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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
(h.n<)

Court of Canada nutarimą 
paskelbsiąs, kaip minima 
spaudoje, tiktai šių metų 
pabaigoje.

būti atimta todėl, kad 
paštas yra gyvybinis 
būtinas patarnavimas 
siems valstybės piliečiams.

PIETŲ AFRIKOJE 
STREIKUOJA KASYKLŲ 
DARBININKAI

Profesinių sąjungų vado
vybė praneša, kad š.m. rug
pjūčio mėn. 10 d. Pietų 
Afrikoje pradėjo streikuoti 
apie 340,000 aukso ir ang
lių kasyklų darbininkų . Jie 
reikalauja aukštesnio atly
ginimo ir geresnių darbo 
sąlygų. Baltieji kasyklų 
darbininkai gauna net 
šešeris kartus aukštesnį 
atlyginimą už tokį pat 
darbą. Kadangi 80% viso 
Pietų Afrikos eksporto 
sudaro iškastas auksas ir 
anglis, dabartinis streikas 
gali labai paveikti visą 
krašto ekonomiją.

DU PLANAI CENTRINEI
pietų Amerikai

Prieš prasidedant 5- 
kių Centrinės Amerikos 
prezidentų pasitarimui 
Gvatemalos sostinėje, JAV 
prezidentas Ronald Reagan 
paskelbė savo planą, kaip 
galima būtų baigti savitar
pines kovas Nikaragvoje ir 
taikingai bendradarbiaujant 
savitarpyje bei su JAV- 
ėmis, siekti demokratinių 
laisvių ir aukštesnio gerbū
vio tuose kraštuose.

Tasai planas siūlo per 
60 dienų nutraukti visas 
tarpusavio kovas. JAV 
pažada sulaikyti bet kokią 
pagalbą CONTRAS dali
niams, kurie kovoja dabar 
prieš marksistinį Nikarag
vos režimą. Taip pat turi 
būti paskelbta, kada bus 
įvykdyti laisvi rinkimai. 
JAV sulaikius karinę pagal
bą CONTRAS, ir Sovietų 
Sąjunga turi sulaikyti savo 
karinę pagalbą dabartiniam 
Nikaragvos režimui. Tada 
JAV panaikins savo ekono
minį Nikaragvos boikotą, 
leis vėl įvežti į kraštą 
visas prekes.

Tačiau penki prezidentai 
priėmė savo nutarimus, 
kurie gerokai skiriasi nuo 
amerikietiškųjų siūlomų 
sąlygų. Jie siūlo baigti 
tarpusaves kovas per 90 
dienų ir po to tartis apie 
pilietines teises ir laisves, 
kurias sutiktų įvesti visos 
5 valstybės. Tam reikalui 
sudaroma tų valstybių 
užsienių reikalų ministerių 
taryba. Visos valstybės pa
žada nebepadėti sukilė
liams, kurie norėtų nuvers
ti bet kurią vyriausybę.

KANADOS VYRIAUSYBĖ 
IR TOLIAU REMS 
NUKENTĖJUSIUS NUO 
AUDROS

Ottawos parlamente 
minutės tyla buvo pagerb
ti žuvę ir nukentėję nuo 
siautusios audros Edmonto- 
ne š.m. liepos mėn. 31 d. 
Min. P-ko pavaduotojas 
Don Mazankowski pažadėjo 
ir toliau federalinės vyriau 
sybės paramą atstatyti 
namus ir verslo įmones.

Kanados Draudimo Agen
tūra skelbia, kad apdraustų
jų turto nuostoliai sudaro 
apie 250 milijonų dolerių.

Opozicijos vadas John 
Turner pareiškė, kad libera
lai palaikys visus vyriausy
bės nutarimus palengvinti 
nukentėjusių būklę, o NDP 
atstovas Nelson Riis pa
siūlė įsteigti specialų fon
dą nelaimių atveju, kurį 
būtų galima tučtuojau 
panaudoti reikalui esant.

Gynybos ministeris Per
rin Beaty, atsakingas už 
staigių masinių nelaimių 
atveju pagalbos teikimą, 
pranešė, kad jau yra numa
tyti tam tikri būdai, įgali
nantys Ottawos vyriausybę 
prisidėti skubia pagalba.

N. Riis taip pat pareiš
kė užuojautą viesulinės 
liūties ’Jiuntrealyje uukoiuo 
kai liepos 14 d. nukentėjo 
apie 21.000 gyventojų ir 
nuosotlių jiems ir miestui 
padaryta už apie. 229 mil. 
dolerių.
ONTARIO SAUGOJASI 
NUO LAISVOS PREKYBOS 
SU AMERIKA

Ontario prov. min. pir
mininkas David Peterson, 
aplankęs Barrie, Ont. alaus 
gamybos įmones, pareiškė, 
kad tokios įmonės, kartu 
su maisto apdirbimo fabri
kais turi būti išjungtos iš 
laisvosios prekybos su 
Amerika.

Tiesioginiai alaus gamy
boje Ontario provincijoje 
dirba 18.000 darbininkų, 
kuriems grėstų pavojus pra
rasti darbus, jeigu nebus 
apribota prekyba su JAV 
ir jų milžiniškomis alaus 
daryklomis.

D. Peterson' as taip pat 
pabrėžė, kad sudarant 
laisvos prekybos nutarimus, 
yra būtina mums išlaikyti 
automobilių Gamybos Paktą.

NUBAUSTI UŽ SKELBIMUS 
ANGLŲ KALBA

Pagal pekistų vienaša
lišką įstatymą Nr. 101, 
kurį dabartinė provincinė 
liberalų vyriausybe prieš 
rinkimus žadėjo pakeisti, 
bet dar vis nesiryžta to 
padayti, devynios įmonės 
ir krautuvės buvo nubaus
tos už tai, kad vitrinose 
išdrįso šalia prancūzų 
kalbos, panaudoti ir anglų 
kalbą. Kelios šių krautuvių 
yra La Salle priemiestyje. 
Nors Quebec' o provincijos 
teismas yra jau šiais me
tais padaręs sprendimą, 
kad pagal Kanados konsti
tuciją jokia provincija 
negali uždrausti nei vienos 
oficialiosios kalbos naudoti 
bet kur viešumoje, tupinė
jantis Bourassa šį sprendi
mą perdavė Aukščiausia
jam Teismui, norėdamas 
užvilkinti įstatymo Nr. 101 
pakeitimą bei įsiteikti 
Quebec' o separatistiniam e- 
lementui. Gi Supreme

PAŠTO TARNAUTOJAI 
NETURĖTŲ STREIKUOTI

GALLUP, viešosios nuo
monės apklausinėjimo įstai 
ga praneša tokius rezulta
tus: net 57% apklausinėja
mųjų pasisakė, kad pašto 
tarnautojams nebūtų lei
džiama streikuoti. Jų ma
nymu, streiko teisė turėtų

Po~ neseniai pasibaigusio 
laiškanešių streiko, dabar 
grasina streiku pašto vidu
je įstaigose dirbantieji. 
Šiems vadovauja Toronte 
esanti irzli ir nesukalbama 
vadovybė. Ji jau iš
gąsdiną darbdavius, kad
streikas būsiąs ilgas ir
aršus.

50 c.

PRANEŠA ALTA

SIEKIA IŠLAISVINTI GAJAUSKĄ
JAV Kongreso žmonės stipriai kelia balsą už 

politinio kalinio Balio Gajausko iš 
laisvinimą. "Congresiona1 Records" paskelbė tuo 
klausimu senatoriaus Alfonse M. D'Amato pasaky
tą kalbą, kurioje jis pažymėjo, kad B. Gajauskas, 
Žmogaus Teisių gynėjas, turintis 60 metų amžiaus, 
buvo išlaikytas kalėjin ? 34 metus. Per trejus 
metus nebuvo leidžiama' niekam jo aplankyti, jau 
keletą mėnesių jis negauna laiško. Net iš tremties 
paleistas Andrėj Sacharov, žinodamas kaip, sunkios 
kalinimo sąlygos Perm 36-1 lageryje, užtarė B. 
Gajauską, įrašydamas jo vardą tarp pirmųjų, kurie 
turėtų būti paleisti.

Sen. D' Amato pažymėjo, kad 
atidavęs aukščiausią auką už savo 
ir tai jam labai brangiai kainavo: 
pagrindinės žmogaus teisės.

Gajauskas yra 
krašto žmones, 
yra atimtos jo

vyksmas. Jau 19 2 2 
vakar 
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JUODOJO KASPINO DIENA PARYŽIUJE, įsteigusi pabaltiečių namus ir 
informacijos centra. Jolanta Vaičaitytė suorganizavo “Juodojo Kaspino’’ 
diena rugpjūčio 23 d., 1986 m. Tai buvo demonstracija, finansiniai paremta

Resistance International’’ organizacijos, priminė publikai apie Molotovo 
-Ribbentropo paktą, kuriuo Pabaltijo valstybės buvo okupuotos. Demons
tracijos metu buvo pabrėžta, kad Maskvos politika, kas liečia Pabaltie - 
cius, bei kitus užimtus kraštus, nepasikeite nuo 1939 metais sudarytojo 
pckto. Jolanta Vaičaitytė skaito paruostą protestą demontracijos metu.

PLB VALDYBOS KREIPIMASIS į
VISO PASAVL IO JJETIJV ll JS_____ __ ___  ......... ...............

Iš Amerikos Balso linijų sužinojusi apie š.m. rug
pjūčio 23 d., 12 vai. dienos metu Lietuvos sostinėje Vil
niuje ruošiamų Hitlerio nacių Vokietijos ir Stalino Sovie
tų Rusijos Pakto bei Ribbentrop'o - Molotov'o slaptų 
protokolo aukų prisiminimų, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba solidarizuoja su Lietuvos žmonėmis ir 
kviečia tų dienų visų kraštų Bendruomenes bei pasaulio 
lietuvius irkitus pabaltiečius tinkamai paminėti tų liūd
nų 48-tų metinę sukaktį.

1939 metų rugpjūčio 23 d. Ribbentrop’as ir Molo- 
tov'as pasirašė slaptus dokumentus, padalinančius Pabal
tijo valstybes ir Lenkiją tarp Hitlerio Vokietijos ir Sta
lino Rusijos. Del to vėliau kilusiame II-jame Pasaulinia
me Kare ir per masinius trėmimus žuvo daug lietuvių 
ir kitų pabaltiečių.

1979 m., minint 40-tųsias Ribbentrop'o-Molotov’o 
Pakto metines, 45 pabaltiečiai (iš jų 36 lietuviai) pasi
rašė pareiškimų ir jį išsiuntinėjo Sovietų Sąjungai, Vaka
rų ir Rytų Vokietijon, Atlanto Chartą pasirašiusiom vals
tybėm ir Jungtinių Tautų Generaliniam 
šydami paskelbti tą Paktą ir jo slaptus 
liejančiais ir pasmerkti jo pasekmes.

1986 m.rugpjūčio 23 d. Pasaulio
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e Lietuvių Bend
ruomenė, bendradarbiaudama su kitų tautybių pasaulinė
mis organizacijomis Tarptautiniame Juodojo Kaspino die
nos komitete tų dienų minėjo įvairiuose pasaulio kraš
tuose. ŠIAIS METAIS prašome VISUS LAISVOJO PASAU
LIO LIETUVIUS RUGPJŪČIO 23 d. solidarizuoti 
su tautiečiais Lietuvoje ir 12 vai. dienos metu kartu 
su kitais Juodojo Kaspino dienos dalyviais ypatingai pa
minėti Ribbentrop'o-Molotov’o Pakto išdavų aukas įvai
riais būdais,- SUSIRINKIMAIS, DEMONSTRACIJOMIS, 
PAMALDOMIS, VIETINĖS SPAUDOS, RADIJO ir TELEVI
ZIJOS KONFERENCIJOMIS, ATSIŠAUKIMAIS IR KITO
MIS PRIEMONĖMIS. PLB VALDYBA
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SVARBI PABALTIEČIŲ SUKAKTIS
Šiemet sueina 65 metai nuo to 

pripažino Lietuvą de jure. Tai buvo 
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šus apie šios sąlygos priėmimą. Tas Versalio taikos 
nuostatas būtų atidaręs Lenkijai laisvą susisiekimą 
Nemunu laivais, sielių plukdymu. Tačiau Lietuva, 
po Želigovskio įvykdyto Vilniaus užgrobimo, buvo 
karo stovyje su Lenkija. Ambasadorių Konferenci
jos statoma sąlyga buvo per brangi Lietuvai. Lietu
va jos nepriėmė. Pagaliau 1922 metais gruodžio 
mėn. 20 d., prieš 65 metus, Prancūzija, D. Britani
ja, Italija ir Japonija pranešė Lietuvos vyriausybei., 
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Pripažinimas būtų 
nuo tos dienos, kai Lietuva būtų prane-

kad pripažįsta
JAV Lietu 
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Amerika pirmoji iš didžiųjų valstybių pripažino 

Lietuvą de jure. Per tuos 65 metus laikydama 
Lietuvą nepriklausoma ir nepripažindama sovieti
nės inkorporacijos, Amerika pripažįsta mūsų atsto
vybę ir kosulatus, užtikrina jų išlaikymą ir tęsti
numą. Latvija ir Estija taipgi 1922 m. buvo pripa
žintos de jure. Jungtinis Amerikiečių Pabaltiečių 
Komitetas, minėdamas 65 metų sukaktį nuo Pabal
tijo de jure pripažinimo, birželio 10 d. buvo suren
gęs priėmimą, kuriame dalyvavo JAV valdžios 
ir kongreso atstovai bei gausiai pabaltiečių.

Yra tragedija, kad taikinga, garbinga tauta darbais 
gyvybės aukomis siekianti nepriklausomoje valstybėje 

netrukdomai gyventi ir kurti, paskutiniųjų 200 metų lai
kotarpyje vos 22 metus tesidžiaugė nepriklausomu gyve
nimu. 1940 m. birželio mėn. 15 d., sulaužiusi nepuolimo 
sutartį ir pažeidusi suvereninės valstybės neutralitetą, 
Raudonoji armija okupavo Lietuvą. Nuo pirmosios okupa
cinės dienos rusiškasis imperializmas naujose komunizmo 
ribose pradėjo planingą tautos naikinimo darbą. VLDargis

ir

KALBINĖ fTAMPA TARP LIETUVIŲ IR RUSŲ
Apie įtampą Lietuvoje tarp lietuvių ir rusų dienrašty

je Soivetskaja Litva ("Draugystė nepakęs veidmainystės") 
balandžio 21 d. rašo A. Gelbakas. Pasak jo, dabar kar
tais sveikinamasi lietuviškai ironišku tonu, lyg tuomi 
būtų norima pažeminti lietuvius. Gelbakas nesako, kad 
taip daro rusai.) Dar skaudžiau, rašo jis, kai taip elgiasi 
žmonės, kurie save laiko internacionalistais: stoka pagar
bos kalbai, nesidomėjimas ypatingomis tradicijomis tų 
žmonių, kurių teritorijoje gyvenama ir su kurios atsto
vais drauge dirbama, yra vidinės kultūros ir elementari
nių manierų stokos įrodymas. Nepaisant to, jis tvirtina, 
kad iš Rusijos imperijos paveldėta tautinė problema jau 
buvusi išspręsta.

Gelbakas kritikuoja savo tautiečius (rusus) už nekrei
pimą dėmesio į kitų tautų kultūras. Jis sutinka, kad 
istorinių aplinkybių dėka,, rusų kalba užima ypatingą 
vietą J<aip "tautų draugystės kalba". Tačiau, klausia jis, 
"jei aš kalbėsiu rusiškai - mano gimtąja kalba - ir mane 
visi suprųnta - ar tai reiškia, kad aš neturėčiau padirbė
ti ir išmokti kalbą tos respublikos, kurioje aš gyvenu?" 
Tokios kalbos mokydamiesi jie parodytų, kad gerbia žmo
nes, "kurių žemėje jie gyvena".

Kalbėdamas apie sporto entuziastus, Gelbakas pamini, 
kad jų aistringas lojalumas savo komandai kartais net 
laikomas ^"nacionalizmo išsiveržimu". Jo nuomone, į tai 
tereikia žiūrėti, kaip \ nebesukontroliuojamus "elementari
nius jausmus". Elta.



Ui Lietuvos iilaisvinimą! Ui i i tikimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie ! Loyqutd au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraičiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoiidra, grąžinami tik 
ii anksto susitarus. Ui skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

PRANEŠA ELTA:

PABALTIJO TEMOS P.E.N. SUVAŽIAVIME ŠVEICARIJOJE
š.m. gegužės 10-17 d.d. Lugano mieste, Šveicarijoje, 

įvyko 50-sis Tarptautinis P.E.N. Klubo suvažiavimas, 
kurio tema buvo "Pakraščio sričių literatūros". Suvažiavi
me dalyvavo keturi estai, penki latviai, atstovaujantys 
savo P.E.N. centrus. Vienintelis lietuvis buvo A. Lands- 
bergis, egzilų P.E.N. Centro delegacijos narys.

Ypatingas pabaltiečių laimėjimas buvo gegužės 15 d. 
Beveik vienbalsiai priimta rezoliucija, kurioje pasmerkia
mas ir lietuvių kątalikų inteligentijos persekiojimas, kny
gų bei rankraščių konfiskavimas. Už rezoliuciją balsavo 
31 centras, susilaikė trys: Bulgarija, Rytų Vokietija ir 
Kinija. Ši rezoliucija yra savotiškas pasaulinės rašytojų 
organizacijos atsakas į sovietų pastangas įtikinti P.E.N. 
vadovybę, kad būtų uždaryti estų bei latvių P.E.N. cent
rai ir būtų apribota išeivių P.E.N. centro veikla. Tuomi 
Maskva stengiasi ir pasaulinio rašytojų bendravimo rėmuo
se įteisinti Pabaltijo valstybių okupaciją.

Po daugelio metų pertraukos, Lugano suvažiavime 
dalyvavo ir du "stebėtojai" iš Sovietu Sąjungos: neseniai 
"Sovietinio taikos gynimo komiteto" pirmininku paskirtas 
Genrik1 as Borovik' as ir savaitraščio "Ogoniok" redakto
rius Vitalij Korotičius. Derybos dėl sovietinių rašytojų 
organizacijos įstojimo į PEN Klubą vyksta jau nuo 1964 
metų. Pagrindinė kliūtis tam įstojimui buvo PEN vadovy
bes atsisakymas uždaryti dar nepriklausomybės metais 
įsteigtus estų ir latvių PEN centrus. Derybų metu sovie
tiniai atstovai primygtinai tvirtino, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva esančios Sovietų Sąjungos dalys. Šios linijos laikė
si ir 50-rne PEN suvažiavime apsilankę "stebėtojai". 
Atrodo, kad dabar jie savo tikslo sieks subtilesnėmis 
priemonėmis - mėgindami palaipsniui įtikinti pavienius 
PEN centrus ir jos vadovybę, kad "nebeegzistuojančių 
valstybių" centrų uždarymas nedidelė kaina už "didžiosios 
sovietų rašytojų šeimos" įstojimą į pasaulinę rašytojų 
organizaciją.

(Korotič1 ius ir Borovik' as šiandien uolūs Gorbačiov' o 
politikos vykdytojai, nors savo ankstesnėje karjeroje jie 
tebuvo ortodoksiški aparatčikai. Korotič' ius redaguoja 
populiarų savaitraštį Ogoniok, o Borovik' as neseniai buvo 
paskirtas "Sovietinio taikos gynybos komiteto" pirmininku 
1985 metų vasarą jis vadovavo Pabaltijo aparatčikų dele
gacijai, kuri lankėsi Kopenhagoje "duoti atkirtį" Pabal
tiečių Tribunolui. JAV Valstybės Departamento leidinyje 
Forcing Affairs Note 1987 m. gegužės mėn. numeryje 
Borovik'as taip apibūdinamas: "KP narys, daug keliavęs 
korespondentas, buvęs KGB agentas (ir dabar palaikantis 
glaudžius santykius su KGB. Vienas jo uždavinių buvo 
užverbuoti užsienio žurnalistus).

PEN Konferencijos metu buvo beveik vienbalsiai priim
tas ir kalinamų rašytojų bei žurnalistų komiteto praneši
mas, kuriame išvardinti ir pąbaltiečiai "sąžinės kaliniai". 
Minimi Viktoras Petkus, Balys Gajauskas/ ir nutrėmime 
esantys Gintautas Iešmantas bei Povilas Pečeliūnas. (Pet- 
kų savo garbės nariu yra priėmęs škotų, o Iešmantą - 

amerikiečių PEN centras). Paleistųjų sąraše : Algirdas 
Statkevičius, Vytautas Skuodis, Liudas Dambrauskas, 
Antanas Terleckas ir Vladas Lapienis. Pranešime rašoma, 
kad Sovietų Sąjunga, drauge su Vietnamu ir Turkija, 
tebėra uoliausios rašytojų kalintojos.

išrinktas naujas kalinamųjų rašytojų komiteto pirminiu 
kas Thomas von Vegesack, kuris yra gerai susipažinęs ’su 
Pabaltijo problema. Savo kalboje jis paminėjo neseniai iš 
kalėjimo paleistą latvį kitamintį, kuris valdžios atstovo 
paklausė apie savo teisinę padėtį. Tasai patarė paleista 
jam neturėti jokių iliuzijų, nes jis tebėra laikomas nusi
kaltėliu: "Šiuo metu mums nepraktiška laikyti jus kalėji
me".

Viena PEN suvažiavimo popietė buvo skirta latvių 
litratūros klasikams Janiui Rainiui ir Aspazijai. Jos metu 
apie Rainio glaudžius ryšius su Lietuva kalbėjo A. Lands- 
bergis.

"MINISTERIS" ZENKEVIČIUS: LIETUVA - IMPERIJOS 
NUOSAVYBĖ

Queens, N.Y. išeinanti komunistinė Laisvė š.m. pavasa
rį pranešė, kad Vilniuje neseniai buvo surengtas "neaki
vaizdinis susitikimas" su "Lietuvos užsienio reikalų minist
ru" tituluojamu Vytautu ZENKEVIČIUMI. Šio farso metu 
"ministeris" pažodžiui pakartojo visus Maskvos receptus. 
Tačiau jo atsakymuose randame ir vieną įdomią naujovę. 
Sukritikavęs JAV-es už Pabaltijo įjungimo į SSRS-ą nepri
pažinimą, jis pareiškė: "įsivaizduokime, kokia būtų ameri
kiečių reakcija, jeigu mūsų šalis nepripažintų JAV-ėms 
Kalifornijos, Teksaso valstijų ar Aliaskos"?

Bene pirmą kartą aukštas Lietuvos kompartijos parei
gūnas oficialiai panaudojo "Kaiifornijos-Teksaso-Aliaskos" 
argumentą Lietuvos okupacijai pateisinti. Net ir Maskvos 
politiniai vadovai ar svarbieji diplomatai iki šiol to argu
mento vengdavo, nes jis kvepia nuogu imperializmu - 
"Imperijų nuosavybė neličiama!" Tiktai žemesnio rango 
sovietiniai pareigūnai, kalbėdami su naivesniais amerikie
čiais, kartais pareikšdavo: "Tiesiog nemandagu kalbėt 
l psl.

L’OSSERVATORE ROMANO RAŠO APIE LIETUVOS 
KRIKŠTO MINĖJIMO IŠKILMES

’’L’Osservatore Romano" savaitraštis, leidžiamas 
Vatikane (kurio laidas angly ir italų kalbose teko gauti), 
š.m. birželio mėn. 29 d. angliškoje laidoje paskyrė virš 
4 psl. Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo laiškui Lietuvos 
Krikšto Sukakties proga; atviras, išsamus laiškas skirtas 
apaštališkam Kauno ir Vilkaviškio administratoriui Liu
dui Poviloniui, Lietuvių, episkopalinės Konferencijos 
Pirmininkui ir kitiems Lietuvos vyskupams. Taip pat at
spausdintas tekstas Popiežiaus žodžio, nusiųsto Lietuvos 
Krikšto minėjimo kolokviumui, kurio narių tarpe yra Va
tikano istorinių mokslų komiteto p-kas Mons. Michele 
Macarrone, kardinolas Alfons Stickler - archivaras ir 
bibliotekininkas.

Atskiroje pastraipoje atspausdinta paskelbtojo Pa
laimintuoju arkivyskupo Jurgio Matulaičio-Matulewicz 
biografija.

Lietuvius liečiantieji puslapiai anglų k.laidoje ilius
truoti Vilniaus Aušros Vartų Madonos atvaizdu, Šv.Kazi- 
miero (graviūra iš 1749 m., nuotrauka lietuviškojo kop
lytstulpio kryžkelėje, Vilniaus senojo plano vaizdu ir Pa
laimintojo arkiv. Jurgio Matulaičio nuotrauka. (Po ja įra
šyta teisingai jo pavardė, nors vardas "suanglintas"- 
"George". Ir kitur rašoma jo pavardė, pagal senus doku
mentus - dvigubai. Tuo tarpu vokiškoje laidoje po nuo
trauka Jo vardas pakeistas jau pagal lenkų kalbų - "Jer
zy" ir parašyta tik viena lenkiško varianto pavardė...

Smulkmena ar ne, bet mūsiškių organizatorių neap
sižiūrėta ir laikraščio redaktoriai nepainformuoti, kad 
visose laidose norime Jo vardų ir pavardę matyti lietu
viškų. Su tokia Jis gimė, dirbo, gyveno Lietuvoje ir taip 
pats save vadino).

MONTREALIO LAIKRAŠTIS APIE LIETUVIO 
ARKIVYSKUPO PASKELBIMĄ PALAIMINTUOJU

Š.m. birželio mėn.29 d. montrealio laikraštis 
"Journal de Montreal" įdėjo nuotraukų ir aprašymų, kaip 
popiežius Jonas Paulius II Palaiminimo iškilmių metu, 
koncelebruojant mišias su iš Lietuvos atvykusiu vyskupu 
Antanu Vaičium (iš Telšių) ir 20-čia europiečių kardinolu 
ir vyskupų, tarė žodį lietuviams katalikams ir kad jo 
žodžiai pasiekė stipriomis Vatikano radijo bangomis 
specicifines geografines zonas.

Rašydami apie Palaimintųjį, naudojo ir dvigubų 
Jo vardų ir pavardę: Jurgis-Jerzy Matulaitis-Matulewicz.

apie kažkokias Pabaltijo valstybes. Jos Sovietų Sąjungos 
dalis, kaip Kalifornija - Jungtinių Amerikos Valstijų". 
Kodėl dabar tas šleivas argumentas pasigirsta iš Zenkevi
čiaus lupų?

Ir kodėl jis mano, kad lietuviai ir užsieniečiai visiškai 
nesusigaudo istorijoje? 19-to šimtmečio pradžioje, Kali
fornija ir Teksasas buvo didžiulės, apytuštės teritorijos, 
trumpai priklaususios Ispanijos kolonijinei imperijai. Pietų 
Amerikos išsivadavimo karų metu, šios teritorijos atiteko
Meksikai. Jose gyveno nedaugelis indėnų, meksikiečių ir 
vis gausėjantis skaičius naujakurių iš neseniai užgimusių 
Jungtinių Amerikos Valstijų. Tų naujakurių sukilimai 
privedė prie JAV. karo su Meksika, kuris baigėsi JAV 
pergale. Pagal taikos sutartis, Meksika atidavė Teksasą 
ir Kaliforniją Jungtinėms Amerikos Vaištijdfris.

Ką šių teritorijų likimas turi bendro su Lietuva? 
Nejaugi Lietuvos "užsienio ministras" nežino, kad 1940 
metais Sovietų Sąjungos smurtu okupuota Lietuva buvo 
suvereni, lietuvių apgyventa valstybė? Ar kad Lietuvos 
valstybė egzistavo jau viduramžiuose, kai Rusijos imperi
jos dar nei vardo nebuvo? Bet kai Zenkevičius sako "mū
sų šalis", jis turi omenyje Tarybų Sąjungą!

O kaip su Aliaska? Carinė Rusija pati pasiūlė ją 
parduoti Amerikai. Nepaisydamas stiprios JAV Kongreso 
opozicijos, valstybės sekretorius Seward nupirko Aliaską 
už 7 milijonus 200 tūkstančius dolerių. Gal kalbėdamas 
apie Aliaską, Zenkevičius turėjo galvoje tai, kad ir dalį 
Lietuvos Stalinas su Hitleriu pirko ir pardavė - nusikal
tėlišką sandėrį užfiksuotą slaptuose Stalino-Ribentropo 
pakto protokoluose.

Beatsakinėdamas į gausius skaitytojų klausimus, Zenke
vičius taip pat pamiršo paminėti, kad ne tiktai Amerika, 
bet ir Europos Vakarų valstybės bei Vatikanas (išskyrus 
Švediją, bet įskaitant komunistinę Jugoslaviją) nepripa
žįsta Pabaltijo valstybių įjungimo teisėtu. "Ministras" 
pasidžiaugia tuo, kad neseniai Leningrade buvo atidarytas 
Kinijos Liaudies Respublikos Generalinis Konsulatas, "ku
rio apygardon įeina ir Vilniaus miestas". Bet ir šiuo atve-
ju jis nutyli faktą, kad Kinijos vyriausybė yra pakartoti
nai pasmerkusi Pabaltijo užgrobimą.

šį "ministro" Zenkevičiaus "simbolišką" susitikimą su 
skaitytojais greičiausiai paskatino sausio 28 d. Europos 
Tarybos priimtas nutarimas, reiklaujantis, kad pabaltie- 
čiams būtų leista nuspręsti savo likimus. Be to, kovo 
mėnesį, anksčiau tuo klausimu galutinai nepasisakius, 
Portugalijos vyriausybė pareiškė nepripažįstanti Pabaltijo 
įjungimo. Pagal Zenkevičiaus logiką, - "realizmas" - tai 
yra imperialistinių užkariavimų pripažinimas. Europiečiai 
ir amerikiečiai politinį "realizmą" supranta kitaip negu 
Maskva. Ir Lietuvos padėtį jie sugeba atskirti nuo Kali
fornijos.

PRANEŠA LIETUVIŲ INFORMACIJOS CENTRAS

SIXTY-SIX CONGRESSMEN APPEAL FOR RELEASE OF 
JAILED PRIESTS

Sixty-six members of Congress have written to the 
chief prosecutor in the Soviet Union on behalf of two 
Lithuanian Roman Catholic priests imprisoned since 1983. 
In a letter dated June 23, 1987, 41 Democrats and 25 
Republicans called upon Procurator General A.M.Rekun
kov to grant Rev. Alfonsas Svarinskas and Sigitas Tamke- 
•ičius full and unconditional amnesty.

The Congressmen pointed out that Rev. Svarinskas 
was sentenced to seven years of strict regime labor 
camp and three in exile, while Rev. Tamkevičius recei
ved a term of six years in strict regime labor camp and 
four years of exile for performing their priestly duties 
and for speaking out in defence of religious rights.

The two priests are best known in the West for ha
ving founded the Catholic Comittee for the Defence of 
-the Believers' Rights in Lithuania ir 1978.

The signers of the letter alluded to the fact that 
Rev. Svarinskas and Rev. Tamkevičius had been moved

m emorandum a.

5.m. birželio 27 d. Popiežiaus audiencijoje, VLIKO pirmininkas 
dr. K. BOBELIS įteikia popiežiui Jonui Pauliui II-jam VLIKO

Photo AP

Popiežius Jonas Paulius II laimina tradiciniu rūbu pasi
puošusių lietuvaitę per paskelbimo Palaimintuoju cere
moniją. Š.Petro ir Povilo bazilikoje“, Vatikane.
(Ši nuotrauka buvo įdėta Journal de Montreal laikrašty
je.).

irom labor camp to the Vilnius KGB prison, and then 
transferred back to labor camp. Though no oficial expla
nation was provided for the two-way transfer of the 
priests during the first several months of 1987, it is 
believed that Soviet officials brought them to Vilnius, 
capital of Lithuania, to extract confessions of guilt and 
pledges to refrain from religious activism in the future. 
It is assumed that, failing to obtain these concessions 
from the priests, Soviet authorities dispatched them to 
the camps.

The Congressmen noted in their letter to Mr. Rekun- 
kov that, in appealing for Rev. Svarinskas’ and Rev. 
Tamkevičius* release, they were joining at least 120,000 
people in Lithuania who had previously signed petition 
on the priests' behalf.

Between 66% and 80% of Lithuania's inhabitants are 
Roman Catholics, making Lithuania the only predominant
ly Roman Catholic republic in the territories rulded by 
the Soviet Union.

The appeal to Mr. Rekunkov was spearheaded by 
Rep. John Miller (R-Washington) and Rep. Edward Feig-’ 
han (D-Ohio), who are co-chairmen of the recently for
med Lithuanian Catholic Religious Liberty in the House 
of representatives.

• The 49 year old Sadūnaitė had been in hiding for 
the past five years to avoid a second jail term on fab- 
ricated charges. In 1982 she was threatened with arrest 
for visiting politcal detainees in psychiatric hospital,
including her own brother.

Miss Sadūnaitė's first arrest came in 1974, when she
was accused of being a member of a small but effec
tive underground group of Lithuanians who have succe- 
ded since 1972 in producing the longest continously run
ning samizdat publication coming but of the Soviet 
Union, the CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH 
IN LITHUANIA. She served a 6 year sentence from 
1974-1980 on charges of "anti-Soviet agitation and pro
paganda" for typing an issue of the CHRONICLE.

Part I of Sadūnaitė's memoirs, entitled "HOW I 
BECAME A TARGET OF THE KGB" was smuggled out 
of USSR and Lithuania a few years ago and has appea
red in French, German, Itlian, Spanish and Lithuanian. 
Part II of her memoirs, dealing the author's trials and 
tribulations since she went into hiding, reached the 
West earlier this month by Virginia-based publisher 
Trinity Communications.

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

lietuviškai kultūrai, menui, Švietimui paremti. Pa
grindinis Fondo kapitalas yra neliečiamas, tiktai 
palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai įvairiose 
srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį 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 Bloor 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KANADOJE STATOMAS PAMINKLAS 
ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ.

LŠST
VILNIAUS ŠAULIU RINKTINĖ KANADOJE

LITHUANIAN GUARD ASSOCIATION VILNIUS OF CANADA 
ASSOCIATION CANAOIENNE DE LA GARD LITHUANIENNE -VILNIUS-. *

ŠEŠTOJI PABALTIEČIŲ, JAUNIMO STOVYKLA

Š.m. skautu Baltijos Liepsnelių ir Giliukų stovyklos uždaryme prie Lac Sylvere nuleidžiama vėliava, 
kairės: Kristina Bulotaitė, Romas Otto,jr., Corinne Bulotaitė ir Vilija Lukoševičiūtė. Nuotr. R. Pii

Pabaltiečių Jaunimo Sandraugos “ecumenical service” prie Concord 
vai stybinių rūmų birželio mėn. 14 d. 1987 m. Prie vėliavų i 5 kairės: 
estų — Jaak Juhansoo, lietuvių—Gytis Barzdukas, latvių,— Goti s 
Gaujanieks ir Amerikos — K ari i s Cerbulis, Kryžiai mini tuos, kurie 
Žuvo 1941 m. birželio mėn. N uotr. R.V. Šil ėnaitės

.m. birželio 11 d. į latvių stovyklavietę prie New Hamp-įsteįgti Baltų muziejų, o Londone - Baltų centrą. Abiejuo
se kraštuose pabaltiečiai turi šiuo metu svetimų naudoja
mus pastatus ir žemę. Pasak Hough, yra būtina sudaryti 
vadovaujančią valdybą, kuri galėtų palaikyti ryšius su po 
visą pasaulį išibarsčiusiais Pabaltijo kraštų atstovais. Be 
to, jis pats numatęs kitais metais sukviesti Pabaltijo 
kraštų diplomatinių misijų atstovus iš visų pasaulio kraš
tų - jų radęs netgi Naujoje Zeladijoje bei Kolumbijoje. 

Pasidalinti patirtimi apie radijo laidų ruošimą latvių 
ir anglų kalbomis su pabaltiečių jaunimu atvyko Silvestrs 
Lambergs, kuris jau nuo 1969 metų ruošia 25 minučių 
savaitines muzikos programas. Temas savo laidoms jis 
parinko labai įvairias - tai latvių istorija, geografija, , kul
tūra bei opera. Muzikinį laidų foną jis užpildo klasikine 
muzika, kurios aruodas yra tikrai neissemiamas: jis naudo
ja "Melodijos" plokštelių firmos bei užsienyje leidžiamų 
firmų plokšteles. Lambergs nuomone, reikia kitataučius 
šviesti, mokyti apie save. Vienas iš tinkamesnių būdų ir 
yra muzika.

Vakarus stovyklautojai užpildydavo kultūriniais rengi
niais bei dainomis ir šokiais. Penktadienį jie susirinko į 
vakarą, skirtą "Lietuva skaidrėse". Kaip vėliau ne vienas 
iš stovyklautojų prisipažino, tą vakarą jie Lietuvą pama
tė visai kitokią, negu kad buvo matę anksčiau. Tai nenuo
stabu, nes turisto akis ne viską spėja pamatyti. Nereikia 
pamiršti ir tai, kad jis ne visur gali ir nuvažiuoti.

Kitą vakarą visus pakvietė būrin įsiliepsnojęs laužas. 
Kalnų aidas iki vėlumos atkartojo lietuvių, latvių ir estų 
dainų melodijas, mokomų žaidimų žodžius. Su pakilia 
nuotaika bei pilni įspūdžių stovyklautojai atsisveikino iki 
kitų metų rugpjūčio mėnesio.

Belieka tikėtis, kad po tokios turiningos stovyklos 
neleisime žūti toms puikioms idėjoms, kurios jau gimė 
per keturias dienas. Jas tikrai verta įgyvendinti, tačiau 
jokiu būdu neleiskime joms tuščiai žūti. Viskas priklauso 
nuo mūsų 
darbais, o

shire, Naujoje Anglijoje pradėjo rinktis trijų Pabaltijo 
kraštų atstovai: lietuviai, latviai ir estai į pabaltiečių 
jaunimo stovyklą.

Mintis rengti bendras pabaltiečių jaunimo stovyklas 
gimė prieš šešerius metus: 1981 metais buvo išrinktos 
pirmosios kiekvienos tautos tarybos. Būrių vėliavnešiais 
tada buvo lietuvis Vidmantas Rukšys, estas - Martin 
Suuberg ir latvis - Karlis Cerbulis.

Šiais metais stovyklautojai rinkosi keturioms dienoms 
- ne per ilgiausiam laikui, kai reikia gana daug ką nu
veikti. Pabaltiečių stovykla rengiama ne vien tiktai poil
siui: tai proga vieną kartą per metus susirinkti visiems 
kartu, kad galėtų bendrai aptarti jiems rupimus klausi
mus, pasidalinti mintimis apie tai, kaip padėti likusiems 
tėvynėje tautiečiams, pasvarstyti galimybes apie plates
nių ryšių užmezgimą su bendraamžiais nuo Baltijos kran
tų. Dienotvarkė buvo perpildyta paskaitomis, diskusijomis 
bei laisvalaikio renginių programomis. O išsibalškyti bei 
atsigauti po dienos galėjai nuostabioje gamtoje. Stovykla
vietė tarsi priminė Latviją miniatiūroje. Gražioje kalvoto
je vietovėje mažais atstumais išsibarstę nameliai, čia 
pat nedidelis ežeras, jauki koplytėlė. Paskaitų išklausyti 
visi sueidavo į seną'kluoną. Tiesa, jo viduje akis pasi
genda įprastinių kluono atributų: šalinės ir klojimo, kur 
paprastai tokiu metų laiku gimtinėje jau kvepia pirmasis 
suvežtas šienas. Šiandien kluonas tarnauja įvairiems kultū
riniams renginiams, jame vyksta posėdžiai bei susirinki
mai.

Ketvirtadienis - pirmoji stovyklos diena - buvo skirta 
atvykimui, senų pažinčių atnaujinimui bei naujų užmezgi
mui.

Penktadienį nuo pat ankstyvo ryto prasidėjo paskaitos 
ir diskusijos. Stovyklos atidarymo proga kalbėjo Estijos ir 
Latvijos pasiuntinybių atstovai - Aarand Roos ir Janis 
Lūsis. Jie plačiai paaiškino, kokias galimybes turi ir 
kokias funkcijas atlieka Nepriklausomų Pabaltijo kraštų 
pasiuntinybės Vakaruose. Pasak jų, diplomatinės misijos 
ir šiuo metu atstovauja savo kraštų vysiausybes ir yra 
atsakingos už jų ateitį.

na, 
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Didelio dėmesio susilaukė Amerikos latvių asociacijos 
visuomenines informacijos direktorius Ojars Kalninš pa
skaita. Jis prisipažino, kad temą paskaitai jam pasiūliusi 
pati sovietų spauda. Pasirodo, sovietai pradėję būkštauti 
dėl trečiosios kartos pabaltiečių įtakos politinėje bei 
visuomeninėje sferoje ne tik tos šalies, kurioje jie gyve- 

bet ir jų tėvų gimtinėje. Mat, tarp šios kartos atsto- 
yra daug gydytojų, teisininkų, mokslininkų bei meninin- 
kurie Vakaruose dažnai susilaukia didelio pripažinimo, 
to, jaunimas aktyviai dalyvauja visuomeniniame išeivi- 
gyvenime, pagal išgales stengiasi kuo dažniau lanky ■ 
Pabaltijo kraštuose.
Kalninš taip pat pastebėjo, kad Jungtinių Valstijų,
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Nuotr. R. Piecaicio

Vakarų Europos bei Rytų Europos kraštų mokyklose dėsto
ma istorija ir apie Pabaltijo kraštus. Tačiau vadovėliuose 
pateikti faktai nėra tikslūs ir pasenę - jie išleisti pen
kiasdešimtaisiais metais ir daugiau nė karto nebuvo reda
guoti, o tiktai perspausdinti.

Kalninš nuomone, atėjo pats laikas parengti naujus 
vadovėlius - turime didelį būrį gerų istorikų, kurie, juos 
paraginus, tikrai prisidėtų prie šio kilnaus darbo.

Kaip toliau pastebėjo skaitovas, mes patys, o ne kas 
kitas, turėtume pasirūpinti, kad užsienyje leidžiamose 
enciklopedijose bei almanachuose būtų trumpos žinutės ir 
apie tris kraštus prie Baltijos jūros - apie Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją. Be to, pabaltiečiai daug ką apie save gali 
pasakyti per trumpą televizijos programą, o taip pat 
susukti įdomią video įrašų juostą.

Kalninš taip pat priminė, kad turime naudotis kai 
kurių tautiečių užimamomis įtakingomis vietomis, per 
juos skelbdami apie save tarptautiniuose simpoziumuose, 
aukšto lygio pasitarimuose. Kiekviena proga turime reika
lauti, kad liautųsi rusifikuoti Pabaltijo kraštus, kaip 
galima daugiau remti disidentus, apie juos skelbiant užsie
nio spaudoje bei per radiją, o taip pat kuo daugiau infor
macijos apie save perduoti į Pabaltijį.

Kalninš paskaitą gražiai papildė lietuvių atstovės 
Astos Banionytės pastabos. Ji pastebėjo, kad reikia atsi
minti, jog ne visi kongresmenai lygūs savo užimama 
vieta, įtaka aukštesnėse sferose, netgi savo intelektu. 
Visų pirma, nereikia bijotis kreiptis į juos. Svarbu, kad 
žinotum, dėl ko pas jį atėjai, apie ką nori kalbėti. Tiesa 
pačiam reikia bent kiek susipažinti su jo biografija. į 
pagalbą čia gali ateiti THE ALMANAC OF AMERICAN 
POLITICS ir POLITICS IN AMERICA. Tai leidiniai, ku
riuose gali rasti visą informanciją apie kiekvieną kongres
meną. Taigi, belieka tiktai drąsiai eiti pirmyn.

Savo sukauptmis žiniomis apie šiuo metu po pasaulį 
. išsibarsčiusius lietuvius, latvius bei estus, apie buvusių 

5 Nepriklausomų Pabaltijo valstybių diplomatines misijas 
Pietų Amerikoje, Naujoje Zelandijoje, apie turimas žėmes 
bei pastatus Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Berlyne 
ir kitur,- visus nustebino Bill Hough - jaunas advokatas 
iš New Yorko. Jis gana gerai susipažinęs su Sovietų 
Sąjunga, aplankęs ne vieną Rytų Europos kraštą, be to, 
išstudijavęs šių kraštų istoriją. Bill Hough iškėlė mintį 
visiems pabaltiečiams pagalvoti apie galimybę Berlyne

pačių, viskas yra mūsų rankose, telieka tiktai 
ne žodžiais įprasminti savo buvimą.

Lina Žilionytė
Rima Šilėnai t ė

1941 METŲ SUKILIMAS
Taip pat po pietų gauta štabe žinia iš Aleksoto dali

nio, kada erodrome nusileido lėktuvu Itn. Jonas Dženkaitis. 
Beslankioją rusų kariniai daliniai pradėjo jį šaudyti. LAF 
štabo naujam daliniui vadovavo inž. doc. Juozas Milvydas 
(skautų veikėjas). Sunkiai sužeistą Dženkaitį jis nuvežė į 
ligoninę, bet jis žaizdų neatlaikė ir mirė. O per susišau
dymus, valant Aleksoto pakrantes, žuvo inž. doc. J. 
Milvydas. Po to žuvo ten dar apie 5 sukilėliai. Kauno 
išvadavime per tris dienas iš viso žuvo virš 120 kovotojų, 
sužeistų buvo apie 200.

Naktis iš birželio 23 į 24 buvo LAF triumfo naktis. 
Kauno centre plevėsavo lietuviškos trispalvės. Mes buvo - 
me padėties viešpačiai. Kazys Škirpa

PAMINKLAS bus piramidinės formos, keturkampis 
su priekyje, granito plokštėje Lietuvos Valstybės ženk
lais ir užrašu : ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ.

Šonai, iš lauko akmenų, primenantys okupanto nu
griautų paminklų prie Karo Muziejaus Kaune.

Paminklo aukštis, su kryžiaus viršūnėle 14' 6" pė- 
pamato plotis 6 pėdos iš 6, su aptvaru, 10 pėdų išdŲ,

10.
Paminklo kaina numatoma 50.000 dolerių. Pamink

lų stato Vilniaus Šaulių Rinktinė Kanadoje.
Paminklui pastatyti yra atidarytas V.Š.R. PAM- 

M1NKLO STATYMO FONDAS. Rinktinės Valdyba mano, 
kad tai yra ne vien tiktai šaulių, bet ir visų lietuvių 
reikalas.

Todėl maloniai prašo visų,- pavienius asmenis ir 
organizacijas - šio paminklo statybų paremti. Tuo pa
gerbsime tuos, kurie žuvo už Lietuvos Laisvę.

Visi, paaukoję V.Š.R.PAMINKLO STATYMO FON
DUI 1.000 dolerių ir daugiau bus laikomi PAMINKLO 
GARBĖS FUNDATORIAI; paaukoję 500 dolerių ir dau
giau - PAMINKLO FUNDATORIAIS. Jie gaus specialius 
Padėkos Lapus. Fundatoriai ir visi kiti aukotojai bus įra
šyti Paminklo metrikoje ir įduoti saugoti Lietuvių Ar
chyvams.

Čekius bei pasižadėjimus rašyti: V.Š.R. PAMINK
LO STATYMO FONDAS. Adresas: Mr. J. Šiaučlulis, 1500 
De Sėve, Montreal, P.Q., II4E 2A7, CANADA.

Už bet kokią finansinę paramą nuoširdžiai taria
mas A Č I U.

VILNIAUS ŠAULIU RINKTINĖS VALDYBA

PAMINKLO ŽUVUSIEMS 
UŽ LIETUVOS LAISVĘ 
GARBĖS KOMITETAS

Dr. J^Žmuidzinas 
Lietuvos Generalinis Konsulas

DipLinž. J.V.Danys 
PLB Garbčs Teismo narys

Dr. P.Lukotevičlus 
buv.KLB KraSto V-bos p-kas

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

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

Kun. A.SimanaviCius, OFM 
Toronto Prisikėlimo Par. klebonas

Kun. P. Oi lys
Lietuvių Evangelikų-Liuteronų 
išganytojo Parapija, Toronte

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

J. KrikStoiaitis
KLB KraSto V-bos Iždininkas

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

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

H.Stepaitis
Kanados Lietuvių Fondo V-bos 

p-kas
PAMINKLO STATYMO
KOMISIJA

P.
V.

S . Jpkubaitis - pirmininkas 
M. Abarius

Kanopa
Pečiulis
Petkevičienė
Savickas

Bolševikų reikalavimai su virš normos "savanoriškai pri
statomais" grūdais jau 16-kos hektarų ūkininkui siekė iki 
1,700 kg. Be to, turėjo duoti 1,900 kg. bulvių ir 300 kg. 
mėsos. Be šių produktų dar reikalavo šieno, vilnų, linų, 
kiaušinių ir pieno. 60% grūdų turėjo būti duoniniai. UŽ 
pristatytus žemės ūkio gaminius pirmais okupacijos me
tais jokio atlyginimo jie negavo, kaip ir kiti Lietuvos 
gyventojai. Šiais metais jau pradėję "atlyginti" (...) už 
vieną centnerį rugių jis gavo, kaip ir visi kiti ūkininkai, 
tik po 5 rublius. Už tą pinigą jis teįstengiąs nusipirkti 
tik vienas šukas. "Partizanai”

3 psl.



santaros - Šviesos 34-tojo
SUVAŽIAVIMO PROGRAMA

RUGSĖJO mėn. 10 d., 2 vai, p.p. - Julius Šmulkštys:
"Naujasis konservatizmas Amerikoje".
"Kičo pergalė" - Kęstutis Paulius Žygas.

8 vai.y. - "Architektūros paminklų apsaugos ir jų 
restauracijos problemos Lietuvoje" - Rimvydas Glinskis.

RUGSĖJO mėn. 11 d., 10, vai. -Rein Taagepera: 
"Šiuolaikinės Estijos problemos

2 vai, - "Tarp novelės ir romano - šiuolaikinė apysaka 
Lietuvoje" - Violeta Kelertienė.

Algimanto MackausKnygųFondo, AM 
& M Fundacijos, SANTAROS-ŠVIESOS Federacijos ir 
Multidisciplinarinių Studijų Instituto posėdžiai.

8 vai, v. - "Amžių nusikaltimas" - Teatrinė program a- 
Kęstutis Nakas.

RUGSĖJO mėn, 12 d., 10 vai. - "Moralinis kūrybingumas 
sisteminio amoralumo sąlygomis" - Mykolas Drunga.

2 vai. "Feministinės literatūros kritikos problemos 
ir metodai" - dr.Ilona Gražytė- Maziliauskienė.

"Tautinis sąmoningumas ir universali estetika XX am
žiaus pradžios Lietuvoje" - dr.Birutė Ciplijauskaitė.

8 vai, v. - Poezijos Vakaras: Ginta Remeikytė, Liūne 
Sutema.

Fotografijų paroda - Gediminas Mažeika.

RUGSĖJO mėn. 13 d., sekmadienį, 10 vai. - "Krikščiony
bės įvedimo Lietuvoje šiandieniniai svarstymai" - Romas 
Misiūnas.

(programoje gali būti pakitimų).

Norintieji dalyvauti suvažiavime prašomi iki RUGSĖ
JO mėn. 7 d. pranešti:

Lakštuonei Vėžienei, 7338 S.Sacramento, Chicago IL 
60629, USA.

Suvažiavime gali dalyvauti visi. Suvažiavimas vyksta 
TABOR FARM .SODUS, Mich.

KAI PRABYLAMA KANADOS INDĖNU VARDU

W.P. Kinsel la 
SVAJONĖS

(pabaiga)

Aš mėginu greit sumesti kuo galėčiau Tėtei padėti. 
Man niekada nepavyktų jo grąžinti į namus, bet gal ras
tųsi koks kambariūkštis netoliese Tech School, kur aš 
galėčiau jį prižiūrėti.

- Ar ką nors dirbi, Šilai?
- Tu manai, ar turiu darbą?
- Je!

Aš susimąstau, ar pasakyti jam, kad rašau apsaky
mus, bet nusprendžiu, kad ne. "Aš lankau kursus, ku
riuos duoda valdžia, mokausi kaip taisyti didelius trak
torius ir panašius daiktus".

- Ar indėnams dabar tai galima?
- Žinoma. Didysis Baltasis Tėvas mums leidžia 

daug dalykų.
- Išskyrus tai, ko aš geidžiau...
- Būtent ko?

- Ar Suzie tau niekada nepapasakojo? Galbūt, ži
nai, aš pats jai nepapasakojau. Manding, rasit aš pasilai
kiau tai sau. Gal neturėčiau ir tau sakyti, ba juoksies...

- Aš nesijuoksiu, prisiekiu tau Tėve!
- Aš norėjau būti varžytininku.
- Varžytinių vedėju?

- Aš žinau, aš kalbu , ir visi žmonės sako, tarsi 
pilna burna akmenų. Bet, kai aš buvau vaikas, aš būdavo 
maluosi apie varžytinių kluoną Wetaskiwin'e ir klausausi, 
kaip jie ten pardavinėja galvijus. Kai varžytininkas me
tasi šnekėti taip greitai, greitai, gaunasi tarsi giedoji
mas, kaip kad gieda šokėjai per mūsų ceremonijas rezer
vate, ar tarsi apžavai, kuriuos čiauška žiniuonys prie 
sergančiųjų.

Kai aš tai išgirstu, viskas manyje ima virpėti ir 
aš taip susijaudinu. Man atrodė, kad giedodamas varžy
tinėse aš būčiau įsigijęs netoliese darbą ir galbūt, net 
jo išmokęs kurią dieną, bet tie tipai tenai nenorėjo, kad 
maišytųsi indėnai. Jie sakė, kad aš juos apvogsiu. Gal 
todėl tai padariau vėliau. Už tai buvau kalėjime.

Kartais čia, mieste, aš nueinu ir trinuosi tarp 
žmonių O'Hara varžytynėse. Pats O'Hara - doras vyras; 
jis, būdavo, duoda man padirbėti kartkartėmis, iškrau
nant sunkvežimius, bet nemanau, kad dabar pajėgčiau. 
Šiomis dienomis aš gerokai nuilstu...

Man tikrai norėtųsi kuo nors padėti Tėčiui. Vie
nok, aš prisimenu taip pat prastas dienas. Laikus, kai 
mes vaikai slapstydavomės paloviuose, kad mūsų nepa- 
stvertų. Metą, kai jis paliko mus visam, kai sudaužė na
muose visus indus, trankydamas juos per virtuvės langą, 
kitus sukuldamas į grindis ir į krosnį.

Mamutė buvo apsunkus kūdikiu, tarsi nešina pus- 
kubiliu prieš save. Ji stovėjo kampe su mėsininko peiliu 
ir laikė jį abiem rankom smaigaliu į pilvą ir šaukė jam, 
jei jis šoks ant jos, ji neužmuš jo , bet pati nusižudys. 
Tai jį kažkaip pristabdė ir galop ais išsinešdino. Aš, Jo
seph ir Illiana, mes visa tai stebėjome iš palovių. įdomu, 
ar Tėtis tai prisimena.

- Tėti,- sakau jam,- man gaila kad negalėjai būti 
varžytininku, bet...

Tada priėjo prie mūsų stalo Frankas. AŠ jį prista
čiau Tėtei.

- Tvoros-Kuolas? - tarė Tėtis...-Pats būsi Tomo

"KRISTIJONAS" - VILNIAUS OPEROS SCENOJE
Šaltas gegužio vakaras Vilniuje. Žvarbūs vėjai gnaibo 

mūsų veidus, bet mūsų turistų grupė nutarė tų neįprastą 
veikalą pamatyti, „iš Kristijono Donelaičio "Metų"Algiman- 
tas Bražinskas nuostabią operą sumontavo*.’ Taip kalbėjo 
vilniečiai. Tai kaipgi tu neisi? Nutarėm, kad reikia pama
tyti. Tad visas tuzinas turistų leidžiamės iš "Lietuvos" 
viešbučio pro gražią Domininkonų bažnyčią laiptais že
myn, link didingų operos pastatų. Džiugu, kad matysime 
lietuvišką operą.

"Kristijonas", tai sakyčiau dialogas su "Metais" ir jų 
kūrėju, klasikinės poezijos pradininku Kristijonu Donelačiu 
(1714-1780).

Programoje rašoma, kad "Kristijonas" - tai opera, 
kurioje veikia sąlygiški herojai. Šalia Donelaičio žmonos 
Anos ir amžinojo priešo Amtmono, T. Ruigio scenoje 
atgyja "Metų" personažai. Jie tampa lygiateisiais poeto 
biografijos partneriais. Tai Donelaičio gyvenimo vizija, 
muzikinio teatro priemonėmis atsiverianti scenoje. Tai 
muzikinis paminklas žmogui, įamžinusiam Prūsijos lietu
vius "Metuose", tačiau nuolat abejonių kankintam 
dėl pastoriško švietimo, dėl savo veiklos atgarsio žmonių 
širdyse. Etinė Donelaičio didaktika, pietizmas, nepakantu
mas nuodėmingam gyvenimui, moraliniam nevalyvumui, 
tuštybei ir neviltis dėl nesikeičiančios prasto žmogaus 
situacijos. Donelaitis^ savo jėgomis prasimušęs iš žemiau
sio visuomenės sluoksnio į Karaliaučiaus universitetą, 
kuriame godžiai klausėsi medicinos, teisės, retorikos ir 
daugelio kitų mokslų žodžio, poetas buvo įsistikinęs, kad 
svarbiausia gyvenime yra tvirti moraliniai principai,darbš
tumas. Moralinis žmonijos tobulėjimas, apsivalymas nuo 
dvasinio ištižimo bei palaidumo, niekingų įpročių bei 
ydų, pasak Donelaičio, būtų geistiniausias jos žygdarbis, 
nes esama socialinė sąranga nusistovėjusi visiems laikams. 
Poetas įsitikinęs, jog visais laikais liks turtingieji ir 
vargšai, budeliai ir jų aukos, apsišvietę ir bemoksliai, 
protingieji ir kvailiai, tačiau pastarųjų buvimas neturėtų 
atgrąsinti išminčių, kad padidindų šioje žemėje į save 
panašių skaičių". - Vincas Kuzminskas.

(Bent iki šių dienų poeto įsitikinimas tebegalioja, nes 
dar niekam nepavyko išnaikinti luomų, juo labiau sociali
nėje santvarkoje. J.K.)

Toliau programoje, šalia Vinco Kuzminsko, rašo labai 
trumpai ir Jurgis Lebedys. Cituoju: "Donelaitis giliai 
išreiškė lietuvių liaudies nacionalinį charakterį ir psichiką. 
"Metai" yra, tarsi, Prūsijos lietuvio meninis paveikslas. 
Žuvo Prūsijos lietuviai, ištirpo germanizacijos bangose, 
bet išliko gyvi "Metuose"."

Tai kuklioje programoje dviejų pasisakymai apie Kris
tijoną Donelaitį. Dviejų dalių operos libretą parašė A. 
Dirlingis.

Tvoros-Kuolo berniukas. Aš niekad nebūčiau pažinęs; 
taip užaugai...

- Je,- tarė Frankas,- Tomas buvo mano seniokas.
- Tai buvo kalės, vaikas! •- užriko garsiausiai Tėtis . 

-Jis skelbėsi .^visiems, kad aš jam karta^ nukniaukęs 
plėškes. Aš jį, tą šunsnukį sutvarkyčiau kaip reikiant, 
jei jis būtų čia;

Ir jis pasistiebė ir kyštelėjo kumštį Frankui į vei
dą.

Frankas griebėsi už diržo peilio, ir aš džiaugiausi, 
kad jis buvo palikęs jį ant stalo.

r- Tėti, - sušukau. - Tomas Tvoros-Kuolas pasimirė 
prieš keturis ar penkeris metus!

- Jis visvien kalės vaikas! ...
Aš žengtelėjau tarp Tėčio ir Franko, idant sulaiky

čiau Franką, kad nesmogtų. Aštrios Tėčio akys sužaižara
vo į mane.

- Sėskis, Tete,- tariau jam. Jis atitraukė ranką, 
bet kol susimėtė ką prasimanyti, aš jau vožtelėjau jam 
smarkiai į krūtinę, kad susmegtų kėdėje. Viešpatie, aš 
tikėjausi, kad jis liks ten knabsoti; jei taip, aš lengviau 
atsikvėpsiu. Aš nuvairavau Franką tolyn nuo stalo; tada 
grįžtu ir sėduosi.

- Kaip man norėtųsi, kad tu nebūtum to padaręs,- 
sakau Tėčiui. Aš imu jausti, tarsi mes tikrai būtumėm 
tėvas ir sūnus.

Jis žvelgia į mane, ir aš žinau, kad jo akys kiek 
aprimusios.

- Aš nevogiau tų jo plėškių. i
- Aš tikiu tau, Tėti.
- Gerai...Jei aš turėčiau pinigų, Šilai, aš nupirkčiau 

tau alaus.
- Kai tu pasakojaisi, Tėti, apie savo svajones, man 

tikrai buvo baisiai liūdna, kad tau nepavyko gauti ko 
norėjai, bet aš buvau laimingas, kad tu man išsipasako
jai savo svajones. Aš norėčiau, Tėti, pasakyti tau, ką 
aš darau, Tėti! Aš rašau < apsakymus. Ponas Nichols,Tech- 
School profesinis patare'jas, ans man sutvarko rašybos 
klaidas ir duoda sekretorei atspausdinti mašinėle. Kai 
kuriuos jų atspausdino žurnaluose, Tėti! Ir kas žino, gal 
būt kada atspausdins visą knygą. Ar ne fain, Tėti? Jei 
užeisi pas mane, aš tau parodysiu, ir tu paskaitysi...

Aš. nežinau ko tikėtis, bet žiūrėdamas į jį matau, 
kaip Tėčio žvilgsniai vėl paaštrėja.

- Mokykla tai baltaveidžio vyliai padaryti iš paties 
baltą...Aš niekada nėjau į mokyklą ir nesiunčiau Illianos 
ne tavęs, kol jie neatėjo ir nepasakė, kad įgrūs mane 
į kalėjimą, jei neleisiu.

- Žmonės tik tada pabąla, kai to nori, Tėte! Aš 
ir Sadie, mes...

- Niekada nesitikėjau, kad mano sūnus bus baltas!
Tada jis mane pavadina bjauriu vardu.

- Tėti, aš maniau, kad tu būsi laimingas, kad kai 
kurios mano svajonių pildosi...

- Baltaveidis!
Jis nusispjovė į mane ir taikėsi pakilti. - Nori muš

tis su manim, baltaveidi? Aš pajėgus tave apkulti kaip 
tada,^ kai buvai mažas...

Štai mes stovim vienas prieš kitą. Aš leidžiu jam 
tvot pirmam ir jo smūgis atšoka man nuo peties. Kol 
jis spėja susigalvoti kitką, aš stumteliu jį smarkiai krės- 
lan ir nukeliauju prie savojo stalo. Šitaip mes sėdim ko
kį pusvalandį ar apie tiek, ir aš dėbčioju į Tėtį, kuris, 
tarytum nugeibęs. Jis atsilošęs, ištiesęs priekin kojas. 
Kairioji ranka nukarus, suglebus, tarsi būtų sulaužyta. 
Dešinėj jis laiko cigaretę, kuri pavojingai nudegus iki

Mums rezervuotos vietos pirmoje eilėje. Visos teatre 
vietos užimtos. Dirigentą V. Viržonį pasitinka publika 
katutėmis. Laukimas. Neilga žavėtina Overtiura. Tamsoje 
pakyla uždanga, kur per melsvą šydą pradeda ryškėti 
meniškos dekoracijos ir pilna scena veikėjų. Iš karto 
visus nustebino dekoratoriaus lakios fantazijos kūrinys. 
Žavėtinas vaizdas keičiamas šviesų pagalba buvo labai 
įvairus. Būrų dainos, muzika liaudies motyvais iš karto 
pagavo žiūrovą. Viso aštuoniolika veikėjų ir operos choras 
buvo tikrai žavėtinai galingas ir turėjo didelį poveikį į 
publiką. Vyriausiose rolėse solistai: V. Kuprys ir B. Al- 
monaitytė, buvo pasigėrėtinai žavingi. Jie suprato anų 
laikų poreikį ir dvasią, pilnai ją scenoje įgyvendindami. 
Operoje iš kiekvieno sakinio ir frazės ryškėjo didelis 
autentiškumas, kuris tuojau iššaukdavo ovacijas, o veiks 
mo pabaigoje truko gana ilgai. Net patikėti negalima, 
kaip publika buvo įelektrinta, kad plojo gal dešimtį mi
nučių.

Gražus ir darnūs buvo būrų drabužiai, žinoma, galima 
buvo padaryti skurdesnius, bet kaip po spektaklio teko 
kalbėtis su dirigentu Viržoniu, tai pateisino, jog scena 
reikalauja meniško grožio, bet ne skurdo. Supratau. Gal 
per daug puošnūs buvo atvykę nuo rytprūsių vokietinin
kai. Sakau, gal? Geras, tam laikui pritaikintas E. Juodi- 
šienės baletas; chormeisteris A. Arminas. Režisierius R. 
Siparis, dailininkas A. Karinauskas. Režisieriui pavyko iš 
neperdaug veiksmingos operos ją padaryti įdomia .

Nesiimu daugiau ir smulkiau aprašyti, nes reikėtų dar 
porą kartų tą operą pamatyti. Taigi, dabar tik trumpai.

ATSIUSTA PAMINĖTI:
LIETUVIŲ DIENŲ žurnalo gegužės mėnesio lietuviš

koje dalyje randama: R.K. Vidžiūnienės -Tautos meilės 
mistika; LIC- Okupacinės valdžios išspausdinti leidiniai. 
Pauliaus Jurkaus - Dailininkas, sukūręs šimtus vitražų, 
papuošęs per šimtą bažnyčių. Prano Visvydo - Iš Šimt
mečių pakelti žodžiai. K.Bradūno poezija. Albino Valen
tino - Beismontas linksmybių. P.D.- Septintoji premijų 
šventė Čikagoje. Valerijos Baltušienės - Dievo sąskaiton 
gyventi daug linksmiau. S.D. - Jteikta E.Kriaučeliūno 
premija. Pratęsiamas New York’o saulių Kuopos literatū
ros konkursas.

Anglų kalbos dalyje randama: Alberto Čižausko 
- Tikėkit ar ne (P.Labanausko gyvenimo apybraižos). 
Meredith Hladik - Kunigas Rubšys (gyvenimo ir moksli
nio darbo apybraižos).

Viršelyje - dail. Albino E 1 s k a u s nuotrauka.

LIETUVIŲ DIENŲ žurnalo birželio mėnesio lietuviš
koje dalyje randama: Juozo Žygo - Reikia ne vien kalbė
ti, bet šaukti.

Mečys Mackevičius garbingo amžiaus jubiliatas (iš 
Lietuvių Enciklopedijos).

Demonstracija Rygoj, LIC; Alės Rūtos - Maironio 
muziejus; Apie kelionių knygas. J.Mačiulio-Maironio - 
Sveika Marija. Antano Rubšio -Myliu ir esu mylimas.

Anglų kalbos dalyje randama: Albert Cižauskas .. 
Mečys Mackevičius; LIC - Believe it or not (Part II); 
LIC - How did Chernobyl affect the Baltic nations?; 
Petkus' work confiscated in Soviet labor camp. Leading 
religious activist detained by Soviets. Sister Virginia 
Marie Vyteli, CJC - An ethnic minority comes of age.

Viršelyje- visuomenininko Mečio Mackevičiaus nuo
trauka. Žurnalas gausiai iliustruotas nuotraukomis.

Prenumerata $20 metams, Kanadoje $30(Can.). 
Prenumeratas siųsti :"Lietuvių Dienos", 4364 Sunset Blvd. 
Los Angeles, CA 90029.

KARYS,Nr.6,birželis-liepa, 1987. Mėnesinis žurnalas. Lei
džia L.K.V.S.Ramovė. Prenumerata metams $17,- (USA) 
Čekiai siunčiami "Karys" 341 Fighland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207, USA.

Šio numerio turinyje: J.V.Sūduvo - Vilniaus Katedra, 
A.Skirkos - Lietuvą okupuoja Sovietų Rusija;. dr.K.Erin- 
gio - Lietuvių Karių Mirtis; J.Abraičio - Kariai Žydų 
Gelbėjimo Veiksmuose; L.Kaulinio - Atsiminimai Tarp 
Atsiminimų, J.Gedminėno - Raudonųjų Viliojimai.

Karinės žinios. Mūsų spaudoje pasižvalgius. Žvilgsnis 
į politiką ,ir kt. '

Žurnalas iliustruotas gausiomis nuotraukomis.

pirštų.
Aš nueinu į barą, nuperku jam dėžę alaus, pasitik

rinu piniginę ir pamatau, kad ne kažinkiek ten pinigų. 
Bet išsiimu paskutinį 10 dolerių banknotą ir paprašau 
barmano, kad iškeistų jį po 1 dolerį, idant taksio šoferis 
neapsuktų mano Tėčio, kai ateis laikas mokėti.

- Eikšen, Tete, - sakau jam,- o jis dėbso nustebęs, 
tarsi manęs nepažinotų. Frankas ir aš, mes išvelkam jį 
laukan ir pasodinam į taksį. Aš įkišu kambario raktą 
į jo marškinių kišenėlę ir pasakau šoferiui kur nuvežti.

- Šventas Jėzau, Silai|- sako man Frankas. - Aš 
žinau, kad tai tavo senis, bet. kaip tu gali jam būti geru 
po viso to, ką jis tau padarė? Būtų jis mano tėvas, aš 
tikriausiai būčiau jį užmušęs.

- Aš jį suprantu,- atsakau jam.
- Aš tikrai nebūčiau atleidęs_ tokiam švancui...Visą 

savo gyvenimą jis nieko kito nedarė, kaip tik brudą.
- Suprast, tai ne tas pat, ką atleisti,- sakau jam.

- Pats atidavei taip pat savo viešbučio kambarį,- 
sako man Frankas, bet aš vos jį girdžiu, nes mąstau 
apie tą dieną, kai Tėtė išėjo visam, laikui iš namų. Ka
dangi visi indai buvo sukulti, aš nuėjau, kur žmonės pa
žeria savo šiukšles ir pasirinkau skardinaičių. Aš gavau 
iš Mrs.Louis Kojoto žirkles metalui ir sukarpiau skardi
nes taip, kad mes galėtume ką panaudoti kaip puodelius, 
kaip lėkštes, kaip dubenėlius, bet vaikai susipjaustė į aš
trias briaunas pirštelius ir burnas, taip, kad teko man 
pasiskolinti žnyples ir užlankstyti kraštelius.

- Suprast, tai ne tas pat, kaip atleisti,- tariau aš, 
sėsdamas užu stalo prie merginų.

Frankas vien kilstelėjo nuo stalo savo peilį.
Vertė V.A.J.

W.P. Kinsella. SCARS. Oberon Press, 1978. 154 p.
4psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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• KĄ MĖGSTA VALGYTI 
ŽALGIRIEČIAI

Pravestame pasikalbėji
me į šį klausimą atsakoma: 
--Kai žmogus daug dirba, 
jis daug ir valgo. Vyrai 
mėgsta daržoves, lietuviš
kus patiekalus - cepelinus, 
vėdarus, vasarą 
barščius. Na, ir 
saldumynus, ledus. Piktnau
džiauti negalima, 
tik gydytojo, kuris sudari
nėja mūsų racionus (turbūt, 
tai reiškia dietą arba 
nius), bet ir trenerių 
petencija.

Žalgiriečiai 
turi savo 
kiekvienas 
susiburia 
ranką ant 
ka savo šūkį:"Visas jėgas- 
- pergalei".

Žalgiriečiai treniruojasi 
kasdien du kartus ir perei
na teorinius užsiėmimus.

Likus dvie’nr dlėričirti iki 
rungtVfifŲ,’’ Wfefj§irlii1ka’f ’ 
vdjS^bazėjė, Vifr11 y'ralitF 
gykla, ir poilsio kambariai.

Žinome, kad žalgirie
čiai turi kovoti dėl perga-

lių begastroliuojant sun
kiose sąlygose: po ilgesnių 
skrydžių, nė po rungtynių 
jų poilsio' laikas prieš kitas 
rungtynes kažin kodėl ne
prilygsta kai kurioms ki
toms 
moms

komandoms skiria- 
privilegijoms.

Faktai iš

šaltus 
žinoma,

Tai ne

davi- 
kom-

pat 
prieš 

jie

taip
tradiciją: 
rungtynes

į ratą, sudeda
rankos ir sušun-

LKB Kronikos:

K n y gos:

• ŠALIES IR EUROPOS 
AIKŠTELĖSE. S.Tokeris, 
V.Zeliukas. "Žalgirio" krep
šininkų 1985-1986 m.sezono 
aprašymas, 
truotas 
Kaunas, 
egz.

Gausiai ilius- 
94 psl. leidinys. 
1987 m., 75.000

• AITVARAS TEISĖJAS. 
Balys Sruoga. Pjesė ir poe
zija jaunimui. 140 psl., 30. 
000 egz., Vilnius. 1987.

• TARYBŲ LIETUVOS 
GYVENTOJAI. ..Konstąnti-

, Surb.Ly^. rKnygpję.magrJ-, 
n£j.ąjjy c Uęęuvps gyventojų 
struktūros pakitimai poka
rio metais ir vėlesniu laiko
tarpiu.
139' psl.,

Kaunas, 1987 m., 
15.000 egz.

kun. Alf. 
leidimo

m. spalio 13 d. 
kiekvienais metais,

I klebono raštiška pareiškimą

Svarinskas prašė, 
per Vėlinės eiti 

Vykdomasis

1978 
kaip ir 
i kapines, 
komitetas neatsake, o savo sprendimą perdavė žodžiu: 
"Neduodame". I klausima:, "kodėl", atsake, "Neduodam 
ir viskas". 1977 m. buvęs Vygdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Z. Butkus kategoriškai pareiškė: 
"Pirma, - religinėms bendruomenems mes 
raštiško atsakymo, antra, - mes jums 
sime leidimo."

Kun. Alf. Svarinskas savo skunde

neduodam
niekada nieduo-

Raseiniu Liau-
dies teismui rašė: "Eidamas ne aš giedojau religines 
giesmes, bet tūkstantine Viduklės tikinčiųjų minia, to
dėl ir bausti reikėjo ne mane, o juos. Aš kaip kunigas 
ir parapijos klebonas atlikau tik savo pareiga - patar
navau tikintiesiems, atliekant kulto apeigas, kurias 
leidžia Tarybine Konstitucija".
*****************

Pačios tautos kultūringumo matas visų pirma yra ne 
atskirų kultūrinių laimėjimų suma, o visų jos narių švie
sumas, kultūrinių interesų plotis, kultūrinių nusiteikimų 
gylis. Šiuo atveju ir mažosios tautos gali lygiomis atsi
stoti šalia didžiųjų, netgi ne viena mažoji tauta šiuo at
žvilgiu pralenkia ne vieną didžiąją tautą. Kultūrinė didy
bė yra lygiai visoms tautoms prieinama. Čia yra pagrin
das, kodėl ir mažosios tautos ■ turi lygią teisę laisvai 
gyventi, kaip ir didžiosios. J. Girnius

(iš "Tautos ir tautines ištikimybės")

London 438-1122 
Windsor 252-3842 
Calgary 287-2712 
Winnipeg 233 -3504

Hamilton 522-8392 Sudbury 674-6237

JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS.

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU.

AA CENTRINES ;
Montreal 273-7544
Ottawa 523-9977

ATEIK I LIETUVIU A, A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
TREČIADIENI. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. OUR.

>• M ___a.___

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juozui S.: 631-6834 (namų); Henrikui N.: 366-7770
Dainiui L ; 768-9606; Jonui R.: 337-8637
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LIETUVOS MEDICINOS 
DARBUOTOJAI GRAIKIJOJ

ATĖNUOSE vyksta lX-ta- 
sis Europos Reumatologų 
Kongresas. Jame dalyvauja 
Eksperimentinės ir kliniki
nės Medicinos Instituto Vil
niuje direktorius prof. Al
fonsas Matulis. į šio Kong
reso programą yra įtraukti 
3 Lietuvos reumatologų 
pranešimai, kuriuos paruošė 
profesoriai A.Matulis, L.
Gargasas, medicinos moks
lų, kandidatai Z.Mackevi- 
čius, N.Motiejūnaitė, Z. V. 
Juozapaitytė ir kt.

tušis. Jie lankys 
centrus Pekinge ir 
juje, kur atliekami 
ninkių, lazerių, mikroelek
tronikos darbai. Lietuviai 
mokslininkai informuos ki
niečius apie svarbiausius 
darbus atliekamus Lietuvo
je.

• J KINIJĄ išvyko Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos 
narys, Puslaidininkių Fizi
kos Instituto direktorius 
Algirdas Šileika ir Akade
mijos Užsienio Skyriaus 
viršininkas Valentinas Bal-

• į SUOMIJĄ. Kučmo mies
tan išvyko jau trečią kartą 
pakviestas vilniečių M.K. 
Čiurlionio Kvartetas daly
vauti kamerinės 
festivalyje.

Kvartetas gros 
koncertų , ir kartu
kraštų muzikais. Kvartetą 
sudaro R.Šiugždinis, S.Kiš- 
kis, A.Grižas, S.Lipčius.
Taip pat Festivalin nuvyko 
vilnietis fleitistas 
Vizgirda.

muzikos

12-koje 
su kitą

Algirdas

A ŠASO. L
BROKOLIAI - SVARBI SVEIKATAI DARŽOVE 

Paskutinėmis mokslinio tyrinėjimo žiniomis 
ralijos, Melburne Universiteto, brokoliai yra ne tik 
rai sveikatinga daržovė, bet ir prisideda prie žarnų sis- 
sternos apsaugojimo nuo vėžio ligos.

Brokoliai yra gausesni pluoštine (fiber) medžiaga 
negu špinatai, žirniai, kukurūzai ar bulvės. (Tiktai ap
keptos pupelės, obuoliai ir pluoštiniai javainiai -"bran 
cereals" - jos turi daugiau).

Vitamino C pusėje puodelio brokolių yra 70 mili
gramų,. t.y. tiek pat kiek apelsine ir daugiau negu kitose 
daržovėse, išskyrus žaliąjį pipirą. ««

Harvard'o ir kitų Amerikos universitetų tyrinėtojai, 
nagrinėdami dietas asmenų, vyresnių kaip 66 m. amžiaus, 
nustatė, kad tie, kurie daugiau valgydavo tamsiai žalių
jų ir geltonųjų daržovių, daug rečiau turėjo palinkimą 
žarnų vėžiui negu tie, kurie tų daržovių mažiausiai val
gė. Specialiai kreipiant dėmesį į brokolio savybes, nuro
doma, kad tie, kurie jo valgė rečiau, kaip kartą per sa
vaitę, 20% daugiau rizikavo susirgti vėžio liga.

NCI (Vėžio Ligos Tyrimo Institutas JAV) nustatė,

iŠ Aust- 
bend-

kad rūkantieji, nenaudoję daug tamsiai žaliųjų daržovių 
net 50% daugiau galėjo gauti plaučių vėžį rnegu tie rū
kantieji, kurie vartojo tokias daržoves.

Valstybinio New York'o Universiteto mokslininkai 
Buffalo mieste patvirtino, kad asmenys, kurie daugiau 
suvartodavo kopūstinių daržovių - brokolių, Briuselio ko
pūstėlių ir kopūstų - rečiau rodė žarnų vėžio ženklų.

Tų visų tyrimų duomenys nurodo, kad brokoliai tu
ri savyje ir daug Beta- karotino, kuris apsaugoja ląste
les nuo apgadinimo ir suardo vyksmų seriją, vedančią 
į vėžio ligą žarnose, plaučiuose, pūslėje, skilvyje, pros
tatoje. t

Vitamino C, kaip jau minėta, brokoliuose yra gausu, 
Šis vitaminas sumažina perdidelį organizmo rūgštingumą, 
prilaikydamas keliaujančias rūgštingumo molekules, ku
rios griauna ląsteles, galimai pavirstančias dėl to į vė
žio ligos ląsteles.

Vitaminas C taip pat neutralizuoja skilvyje chemi-
r kalą, randamą lašinukuose, dešrose ir kitoje perdirbtoje 
| mėsoje.
' Pluoštinė brokolio medžiaga padeda greičiau išskir- 
[ ti iš žarnų galimas nuodingas medžiagas, o kalcijaus gatr 
. sa prisideda prie palinkimo į žarnų vėžį sumažinimo.

Folatas ir indolai - medžiagos neutralizuoja kai 
» kuriuos chemikalus (jų tarpe benzopyreną), kurie, kaip 
[ parodė duomenys, skatina vėžio ligas ir yra randami į- 

1 vairiuose produktuose.
, Taigi - reikalinga ir sveikatinga brokolių daržovė.
' Lengvai apvirinta arba tiktai nuplauta druskiniame vande

nyje, su lengvu padažu yra skani ir maloni valgyti.

C F MB LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL

KIEKVIENĄ ANTRADIENĮ NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : UUDAS STANKEVIČIUS

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

J a p o n a i - '
Niekur nepasirašyk kada esi girtas.
Jeigu tavo draugas sako, kad esi girtas - eik gulti, 
išsimiegok prieš muštynes.
Nedaryk to, ką delsi.

Kiniečiai

Neprašyk žmogaus paramos, jeigu jis dar nepavalgęs. 
Niekada nevalgyk, jeigu nesi išalkęs ir negerk, jeigu 
si ištroškęs.
Abejok, kada tau sakoma, jog reikia tikėti.
Septynis kartus pamatuok prieš pjaudamas lentą.

Korėjiečiai
Negelbėk tą, kurie patys nesigelbsti.
Niekada negalvok, kad sensti, nes pradėsi pelėti.

Afganai
Jeigu nori joti arkliu, kuris nesukluptų - eik pėsčias. 
Nepyk, jeigu žaidi.

Indą
Neženk
Nepalik

i
per slenkstį to namo, kur ,tu esi, peikiamas.'- 
atvirą durą, nes įslinks gyvatė.

n e z a iIndo
Nepirk piniginės, jeigu sapnavai, kad uždirbai pinigų. 
Blogai atsikandai - išspjauk, blogai nuvykai - grįžk 
gal.
Jeigu pradėjai šokti, tai šok pagal taktą.

ne-

¥ S

at

F i 1 i p i n 
Nesibylinėk su

a i
elgeta, nes tik utėlę laimėsi.

Persai
Palik savo priešą ramybėje, kiti už tave jį sutvarkys.
Nedaryk kopėčių iš kreivo medžio.
Nesistenk sužinoti visko apie viską.

ParinkoM. Čapkauskas

NAMŲ REMONTO
-$15.000 VAJUS

I
 REIKALINGA $.15,000

10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,- 

Prašome pasinaudoti žemiau 

5.000 esančią atkarpą ir ją 

atgal atsiųsti "NL” adresu:

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

Mr.Mrs. . . . ......................

Adresas ................................................................................

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m.........  dol.
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI ............... dol.

5 psl.
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• PLB pirmininkas Vytau
tas Kamantas neseniai lan
kėsi Toronte ir ta proga 
susitiko su KLB p-ku Algiu 
Pacevičiumi. Taip pat susi
pažino su prof. Romu Vaš- 
toku, kuris painformavo 
apie savo kelionę Anglijon. 
Ten rinko archyvinius doku
mentus apie politinę Lietu
vos padėtį ir tarptautinius 
santykius 1935 - 45 m. 
laikotarpyje. Prof. R.Vašto- 
kas planuoja išleisti benį 
vienų knygų ta tema ir 
gavo PLB p-ko pritarimų.

Taip pat buvo tartasi 
dėl PLB Seimo, kuriame 
sutiko dalyvauti prof. R. 
Vaštokas. Buvo aptartas 
Seimo proga vyksiančio Pa
saulio Lietuvių Kultūros 
Kongreso ir įvairūs kiti 
reikalai.

• Į naujų ROMUVOS 
valdybų pagal balsų daugu
mų išrinkti: inž.L.Gar- 
baliauskas, inž. s.K.Batūra, 
R.Lapas, R.Jasienė, R.Pau
lauskaitė, R.Kalinauskas, 
K.Asevičius, P.Turūta, B. 
Batraks; kandidatai B.Bal- 
takis ir P.Petrauskas.

Jaunesnieji^ atrodo, ne
norėjo didesnės atsakomy
bės ir vyresnieji pasiskirstė 
pareigomis taip: . pirmi
ninkas inž.s.K.Batūra, pa

• • • •
J „ . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

7%%

MOKA:
6%% už 90 dienų, term. ind. 
6%% už 6 mėn. term, indei.
7 % už 1 m., term indei.

už 2 m. term indėlius
7%% už 3 m. term, indėlius
8 % GIC 1 m. gar. inv. paž. 
8%%GIC2 m. gar. inv. paž. 
7%% už pensijąplaną (v.r.) 
8 % už 1 m. term pensijtį planą. 
7%% už pensiją fondą RRIF (v.r.) 
6%% už specialią, taup. s—tą, 
6 % už taupymo s—tas 
5^% —6%% kasd. pal. s-tą 
5%% už cekią s—tą (dep.)

AKTYVAI VIRŠ 61 MILIJONO DOLERIŲ
Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgiČius iki 75%įkai
noto turto. Visu narių, gyvybe apdrausta santautpu dydyje, bet ne
daugiau $2,000. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas Cekiiį ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini 
ginės perlaidos, kelionės Čekiai (American Expres^j. Kitos pasko
los: (Line of credit) ir antrieji mortgiČiai.

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: 5 3 2- 1 1 4 9

TAUPYK IR SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE PARAMA

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 63/4%

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%
2 metų GlC-met. palūk  8'/j%
RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 71/2% 
RRSP-1 metų term. Ind. ... 8 % 
Specialią taup. s-tą.......... 61/4%
Taupomąją sąskaitą ........ 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 6'/<% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki.. 53/4%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelioniy Čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokes
čio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI VIRŠ 35 MILIJONU DOLERIŲ

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

6 psi.

Eugenijus Matuzevičius

SAULĖLYDIS

Vėjuotas vakaras...
Staiga
Virš girios ir laukų 
Saulėlydžio žara ištvinsta, 
Atsimuša į debesis raudonus. 
Siūbuoja medžių šakos ir viršūnės, 
Ir paukščiai klykdami 
Pakyla iš lizdų.
O vakaro dangus 
Toksai raudonas...

Ir vėjai tartum eiklūs eržilai 
Nuo kryžkelės į keturias puses 
Vis lekia skrieja tolumon, 
O jų riesti kaklai 
Ir karčiai dega vakaro žaroj. 
Jie lekia skuba tolumon, 
Tarytum kuo greičiau norėtų 
Nunešt saulėlydžio gaisus 
Ligi saulėtekio auksinių vartų...

Iš VASARVIDŽIO TOLUMOS

vaduotojas ir darbų vykdy
tojas inž.L.Garbaliauskas. 
Nesant kam perimti iždi
ninko pareigų, jas perėmė 
pats pirm-kas K.Batūra. 
Sekretoriumi pasiliko va
deiva dr.A.Dailydė.

• P.BABECKAS ir J.MIL
TENIS vyksta šiemet mo
kytis į Vasario 16 Gimna
zijų.

IMA:
už asmenines

paskolas nuo....... 10%%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų................... 9%%
2 metų ................... 10%%
3 metų ................... 10%7<
(fixed rate) 

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

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.................. 101/2%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 Ir 3 metų............9’/4%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000^ 
ir nariu gyvybę iki $z,O0O už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių i r taupymo sąskaitose.

Caracas arkivyskupas kardinolas Jose All Lebrun skaito Popiežiaus paskyrimo dokumento, dr. Vytautui A. Dambravai.
Iš kairės: inž. Feliks Zubr, vyskupas Migeul Delgado, kardinolas Lebrun, inž. Bronius Deveikis, Elena UrbŠytė-Gu- 
tauskienė, Undo Apolonija Dambravienė, dr. Vytautas A. Dambrava, Tėv. Manuel Diaz, OFM, cap. kun. Amad 
Merino, SDB. * °r

levizija. Seniausias Venezue- je, Hondūre, Meksikoje, 
los dienraštis La Religion Venezueloje, Vietname ir 
įdėjo platų iliustruotų pra- kituose kraštuose. Dėkingai

VENEZUELA!

boston
PAMINĖTI BIRŽELIO 
TRĖMIMAI

Laisvės Varpo lietuvių 
radijo programose visų 
birželio mėnesį buvo trans
liuojamos programos lietu
vių ir anglų kalbose , minint 
Birželio Sibirinius Trėmi
mus. Birželio 14 d. Laisvės 
Varpas suorganizavo dvi 
anglų kalba programas. Jas 
perdavė dvi radijo stotys 
savo nuolatinių programų 
rėmuose. Tos specialios 
programos pavadintos Bal
tic Freedom Day. Viena 
jų truko 55 minutes, kita 
60 minučių.

Taip buvo plačiausiai 
pasiekta ta lietuvių visuo
menės dalis, kuri dėl įvai
rių priežasčių neatvyksta 
į minėjimus ir taip pat bu
vo tinkamai painformuota 
amerikiečių visuomenė.

Bostono LB Apylinkes 
valdybos surengtas minėji
mas birželio 14 d. prasidė
jo pamaldomis Sv.Petro 
Lietuvių Parapijos bažny
čioje, kur organizacijos da
lyvavo su pamaldomis.

Antroji minėjimo dalis 
vyko salėje po bažnyčia. 
Programų pradėjo LB A- 
kės p-kas Brutenis Veitas 
ir vadovavo Gintaras Če
pas.

Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo prof. Tomas Venclova. 
Jis atkreipė klausytojų dė
mesį į lietuvių tautos liki- 
mines problemas: į rusų 
ir vokiečių padarytus nuos
tolius mums, grėsmingus 
lietuvių tautai pavojus ir 
ateities galimybes.

Jis pacitavo Sibiro trem
tinės dr. Dalios Grinkevi- 
čiūtės atsiminimų ' pluoštų, 
paskelbtų pogrindinėje 
spaudoje. Tas epizodas iš
kėlė negyvenamosios Jaku
tijos srities saloje išmestų 
mūsų tautiečių dramų, dau
giausiai moterų. Jos kovo
jo nepakeliamų fiziniu dar
bu kovų už gyvybę,kentėjo 
moralinį terorų, šaltį, badą 
ir mirtį.

Prelegentas pabrėžė, 
kad minėjimuose turėtume 
išryškinti visus trėmimus, 
per kuriuos mūsų tauta ne
teko daugiau kaip 300.000 
geriausių savo narių.

Prof. T.Venclova primi
nė, kad holokauštai yra 
dviejų rūšių. Pirmasis tau
tos naikinimo būdas - tai 
planingos okupanto pastan
gos visiškai užmigdyti pa
vergtojo tautinę sųmonę 
ir jį įsisavinti su visom 
jo kultūros apraiškom. Ant
roji rūšis - tai visiškas tau
tos sunaikinimas fiziškai, 
taip kaip Stalinas marino 
ukrainiečius, Volgos Kauka
zo tauteles, Krymo toto
rius, o Hitleris žudė žydus, 
čigonus. Būtų atėjusi eilė 
ir kitiems.

Lietuvių tauta išgyveno 
pirmųjų naikinimo stadijų, 
bet jai grėsė ir antroji, 

DR. V.A. DAMBRAVA 
APDOVANOTAS Šv. GRI
GALIAUS ORDINU

Š.m. gegužes men. 18 
d. Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenes Garbės pir
mininkas ir Lietuvių Kata
likų Misijos Globėjas dr. 
Vytautas Antanas Dambra
va iškilmingame akte gavo 
iš Caracas arkiv. kardinolo 
Jose Ali Lebrūn dokumen
tus, kuriais popiežius Jonas 
Paulius II jį skiria Šventojo 
Grigaliaus Didžiojo Ordino 
riteriu. Paskyrimas padary
tas š.m.kovo mėn.3 d., ku
rį Popiežiaus vardu pasira
šė ir per Nunciatūrų at
siuntė kardinolas Casaroli.

Iškilmingas aktas vyko 
vyskupijos rūmuose.

Aprašydamas paskyrimo 
aktų, svarbiausias krašto 
dienraštis El Universal 
pažymi: "Eminencija iškėlė 
dr.Vytauto Dambravos atlik
tų svarbų darbų Bažnyčios 
gėriui. Apaštalų Sostas' pri
pažino ir įvertino jo entu
ziastiškų idealizmų, valin
gumų, iš kitų tarpo išsis
kiriantį iškilų profesiona
lizmų ir jo specialų gabu
mų - pasiekti ir patraukti 
įvairių kraštų ir visų vi
suomenės sluoksnių žmones/ 

Daug vietos šiam įvy
kiui informuoti skyrė di
džioji vietos spauda ir te- 

jeigu būtų užsitęsęs Stalino 
laikotarpis ar karų laimė
jęs Hitleris.

T.Venclova nėra pesimis
tas. Iš arti stebėjęs kaip 
sovietų ir nacių trėmimai 
ir įkalinimai beveik visiš
kai sunaikino ar iš Lietu
vos išbaidė inteligentijų,ga
li liudyti, kaip vėl iš tau
tos šaknų išaugo naujoji 
kūrybinga mūsų šviesuome
nė. Jis tiki lietuvių tau
tos sugebėjimu išlaikyti 
ir kitus likimo skirtus ban
dymus. Jo nuomone, nors 
Lietuva yra akivaizdžiai 
rusinama, bet ji šiandien 
vistiek dar yra pakankamai 
atspari.

Lituanistikos Mokyklos 
mokinės atliko meniškųjų 
programos dalį ir Sibiro 
kalinių bei laisvės kovotojų 
garbei uždegė simbolinę 
žvakę.

• . LB BOSTONO APYLIN
KĖS susirinkime išrinkta 
nauja valdyba: Brutenis 
Veitas, Gintaras Čepas, 
Kazys Bačanskas, Darius 
Ivaška, Šarūnas Norvaiša, 
Stasys Goštautas, Daiva 
Izbickaitė ir Marius Žiaug- 
■ra.

• Mirė adv.Z.ŠALNIENĖ 
(Shallna)- PUIŠYTĖ, anks
čiau mirusiojo Lietuvos gar
bės konsulo adv. Antano 
Šalnos žmona.

Ji buvo gimusi Lietuvo
je, į Amerikų atvežta 5- 
rių metų amžiaus. Mokslus 
baigė Bostone ir buvo pir
moji lietuvė teisininkė šia
me krašte. Ji pasižymėjo 
ir amerikiečių tarpe savo

nešimų. Vienoje pastraipoje 
Tėv.Manuel Diaz rašo: "Ve
nezueloje nėra komunikaci
jos srities, kurioje jis 
nebūtų užėmęs garbingos 
vietos, naudodamas savo
literatūrinį talentų ir įtiki
nančius argumentus, ku
riuos naudoja "ginti baltų 
kraštų piliečiams, gyvenu
siems laisvėje, bet dabar 
pavergtiems meškos, atėju
sios iš Sibiro...Jis sugeba 
su daugeliui neprieinamu 
taktu ir išmintingumu pa
liesti jautrius klausimus 
ir net kritikuoti pastebi
mus nukrypimus Bažnyčios 
bendruomenėje, už kurių 
besųlyginiai kovoja".

Gegužės mėn.24 d. du 
televizijos kanalai specia
lioje programoje skyrė ga
na daug laiko apibūdinti 
dr. Dambravos asmenybei, 
kuris "pilnų laikų skiria gin
ti Žmogaus Teisėms".

Spauda ir televizija su
minėjo sėkmingų dr. Damb
ravos diplomatinę karjerų 
per 30 valstybinio darbo 
metų. Jis ėjo attache, 
konsulo, pirmojo sekreto
riaus ir ambasados patarėjo, 
o nuo 1971 m. "public af
fairs" krašto direktoriaus 
pareigas, priimdamas pasky
rimus Argentinoje, Bolivijo
je, EI Salvadore, Federali- 
nėje Vokietijos Respubliko-

profesijoje. Nuo jaunystes 
buvo įsijungusi į lietuviškų 
veiklų.

Paskutiniu metu stipriai 
parėmė Lietuvių Fondų,
įnešdama savo mirusio vyro 
atminimui $10.000.

Mirė eidama 92-sius
metus, palaidota Auburn
kapinėse, Cambridge, MA.

RADIO PROGRAMŲ 
REIKALAI

Mirus Steponui Mlnkui 
š.m.gegužės mėn., jo vesta 
lietuvių radijo programa 
neveikia ir Bostono lietu
viai bei apylinkės liko su 
viena radijo programa- 
Laisvės Varpu.

Birželio mėn.20 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
D-jos patalpose Juozas Ka
počius buvo sukvietęs lietu
vių organizacijų atstovus 
pasitarimui, ar nebūtų gali
ma perimti Minkų turėtų 
radijo stotyje WLYN-AM 
1360 laikų lietuviams.

Pranešimus padarė Lie
tuvių Skautų Fondo p-kas 
Česlovas Kiliulis ir Juozas 
Casper.

Atrodo, kad Stepas Min- 

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU J

ATEI# į LIETUVIŲ A,A, (Alcoholics Anonymous) i

I
 GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 

PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatvės nuo pensininku rūmų. 1610 ■
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.; 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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prisimintos jo lemiamos 
pastangos įsteigti "atvirų 
universitetų" Venezueloje, 
kuriame dabar studijuoja 
per 60.000 studentų.

Vienas iškilmingojo akto 
dalyvių pasakė: "Dr.Damb
rava mūsų tarpe atstovauja 
labiausiai iškilusių ir nusi
pelniusių asmenybę".

1941 m.Baisųjį Birželį 
dr. Dambravos šeima - tė
vas, motina, 3 mažamečiai 
broliai ir sesuo - buvo iš
tremta į Sibiru. Tėvas Sil
vestras mirė po 8 mėne
sių ir niekas nežino, kur 
yra jo kapas. Likusieji šei
mos nariai išsigelbėjo. Trė
mimo naktį dr. Dambrava 
buvo ne Utenoje, o Vilniuje, 
kur jis studijavo teise’s 
mokslus.

Dr. Dambrava labai 
daug laiko skiria straipsnių, 
ir kolumnų rašymui svar
biausiems Venezuelos dien
raščiams. Pagrindinio dien
raščio El Universal tarptau
tinės politikos reguliarus 
kolunįnistas. Be įvairių in
formacinių leidinių anglų 
ir ispanų kalbose, jis paruo
šė ir studijų "Kriminalinis 
psichiatrijos naudojimas 
Sovietų Sųjungoje". Ji buvo 
skaityta LKM Akademijos 
suvažiavime Los Angeles 
1986 m.

VLKMT Inf.

kus nepaliko testamento, 
tad į jo palikimų pagal 
kraujo giminystę teisę tu
ri trys jo pusbroliai, kurie 
nerodo rūpesčio vesta ra
dijo programa. Prieita išva
dos, kad nenaudinga būtų 
stengtis atgaivinti buvusių 
programų, o galima pla
nuoti naujų, jei būtų tinka
mos aplinkybės. Taip pat 
yra kita galimybė- pastip
rinti esamos programos 
Laisvės Varpo išlaikymų.

Šios programos vedėjas 
Petras Viščinis pareiškė, 
kad jeigu būtų įmanoma 
gauti geresnį, laikų ir stotį 
negu dabar, tai jis paruoš
tų Laisvės Varpo progra
mas ir perduotų, bet nau
jos programos išlaikymui 
lėšomis turėtų pasirūpinti 
kiti. Sutarta po kiek laiko 
vėl susitikti aptarti šiuos 
reikalus.

• Tautinės Sųjungos Bosto
no Skyrius ruošiasi pa
kviesti Los Angeles lietu
vių teatrų su Putino veika
lu "Valdovas". Šis pastaty
mas laimėjo pernai Teatro 
Festivalyje Čhicagoje I-ų 
vietų.
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Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosovuose 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.

IMAME UŽ:

ne kiln, turto pask. 9. 75% 
asmenines paskolas 11.25 % 
Nemokamas pilnas Čakią 
patarnavimas

8

drauda pagal santaupų 
dydį iki $ 2.000 
Nemokama asm. paskolą 
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.

Hamilton
VIEŠNIOS PAGERBTUVĖS

Birželio 2 d. popietėje 
A. Mačiulaitienės ir E.Liau- 
kuvienės iniciatyva RAM- 
BYNO Namuose buvo su
rengtas pagerbimas V.Ven- 
cevičiaus sesutei Zosei, 
viešniai iš Lietuvos. Ji pir
mų kartų atvyko aplankyti 
savo brolio, gyvenančio su 
žmona Burlington'o mieste
lyje, už keletos kilometrų 
nuo Hamiltono.

Ta proga taręs žodį K. 
Mikšys prisiminė ir p.Venc- 
kevičienę kaip dažnų ir 
puikių talkininkę pensinin
kų ir kitų renginių metu.

AUKURO vadovė. Elena 
Kudabienė papasakojo kele
tu gyvenimiškų ir anekdo
tiškų epizodų ir su savo 
talkininke M.Kalvaitiene 
padainavo trejetų dainelių.

Vėliau viešniai buvo 
įteikta gėlių, viešnagės da
lyvių bendra dovana ir su
dainuota "Ilgiausių ir Lai
mingų Metų".

Dar kiek pasivaišinę, 
dalyviai pradėjo rengtis 
savo namų link. Gražiai 
vaišėse praleista apie ket
vertą

ateina.
buvo išsivynioję 

lapai su atskirais 
skyriais, apie ku-

valandų.

VIENA IŠVYKA
14

keliauto- 
atsirado 

vyno ga- 
miestely-

DAR
Šią vasarų, . liepos 

d. vietos lietuvių senjorų 
klubas suorganizavo dar 
vienų išvykų. Nuo Jaunimo 
Centro salės išvykę 10 vai. 
autobusu, apie 44 
jai už valandos 
numatytoj vietoj- 
mykloje Vinnonos 
je.

Autobusui sustojus prie 
vieno pastato durų, sekėme 
savo vadovus į vidų. Tai 
buvo nemažas, švarus kam
barys, apstatytas kėdėmis. 
Atėjusi tarnautoja pakvie
tė visus susėsti ir prieš 
mūsų akis išsivyniojo ten

kabėjęs Kanados žemėlapis, 
sužymėtas viena spalva plo
teliais. Tarnautoja paaiški
no, kad specialia spalva 
sužymėti ploteliai ženklina 
šios kompanijos įkurtas vyno 
gamyklas. Kanadoje jų e- 
sančios net šešios. Jas įkū
rė Mr. Andres 1925 
m. Jis dabar esųs virš 80 
m. amžiaus, tačiau dar kas 
dienų čia 

Po to 
dar keli 
gamyklos
riuos trumpai paaiškino tar
nautoja, pridėjusi pastabų, 
kad visos gamyklos vadina
mos Andres Wines Ltd.
Mus nuvedė į rūsį - vyno 
rauginimo dideles patalpas • 
Josę stovėjo keliolika vyno 
rauginimo baseinų. Prie 
vieno jų buvome sustoję, 
o tarnautoja, čiupinėdama 
šone esantį mažų raudonų 
stiklelį, aiškino vyno raugi
nimo ir tolimesnės proce
dūros eigų.

IŠ čia laiptais lipome 
į. II-ųjį aukštų, kur vynas 
automatais pilstomas į bu
telius, užkemšamas ir po 
to sudedamas į dėžes. Jos 
nustumiamos toliau ir dar
bininkai jas pakrauna į sunk
vežimius arba sukrauna čia 
pat sandėlyje.

Grįžę į I-ojo aukšto sve
čių kambarį, kuriame buvo 
bufetas, susėdę gražiose 
sofose ir kėdėse , buvome 
pavaišinti vynu, kurio sko
nis ir spalva visiems patiko. 
Prie vyno užkandai buvo 
patiekta pora rūšių sausai
niukų. Po tokių gerų vaišių, 
visi užsuko į vyno parduo
tuvę nusipirkti vyno ir par
sivežti jo namiškiams.

Norėdamas detaliau ap
rašyti vyno gamybų ir rū
šis, minėtos tarnautojos 
paprašiau spausdintos kny
gelės tuo reikalu, tačiau 
ji paaiškino, kad dirbtuvėje

SPECIALYBĖS i
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS

• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE'/
• ZORBAS

495-SOe AVENUE, LaSalle

7661 A CENTRALE, LaSaUe

2955 ALLARD, Vilto Emard
766-2667

1987. VIII.13

montrea

A. a. JADVYGA ŠIPELIENĖ ypatingai globojusi ir rėmusi 
BALTIJOS skautus stovyklautojus.

Skautas Vytis Danius Piečaitis, XXIII Baltijos stovyklos J 

adjutantas, sveikina stovyklos virėja Vilija Bulotienę. t

Nuotr. R. PieČaicio.

jų neturi. Todėl apie tai 
mažai kų galėjau pasakyti, 
nes gal nevisus aiškinimus 
supratau ar nevisai nugir
dau.

Iš čia vykome į miestelį 
Niagara on The Lake, ku
ris randasi nelabai toli nuo 
Niagaros krioklio. Čia pir
miausiai užsukome į resto
ranus užkandžiams, nes pa
sivaišinus nauju vynu, atsi
rado ir naujas apetitas.

Po pietų vaikščiojom

po miestelį, jieškodami kų 
nors įdomaus ir dar nema
tyto. Tačiau po valandos 
pasivaikščiojimo, visiems 
vėl susitikus, niekas nieko 
naujo nebuvo užtikęs. Gal
būt to miestelio gyventojas 
ir būtų galėjęs kų nors 
naujo parodyti.

Atvykus musų autobusui, 
visi į jį susikraustėm ir 
leidomės namų kryptimi.

jf¥la>oe>iož lietuboa Jfonbast
217 Bedbrook Ave.,MONTREAL-WEST, Que., Canada H4 
Canada H4X 1S2

Per antrąjį šių metų ketvirtį gautos šios aukos: $500. 
S. Jarembauskas iš Australijos; Austr. $500.- Endrius 
Jankus; $200.- Prisikėlimo Parapijos Kredito Kooperaty
vas; $150.- Toronto Mažosios Lietuvos Moterų Draugija; 
po $100.- Pranas Kaziukonis (viso $200.-), M. Šiliauskienė. 
Petras Šernas, dr. J.J. Vingilis, Olga Krivickienė (viso 
$220.-), G. Baltaduonienė (viso $220.-), Jurgis Reisgys iš 
Australijos, J. Paškevičius; $50.- P. Vilutis; $25.- J.V. 
Danys, J. Kesgailienė (viso $50.-), A. Masionis (viso 
$175.-).

Viso per antrąjį š.m. ketvirtį suaukota $1775.- plius 
$500 australietiškų. Nuoširdi padėka visiems aukotojams. 
Fondo sąskaita PARAMOJ Nr. 8032.

M.L. Fondo Valdyba

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I

533-1121 (416) 822-8480
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

K Bačėnas
1551 Bloor St. W. 
TORONTO, Ont.

/ M6P IA5

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais keli on i y reikalais 

bet kur pasaulyje skambinti:

Tol. 933-3931

Nuoširdžiai rėmusiam “Pavasario” mergaičių chorą 
A t A

PRANUI TEKUČIUI

iškeliavus į dausas, giliai užjaučiame žmoną PRANE, 
dukterį RIMĄ ir sūnų EIMUTĮ liūdesio valandoje. Jo 
nuostabus nuoširdumas ir meilė dainai liks mūsų 
širdyse-

MONTREALIO MERGAIČIŲ CHORAS "PAVASARIS”

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju visiems, kurie dalyvavo 

mano vyro Q ,g pRAN0 TEKUČlO 

laidotuvėse, kurie atsiuntė gėlių, užprašė šventas 
Mi šias.

Dėkoju kun. I. SADAUSKUI už taip gražiai 
pravestas bažnytines apeigas ir visiems, kurie 
mane atjautė liūdesio valandose.

Su dėkingumu , pagarba ir malda 
PRANĖ TEKUTIENĖ

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems, pareiškusiems mums 

užuojautą, palydėjusiems
a . a. ONA ŠULMISTRIENE

i Lietuviu Evangeliku Išganytojo Parapijos šventovę.
Ypatinga padėka kun. Povilui DILIUI, pravedusiam 

apeigas ir palydėjusiam velionę į Šv. Jono kapines 
Anapilyje bei visiems montrealiečiams ir torontieČiams 
bičiuliams, buvusiems su mumis liūdesio valanda—

vyras MYKOLAS ŠULMISTRAS, 
duktė LENA LEIPIENE ir 
sūnus JONAS su ŠEIMOMIS

c JECMlin

1986-87 mėty Montrealio Lituanistinės Mokyklos mokiniai ir 
mokytojai. 187 m. rugsėjo 13 d. mokykla ruošia pietus, (žiūr. 8 psl.)

Dar buvome užsukę į neto
limų daržininkystę nusi
pirkti uogų, daugiausiai 
vyšnių.

Apie 6 vai. jau buvome
k

Hamiltone.
Šiais metais tokio pobū

džio išvyka buvo pirmoji. 
Šiais metais kelionių numa
tyta ir daugiau. Zp.

GUY “ 
RICHARD 
ROOFER------COIIVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui*ar taisymui skambinkite : 364-1470

FUNERAL HOME 
IF J.F. Wlisori & Sons Ine. 

H23 Maple Blvd. 5784 Verdun Av 
Chateauguy, Que. Verdun, Que., 

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

7 psl.



montreal
*********************** 
DĖMESIO-
J UODO J O KASPINO DIE
NOS programa vyks RUG
PJŪČIO 23 d., 7:30 val.v. 
Šv. J uozapo Oratorijoje.
Programoje- minėjimas 
ir eisena su žvakėmis. Po 
to ekumeninės pamaldos 
ir koncertas. Visi dalyvau
kime! 
************************
• Vietoje gėlių, a.a.Tėvui 
PRANUI TEKUCIU1 mirus, 
duktė Rima ir žentas Frank 
Collins aukojo "NL" $100. 
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• A.a. PRANUI TEKU- 
ČIUI mirus, Jo atminimui 
Jadvyga ir Pranas Baltuo- 
niai aukojo "NL" $20.

, Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• A.a. ONOS ŠULMISTRIE- 
NĖS atminimui, vietoje gė
lių, "Nepriklausomai Lietu
vai" aukojo $30,- Ieva ir 
Kostas Andruškevičiai.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• A.a. ONOS ŠULMISTRIE- 
NĖS atminimui "NL" $30,- 
aukojo Valerija ir Jonas 
Biliūnai.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

• Neįprastas potvynis suga
dino AV Parapijos salės 
elektros laidus. Nors re
monto darbai baigti, teks 
dar sutvarkyti naujų laidų 
įrengimus.

LITUANISTINĖS MOKYK
LOS MOKSLO METŲ 
AT I DAR YMA S

1987 m. rugsėjo mėn.
13 d., po 11 vai. mišių AV 
Parapijos salėje Montrealio 
Lituanistinė Mokykla ruošia 
mokslo metų atidarymo 
PIETUS.

Atsilankiusiųjų laukia 
staigmena: pirmų kartų at
vyksta iš Toronto ir atliks 
programų Vyrų TRIO- SE
RENADA, vadovaujama Ri
mo Underio.

Prie programos prisidės 
ir mūsų Mokyklos mokiniai

Kpt.inž. Klemensas Čeputis

• Kpt.inž. Klemensas ČE- 
PUTIS atvyks iš Ottawos 
ir skaitys paskaitų Rugsėjo
8 -tosios minėjime AV Pa
rapijos salėje, rugsėjo mėn.
6 d., po pamaldų.

"LITO" EKSKURSIJA VAIKAMS 
į SAFARI parką, RUGPJŪČIO 

penktadienį.
Visi "Lito" lietuviai nariai tarp 6 ir 15 

amžiaus ir Lituanistinės mokyklos mokiniai kviečiami 
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.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE ST, MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 766-5827; 766-5830 

SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT Blvd, ir SV. KAZIMIERO P-ja

VISI BANK INI AP PATARNAVIMAI
AKTYVAI virs $ 21,000,000; REZERVAS virs $ 750,000

• RŪTOS KLUBAS organi
zuoja ekskursijų į Lietuvių 
Tautodailės Instituto paro
dų "Nemuno" Galerijoje 
Gananoque,Ont., prie 1000 
salų. "Nemuno" Galerijoje 
taip pat vykstu ir lietuvių 
dailininkų, skulpt.Dagio, 
J.Daugvilos darbų paroda. 
Dalis tų eksponatų priklau
so kilnojamajai Kezio Gale
rijai Čhicagoje.

Prie RŪTOS KLUBO 
ekskursijos kviečiami prisi
dėti ir ne Klubo nariai ir 
nedelsiant užsiregistruoti 
Klube.
• VISI ekskursantai, šių 
vasarų vykę Romon Lietu
vos Krikšto atnaujinimo 
ir arkivyskupb Jurgio MA
TULAIČIO paskelbimo pa
laimintuoju iškilmėsna, lai
mingai sugrįžo namo į 
Montrealį.

• AV Parapijos salės at
naujinimo darbų pabaigtu
vių pietus ruošiami rugpjū
čio 30 d.,sekmadienį.

• AV Parapijos bažnyčioje 
liepos mėn. 26 d. buvo pa
krikštyta Junes ir Gyčio 
ŽIAUGRŲ dukrelė Kristina 
-Ona.

• Montrealio Mergaičių 
Choras PAVASARIS šį ru
denį, rugsėjo mėn. 26 d. 
koncertuos Čhicagoje, Jau
nimo Centre.

Spalio mėn. 3 d. PA
VASARIS dainuos Toronto 
LIETUVIŲ NAMUOSE.

Spalio mėn. 10 d., 7 
vai. v. AV Parapijos salėje 
Montrealyje VLIK'o Seimo 
proga atliks meninės prog
ramos dalį.
• KRUJELSKIAI, Zigmas 
ir Dail džiaugiasi pirmagi
miu sūnumi, o Juozas Kru- 
jelskis su žmona-vaikaičiu.

GERAI PAVYKO
SKAUTŲ STOVYKLA

BALTIJOS Skautų Sto
vykloje šiemet linksmai 
stovyklavo apie 20 pačių 
jauniausių busimų skautų- 
čių : giliukų ir liepsnelių. 
Stovykla vyko 4 dienas.

Stovyklos komendantais 
buvo Silvija Žurkevičiūtė 
-Lechman ir Jonas Valiulis.

Veteranai stovyklautojai 
Tėv.J.Aranauskas,SJ. ir dia-

Dr. PHILIP STULGINSKĮ 
D.D.S.

DANTŲ GYDYTOJAS-CHIRURGAS
8606 Centrale, kampas 45—th Ave., 
Suite 209, Que., H8P 1N5

Tel.: 364-4658

konas Paulius Mališka atli
ko religines pareigas.

Oras pasitaikė gražus 
ir visi buvo labai paten
kinti stovykla. (Plačiau ki
tame numeryje).

PASIRUOŠIMAI VLIKo 
SEIMUI TĘSIAMI

Pasiruošimus ateinan
čiam š.m. spalio 9-10-11 
d.d. Montrealyje, Kanadoje 
įvykstančiam VLIKo seimui 
daro VLIKo valdyba ir ren
gimo komitetas. Seimo ren
gimo komitetas savo liepos 
mėn.28 d. posėdyje aptarė 
kai kuriuos svarbesnius 
punktus, kaip pav.,atvyks
tančiųjų apnakvydinimo 
klausimų. Pramatoma, kad 
su VLIKo atstovais atvyks 
ir apie 40 svečių. Rengimo 
komisija pareiškė pageida
vimų, kad atvysktantiėji 
nariai ir svečiai jau dabar 
kreiptųsi į nakvynių reika
lams seimo rengimo komi
teto narį J.Adomonį tel. 
(514) 744 6940. Tai žymiai 
palengvintų išspręsti apnak
vydinimo klausimų.

Seimo rengimo komite
tas taip pat kreipiasi į 
tuos Montrealyje gyvenan
čius tautiečius, kurie savo 
automobiliais sutiktų paim
ti atstovus iš aerodromo 
ar nuvežti į posėdžius. 
Šiuo reikalu prašoma pa
skambinti komiteto pirmi
ninkui J.Šiaučiuliui tel. 768 
-3674 arba J.Adomoniui 
744 6940.

Jau pramatoma ir pa
grindinė seimo dienotvarkė 
Spalio 9 d., vakare, Aušros 
Vartų Parapijos salėje į- 
vyks visuomenės su atvyku
siais VLIKo atstovais susi
pažinimo vakaras. Šešta
dienį, ten pat, bus vieši 
VLIKo posėdžiai, o vakare 
banketas su menine dalimi 
ir šokiais. Sekmadienį bus 
atlaikomos katalikų ir e- 
vangelikų iškilmingos pa
maldos ir po pietų vyks 
užbaigiamieji posėdžiai ir 
seimo uždarymas. A.L.

• TEKUTIENĖ Pranė išvy
ko poilsiui pas dukrų Rimą 
į Winnipeg'u.

CERTIFIKATUS .
TERM. INDĖLIUS

1 metų..................
180 d.- 364 d........
120 d. -179 d. ...
60d. - 119 d. ...
30 d. - 59 d. ...

8/2%

734%
7’4% 
6%% 
6/2% 
6'4%

IMA I

NEKILN. TURTO nuo 934%,

MOKA UŽ:

TAUPYMO -special .. 5'7 %
TAUPYMO — su Gyv, dr. 5 % 
TAUPYMO- kasdieninės 4)6 % 
EINAMOS
PENSIJŲ - RRSP term. 814 % 
PENSIJŲ- RRSP taup.

UŽ:
ASMENINĖS nuo 10%%

4'7-2 %

6 %

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve Rosemonr Sv. Kazimiero

Pirm. Antr. Tree. 
Ketvirtadieni ai s 
Penktadieni ai s 
Sekmadieni ai s

9:00-3.00 
12:00-8:00 
10:00-6:00 

10:30 - 12:30

4:00-8:00
2:00-6:00

10:30-12:30

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS “LITAS” bus uždarytas.

RESTORANAS KOSCHS
Specialybė - “BROCHETTERIE” -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. ĮVAIRŪS GĖRIMAI 
6201 Bannantyne A ve., Verdun, P.Q.S H4H 1J4. 
Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

L
 HONEY FOR SALE ’

Direct from the Beekeeper. $1.10 per 
Delivery could be arranged too I Please 

Tel.: 627-1328.
Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

* Automobilių nuoma
* Naujų ir vartotų pasirinkimas
* Pardavimas
* Aptarnavimas

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėrendrye

ENTREPRENEUR ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A, ALLION T
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 ICL: U00-3404

Member

F oto M. L. S. 
SISTEMA

D. N BALTRUKONIS

IMMEUBLES - CLASSIC INC.
NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS 

PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS 
445 Jean Talon W. Suite 305, Montreal, P.Q. 
Tel: 273-9181 ............. Namu: 737-0844

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO

REGISTRUOTA [STAIGA

atlieka darbus, kreipianti s [ COST k, Tel.: 733-9878

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS “
c. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

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

PRISTATO

WAWELLENKŲ CUKRAINE
Gateaux • Biscuits 
GSteaux au fromage 
Pain • Catė 
Meilleurs beignes 

(Ponchki)

• įvairūs pyragaičiai
• "Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyragai

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 B&RARD, D.M.B.

Dantų gydytojas - chirurgas 
466 A. boul. des Laurentides 
Pont Viau, Laval, H7G 2V1 

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

M . CUSSON VAISTINE
7635 Central St. Ville La Salle, P.O. 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. POPIERAITIS
B.A. M.D. M.Se. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

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

Tel.:| 931-4024

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Notarai

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

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

8 psi.

2524, Ontario E.. Mtl 524-3348

VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

-ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.Q. 

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė “Smoked meat” specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Kailių Siuvėjas
Tel 767-6183 dobor pakeistas į : 288-9646

• Didelis pasirinkimas• Vasaros laiku saugojimas (storage)
• Taisau ir remodeliuojn į 
e Sisva ir parduodu

,1449 rue St. Alexandra, Suite 500 A — ■ TaA.aedfi
Montreal, P.Q. &H3A 2G6 gW’WH*

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIALTONY

P H OTOĮ MARIAGE - WEDDINGS 

STUDIOf5 220 Queen Mary Rd. Suite 8

TONY LAURINAITIS
Montreal, P.O. H3W 1X5 Tel.: 481-6608

STANDARD PETER SODO
profesiniai patarnavimai finansų reikalais;
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansy ir mokesčly planavimas .

4 999 St. Catherine St. West, Suite 450 
Westmount, H3Z 1T3 Tel.: 481- 0311.

MONTREAL ENTERPRISES ROgd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & COTE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALI ŪMINI JAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, 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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