalus informuoja 
P.Drešeris tel: 363-9983.

Tikimasi, kad kitų va
sarų, paaugus jauniesiems, 
bus ir ilgesnė stovykla.

L.K.Mindaugo Šaulių Kuopa. 
Gegužinė vyko St.ir J. 
R i m e i k i ų vasarvietė
je Rigaud, P.Q., prie Otta- 
wos upės.

Apie 12 vai. gegužinę 
atidarė Kuopos p-kas Au
gustinas Mylė. Trumpu žo
džiu pasveikinęs atvykusius, 
-apie 50 žmonių pakėlė, 
laikantis tradicijos, Lietu
vos trispalvę.

Pamaldas laikė kun.Izi- 
dorius Sadauskas, SDB.

Iš toliau Į šį malonų 
subuvimų buvo atvykę Hen
rikas ir Linda BuračaKOntJ; 
lankydami uošvius p.p.Grin- 
kus Montrealyje, _ atvyko 
ir Į gegužinę; Jonas Ba
rauskas iš Punsko, viešėjo 
Montrealyje ir taip pat da-

lyvavo gegužinėje.
Pietus užvalgius, šeimi

ninkai St.ir J. Rimeikiai 
priedo pavaišino bulviniais 
blynais, varškės pyragu ir 
krupniku, pagerbiant Onas.

Grojo juostelių muzika, 
pakeičiant dainininkus, ku
rie dainavo su dideliu en
tuziazmu.

Pravesta loterija. Kas 
norėjo, galėjo ir pasišokti.

Visa gegužinė buvo Įra
šyta vaizdajuostėn(video).

Apie 5 vai. gegužinė 
buvo oficialiai uždaryta, 
bet gražus oras dar prail
gino atsisveikinimus.

Visi patenkinti pasiža
dėjo ir kitų metų vėl at
vykti. Dal.

• JUOZAS ir SOFIJA 
SKUČAI, minėdami savo 
sūnaus a.a. RIMVYDO mir
ties metines, paaukojo "NL" 
$50.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• LIVIJA STANKEVIČIŪTĖ 
ir ALGIRDAS BOBELIS su
situokė AV Parapijos bažny
čioje.

• INA LUKOŠEVIČIŪTĖ 
ir Morkus SUNGAILA susi
tuokė rugpjūčio 1 d., AV 
Parapijos bažnyčioje.

• TAUTOS ŠVENTĖS- Rug
sėjo 8-tosios paminėjimas 
įvyks RUGSĖJO MĖN. 6 
d., Aušros Vartų Parapijos 
salėje, Montrealyje.

************************ 
DĖMESIO-
JUODOJO KASPINO DIE
NOS programa vyks RUG
PJŪČIO 23 d., 7:30 val.v. 
Šv. Juozapo Oratorijoje.
Programoje- minėjimas 
ir eisena su žvakėmis. Po 
to ekumeninės pamaldos 
ir koncertas. Visi dalyvau
kime! 
************************

jaunimui, lankiusiam apsi
mainymo programoje Kana
dą ir antroje jos pusėje 
globoje juos, lankant Onta
rio provincijų.

Žiemos metu itn.Žiūkas 
yra Westmount įgaliotinis 
Commanding Officer of 
R.M.R. Cadet Corps 2862. 
Jis Įstojo į oro kadetus 
LaSalle 1976 m.

Ltn.A.M.Žiūkas neati
trūko nuo lietuvių ir prisi
deda prie jų veiklos, daly
vaudamas Aušros Vartų Pa
rapijos Montrealyje chore, 
L.K.Mindaugo Šaulių Kuo
poje ir "Nidos" Žvejotojų- 
Medžiotojų Klube.

Geriausios sėkmės jam'.
M.

GERAI PAVYKO
ŠAULIŲ GEGUŽINĖ

Jau nuo 10 vai.ryto, 
liepos mėn.26 d., pradėjo 
keliauti Montrealio lietuviu 
būreliai gegužinėn, kurių 
tradiciniai rengia kasmet

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D. D. S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS 
8606 Centrale, kampas45—th Ave., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364 -4658

HONEY FOR SALE !
Il Direct from the Beekeeper. $1.10 per

į Delivery could be arranged too 1 Please
Tel.: 627-1328.

pound.
call :

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102A, ALLION
LASALLE,QUE. H8P2C5 TEL: 366-5484

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO 
REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti s į COSTĄ, Tel.: 733-9878

Dr. Jonas MALISKA 
ir

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAI-CHIRURGAI
1440 St. Catherine St. W. Suite 600.
Montreal. P.O H3G 1S5

Tel. Bus: 866—8235
Namy 761-4675

Dr. Gaetan BERARD, D.M.D.
Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. des Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1

(Prie boul. Concorde )
Skambinti Tel : 662—1177

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

Atidaryta kasdien nuo 9—10 v.v. 
Šeštadieniais : nuo 9 r. — 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10 r. — 9:30 v.v.

Tel.-. 366-9745 ir 365 - 0505

DR. A. S. POPIERA.ITIS
B.A. M.D. M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, Que., H3G 1L6

Tel.:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 2039, Sun Life Building 

1155 rue METCALFE , Montreal, Que., H3B 2V6
Tel. (514) - 871-1430

8 psi.

D.N. BALTRUKONIS 
IMMEUBLES - CLASSIC INC.

Nekilnojamo Turto visapusiskas patarnavimas 
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

445 Jeon Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273—9181 ; Residence: 737—0844.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Te, X:; 27526“ 
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE 

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

STANDARD
profesiniai patarnavimai finansų reikalais;
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansy ir mokesciy planavimas .
4999 St. Catherine St. West, Suite 450 noil
Westmount, H3Z 1T3 Tel.r 481— 0311.

PETER SODO

MONTREAL ENTERPRISES Reg'd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ 

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

ALBERTAS NŪRKEL1ŪNAS , b.a. c.s.c., i.b.

tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & C0TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM , PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal , Que., H2A 2A5 
Telefonas: 721—9496

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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