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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
(tun.)

NEGALI ATSIKRATYTI 
NORIEGA

Kai prieš kelis mėnesius 
amerikiečių ir kanadiečių 
spauda rašė, kad Panamos 
kariuomenės vadas ir dikta
torius Noriega bus paša
lintas už kelių dienų arba 
savaičių, šiame puslapyje 
buvo nurodyta, jog dar 
reikės ilgokai to laukti. 
Pastebėjome taip pat įvai
rias galimas machinacijas 
su narkotikais, kuriose 
gali būti įvelti ir pačių 
amerikiečių makleriai. 
Štai, pačiomis paskutinė
mis žiniomis iš JAV amba
sados Panamoje esą dingę 
visi slapti dokumentai apie 
jo prekybą narkotikais. To
dėl geriau suprantama yra 
ir JAV prezidento š.m. 
gegužės mėn. 23 d. pasiųs
to asmeniško įgaliotinio 
Michael Kozak'o misija 
Panamoje. Jis turįs Nor- 
iegą įtikinti taikiai palikti 
savo postą ir kraštą ke
liems mėnesiams, o jam 
už tai JAV-ės nebekelsian- 
čios bylos dėl nelegalios 
narkotikų prekybos.

Reuterio žinių agentūra 
teigia, kad JAV preziden
tas nori šią nešvarią aferą 
kaip nors sutvarkyti iki 
š.m. gegužės 29 dienos. Tą 
dieną Reagan'as išskrenda 
Maskvon, kur tarsis iki 
birželio mėn. 2 d. su Krem
liaus valdovais dėl raketi
nių ginklų kontrolės.

LEIDO ATIDARYTI 
MOKYKLAS

Beveik po keturių mėne
sių Izraelio kariuomenės 
vadovybė leido užimtose 
arabų teritorijose atidaryti 
pradžios mokyklas. Po 
savaitės būsią leista atida
ryti ir progimnazijas, o 
dar vėliau ir gimnazijas, 
jeigu, anot Izraelio dalinių, 
nebekilsią jokių naujų 
riaušių. Mokinukai žygiavo 
į mokyklas noriai, rodyda
mi reporteriams V ("V" 
for victory) pergalės ženk
lą. Uždarytųjų mokyklų 
patalpose buvo apgyvendin
ti Izraelio kareiviai, kur 
jie ant sienų prirašė anti- 
arabiškų šūkių ir šiaip jau 
patalpas gerokai apgadino. 
Izraelis teigia, kad tai 
padarė patys arabai mo
kiniai.

Per tą laikotarpį veikė 
arabų vargo mokyklos. 
Mokytojai ir mokiniai sava
noriškai mokė ir mokėsi 
mečetėse ir gamtoje.

PRAHOJE VIS DAR ŽIEMA
Reuterio žiniomis, čeko- 

slovakų seno sukirpimo 
komunistų vyriausybė vis 
dar kietai laikosi stalini
nių principų. Čekoslovaki
jos kardinolas Frantisek 
Tomasek, 88 metų am
žiaus, kreipėsi į čekų ko
munistų režimą, prašyda
mas religinės laisvės. Kar
dinolas laiške nurodė, kad 
religinė laisvė Čekoslova

kijoje dar vis taip pat te
bevaržoma, kaip Stalino 
laikais. "Mes reikalaujame, 
kad dabartinės vyriausybės 
politika religijos atžvilgiu 
griežtai pasikeistų"- rašė 
kardinolas. Jo prašymas 
buvo, be komentarų, kate
goriškai atmestas.
ATSIKRATĖ IŠDAVIKU 
KADARU.

Budapešte pagaliau pavy
ko atsikratyti liūdnos at
minties vengrų komunistų 
partijos vadu Janos Kadarb. 
Jis išdavė 1956 metų veng
rų sukilėlius sovietiniams 
okupantams, kurie tankais 
sutriuškino vengrų laisvės 
sukilimą. Mongolų dali
niams net buvo tvirtinama, 
kad jie esą prie Suezo 
kanalo (ne Dunojaus!) ir 
kad turį apsaugoti jį ir 
laivus nuo kapitalistų puo
limo. Nevykėlis Kadar'as 
visą laiką buvo sovietų 
pakaliko simboliu. Jį dabar 
pakeitė premjeras Karoly 
Grosz, pasisakęs viešai ir 
daugelį kartų už Gorbačio- 
v'o laisvesnės ekonomijos 
ir laisvesnio gyvenimo 
reformas. Kadar' as joms 
priešinosi, todėl Kremlius 
pakeitimu džiaugiasi.

UŽTERŠ MIRTINAI ŽEMĘ
Jungtinių Tautų komisi

jos pranešime nurodoma, 
kad žemės gyventojų skai
čiui pasiekus 6 bilijonus, 
mūsų planetos resursai 
bus taip eikvojami ir už
teršiami, kad bus sunaikin
ta ir žemė yir vanduo ir 
oras, palaikantys gyvybę.

SOVIETŲ KONCENTRACI
JOS LAGERIAI TOKIE 
PAT, KAIP ANKSČIAU

"Knight-Ridder" laikraščio 
žiniomis, sovietų koncen
tracijos ir priverčiamojo 
darbo lageriuose padėtis 
tebesanti tokia pati, kaip 
Stalino laikais. Nors kali
nių skaičius kiek sumažėjo, 
bet maistas, darbas ir 
režimas nepasikeitė - liko 
toks pat neįmanomas ir 
nepakeliamas. Paleistieji 
kaliniai neturi teisės gyven
ti visoje eilėje didžiųjų 
Sovietų Sąjungos miestų. 
Tokiu būdu kaliniai negali 
grįžti į savo gimtines ir 
net iš lagerių grįžusioms 
vaikams neleidžiama gyven
ti kartu su savo tėvais.

SAMAGONAS IR CUKRAUS 
TRŪKUMAS SOVIETIJOJE

AP žinių agentūra prane
ša, kad pastaruoju metu 
eilės vis ilgėja prie par
duotuvių, pardavinėjančių 
cukrų. Cukrų supirkinėja 
"naminės" gamintojai, nes 
gorbačiovinė valdžia prieš 
kiek laiko labai pakėlė 
alkoholinių gėrimų kainas. 
Nors cukraus gamyba esan
ti pakilusi net 10-čia pro
centų, cukrus pradingęs iš 
parduotuvių nuo Vakarų 
Ukrainos iki Sibiro. Yra 

vietovių, kur yra nustatyta, 
kad vienam asmeniui per 
mėnesį galima parduoti tik 
vieną kilogramą cukraus.

VILNIUJE VIEŠAI PRISI
MINTOS STALINO AUKOS

AP žinių agentūros žinio
mis, tūkstančiai susirinko 
Lietuvos respublikos sosti
nėje Vilniuje viešai prisi
minti ir pagerbti Stalino 
aukas. Apie tai ir pašau - 
liuf paskelbusi pačių sovie
tų TASS žinių agentūra. 
TASS' o žodžiais, "Vilniuje 
buvo pagerbtos nekaltos 
aukos, nukentėjusios Stali
no asmenybės kulto laikais, 
nes nebuvo laikytasi įstaty- 
mų".

Demonstracijose esą 
dalyvavę senieji komunistų 
revoliucionieriai, bet taip 
pat jų tarpe buvę asmenų, 
žinomų dėl savo ekstremis
tinių pažiūrų. Matyt, kalba
ma apie Lietuvos disiden
tus. Mitingas, tikriausiai, 
buvęs sušauktas, kad užbėg
tų už akių planuotoms 
nelegalioms iškilmėms, ku
riose būtų buvę paminėti 
520,000 lietuvių, išvežtų į 
Sibirą. Toliau rašoma: "Lie
tuva yra buvusi Rusijos 
imperijos dalis iki 1917 
metų revoliucijos, kuomet 
ji atgavo nepriklausomybę. 
Sovietų kariuomenė vėl 
užėmė Lietuvą 1940 me
tais slaptai susitarus Stali
nui su Vokietijos diktato- 
torium Hitleriu. S.m. vasa
rio mėnesį policija užgniau
žė nacionalistų demonstra
ciją, kuri buvo skirta pa
minėti Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį."

Šią žinią persispausdino 
THE^ MONTREAL GAZET
TE š.m. gegužės mėn. 22 
dienos laidoje.

Gegužės 22-23 dienomis 
iš Lietuvos buvo ištremta 
apie 200,000 lietuvių: 
moterų, vyrų ir vaikų į 
Sibirą.

Per pirmuosius Birželi
nius trėmimus 1941 metais 
buvo išvežta apie 30,000 
žmonių. Iš viso per mažes
nius ir didesnius trėmimus 
manoma, kad buvo ištrem
ta apie % milijono lietuvių.

Didžioji spauda nepami
nėjo nei karalių, nei ku
nigaikščių Lietuvos , nei 
jungtinės lietuvių-lenkų 
karalijos, nei Lietuvos 
nepriklausomybės kovų. 
Nepriklausomybė Lietu

vai nebuvo dovanota nei 
Rusijos revoliucijos, nei 
kaizerio Vokietijos.

PUSEI KANADIEČIŲ PC 
VALDŽIA NEPATINKA

Nors viešosios nuomonės 
apklausinėjimai gerokai 
įkyri, iš 20-ties jų 19 
atspėja teisingai. Nenuosta
bu todėl, kad Šiaurės Ame
rikoje jie taip populiarūs. 
JAV-ėse jie net pretenduo
ja į rimtus mokslus. Gal
lup instituto naujausiam 
apklausinėjime 50% kana
diečių pasisakė esą nepa
tenkinti PC vyriausybės 
vedama politika. Quebec' o 
provincijoje konservatorių 
valdžia susilaukė didžiausio 
pritarimo (29%), o Ontario 
provincijoje ji susilaukė
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didžiausio nepritarimo 
(55%). Visoje Kanadoje 26% 
pareiškė esą patenkinti 
konservatoriais, o 24% 
nebuvo apsisprendę nei už, 
nei pries. Konservatoriai 
yra susilaukę seniau dar 
blogesnių rezultatų: 1985 
ni. spalio mėn. net 60%> 
buvo nepatenkinti PC 
valdymu, o 1987 m. gruo
džio mėn. 55%.

LAISVOS PREKYBOS IR 
"AIR CANADA" IŠPAR
DAVINĖJIMAS PARLA
MENTE

Š.m. sausio mėn. 2 d. su
tartas laisvos (teisingiau 
apylaisvės) prekybos tarp 
Kanados ir JAV įstatymas 
bus pradėtas svarstyti 
Kanados parlamente. Jį 
pasirašė JAV-ių prezidentas 
R. Reagan' as ir min. 
pirm. B. Mulroney. Už 
sutartį pasisako tos provin
cijos ir biznio įmonės bei 
asmenys, kurie iš to tikisi 
gero pelno. Priešingi tai 
sutarčiai yra tie kanadie
čiai ir tos provincijos 
(Ontario, New Brunswick, 
Manitoba), kurie žino susi
lauksią nedarbo, eilės pra
monės šakų likvidavimosi, 
JAV prekių antplūdžio ir 
JAV dominavimo visose 
Kanados kultūrinėse ir eko
nominėse šakose. Iš tiesų, 
tos sutarties pasekmes 
galima suvesti į vieną klau
simą: norime ar nenorime 
būti nieko nevaržomų 
amerikiečių biznierių išnau
dojimo ir pasipelnymo 
auka? į tą klausimą, aišku, 
kitaip atsakys tie, kurie 
tikisi nuo JAV milijonie
rių stalo gerų trupinių ir 
tie, kurie norėtų Kanadą 
išlaikyti kiek galima ilgiau 
nepaskandintą amerikietiš
ko paviršutiniškumo ir 
gobšumo tvane.

Negeriau atrodo ir kon
servatorių karštligiškai bru
kamas AIR CANADA iš
pardavinėjimas. Atrodo, PC 
stengiasi, kol dar tebėra 
valdžioje, išpardavinėti AIR 
CANADA akcijas, neabejo

tinai tikėdamiesi ir patys 
per biznierius bičiulius 
kiek galima daugiau jų 
pasiglemžti. Kol kas, atro
do, tik AIR CANADA pasi
turintys tarnautojai ir pilo
tai tokiam išpardavimui 
pritaria. Ir, žinoma, biržų

makleriai, kurie mielai 
visą Kanadą nupirktų, jei 
tiktai būtų leidžiama.

Pastaruoju metu plati
nami argumentai, kad,
girdi, tiktai privatūs asme
nys sugebėtų tiek milijonų 
investuoti į reikalingus 
naujus lėktuvus. Žmonės 
beveik įtaigojami manyti, 
kad biznieriai grynai iš 
meilės AIR CANADA 
bendrovei tuos lėktuvus 
nupirks. Be abejo, jie 
tikisi didžiulio ir nuolati
nio pelno. įdomu, kodėl Ka
nados valstybė negalėtų 
tuos visų kanadiečių pini
gus investuoti, kad ne keli 
piniguočiai, bet visi kana
diečiai galėtų anuo didžiu
liu ir nuolatiniu pelnu pasi

PRANEŠA ELTA:
LIETUVIŲ PAREIŠKIMAS TARPTAUTINEI AMNESTIJAI

Pabaltiečių Pasaulio Tarybos biuras Strasbourge prane
ša, kad devyni lietuvių kunigai ir 23 pasauliečiai vasario 
24 dieną pasiuntė Tarptautinės Amnestijos organizacijai 
Londone šį pareiškimą:

"1941^ m. birželio mėn. 24 dieną Rainių miškelyje, 
netoli Telšių, Beri jos budeliai nukankino daugiau kaip 70 
Telšių kalėjimo kalinių. Tai buvo paprasti žmonės: darbi
ninkai, amatininkai, tarnautojai, valstiečiai, mokiniai. Jų 
vienintelė "kaltė" buvo ta, kad jie labai mylėjo savo 
tėvynę Lietuvą ir neapkentė Stalino-Berijos kompanijos 
Lietuvoje įvestos tironijos. 1941 m. sugįžę į Lietuvą 
anie budeliai iškirto Rainių miškelį, suarė ir užsėjo žemę, 
kuri sugėrė minėtų kankinių kraują. Šių metų vasario 16 
dieną, du jauni Telšių katedros zakristijonai, Gediminas 
Longaudis ir Egidijus Ričius nešė į kapines vainiką, kad 
jį padėtų prie kankinių kapų. Šie milicininkų buvo suimti 
neva už chuliganizmą ir administracine tvarka nubausti 
po 15 parų arešto. Gediminas tris metus iš eilės, o Egi
das pereitais metais mėgino įstoti mokytis į Kauno kuni
gų seminariją. KGB juos šantažavo, bet moraliai jų nesu
laužė, nors į seminariją ir nepriėmė. Visi juos pažįstą 
liudija, kad abu jaunuoliai yra aukščiausios moralės, mo
ką susivaldyti, nuoširdūs. Jų neteisingas apkaltinimas - 
KGB kerštas. Gedimimas ir Egidijus tuoj pat, vasario 16 
d. parašė Telšių prokurorui protesto pareiškimą ir už 
neteisingą jų apkaltinimą paskelbė bado streiką. Atkrei
piame, Jūsų administracijos dėmesį į tai, kad Lietuvoje 
draudžiama taikiomis priemonėmis paminėti šimtus tūks
tančių Stalino-Berijos aukų atminimą. Prašome Tams-r 
tų moralinės pagalbos ir iš anksto dėkojame už ją. Linki
me sėkmės kilniame Jūsų darbe užstojant skriaudžiamuo
sius visame pasaulyje, tuos, kurių vienintelis ginklas - 
Tiesa!.

Pasirašė: kunigai- Vincas Velavičius, Edmondas Atko
čiūnas, Vytautas Prajara, Antanas Gražulis, Kazimieras 
Puzonas, Gustavas Gudanavičius, Jonas Kastytis Matulio
nis, Antanas Šeškevičius; pasauliečiai - R. Grigas, A. 
Bumbulis, P. Pečeliūnas. J. Bieliauskienė, J. Petkevičienė 
N. Sadūnaitė, B. Valaitytė, V. Jančiauskas, A. Terleckas,
A. Vaišnoras, J. Volungevičius, V. Bogušis, P. Cidzikas,
B. Poškus, L. Laurinskas, S. Kelpšas, A. Raižytė, L.
Truskauskaitė, S. Benkevičiutė, M. Jurevičius, V. Vaičiū
nas. 1988 m. vasario 24 d.

naudoti?
MULRONEY EUROPON

Ministeris pirmininkas 
Brian Mulroney lanko Euro
pą, aptardamas problemas 
ir klausimus, kurie bus 
svarstomi pasaulinėje eko
nomijos konferencijoje 
Toronte š.m. birželio 19- 
20 dienomis. B. Mulroney 
aplankys Londoną, Bonną, 
Briuselį, Paryžių ir Romą. 
M in. pirm, spaudos sekreto
rius Mare Lortie reporte
riams šią kelionę trumpai 
apibūdino taip: "Galiu 
jums pasakyti, kad ši iš
vyka žinių nesuteiks"(..it's 
a no-news trip), ir pridūrė,, 
kad jis tikisi, jog išvyka 
nepagmins "nepageidauja
mų" žinių.



Ui.Lietuvos iilaisvinimą! LTt Utikimybį Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loypuld oa Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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TRISDEŠIMT DU SENATORIAI KREIPĖSI l 
ŠEVERDNADZĘ DĖL KUN. TAMKEVIČIAUS

(... Neseniai jį lageryje aplankiusieji brolis ir šeimi
ninkė praneša, kad kun. S. Tamkevičius labai sumenkęs 
ir praradęs beveik visus dantis. Nors jam kliba keli likę 
dantys, kraujuoja smegenys ir jam sunku valgyti, jo nuo
taika gera. Tame pačiame Permės lageryje kalinamojo 
kun. Alfonso Svarinsko fizinis stovis kiek sunkesnis, nes 
širdis streikuoja. Šio senatorių laiško iniciatorius sen. 
Dave Durenberger, respublikonas iš Minnesota ir vienas 
iš Lietuvos katalikų religinės laisvės pakomisės JAV 
Senate pirmininkų, talkinant 
rui. Pakomisei vadovauja ir 
Pateikiame senatorių laiško
Gerbiamas pone ministre,

Mes, žemiau pasirašiusieji Jungtinių 
nariai, kreipiamės į Jus dėl kun. Sigito

Lietuvių Informacijos Cent- 
sen. Donald 
vertimą iš

(D-MI). 
kalbos).

Riegie 
anglų

Senato-Valstijų
Tamkevičiaus - 

katalikų kunigo iš Lietuvos - kuris kalinamas už religinę 
veiklą nuo 1983 metų. Mes rašome, prašydami, kad jis 
būtų paleistas iš kalinimo vietos ir kad jam būtų leista 
grįžti į Lietuvą.

49 metų amžiaus kunigas Tamkevičius yra neoficialios 
žmogaus teisių grupės, Tikinčiųjų Teisėms Ginti katalikų 
komiteto narys-steigėjas. Šis 1978 m. įsisteigęs komite
tas viešai kritikavo valstybės sankcionuojamą katalikų 
diskriminavimą. Prieš suėmimą, Tamkevičius buvo kaltina
mas ir dalyvavimu pogrindžio katalikiškame leidinyje 
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika".

1983 m. gegužės mėn. 6 d. per kito kunigo politinį 
teismą, kun. Tamkevičius buvo suimtas, apkaltintas sovie
tinės vyriausybės "šmeižimu" ir jaunimo kurstymu daly-/ 
vauti an.ti-visuomeniniuose veiksmuose. Tarp konkrečių 
kaltinimų teisme jam buvo prikišta, kad jis organizavęs' 
parapijoje Kalėdų eglutę vaikams. 1983 m. gruodžio mėn. 
kun. Tamkevičius buvo nuteistas šešeriems metams lage
rio ir ketveriems metams nutrėmimo.

Mes girdėjome, kad pernai kun. Tamkevičiaus bausmė 
buvo sumažinta trejais metais ir kad numatoma š.rn. ge
gužės 6 d. išsiųsti jį iš lagerio į dvejų metų tremtį. Mes 
manome, jog tarybinei vyriausybei dabar būtų pats tin
kamiausias laikas panaikinti likusią kun. Tamkevičiaus 
bausmės dalį ir leisti jam grįžti į Lietuvą.

Mes tikimės, kad šiais metais, kai Sovietų Sąjunga 
pažymi Kijevo ir Rusijos krikšto tūkstantmetį, sovietinė 
vyriausybė pakeis požiūrį į savo religines bendruomenes, 
elgsis su jomis tolerantiškiau. O atsisakius senos politi
kos, reikės liautis persekiojus tokius religinius veikėjus, 
kaip kun. Sigitas Tamkevičius.

Tačiau mums kelia nerimą pranešimai, kad sovietiniai 
atstovai yra pasakę kolegoms amerikiečiams, jog kun. 
Tamkevičiui ir kitam dėl religinių priežasčių kalinamam 
katalikų kunigui Alfonsui Svarinskui bausmės nebus panai
kintos, nes jie atsisakė pasirašyti malonės prašymus. 
Šitoks vyriausybės reikalavimas mums atrodo, kaip ženk
las ankstesnės režimo politikos, kurią dabartinė sovietinė 
vyriausybė, apskritai imant, diskreditavo. Šitoks reikalavi
mas visai neatitinka viešumo ir persitvarkymo politikos 
dvasios.

Mes prašome Jūsų panaudoti visą savo įtaką, kad 
kun. Tamkevičius dar prieš artėjant į Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimą, galėtų grįžti į 
Lietuvą. Mes žinome, kad su šiuo prašymu mes prisijun
giame prie 78,000 lietuvių, kurie 1987 m. pasirašė pa
reiškimą Gorbačiovui dėl dviejų kalinamų lietuvių kunigų 
ir nutremto Lietuvos vyskupo.

Nuoširdžiai, senatoriai: Brock Adams (D-WA), Wil
liam Armstrong (R-CO), Jeff Bingman (D-NM), Rudy 
Boschwitz (R-MN), Bill Bradley (D-NJ), William Cohen 
(R-ME), Kent Conrad (D-ND), Alfonse D'Amato (R-NY), 
Thomas Daschie (D-SD), Alan Dixon (D-IL). Dave Duren- 
berger (R-MN), J. James Exon (D-NE), John Glenn (D- 
OH), Charles Grassley (R-IA), Orrin Hatch (R-UT), Mark 
Hatfield (R-OR), Daniel Inouye (D-HI), Frank Lautenberg 
(D-NJ), Patrick Leahy (D-VT), Carl Levin (D-MI), Ri
chard Lugar (R-IN), Spark Matsunaga (D-HI) John Mc
Cain (R-AZ), Howard Metzenbaum (D-OH), George Mit
chell (D-ME), Daniel Moinyhan (D-NY), Frank Murkowski 
(R-AK), William Proxmire (D-WI), Donald W. Riegie (D- 
MI), Paul Simon (D-IL), Arlen Specter (R-PA), Pete Wil
son (R-CA).

PRANEŠA ELTA

RAŠYTOJAI IR MOKSLININKAI PASMERKIA 
"KOLONIJINI ŪKININKAVIMĄ’'

Lietuvos rašytojai ir mokslininkai paskelbė aliarmą 
dėl ekologinės katastrofos Lietuvoje, atvirai išpeikė Mask
vos ūkinę politiką - "kolonialinį ūkininkavimą"- ir priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią esminių pakeitimų gamtos ap
saugai sustiprinti. Rezoliucijos tekstas ir ištraukos iš ra
šytojų sąjungos_ "atviro partinio susirinkimo debatų" pasi
rodė LITERATŪROS IR MENO kovo 12 dienos numeryje. 
Susirinkime paskelbta statistika ir išvados kertasi su
2 psl.

Dešinėje-

BALTŲ VAKARAS 
parlamento rūmuose
Ottawoje 1988 m. gegužės 
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nė, 
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senatorius S.Haidasz ir 
prof. Romas Vaštokas. 
Toliau- Sheila Copps, par
lamento narė iš Hamiltono 
ir Liucija Skripkutė iš 
Hamiltono.
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TAIKA
/HON, 
RIO KALBOS

LAISVE IR KANADOS GYNYBA
Perrin b e a t t y, gynybos ministe-

IŠTRAUKOS, PASAKYTOS METINIAME

vyriausybei ir nuo respekto kiekvienam indivi-

kurie valdo demokratiškų valstybę, 
laisvas institucijas nuo pavojų, kurie

privalo 
grasina

"...Kanados baltų bendruomenė gerai pažįsta kai 
kurias gyvenimo realybes, kurias; galima suprasti tiktai 
jas patyrus - asmeniškai ar kolektyviai, tiesioginiai arba 
perduotas ankstyvesnių generacijų.

Beveik pusė šimtmečio praėjo, kai Estija, Latvija 
ir Lietuva prarado savo nepriklausomybes ir kai stalini
nis režimas niokojo baltų žemes, nužudant tūkstančius 
ir deportuojant daug daugiau tūkstančių. Jums nereikia 
priminti, kad valstybės nepriklausomybė prarandama in
vazija ir nukariavimu. Nereikia priminti, kad skirtumai 
tarp uždarų visuomenių ir parlamentarinių demokratijų 
yra realūs - ne teoretiški.

Nė vienas čia esančių neturi iliuzijų, kad laisvė 
žodžio, nuosavybės ir Kanados provincijų bendravimas 
yra tolygus dabartiniam Lietuvos, Latvijos ir Estijos gy
venimui. Kiekvienas mūsų žinome, kad individualinės lais
vės ir teisės priklauso nuo tvirtų konstitucinių nuostatų 
valdančiai 
dui.

Tie, 
užtikrinti 
iš kitų valstybių arba krašto viduje.

Tie reikalai dabar rūpi Kanadai.
Pagrindinis Kanados gynybos politikos tikslas ir 

tikrumoje, mūsų užsienio politikos, yra išlaikyti taikę 
ir laisvę. Tai reiškia, kad mes privalome įsipareigoti 
protingai realistiškai reaguoti į įvykius. Tai reiškia, kad 
mes turime reaguoti į tikras galimybes, sumažinti įtampą 
bet nepasiduoti nepagrįstoms viltims ir pakliūti į pavo
jingų kelių.

...Iš naujo patvirtindami mūsų priklausymų NATO 
ir NORAD, užtikrinant, kad mūsų tarptautiniai įsipareigo
jimai yra sųžiningi ir galimi vykdyti ir suteikdami gink
luotoms pajėgoms tai, kas reikalinga Kanados apsaugai,- 
galime užtikrinti, kad laisvės, kurios pritraukė milijo
nus naujų kanadiečių į šį kraštų, gali būti išlaikytos.

...NATO yra apginamoji sųjunga. Ji neturi nei in
tencijų, nei priemonių puolimams. Svarbiausia - ji veikė 
efektingai. Per 40 metų esame pergyvenę įtampų ir net 
kritiškų laikotarpių, bet taika Europoje buvo išlaikyta. 
Neleisime sau sustingti jokioje srityje - mes palaikome 
visus pasireiškimus, kurie 
Bet kaip tik dėl to mes 
ir pajėgumų. Mes negalime 
kur kardai dar nepaversti į 

...Kai mes, Kanadoje 

veda į pastovesnę lygsvarą, 
skatiname NATO solidarumų 
padėti į šalį skydus pasaulyje 
arklus.
komentuojame Rytų Europos 

******************************************************** ****************************************************
partijos vadovybės tvirtininimais.

Susirinkimui vadovavęs rašytojas Vytautas Petkevičius 
susumavo tragišką padėtį: "Per pastaruosius pora metų 
staigiai padidėjo vaikų išsigimimas, apsinuodijimas maisto 
produktais, nes chemikalų kiekis kai kuriuose produktuose 
60-70 kartų viršija normą... Dalį respublikos upių galima 
jau laikyti mirusiomis... Agro-pramoniniam komitetui 
pavaldžiose įmonėse kol kas nesama poslinkių į gerąją 
pusę".

Ūkio specialistų instituto dėstytoja Rūta Gajauskaitė 
pateikė tokią šiurpią statistiką: "80% gyventojų (Lietuvo
je) serga įvairiomis ligomis, kas. ketvirtas vaikas - maža
kraujyste... Vidutinis gyventojų amžius pas mus 61 metai, 
Genetikos pažeidimai 1983 metais užfiksuoti kas šešta
me kūdikyje". Gajauskaitė tvirtino, kad jei nebus sustab
dytas teršimas, galima tikėtis, kad po 15 metų jau kiek
vieno vaiko genetinės ląstelės bus pakenktos. Anot jos, 
apie pusė dirbančių "liaudies ūkyje" specialistų yra "diplo
muoti nemokšos", o ekologijos dėsnių beveik niekas iš 
gamybininkų nė nežino.

Rašytojas Alfonsas Maldonis patvirtino, kad Černoby
lio katastrofos metu valdžia neperspėjo gyventojų: "Argi 
nebuvome diletantai, kai per radiją girdėdami kaip Lenki
joje, Čekoslovakijoje visuomenė informuojama ir mokoma 
elgtis tokioje situacijoje, patys buvom bejėgiai, nes nieko 
nežinojom ir nemokėjom".

Susirinkimo metu priimtoje rezoliucijoje sakoma, kad 
gamtos apsaugos darbuose visi planai ir nutarimai vykdo
mi labai lėtai, o kartais kai kurių biurokratų net sabo
tuojami: "Gamyba dėl gamybos, derlius dėl derliaus yra 
ne tik kritikuotini, bet dvelkia nusikaltimu ir SNO rezo
liucijoje vadinami kolonialinių ūkininkavimo būdu".

Susirinkimas nutarė sudaryti prie Rašytojų Sąjungos ir 
jos skyrių ekologinius punktus, kuriuose patoviai dirbtų 
gamtosaugos entuziastai; pertvarkyti Gamtos apsaugos 
komitetą, įtraukiant kuo plačiausius inteligentijos bei kom-
petetingų mokslininkų sluoksnius; skelbti atmosferos ir 
vandens užteršimo biuletenius, o katastrofos atveju tuč
tuojau įspėti ir plačiai informuoti aplinkinius gyventojus. 
Tiesiai pasisakoma prieš' "sąjunginių ministerijų", (t.y. 
Maskvos) savavališką naujų gamybinių vienetų, bloginan
čių ekologinę situaciją, koncentravimą Lietuvos teritori
joje, ir veikiančių įmonių plėtimą (Mažeikių naftos perdir
bimo gamykla, Jonavoje "Azoto" gamybinis susivieniji
mas.) Reikalaujama, kad tokie projektai turėtų būti apta
riami spaudoje, per radiją ir televiziją.

Kol kas Maskva nekreipia dėmesio į Lietuvos ekologi
nę padėtį ir savavališkai tebenaikina jos gamtą. Maldonis 
painformavo, kad atsakymai iš Valstybinio Plano komite-

reikalus, mes tai nedarome neasmeniškai ar atokiai sto
vėdami, bet su tikru susidomėjimu.

VIENAS iš SPETYNIŲ KANADIEČIŲ YRA Rytų 
Europos kilmės. Jų balsas yra kanadiečių balsas. Jų įna
šas ir įtaka yra matoma visame krašte ir kiekvienoje 
srityje - įskaitant politikų ir vyriausybę - pav.,federali- 
niarhe miriistėrių kabinete ir visose politinėse partijose.

Kanados lietuvių,latvių ir estų kilmės "šaknys yra 
tvirtos. Jie praturtino mūsų krašto gyvenimų daugerio
pai: mene, versle, moklse, diskusijomis jų laikraščiuose, 
efektingomis jų bendruomenių organizacijomis. Taip pat, 
pabrėžtinas jų įsisųmoninimas, išsivystęs iš skausmingos 
patirties, kad laisvė nėra tik paprastas šūkis, bet žmo
giškos pilnatvės sųlyga, kurios praradimo negalima leng
vai atsižadėti.

Visos valdžios privalo respektuoti savitų, kultūrinį 
identitetu, kalbinį ir religinį, ir atsisakyti diskriminacijų, 
bei persekiojimų, kad būtų ir toliau mažinama įtampa 
tarp Rytų ir Vakarų.

...Kanada vyrauja savo darbais, siekiant žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių respektavimo. Mes įnešėme 
pasiūlymus, kad būtų saugojamos mažumų teisės vystyti 
savo kultūrų įvairiose srityse.

...Kanados vyriausybės - tikiu, ir visų esančių šį 
vakarų čia - vardu galiu pasakyti, kad jūsų tikslas yra 
toks pat kaip ir mūsų. Iš eilės visos Kanados vyriausy
bės yra raginusios SSSR atstatyti demokratines teises 
visiems baltų valstybių gyventojams. Mes esame taip 
pat raginę paleisti tūkstančius, iš kurių buvo neteisingai 
atimta laisvė.

Kanada niekada nepripažino DE JURE baltų vals
tybių aneksijos ir niekada nepripažins.

Iš tikrųjų, šį vakarų galiu pasakyti, kad aš papra
šiau Kanados gynybos departamento įjungti į visus svar
bius departamento leidžiamus žemėlapius įjungti prierašą, 
kad Kanada DE JURE nepripažįsta Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos inkorporacijos į Sovietų Sujungę.

Baigiant, leiskite pasakyti: baltų bendruomenės 
Kanadoje ir kitos demokratinės sųjungos pasirinko speči^ 
:ųHū uždaviniu išlaikyti savo kultūrų1 aplinkoje, kur lais
vė tai daryti yra užtikrinta. Jūs įsipareigojote tai vyk
dyti žmonėms, gyvenantiems jūsų tėvynėje. Jūs tai at
liekate sėkmingai.

Lietuva, Latvija ir Estija nemirė. Jos žino, kad 
egzistuoja Kanada ir kitos demokratinės valstybės, kur 
apsigyveno baltai. Jos gyvena, nes tokios organizacijos, 
kaip jūsų, priduoda joms pavidalų, įtakų ir balsų.

Jos gyvuoja dėka jūsų kantrybės, jūsų pasiryžimo 
ir jūsų karšto laisvės meilės. Per tų ypatybių vystymų 
ir kūrimų mažiau suskilusio pasaulio, melskime, kad jie 
vėl galėtų tikrai gyventi savo gimtoje žemėje."

to ir kitų žinybų rodo, jog 13-tame ir 24-tarne penkmety
je Lietuvoje toliau bus koncentruojama ir vystoma chemi
nė pramonė: Jonavoje plečiama amoniako, dervų ir kitų 
cheminių medžiagų gamyba. Lyginant su dabartine, ji 
padidės dar keturis kartus. Kėdainių gamyklos naujas 
pajėgumas viršys senąjį tris kartus.

Lietuvos politinė biurokratija į rašytojų ir mokslininkų 
akciją reagavo sūriai. Balandžio 2 d. TIESOJE išspausdin
tas sovietinės ELTOS pranešimas, kuriame pripažįstama, 
jog gamtos teršimas kelia "pagrįstą nerimą", bet tvirtina
ma, kad tokie dalykai "šiandien nenutylimi" ir imamasi 
"visų priemonių keliamoms negerovėms pašalinti". Kai 
kurie susirinkimo dalyviai kaltinami "nepatikrintų" faktų 
platinimu "apie tariamai katastrofinę respublikos ekologi
nę būklę". ELTA neigia, jog chemikalų kiekis maisto 
produktuose leidžiamas normas viršija 60-70 kartų. Svei
katos apsaugos ministerijos duomenimis, leistinos normos 
viršytos tiktai du ir daugiau kartų. Nesą duomenų, liudi
jančių apie "aštrius apsinuodijimus chemikalais užterštais 
produktais. Vidutinis gyventojų amžius Lietuvoje 1987 
metais siekęs 72 metus, o mažakraujystės liga teserga' 
pusė procento vaikų. “

i:

Rašytojų ir mokslininkų akcija sulaužė ir keletą Mask
vos tabu. Pirmą sykį po 1940 metų Kremliaus ūkinis 
savavaliavimas Lietuvoje pavadintas "kolonijiniu ūkininka
vimo būdu", sovietinė ponija - "nemokšomis" ir "karjeris
tais". Kreipimasis į tautos elitą imtis tiesioginės veiklos 
tėvynės gamtai apsaugoti yra iššūkis totalitariniam cent
rinės kontrolės principui. Susirinkime pabrėžtas faktas, 
kad lietuviai nėra savo gamtos ir ūkio šeimininkai, iškal
bingai paneigia oficialiuosius tvirtinimus, jog Lietuva 
esanti "suvereni" ir "tikrai nepriklausoma".

APIE VIENYBĘ
Gal niekuo taip giliai ir nuoširdžiai VINCAS KU

DIRKA nesisielojo, kaip lietuvių vienybės reikalu. Jam 
lietuvių vienybė buvo pagrindine sųlyga sėkmingesnei ko
vai už tautinę gyvybę, tautos pažangų ir geresnę ateitį. 
Vienybės motyvais yra sėte nusėta jo publicistika, tad 
mums tik nedidelę jos dalį benagrinėjant jau ryškėja ne
paprasta faktų, motyvų ir išraiškos jėga, kuri veikė ano 
meto "Varpo" skaitytojus, kaip ji veikia mus ir dabar, 
kai daugelis ano meto lietuviškojo gyvenimo aktualijų 
jau toli liko praeityje. O veikia ji mus dėl to, kad tos 
pačios mūsų silpnybės, kurios jaudino ir pykdė anais lai
kais, kartojasi ir dabar, kad jo žodžiai dar ir dabar visu 
atvirumu byloja į mūsų sąžinę ir protų. V.Čižiūnas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



AUTENTIŠKAI APIE 
AFGANISTANĄ
LATVIS KORESPONDENTAS SU MUJAHED1NAIS
/Šio straipsnio autorius Atis Lejins. Jis dirba Švedų 
Tarptautinių Reikalų Institute. Gyvena dabar Stockholme

/ tęsinys /

Afganistano Tautinis Laisvinimo Fromto./National 
Liberation Front/ nuosaikiųjų rezistencinė partija įkūrė 
šių stovyklų beveik prieš dvejis metus, bet ne visada 
gali aprūpinti pakankamai Faquier'u pinigais ar maistu. 
Todėl jis kreipėsi į Švedų Pagalbos Afganistanui Komi
tetų Peshawar'e. Švedai dalina vaistus(jie pasidarė di
džiausiais vaistų pirkėjais Pakistanel/ tiesioginiai savo 
klinikoms Afganistane ir duoda pinigų komendantams 
pirkti maistui savo kovotojams ir aplinkiniams žemdir
biams, kurių derlius buvo Sovietų karo aviacijos sunai
kintas. Savo pagalbos programos pradžioje švedai suvokė 
pagrindinę taisyklę: nesant tarpininkautojų- nėra ir ko
rupcijos.

Faquier'o stovykloje sutikau vyrų, kurie buvo daly
vavę kovose visose 7-niose pagrindinėse rezistencijos par
tijose, sudarančiose sųjungų. Susidaro įspūdis, kad muja- 
hedinai nėra per daug susirūpinę partijų politika. Jų pa
grindinis dėmesys- išgabenti rusus iš Afganistano.
...... Tikra vienybė auga tarpe kovų lauko mujahedinų. 
Dabar kooperavimas tarp politinių ir genčių grupių yra 
daugiau norma, negu išimtis.
...... Trys "amerikiečių” žurnalistai /šioje stovykloje/ buvo 
2 atsargos karininkai iš Švedijos ir Vokietijos ir aš, lat
vis, ieškantis baltų karo belaisvių Afganistane. Abu ka
rininkai buvo labai nustebę matydami, kad Afganistane 
karas nebuvo vykdomas pagal taisykles: tikrumoje, nie
kas, kų mujahedinai - ar Sovietai ir jų afganų komunis
tinės trupės- darė, atitiko karinio apmokymo progra
moms, formavusioms jų karinį galvojimų. Pav., mujahe
dinai privalėtų grįžti į savo stovyklų kitu keliu, negu 
kad vyko priešo atakon; jie pakliūtų tiesiai į priešo ap
supimų. Bet - nebuvo jokio apsupimo... Laisvinimo ko - 
vos negali būti aptariamos kaip paprasti kariniai fenome
nai, ir ypač tai netaikintina Afganistanui su jo ypatin
gomis istorinėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis tradicijo
mis. Rusų generolai, patarinėdami politbiurui čia, užmir
šo apie tai. Kaip marksistai-leninistai privalėjo geriau 
visa tai žinoti...

AR NEATĖJO LAIKAS PRAVESTI KVOTĄ. PRIEŠ 
TEISĖJUS ?

Jurij Mejer
Straipsnio pavadinimas man kilo, paskaičius Patrick' o 

Buchanan mintis "News Week" žurnale. Pagaliau atsirado 
amerikietis, turintis pilietinės drąsos pasakyti teisybę.

Jis rašo, kad kairysis demokratų partijos sparnas sąmonin
gai tapęs komunistinių kraštų bendrininku. Buchanan 
minimi asmenys, kaip senatoriai Kennedy. Keršy ir Dodd, 
kongresmenai Kite, Dellanus, Rolland, Coelo, Solarc ir 
Folie nuosekliai ir gana rūpestingai dirba interesams 
svarbiausio mūsų priešo - Sovietų Sąjungos naudai. Tur7 
būt jau atėjo pats laikas JAV vyriausiam prokurorui išaiš
kinti, kad jų veikla gali būti prilyginama didžiausiam 
nusižengimui - Valstybės išdavimui. FBI turėtų išaiškinti, 
ar ši grupė gauna direktyvas iš pasaulinio komunizmo 
strateginio centro, ar veikia savo iniciatyva, tikėdamasi 
talkininkauti Maskvai kovoje su mūsų demokratija. Turėtų 
būti išaiškinta šių laikų liberalų kontaktai su Amerikos 
komunistų partija, jų susitikimai su sovietiniais parei
gūnais užsieninėse išvykose.

Prisiminkime, kad prez. Reagan'as Sovietų Sąjungą 
yra pavadinęs "Pikto imperija" . Tuo jis įgijo priešų ne 
tik Sovietų Sąjungoje, bet ir amerikiečių liberalų, komu
nizmo bendrininkų tarpe. Jau eilė metų, kaip jie nori, 
prezidento galvos. Jų svajonė matyti prezidentą Reagan'ą 
nuteistą kalėjime, - tardytojų palatos pirmininkas Lyle 
Hamilton'as gana atvirai tai pareiškė.

Ekonominės krašto padėties pagerėjimas, bedarbės 
sumažėjimas - užmirštamas. Jų mintyse prezidento nusi
kaltimas - didžiausias priešinimasis komunizmui. Komuniz
mo bedrininkai Washington' e deda didžiausias 
pastangas, kad sumažintų lėšas, skiriamas Krašto gyny
bai, kad susilpnintų jos pajėgas. Jie, kiek galėdami, prie
šinasi statymui povandeninių laivų "Trident", bombonešių 
B-1, raketų MX.

Matydami, kaip Gorbačiov'as jau dveji metai širsta 
dėl "žvaigždžių karo" programos, liberalai supranta, kad 
atvirai pasisakyti prieš šalies gyventojams ruošiamą ap
saugą, būtų amoralu ir ciniška. Todėl jie kas metai deda 
visas pastangas, kad tam reikalui lėšos būtų mažinamos, 
tikėdamiesi, kad ateityje Baltuosiuose Rūmuose sėdės "jų 
žmogus". Tada "žvaigždžių karo" programa bus palaidota 
ir karo atveju, Sovietų Sąjungai laimėjimas beveik tikras. 
Prieš raketinių ginklų sutartį., kurioje numatyta draudi
mai, kuriais suvaržoma krašto gyventojų apsauga, jie 
aiškina, Sovietams palankia prasme. SALT-2 sutartis, 
kadangi senato neratifikuota ir jos vykdymas prieštarauja 
Konstitucijai, neprivalo būti vykdoma. Vienok liberalai 
griežtai pasisako prieš jos nepaisymą, nors Sovietų Sąjun
ga ją dažnai apeina.

Kiekviename svarbiame klausime, liberalai ir jiems 
paklusni "avių kaimenė" sutartinai dirba Maskvos sieki
mams. Kongresmenas Clark pravedė kongrese rezoliuciją, 
draudžiančią teikti pagalbą Angelos laisvės kovotojams, 
kongresmenas Bolden to pat pasiekė teikiamos pagalbos 
Nikaragvos laisvintojams. Liberalai priešinasi prieš Rea
gan'o doktriną, kurioje paskelbta prievolė, bet kurioje 
pasaulio šalyje, gelbėti demokratinę santvarką, bet re
mia Sovietų Sąjungos Brežnev'o doktriną, paskelbusią, 
kad socialistinė santvarka visame pasaulyje yra tarptauti
nio komunizmo prievolė.

iš buvusios patriotinės, valstybinės Demokratų partijos 
neliko nė pėdsako. Atkreipkime dėmesį: buvę septyni 
kandidatai į prezidentus - visi iš kairiojo sparno. Libera
lai komunistų pasekėjai kongrese, universitetuose, didžio
joje spaudoje - sukūrė amerikonišką partijos momenkla- 
tūrą, kuri savo veikloje mažai skiriasi nuo sovietinės. 
Sakoma - obuolys netoli ritasi nuo obels. Artimiau pasi
žiūrėję, pamatysime, kad pas juos tas pats akiplėšišku
mas, toks pat nieko nepaisantis veržlumas, tas pats išsi
sukinėjimas, melas, toks pat faktų ignoravimas.
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Kairėje: Mujahedinų asiliukas gabena vandenį [kalnus. Dešinėje: Pen- 
kiolikametiiduonkepys minko duona* mujahedinų stovykloje.

...... Mūsų grupė buvo pasiruošusi pulti valdžios kariuo
menės postą tarp Shamshat ir Turkham. Kad priartėtu- 
mėme prie šios vietovės, turėjome nusileisti nuo mūsų 
kalno ir apeiti aplink Shamshat išdžiūvusios upės vaga. 
Apylinkėje buvo saugu - visi valdžios postai buvo muja- 
hedinų išvalyti - išskyrus kilometro ilgio juostą, pasie
kiamą Shamshat ginklų. Shamshat kareiviai vidurdienį 
paprastai paleisdavo kada ne kada kokį šūvį į judančius 
toje juostoje mujahedinus. Tačiau, kai mes bandėme pra
eiti tuo ruožu, pasipylė automatinių šautuvų ir artileri
jos šoviniai. Vos nenušove komendanto pagalbininką.

Mums, žurnalistams, buvo įsakyta laukti iki tam
sos ir tik tuomet prisijungti prie mujahedinų grupių, 
atsilaikiusių popiečio šaudymo linijoje; Shamshat kariai 
neturėjo nakčiai pritaikytų žiūronų.

Tačiau, kuo toliau judėjome tamsoje, tuo didesnis 
rūpestis apėmė vyrus. Išnirę iš mus saugojančio kanjono, 
sustojom poilsiui. Kai kurie, naujai atvykę į stovyklą, 
atsisakė eiti toliau - Shamshat'o intensyvi šaudymo ug
nis reiškė, kad priešas mūsų laukė. Kiti ginčijo, kad vie
naip ar kitaip, tai nesvarbu; be to, jie nenorėjo prieš 
žurnalistus pasirodyti negarbingai. Galų gale komendanto 
padėjėjas Aziz'as paklausė, ko mes norėtume. Mes pa
siūlėme atsitraukti, nes tankų šaudymas pradėjo vėl 
smarkiai kirsti.

Sugrįžome į stovyklą kitą vidurdienį - pusgyviai 
iš nuovargio. Tai yra - mes, žurnalistai. Mujahedinai at
rodė tvarkoj, nors buvo išalkę, nieko nevalgę per 24 va
landas. Mes buvome nustebinti jų patvarumu ir tvirtu
mu. Apkrauti ginklais ir amunicija, jie vis tiek karstėsi 
aukštyn ir žemyn beveik vertikalinėmis uolomis, lyg kal
nų ožiai, apsiavę tik sandaliais. Musų kojos buvo stipriai 
apsaugotos geriausių vokiškų alpinistų pusbačiais, nešė- 
mės su savimi tiktai po vieną ar dvi kameras,ir vos ga
lėjome suspėti juos sekti.

Ši nepavykusi mūsų išvyka vis dėlto nebuvo be 
naudos. Po dviejų dienų atvykę atstovai pasveikino Fa- 
quier'ą: mūsų stovykla, mums einant aplinkui Shamshat, 
davė šūvių priedangą ir nukovė 9 priešo karius, įskaitant 
tris karininkus. Vienas iš jų buvo "labai svarbus asmuo”. 
Taip pat Faquier'as sunaikino 4 artilerijos pabūklus, šau
dydamas savo paprastu 82 mm trumpavamzdžiu.

/ bus daugiau /

Paskutinį dešimtmetį JAV pergyveno nenuplaunamą 
gėdą. Prezidentų Carter’io ir Reagan'o laikais valdžios 
aparatas neįstengė apginti savo piliečių nuo teroristų. 
Ronald Reagan' ui~ nejauku pažvelgti akysna giminėms 
pagrobtų amerikiečių, laikomų Libane ir Irane. Principas 
-’’mes nesitariame su teroristais"- turėtų būti pamirštas. 
Kariniai veiksmai prieš tos rūšies banditus - neįmanomi. 
JAV nieko kito nelieka, kaip tik su jais tiesioginiai arba 
per tarpininkus derėtis. Prezidentas, per tarpininkus iš 
Irano išlaisvino tris įkaitus. Negalima jo kaltinti už tai, 
kad buvo sumokėta ginklais ir raketomis.

Jeigu Artimųjų Rytų spauda nebūtų paskelbusi apie 
šią transakciją, tai gal būtų pavykę išlaisvinti visus įkai
tus. Liberalai apie tai sužinoję, pakėlė neįsivaizduojamą 
triukšmą, kaltindami prezidentą, kad prasižengė kažkokiam 
įstatymui ir pasiekė to, kad įkaitai nebuvo išlaisvinti. 
Per septynis mėnesius liberalai nei kongrese, nei spaudo
je pagrobtų įkaitų neprisimindavo, juos tiesiog užmiršo, 
bijodami, kad jų reikalui iškilus, eiliniai amerikiečiai už 
tai juos apkaltins.

Kodėl gi liberalai taip elgėsi? Todėl, kad jie turėjo 
vienintelę idėją - politiniai sunaikinti Reagan' ą . Už įkai
tų išlaisvinimą ginklų pasiuntimas Iranui buvo išpūstas, 
kaipo nesilaikymas įstatymų, nors tikrumoje jokie įstaty
mai nebuvo pažeisti. "Embargo" dėl prekybos su Iranu 
yra ne įstatymas ir jo veiksmingumą sprendžia preziden
tas.

Ronald Reagan'as, gelbėdamas įkaitus iš nelaisvės, 
elgėsi humaniškai, didžiai garbingai ir tai turi būti jam 
pripažinta, o liberalų veikimas, kurio dėka negalėjo būti 
išlaisvinti įkaitai, yra stačiai išdavystė.

Minėtame rašinyje Patrick Buchanan sandinistų užtarė
jų išklausė, kaip jie aiškina, kodėl Sovietų Sąjungą, jų 
valdymo metais be jokio ypatingo reikalo Nikaragvai 
atsiuntė ginklų už milijardą dolerių ir sandinistų ginkluo
tos pajėgos viršija visų keturių Centrelines Amerikos 
valstybių pajėgas. Ar tai nėra Maskvos noras turėti savo 
stiprią bazę Amerikos kontinente? Teatsako tokie komu
nizmo bendrininkai, kaip senatorius Dodd arba ponia 
Shrader; ar jie nori tokią bazę turėti mūsų pašonėje?

Liberalams pavyko prezidentą apkaltinti, nes jie turė
jo savo rankose "kozirį". Reagan' as, duodamas pagalbą 
Nikaragvos laisvės kovotojams, "nusižengė" įstatymui. 
Tas "įstatymas" tai kongresmeno Bolend pataisa, kongre
so priimta. Šią pataisą svarstant, liberalai kongrese jautė
si labai drąsiau ir aiškindami šios rezoliucijos tekstą, jie 
jautėsi kaip ieškovai ir teisėjai. Toks pat "cirkas" vyko 
ir po to kongrese apklausinėjant kaltinamuosius. Inicia
toriai buvo senatoriai ir kongresmenai, kurie sudarė tar
dymo komisijas, bet patyrę, kad tokiems apklausinėji
mams jie nepajėgūs, visas kvotas perdavė pravesti specia
listams juristams Lirnann'ui ir Neelds'ui, kurie atrodę 
neobjektyvūs. Visą kvotą perdavė specialių bylų tardyto
jui Woolesh, kada pamatė, jog kongrese nieko neatsiekė. 
Čia liberalai smarkiai apsiskaičiavo. Oliver North buvo 
tas asmuo, kuris jiems nenusilenkė. Jis nesiklaupė ant 
kelių, neprašė pasigailėjimo ir neieškojo kompromisų, bet 
išdidžiai laiskėsi principo: "Ką aš padariau - padariau, ką 
aš pasakiau - pasakiau". Amerikiečiams įrodė, kad reikia 
pasitikėti Amerika ir šalies gyventojai jam sukėlė ovaci
jas, o kongreso kairiųjų sparną pasmerkė. Pulkininkas O. 
North be jokių skrupulų pakaltino kongresą, kad jam 
gavus iš valdžios įsakymą tiekt pagalbą Nikaragvos sukilė
liams, vėliau juos išdavė, palikęs beginklius prieš komu
nistų armiją. Jis griežtai kritikavo pačią priklausomybės 
procedūrą: "Jūs senatoriai ir kongresmenai, patys sugalvo
jote taisykles, patys iškvietę valdžios tarnautojus po prie-
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saika privertėte duoti parodymus. Jūs iš prievarta gautų 
parodymų išsirinkote ką pripažinti teisingu ir ką neteisin
gu. Tokiu būdu jūs suteikėt sau teisę, kuriuos parodymus 
pripažinti,: kuriuos atmesti. Jūs priimate tik tuos, kurie 
naudingi jūsų siekiams, o slepiate nuo visuomenės tai, kas 
jums nenaudinga".

Viskas pakrypo ne pagal liberalų numatytą scenarijų. 
O. North^ perėjo atakon ir tada šie "fariziejai” buvo pri
versti aiškintis. Jų kalbų tonas žymiai sušvelnėjo, nors 
Lyll Hamilton atskaitė jam "pamoką", nurodydamas 
įstatymus ir kongreso teises.

Liepos 19 d. liberalų laikraštis WASHINGTON POST, 
jausdamas visuomenės nuotaikas, ryžosi spausdinti Patrick 
Buchanan straipsnį: "Jūs, ponas Prezidente, nugalėjote", 
bet kad neutralizuotų jame iškeltas mintis, ten pat buvo 
patalpinta Mary Mackgrori ir ypatingai Curt Souply pilni 
kartėlio ir neapykantos straipsniai.

Leidžiu sau pacituoti kai kurias pastabas iš Buchanan 
straipsnio: "Pasižiūrėjus kongreso salėje į veidus žymiųjų 
komentatorių, gali matyti, kiek jie buvo suerzinti, nusi
vylę ir įširdę, išklausę O. North parodymus. Jų pastangos 
žūt-būt iš jo išgauti pripažinimą, kad prezidentas apie 
tai žinojo - dingo".

Toliau Buchanan rašo: "Nesuprantamas žmogaus pro
tui Sam Donaldson' o įsiutimas sekmadienio pasirodyme 
atidengė, kiek didžioji spauda ir televizija yra netekusi 
ryšio su kraštu ir kaip mes, amerikiečiai, esame atsisky
rę: dešinieji ir kairieji. Mes neturime vieni su kitais 
nieko bendro nei religijoje, nei moralinėse vertybėse, nei 
gyvenime; o esame juk tos pačios žemės gyventojai".

Buchanan rekomenduoja prezidentui nutraukti tardymą 
prieš Oliver North ir Poindexter ir apie tai viešai pa
skelbti. Pasiųsti O. North per visas Amerikos valstijas, 
kad visur aiškintų, kas buvo padaryta įkaitų išlaisvinimui 
ir kokia pagalba tiekiama demokratijos laisvės kovoto
jams. Jeigu pagaliau ypatingų bylų tardytojas Woolesh nu
spręstų North ir Poindexter traukti teismo atsakomybėn, 
tai prezidentas turėtų pareikšti, kad teismui padarius bet 
kokį sprendimą - jie nebus nubausti. Tą amerikiečiai 
priimtų su tikru dėkingumu.

Prezidentui tiktų šiais metais reikalauti iš kongreso, 
kad Nikaragvos laisvės kovotojams paskirtų ne 105 milijo
nus dolerių, kaip buvo numatyta, bet visą pusę milijardo. 
Jeigu kongresas ir toliau tęs savo nusikalstamą politiką, 
aiškai pagelbstinčią komunistams, t.y. leistų Sovietų 
Sąjungai įsitvirtinti Amerikos žemyne, neskirdamas reika
lingų lėšų, tai prezidentas turėtų kreiptis į Amerikos 
gyventojus bei sąjungininkus dėl finansinės pagalbos Nika
ragvos laisvės kovotojams.

Manau, kad Amerikoje nuotaikos giedrėja. Krašto 
gyventojai pakėlė balsą ir tikime, kad žymi dauguma yra 
patriotiniai nusiteikę ir nusigęžę nuo komunistinių bendra
keleivių.
iš "Novoje Russkoje Slovo" vertė J.
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REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !
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 dali turto pali
kime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI '(Lithuanian- 
Canadian Foundation).

Tapkime §io fondo nariais ir aukokime jam! 
Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų 
mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor 

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6

Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos 
lietuvybei išeivijoje?"

3 psl.



KULTŪRINIS PUSLAPIS
DARŽŲ VAGOJIMO IR TVANKŲ LAIKAS

Aštuntoji Laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių 
šventė jau čia. Tiek NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ir 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, tiek JAV lietuvių spauda rodos 
nieko daugiau ir nebežino, kaip šį nepaprastą artėjantį 
įvykį Hamiltone. Dar kartais puse lūpų pakalbama apie 
Toronte įvyksiantį Kultūros kongresą, apie Toronte šaukia
mą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimą, bet visada 
liūto dalis tenka šokių šventei Hamiltone.

Dėl to nė kultūrininkai, nė bendruomenininkai neturė
tų įsižeisti, nei pavydėti. Abu Toronto renginiai, kad ir 
kaip svarbūs, yra tik išeiviškos visuomenės elitui, gal 
šimtinei - kitai kviestų kultūrininkų, gal tokiam pat 
skaičiui kviestų bendruomenininkų. Tiesa, Toronto posė
džiai visuomenei nedraudžiami, bet ten ir nuėjęs eilinis 
tautietis ne tik kad didelio džiaugsmo nepajus, bet ne 
visuose dalykuose ir susigaudys. Apie PL Kultūros kongre
są , įvyksiantį birželio 24-27 d.d. ir apie PLB seimą 
(birželio 28-3U d.d.) viską sužinosime, jiems praėjus, iš 
spaudos.

Šokių šventė (toliau rašysiu tik Šventė) - visai kitokio 
pobūdžio renginys. Ji - ne tik elitui, bet ir visai lietu
viškosios išeivijos "liaudžiai", kiekvienam žmogui. Dau
giau! Ji ir kiekvienam kitokios tautybės žmogui. Kiekvie
nam kanadiečiui, ar Hamiltone tuo metu pasimaišiusiam 
turistui, kuris nepagailės keliolikos dolerių bilietui į 
Copps koliziejų. Ji labai svarbi dviem tūkstančiam jaunų 
žmonių, programos dalyvių - šokėjų, iš Šiaurės ir Pietų 
Amerikos, Australijos ir Europos suskridę, tie jaunuoliai 
pajus, kad nesame tik šen ten pavieniai išsibarstę, gyve
namų kraštų masėse paskendę, nieko nebeverti emigrantai, 
o esame daugelio lietuvišku ritmu plakančių širdžių jėga. 
Nemažiau svarbi šventė bus ir mums, seniesiems, kurie 
esam dalyvavę septyniose ankstyvesnėse šventėse ir dabar 
dar kartą sėdėdami publikos kėdėse matysime, kad, jaunų 
šokėjų skaičius nesumažėjo, bet priešingai - tolydžio vis 
didėja. Tiesa, mus gal kankins nostalgija ir tikras liūde
sys, kad nebematome daugelio veidų, kurie iš publikos 

kėdžių šventėmis gėrėdavosi prieš ketverius, aštuonerius, 
dvyliką metų. Gal ne vienam žybtels kraupi mintis, kad 
ir mūsų sekančioj šventėj nebebus. Bet matydami arenoje 
besisukančius jaunyste švytinčius ratelius, liūdnas mintis 
nuvysime į šalį. Po savęs paliekame jaunimą, kad ir nebe 
visą lietuviškai kalbantį, bet žinantį savo šaknis, žinantį 
apie tėvų tėvynę, trokštantį jai laisvės...

Tokios man klostosi mintys, Šventę jau visai arti 
juntant, galima sakyti, ją užuodžiant.

Ant mano stalo guli dar vienas trumpas tautinių šokių 
grupės aprašas. Trumpas, bet nepaprastas, malonus, iškal
bingas. Kelios dešimtys žodžių apie Čikagoje veikiančią 
Lietuvos Vyčių tautinių šokių grupę. Kaip žinome, Lietu
vos vyčiai bene 99.9 nuošimčiais nebe naujųjų ateivių 
vaikai, bet senosios emigracijos vaikaičiai ir provaikai
čiai. Minima grupė įsteigta 1964 metais. Steigėjas ir 
vadovas ištisus, 24-rius metus - Frank Zapolis. Žinodamas, 
kad tautiniai šokiai vis dėlto yra didele dalimi naujųjų 
ateivių išmonė, savo padėjėja jis pasikvietė Lidiją Ringie- 
nę, o akordeonistais - Audrių bei Marių Polikaičius ir 
Tomą Strolią. Grupės sekretorė - Auksė S. Kane.

Vyčių grupė Čikagoje garsi jau tuo, kad kasmet daly
vauja Mokslo ir pramonės muziejaus kalėdinėse 'programo
se. Ne kartą grupė vyko į kitus miestus, pasirodyti TV 
programose. Gerai išlavinta, dailiai šokanti, ji kviečiama 
ir į vietinių organizacijų renginius, dažnai šoka ameri
kiečiams. Nuo įsisteigimo dalyvavo visose šokių šventėse, 
pradedant trečiąja 1968 metais. į mūsų Šventę Hamiltone 
atvyksta net 62 jos šokėjai.

Jau turbūt paskutinį kartą raginu seseris ir brolius 
Kanados lietuvius Šventėje kuo gausiau dalyvauti. .Liepos 
3, Hamiltono Copps koliziejuje 3:00 vai. po pietų, turėtų 
susirinkti tūkstančiai Kanados lietuvių, kartu su tūkstan
čiais tautiečių iš Jungtinių Valstijų. Tik tokiu atveju 
Šventę laikysime visapusiškai nusisekusia ir daugelį metų 
atmintina.

Žirnikai jau ligi pat viršaus užkopę, 
ir pupų, skaisčiai raudoni žiedai, kaip ugnys, 
dega užsikorę ant varpstytinių stiebų.
Šilima virpėdama plasnoja ant įkaitusių laukų, 
ir dideli vabzdžių, sparvų ir musių spiečiai - 
kaip didelis ir ūžiantis, įirzgęs debesis - 
vis neatlyždamas sekioja bandą, ir galvijai, 
subridę ligi tešmenų dumblėtose asiūklių balose, 
neramiai tekšnoja saulėje įkaitusį ir juodą vandenį.
Tuoj ateis virpėdamas ir kvapą šilima 
užgniauždamas vidudienis, 
nuleips didžiulės varnalėšų plokštės, svėrių auksas, 
ir saulė - neįžiūrimas, ugninis kamuolys, 
liepsnos taip begaliniai mėlynai įdegusiam skliaute, 
ir tik pilkoka tvankuma, kaip prieš perkūniją, 
gulės viršum laukų - tik musių ūžesys, tik tyluma - 
tik bulvių vagomis, begaliniais daržų plotais, 
šnobždami ir neramiai daužydamiesi galvomis, 
veldamies po karštą smėlį - įdegusia žeme 
tingiai žingsniuos daržų vagotojų arkliai.

VASAROS LIETUS
Dundėdamas ant mėlynų šilų kraštų, 
ant įsiliepsnojusių vidurvasario kaitroj akiračių, 
praplėšdamas pritvinkusias ir sunkias debesų skaras,, 
ateidavo griaustinis.
Tada atūždavo lietus. Šniokštėdamas viršum šilų, 
ir rūkdamas viršum palaukių vinkšnų, 
ant sustatytų lauko žaginių - 
dideliais ir tykštančiais lašais 
pasipildmas ant kiemo, tvarto stogo, 
ir ūždamas ant kelio liepų, liedamasis 
varpytinių kartelėmis ir apynių spurgais, 
sunkiais ir dideliais lašais 
kapodams per sodų galvas, daržo plotus, 
ir kirsdamas per griūvančius rugių laukus, 
kapodamas per žirnių virkščias, ir plakdamas 
vidury kiemo paliktus mėšlinus ratus;
- tada vėl nueidamas, ūmus ir pilnas vėjo, 
nurūkdamas šilų viršūnėmis, ir krūmų keterom, 
ūždamas virš juodalksnių juodų šakų, 
ir tik vaikigaliai , 
taškydamiesi išilgai balas, 
susitvenkusias vidury laukų, ganyklų slėniuose, 
brenda prapliupusiais ir molinais grioviais, 
plukdydami pagaliukus ir medžio skiedras,
ir tiktai vyrai, stovėdami po vinkšnos atlapu medžiu 
žiūri į nurūkstantį per šiltą lietų, 
klausydamies nudundačio skliautais griaustinio.

Iš Jono Meko "Semeniškių Idilės”

Tautinio šokio judesy, 
Tėvyne, mums gyva esi! \ ■"

tautinių šokių šventės informacija:

LIET.TAUTODAILĖS PARODA veiks nuo birželio 30 d.ligi liepos 11 d. 
Royal Botanical Gardens patalpose,680 Plains Rd.W.Oficialus 
parodos atidarymas ir koncertas su solistais Anita Pakalniš
kyte ir Jonu Vaškevičium birželio 30 d.7:50 v.v.,įėjimas ne
mokamas .

PENKTADIENIO JAUNIMO ŠOKIAI liepos 1 d.Mohawk kolegijos salėje, 
Fennell W.ir W«5-th gatvių kampas;pradžia 8:00 v.v.,įėjimas- 
-$5.

ŠEŠTADIENIO SUSIPAŽINIMO VAKARAS įvyksta Convention Centre,115 King 
St.W.Chedoke ir Wentworth salėse;pradžia 7:50 v.v.,įėjimas vi
siems po $10.Bilietai pardavinėjami dabar,bus jų ir prie įėji
mo; stalai nerezervuojami.

SEKtdADIENIO PAMALDOS katalikams tame pačiame Convention Centre 11 v.r. 
Šv.Mišias koncelebruoja vysk.Paulius Baltakis,gieda jungtinis 
Hamiltono Aušros Vartų ir Toronto Prisikėlimo parapijų choras. 
Liet.evangelikų pamaldos su kun.P.Diliu Christ Ev.-Lutheran Lat
vian church,18 Victoria Ave.S.10:00 v.r.

ORGANIZUOTA EISENA po pamaldų į miesto Gore parką,prie Laisvės pamink
lo prisiminti Lietuvos valstybės atkūrimo 70 metų sukaktį,kur 
žodį pasakys Liet.Bendruomenės ir Hamiltono miesto atstovai,bus 

' padėtas vainikas.

ŠOKIŲ, ŠVENTĖ sekmadienį 3:00 v.p.p.Copps Coliseum,101 York Blvd.;
bilietų kainos:$12$15 ir $18,kuriuos Jau dabar galima įsigyti 
pas platintojus, jlį/ bus ir prie įėjimo/koliziejus talpina 17 takšt.
žmonių/.Čikagoje visus bilietus platina Vaznelių "Gifts Interna
tional "krautuvė, 2501 W.71 St. ,tel./312/471-1424-,Klivlande bilie
tus galima įsigyti liet.kooperatyve "Taupa",767 E.185 Str.pas 
Vyt.Staškų,tel./216/481-6677,o Toronte bilietus platina Alf.JUo- x 
zapavičius,tel./416/239-0995«X šokių šventę bilietus galima įsi
gyti ir per "Bass"agentūras.

UŽBAIGTUVIŲ BALIUS 7:50 v.v.įvyksta vėl to paties Convention Centro 
abiejose salėse:Chedoke - suaugusiems,kaina $30,stalai po 10 žmo
nių, ir Wentworth salėje jaunimui,kaina $20.Čia bilietus į abi 
sales reikia įsigyti jau iš anksto pas B.Macį,370 Goodram Dr.,
Burlington,Ont.L7L 2K1,tel./416/632-4558.

SUVENYRUS tvarko K.Deksnys, 1257 Royal Dr.,Burlington,Ont.L7P 2G2, 
tel./416/332-6006.

NAKVYNIŲ INFORMACIJA.teikia V.Verbickienė ir L.Kontenienė,348 Dun
combe Crt.Burlington,Ont.L7L 4M4,tel./416/637-5090,skambinti 
vakarais.

IŠ ANKSTO BILIETUS į visus renginius galima įsigyti,pri siunč i ant 
ligi birželio 5 d.pinigus šiuo adresu:"Talka" TŠŠ/J.Stankus/ 
830 Main St.E.,Hamilton,Ont.L8M 1L6.Nupirkti bilietai čia lauks 
jūsų.Pažymėtos jų kainos yra kanadiškais doleriais.čekius rašy- 
ti"Lithuanian Folk Dance Festival".Dėl bilietų informacijas tei
kia J.Krištolaitis,tel./416/ 689-5755-Kitais šventės reikalais 
kreiptis tel./416/523-?l*3.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:

METMENYS. Nr.54. Kūryba ir Analizė. 1988.
Leidžia AM&M Publications nuo 1959 m., du kartus per 
metus. Redaguoja Vytautas Kavolis. Dailės priežiūra - 
Vytauto O.Virkau, techninė redaktorė Henrieta Vepštie- 
nė. Redakcijos bendradarbiai: A.T.Antanaitis, Ž.Bilaišytė, 
M.Drunga, M.Gimbutienė, A.J.Greimas, A.M. Jurašienė, 
Z.Katiliškienė, V.Kelertienė, A.Landsbergis, I.Gražytė- 
Maziliauskienė, I.Meras, A.Mickūnas, R.Misiūnas, K.Os
trauskas, A.Staknienė, D.Šatas, R.Šilbajoris, V.Trumpa, 
Br.Vaškelis, T.Venclova, K.P.Žygas.

Pavienio numerio kaina $8.00. Prenumerata metams
- $15.00 (JAV valiuta).

Šio numerio turinyje: A.Nyka Niliūnas - eilėraščiai 
(5); Judita Vaičiūnaitė - "Jaunieji Lietuvos Poetai"; Aus
tė- poetiniai škicai (6); Violeta Kelertienė - "Gamta ir 
Kultūra Lietuvio Sąmonėje? kelių prozos tekstų analizė; 
Kostas Ostrauskas - "Raudonkepuraitė" vienveiksmė pje
sė; Vytautas Kubilius - "Vertės Problema Kritikoje"; Ži
vilė Bilaišytė - eilėraščiai (7); Vytautas Kavolis -"Rep- 
resyvioji Sistema Lietuvių Kultūroje"; Vitalija Bogutaitė
- eilėraščiai, ištraukos iš ciklo "kelionė"; Jurgis Blekaj- 
tis- "Iš Mūsų Teatro Praeities" I d. /Teatras į kurį artėj- 
ja jaunas aktorius/.

MOKSLAI IR IDĖJOS skyriuje: Julius Šmulkštys - "A- 
merikos Naujieji Konservatoriai"; Rimvydas Glinskis - 
"Architektūros Paminklų Apsaugos ir Restauracijos Prob
lemos Lietuvoje"; Algis Mickųnas...- "Šliogeris ir. Egzisten-

4 psl.

cializmas". Pasisakymai. 191 psl.
Šis "Metmenų" nr. iliustruotas dailės darbais: R.Au

gutis, Austė, G.Didelytė, S.Eidrigevičius, G.Treinytė-Sa- 
kalas. Kaip paprastai, žurnalas METMENYS išleistas įdo
miai ir estetiškai. b.
METMENYS, Nr.54:
IŠ MUSŲ. TEATRO PRAEITIES
I. Teatras, į kurį artėja jaunas aktorius

Jurgis Blekaitis
Skiriu šviesiam Algirdo Jakševičiaus 
scenos riterio ir poeto atminimui.

Apie Algirdą Jakševičių šiandien mažai kas bežino, 
ypač išeivijoj. Primirštas, negana įvertintas jis ir Lietuvo
je. Man prieinamuose teatro leidiniuose kartais nutylima 
jo vadovauta studija, viena trumpa eilute paminimas jo 
išskirtinio grožio spektaklis O'Neilio "Marko milijonai". 
Vienu tarpu buvo smerkiamas, kaip "formalistinis", visas 
Andriaus Olekos-Žilinsko palikimas, o Jakševičius ištiki
mai tęsė ir plėtojo ir Sruogos šventiško, poetinio teatro 
idėjas. Anksti miręs, Algirdas Jakševičius nespėjo įvykdy
ti^ savo ypatingo siekimo - lietuviškojo teatro stiliaus 
ieškojimo, kurio pagrindus jis užčiuopė liaudies ir didžių
jų kūrėjų palikime, būdingose lietuviui judesio, gesto, 
intonacijos savumuose. Reikia atminti, kad nepriklauso
mos Lietuvos teatras tik kalbėjo lietuviškai - jo stilius 
rėmėsi sena rusiškąja tradicija.

Savo paties būdo esminiu lietuviškumu Algirdas Jakše
vičius buvo unikaliai tinkamas to savo svajojamo tauti
nio teatro kūrimui. Jis buvo teatre reto dvasios tyrumo 
žmogus, be tuštybės, pavydo ar intrigų, kilnus ir pasišven
tęs idealistas. Ryškus aktoriaus ir ypač režisieriaus talen
tas jame jungėsi su gilia, ieškančia teoretiko mintimi, su 
teatro pedagogo pasišventimu.

Jo brendimas, kelias į teatrą neatsiejamas nuo paties 
mūsų jauno profesinio teatro vystymosi, kurį jaunas žmo
gus galėjo stebėti iš šalies, o vėliau, priartėjęs, tarsi iš 
užkulisio, prieš pat įžengdamas scenon. Todėl pirmoje šio 
rašinio dalyje daugiausia vietos skyriau laisvai to teatro 
veiklos apžvalgai, remdamasis vadovaujančių asmenų 
darbais, neišleisdamas iš akių teatrui augančio vadovo Jak
ševičiaus, stengdamasis vertinti tuo požiūriu, kuris many
je subrendo, stebint spektaklius, lankant Balio Sruogos 
teatro paskaitas ir jo seminarą, mokantis vaidybos pagrin
dų Jakševičiaus vadovautoje studijoje ir pagaliau mano 
paties teatrinėje patirtyje.

Mano šaltiniai yra prieinamos teatro knygos ir straips
niai - Sruogos, Samulionio, Maknio, Vengrio, Petuchausko 
apie, teatrą; specifiškai apie Jakševičių - Jakučionio, Jak- 
ševičiūtės. Mano straipsnyje mirga Henriko Kačinsko 
pavardė, nes jis. detaliai ir patikimai man pasakojo apie 
tuos teatro veikėjus ir darbus, kurių pats pamatyti nega
lėjau. Turiu taip pat šiek tiek Jakševičiaus artimųjų 
prisiminimų, bet apie jį kalbėdamas, galiu pasikliauti 
labiausiai savo atmintimi - apie tą puikų mokytoją, akto
rių, režisierių ir asmenį. / bus daugiau /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



18 PADANGES MIELOS TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVęS IŠSIŽA-
x DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

(ii SKAUDOS OKUPUOTOJI LlfTUVOJI IR IJWVIJOJf) Dr. Gv. V a l a n č i u s

U -

restauravimų ir
18 a. freskas ant

lietuviškos
viename 

pastaty buvo įsi- 
Lietuviy Mokslo

• VILNIAUS senamiestyje 
galy gale atsirado ir inži- 
nieriy rūmai. Pastatas uži
ma visų senamiesčio kvar
talų tarp Trakų,Kretingos, 
Lydos ir Kėdainių gatvių. 
Tose patalpose prieš kelis 
šimtmečius buvo Pranciš- 
kony vienuolynas. Šio am
žiaus pradžioje, kai panai
kino lietuviškos spaudos 
draudimų, viename iš to 
kvartalo 
kūrusi 
Draugija.

Baigus 
atstačius 
lubų ir sienų bei tekstus, 
patalpos bus skiriamos lais
valaikiui, diskusijų klubui, 
išradėjų ir technikos page- 
rintojams, Technologijos 
ir Ekologijos kabinetui,kom
piuterio apmokymo klasei 
ir kt. Nerašoma, kaip buvo 
atsilyginta už patalpas 
Pranciškonams.Viršutinėje eilėje iŠ kairės: pilkoji gervė, didysis baublys, juodakalis naras; tol i au-bal y, vė£l y s, 

didysis apuokas, mažasis erelis rėksnys - dalis Žuvinto gyventojų.

• ŽUVINTO draustinis-re- 
zervatas užima apie~ 5.500 
ha plotų,kuris su Žuvinto 
ežeru, pelkėmis ir miškais 
priklauso Alytaus rajonui- 
apskričiai.

Žuvintas yra perteka
masis ežeras (1039 ha plo
to, dešimtasis savo dydžiu 
Lietuvoje). Į jį įteka Bam- 
benos ir Kiaulyčios upeliai, 
o išteka Dovinės upeliai. 
Žuvintos ežerų supa pel
kėti miškai. Jie ypač pa
traukė mokslininkų paukšti- 
ninky dėmesį. Jau 20-tojo 
šimtmečio pradžioje buvo 
pradėta tyrinėti ežero ir 
apylinkių paukščius. Ypatin
gai gausios mokslinės me
džiagos 
Lietuvos 
Tada 
kas,
per 45 metus (1920-1965).

surinko žymusis 
gamtininkas prof.
s Ivanaus - 

reguliariai rinkęs

Labai vertingi ir bota
nikams pelkynuose užsilikę 
augalai. Jų yra užregistruo
ta daugiau kaip 500 rūšių. 
Visa aplinka harmoningai 
palaiko augmenijų,žvėris, 
vandeny gyventojus ir gau
sybę paukščių. Įvairių rūšių 
paukščių Lietuvoje esama 
apie 300 rūšių. Žuvinto re- 
rezervate jy yra250.

Čia rado prieglobstį re
tėjančios 
gervės, 
tulikai, 
lingės, vapsvaėdžiai, ausuo- 
tieji kragai, jury ereliai 
ir Įvairus kiti.

Žuvinto ežere suženkli
nama žieduojant apie 7.000 
įvairių paukščių ir tiriama 
paukščių mirgracija. Lietu
vos ir kaimyninių valstybių, 
studentai gamtininkai čia 
atlieka praktikų.

Pamėgusios Žuvinto e- 
žero aplinkų, vis sugrįžda
vo gulbės. Taip jos paplito 
ir po kitus Lietuvos ežerus.

tiek, 
tiems, 
ir kuriems 
klauso.

kad sukelty trūkumų 
kurie tikrai dirba 

tos gėrybes pri-

kRem
VE/DRoDZ'M
tvie J

LAIKRAŠČIŲ PRADININKAI

paukščių rūšys- 
didieji baubliai, 

gaidukai, nendrių

Laikraščio pradininkų jau galima aptikti V-me amžiuje 
pr. Kr. Romoje jau^ 449^ m. prieš Kr. senato oficialūs- 
dokumentai buvo viešai išstatomi Ceres šventovėje. Buvo 
laiškų rašytojai, kurie siuntė valstybinio gyvenimo, sporto, 
gladiatorių kautynių naujienas gyvenantiems toliaus nuo 
sostinės.

• Vietos spaudoje rašoma, 
kad anot Vidaus reikaly 
ministerijos tardymo valdy
bos, daugiausia paplitusi 
Lietuvoje vagystė yra. šių 
trūkstamy produktų: mėsos 
ir jos gaminiy, sviesto, sū
rio, medaus, spirito ir mie- 
liy. Vagiama mažesniais 
ir didesniais kiekiais; vagia 
eiliniai darbuotojai ir stam
baus rango atsakingieji. 
Kodėl?

Aišku visiems. Tik ne
aišku, ar tiktai dėl vagysčių 
trūksta Lietuvoje mėsos, 
sūrio,sviesto, medaus...Rei
kia tikėtis, kad M.Gorba- 
čiov'as įpareigos pirmiausia 
rusus rūpestingiau dirbti 
ūkiuose ir išmaitinti nors 
savose ribose esančius žmo
nes, kad nereikėty išreika
lauti iš okupuotųjų krašty

• KAUNO
pastatytas
kaus veikalas "Amžinas Ke
leivis", kuriame atkurtas 
rašytojo ir filosofo Vydūno 
vienas gyvenimo ‘epizodas- 
jo įkalinimas Tilžės kalė
jime.

Režisavo
Spektakliui 
M.Urbaitis, 
Lingys, 
Lingienė.

Dramos Teatre 
naujas G.Jan-

J.Ivanauskas, 
muzikę sukūrė 
scenovaizdį V. 

kostiumus dail.G.

• BIRŠTONE tris dienas 
vyko džiazo festivalis. Ja
me dalyvavo muzikantai 
ir iš Rygos, Leningrado, 
Minsko, Kaliningrado("per- 
krikštyto" Karaliaučiaus), 
Jerevano ir Lenkijos.

Pagrindinį žymenį- di
dįjį prizų laimėjo Gintaro 
Abariaus džiazo kvartetas.

POPIEŽIAUS ŠVEICARŲ SARGYBINIŲ PUOŠNUMAS 
PAKEIČIAMAS l GINKLUS

Popiežiaus sargybiniai gal buvo ilgiausiai išlikę dar iš

• Sovietų invazijos metu Čekoslovakijoje- Prahoje -prie 
motery ligoninės, Reuterio agentūros pranešimu, tarpe 
kity plakatų buvo iškabintas ir toks:

"Dvylika kontrarevoliucionierių kų tik gimė šioje 
ligoninėje. Atsiųskite tankų kaip galima greičiau".

• Amerikos indėnas pirmų kartų atvyko į New Yorkų.
Užėjęs į krautuvę, išsikalbėjo su parduotuvės savininku:

- Ar jums patiko mūsų miestas? - paklausė savi
ninkas.

- Nepaprastas,- atsakė indėnas. - O kaip jums 
patinka mūsų kraštas?

• Pagirtinas tėvas, kuris pasiima sūnų kartu pameškerio
ti, bet danguje yra speciali vieta tokiam tėvui, kuris 
nusiveda dukterį į krautuvę apsipirkti.

GĖLĖS
pavasarinės gėlės - tulpės, dafo- 
išsilaikyti keletu mėty, jeigu bus 
Specialistas S.Robertson'as duoda

S V O G 0 N I NES
Visų mėgiamos 

dilai, hiacintai - gali 
tinkamai prižiūrimos, 
tokius patarimus:

- Tulpes ir dafodilus reikia maitinti skysta trųša, 
paliejant žemę aplink augalų pasirodžius lapams, žie
dams ir baigus žydėti. Tinkamiausia formulė -5—15-10. 
Nužydėjus, reikia nukirpti žiedus prieš užmezg&tjt sėk
las, kitaip jų svogūnai nekaups maisto kitiems metams. 
Žiedų stiebus reikia palikti kaip galima ilgesnius.

kotai nugelsta, reikia juosKuomet lapai ir 
pjauti prie pat žemės.

nu-

Julius Cezaris, 59 m.pr. Kr. tapęs Romos konsulu, 
pradėjo skelbti rašytus pranešimus romėnams, iškabina
mus Forume, skiriamus daugiausia vyriausybės žinioms. 
Tai buvo trumpi pranešimai apie senato posėdžius ir taip 
pat kiti pranešimai iš romėnų gyvenimo. Buvo rašoma 
specialiose lentose, gipsu padengtose, ir dedama viešose 
vietose. Kopijos buvo siunčiamos į kitus miestus. 
**********

senovės laikų, kada buvo mada laikyti sargybinius ne tik 
prie valdovo gyvenamo namo durų, prie pilies vartų ir 
kitų pastatų. Tačiau popiežiaus sargybiniai atliko tik 
garbės pareigas. Kaip išlikusi retenybė, jie daugiausiai 
buvo fotografuojami turistų ir lankytojų.

Popiežiaus asmeniškai apsaugai Vatikane yra laikoma 
90 šveicarų kilmės sargybinių, kurie tik retomis progo
mis turėdavo pasirodyti pilnoje uniformoje. Jų puošnios

Sekantis svarbus darbas - subrandinti tulpių svo
gūnus kitam sezonui, jeigu norima panaudoti jų vietų 
po peržydėjimo, kitoms gėlėms.

Visai nugeltus ir parudavus lapams, iškasti svogū
nus, nukratyti žemę nuo šakny ir, padėjus ant laikraš
tinio popieriaus, pridengus palaikyti porų dienų.

Nukirpti šaknis visai arti svogūno, nukirpti lapus 
virš svogūno kaklelio. Pabarstyti "benomyl" milteliais,

Kėkštas yra nenuorama, šnekus ir vikrus paukštis. 
Žiemos metu dažnai jie knaisiojasi sniege, gal ieškodami 
pelių ar paslėptų gilių; nuo to palieka sniege piltuvo 
pavidalo duobutes. Šio darbo metu (pasak Zubavičiaus), 
dažnai užpuola juos vanagai. Jie, kaip ir šarkos , ati
džiai stebi kiekvieną įvykį miške (miško "milicija"), pavz.- 
pasirodžiusią lapę, katę ar kitą plėšrų žvėrelį, vanagą, 
pelėdą, kartais ir žmogų, ir tuoj skelbia apie tai savo 
riksmu. į tai atsiliepia ir sulekia kiti kėkštai, ir netrukus 
kyla didelis triukšmas. Jų balsai yra labai įvairūs; daž
niausiai pakartotinai girdimas stiprus čirškiantis "reč- 
reč"..., be to jis kniaukia ilgai tęsiamu balsu, labai pana
šiai, kaip tat daro suopis. Dar moka jis klegėti ir murmė
ti įvairiais balsais ir neretai pamėgdžioja visokių kitų 
paukščių balsus, pavz., gaidžio, vištos ir kt.

T. Ivanauskas - "Lietuvos paukščiai".

NESAKYKIME: "VALGYKIME IR GERKIME, NES 
RYTOJ MIRSIME", bet sakykime: "DIRBKIME IR PA
DĖKIME VIENAS KITAM, NES ŠIANDIEN ESAME GYVI 
KARTU". Havelock Ellis

A.A. CENTRINĖS: 
Montreal: 376-9230 
Ottawa: 523-9977 
Toronto: 489-3693 
Hamilton: 522-8392

London: 438-1122 
Windsor: 252-3842 
Calgary: 287-2712 
Winnipeg: 233-3501 
Sudbury: 674-6217

ARBA SKAMBINK MUMS:

Juosvi S.: 631—6834 (namų); Henrikui N.: 366—7770
Dainiui L. •- 768-9606; Jonui R.: 337-8637

Ateik į lietuvių A.A.(Alcoholic 
grupės susirinkimą. Susirenkame 
trečiadienį, 7722 George St. La 

8 vai. vakare.
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MŪSŲ!

Anonymous) 
kiekvieną 

Salle, Que.

JEIGU GERI IR GALĮ GERTI - TAVO REIKALAS.
JEIGU NORI NUSTOTI -

uniformos sudarydavo ne vienam lankytojui stiprų įspūdį. 
Uniforma buvo suplanuota dar men. Mikei Angelo, kurios 
senumas siekė net penkis šimtmečius. Uniformų puošnu- 
numas turėjo išsiskirti iš visų kitų.

Bet nuo 1981 metų viskas pasikeitė, kada prieš popie
žių Joną Paulių II-jį buvo pasikėsinta Sv. Petro aikštėje. 
Iškilmingoje uniformoje ir ginkluotas ietim ir pistoletu 
sargybinis iš nustebimo liko bestovįs ir net nepajudėjo iš 
vietos.

Atentatas prieš popiežių įvyko, kada šveicarai šventė 
jubiliejų įvykusio mūšio prieš 1527 m., prieš vokiečių 
karalių Charles, prisimenant žuvusius šveicarų karius ir 
popiežiaus laimingą pabėgimą (Clement VII) iš Romos 
apgulimo. Tuo laiku buvo Įkurta ir popiežių garbės sar
gyba, atsidėkojant Dievui, kad Jis išgelbėjo popiežių iš 
nelaisvės. Po atentato, tuojau buvo pakeista sargybinių 
uniforma. Dabar jie yra apginkluoti kulkosvaidžiais, pisto
letais ir kardais. Kad ginklai nekristų lankytojams į akis, 
jie yra užmaskuoti uniforminiais drabužiais. Sargybiniai 
tarnyboje išbūna apskritą parą, o naktį jie dar apginkluo
jami granatomis

Pasibaigus II pasauliniam karui atsirado nemažai sava
norių, norinčių patekti į popiežiaus garbės sargybą. Ta
čiau pokarinė krizė palietė ir Vatikano biudžetą, todėl 
taupumo sumetimais, daugiau sargybinių nepriimta. Aukš
čiau minėtas skaičius sargybinių jau išbuvo nepakeistas 
491 metus. Dar reikėtų priminti, kad 1959 m. tarp sar
gybinių įvyko tragedija, kada buvo nušautas sargybos 
karininkas.

Apskritai, kiekvienas sargybinis mėnesiui gauna atlygi
nimo 100 dol. Su sargybiniais popiežius gali susikalbėti 
vokiečių kalba.

Popiežius yra pasaulio katalikų vyriausias vadovas. Jis 
gyvena Romoje, Vatikano respublikoje. Vatikano biblio
tekoje ir archyvuose yra sukaupta daug Lietuvą liečian
čios medžiagos. „ » . ■ .& P. I n d r e i k a

kad nepelėty. Sudėti į tinklinį maišelį ir pakabinti tam
sioje, vėsioje vietoje, rūsio kampe ar panašiai. Svogūnus 
galima laikyti ir sudeginto medžio pelenuose, sausame 
smėlyje ar sausoje žemėje.

Spalio mėnesį galima juos vėl susodinti kito pava
sario žydėjimui.

ŽALIANYKŠTIS

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
R E M K IR AUKOK TAUTOS FONDUI! 
jūsų AUKA TAUTOS FONDUI GARSINA LIETUVOS 
LAISVĖS BYLĄ, LAISVAJAME PASAULYJE. SESIOMIS 
KALBOMIS ELTOS IR RADIJO ŽINIOS NESULAIKOMAI 
SKLEIDŽIA IN FORM ACIJ AS ĮVAIRIUOSE KRAŠTUOSE 
APIE LIETUVOS LAISVĖS KOVĄ IR JĄ SKATINA.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 
centas artina Lietuvai laisvės auSrq.

Aukas arba palikimus siųskime T autos Fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 Norwich Rd., Stoney Creek, Ont.. L8E 1Z6

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ATSTOVYBĖS t 
Montrealio -1500 De Sėve Str., H4E 2A7 
Toronto - 53 Armadale Ave., M6S 3W9 
Delhi-Tillsonburg - 39 Parkwood Drive,N46 2B7

TAUTOS FONDO APYLINKIŲ ĮGALIOTINIAI 
Calgary - 823-21 Ave., S.E.Calgary,Alta,U2G 1M9 
St.Catharines -12 Baker Drive, L2N 2V8 
Edmonton - 16532-103 Str., T5X 2H4 
Kitchener - 66 Aberden Rd., N2M 2Y6 
London - 54 Hydro Str., N6Z 2H4 
Oakville - 421 St.Augustine Drive, L6K 3G1 
Thunder Bay - 75. 510 W. Victoria Ave.,P7G 1H1 
Roadney - R.R.3 West Lome, N0L 2P0 
Sault SteMarie - 106 Woodward Ave., P6A 3T7 
Sudbury - 246, College Str., P3C 4VS 
Vancouver - 367 West, 7th Ave., V5Y 1M2 
Wasaga-Steiner - 449 Box 6RR4, LOL 2P0 
Welland - 174 Cambrose Ave.,L3B 1K5 
Windsor - 3025 Longfellow Ave., N9E 2L4 
Winnipeg - 58 Summerfields Way, R2G 2B3.

5 psL



toronto
• KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS įvyks gegu
žės mėn.28 d., 11 val.ryto 
Toronto Lietuvių Namuose.

• BALTIEČIŲ FEDERACI
JOS rengiamas IŠVEŽTŲJŲ 
l SIBIRĄ MINĖJIMAS vyks 
Toronto Šv.Povilo bažny
čioje,birželio mėn. 14 d.

• DALIA TAMUTYTĖ kar
tu su trimis KLB pareigū
nais- valdybos pirm.V.Bire- 
ta, vicep.J.Kuraite-Lasiene 
ir A.Juzukoniu lankėsi pas 
Londono lietuvius su prane
šimais apie Bendruomenės 
veiklų, įvykius Lietuvoje, 
informacijų kanadiečiams
kitataučiams. Didelį susido
mėjimų sukėlė Dalios Tamu
lytės žodis ir vaizdajuostė 
apie Maironio minėjimų 
Lietuvoje. Jiems padėkojo 
ir su jais publikų supažin
dino Londono Apylinkės 
valdybos p-kas Paulius Ku
ras.
• KLB TORONTO APY
LINKĖS VALDYBA šiais 
metais ruošia VILNIAUS 
Paviljonų birželio 17-15 
d.d.

Paviljono ruošimo rei
kalų svarstymui kviečiamas 
organizacijų atstovų ir pa
vienių asmenų, galinčių pri 
sidėti prie Karavano ruoši
mo, posėdis.

Posėdis vyks Prisikėlimo 
Parapijos patalpose gegu
žės mėn. 31 d., antradienį, 
7:30 vai. v.

Apylinkės valdyba kvie
čia visus, galinčius prisidė
ti prie Karavano rengimo, 
šiame posėdyje dalyvauti.

• PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS Labdaros sekcija vėl 
pasiuntė 25 siuntinius lie
tuviams Lenkijoje.

Lietuvių Namų 
Žinios

• LN Vytauto Didžiojo me
nėje atnaujintos grindys 
ir išdažytos lubos ir sienos,

• LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAMS AUKOJO:

po $2.000,- V.Narkevi- 
Čius, V.Rutkauskas; po 
$1.000,- I.Antanaitis,Berna
deta Staloraitis; $500,- P. 
Kripas; po $200,- B.G.Či
žikai, E.P.Juodkojai; po 
$100,- E.Jankus, S.Petryla; 
po $50,- K.Bubliauskienė, 
V.Gudaitis.

A. a. PETRO ŠERNO 
atminimui aukojo Lietuvių 
Slaugos Namams: $100(U.S.
- Viktorija Kregždienė iš 
Arkansas,JAV; $55,- T.Sta-

_ . _ . _ - _ LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
7’/ž% už 90 dienų term, indėlius 
7%% už 6 mėn. term, indėlius 
7?4% už 1 metų term, indėlius 
8 % už 2 metų term, indėlius
8 '% už 3 metų term, indėlius g
9 % už GIC 1 m. garant. inv. paž g 
9%% už GIC 2 m. g ar ant. inv. paž. g 
96% už 3 m. GIC invest, pažym. g
8 % už pensijų pieno (var. rate) g
9 % už 1 m. term, pensijų planą § 
9%% už 2 metų term, pensijų planą § 
9!6% už 3 m. term, pensijų plana g 
8 % už pensijų fondą RRIF (v.r.) g 
6 % už taupymo sąskaitas
5%%—7% užkasd. p ai ūk. s-tq 
716% už virš $10,000 kasdo pal. s-tą 
534% už kasd. pal. čekių s-tas

AKTYVAI VIRŠ 65 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65 000 ir mortgičius iki 75°; įkai 
noto turto. Visų nariu, gyvybe apdrausta santautpų dydyje, bet ne
daugiau $2,000, Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$15,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas.Gaunama pini- 
uinčs perlaidos, kelionės čekiai (American Expresd). 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

6 psl.

nulis; po $50,- V.Šimkus, 
Algis Pacevičius; po $25,- 
V.Dauginis, K.R.Poškai;
po $20,- A.M.Vasiliauskai, 
Paulina Šimkus, Irena Vib- 
rys, Lydija Balsys, Edita 
Uleckiene, A.O.Gedris iš 
Cleveland,JAV, G.V.Balsiai, 
V.L.Sendžikai, L.I.Adomavi- 
čiai; $15,- S.Rudienė; po 
$10,- O.Gailiūnaitė, E.Sen- 
kuvienė, V.V.Balsiai, G.Bal- 
taduonienė, A.Krakaitis; 
po $5,- A.Valiūnas, A.P. 
Viso: $ 570.

Slaugos Namų Fonde 
yra $60,685.75 ir sųlyginiai 
paaukojo $100,- Greta 
Buntins. Statybos fonde 
yra $63,785.75.

Aukos priimamos tiesio
giniai PARAMOJE ir PRI
SIKĖLIMO PARAPIJOS KO
OPERATYVE.
• LN VYRŲ organizuojama 
vasaros stovykla vyks rug
pjūčio 6-14 d.d.,Wasagoje.

LIETUVIU SLAUGOS - 
PRIEŽIŪROS NAMAI 
TORONTE

Stepas V a r a n k a
Š.m. gegužės mėn.7 

d., šeštadienio rytų D.L.K. 
GEDIMINO menėje į- 
įvyko LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMŲ iniciatorių, plana
vimo komiteto ir organiza
cijų atstovų susirinkimas. 
Pagrindinis jo tikslas 
SLAUGOS NAMŲ statybos 
finansavimas ir lėšų telki
mo komiteto sudarymas.

Iš kviečiamųjų virš 60 
bendruomenės organizacijų 
atstovų į šį susirinkimų 
atsilankė berods tik 36. 
Kokia neatsilankymo prie
žastis- sunku atspėti. Čia 
reikėtų pabrėžti, kad Ka
nados lietuvių bendruome
nei savi lietuviški slaugos- 
priežiūros namai yra ne
mažiau reikalingi, kaip ir 
bažnyčios.

Malonu pažymėti, kad 
suprasdami reikalo svarbu

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....101/2%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ......................101/z%
2 metų......................11 %
3 metų .................... 111/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93/4%
(variable rate)

Dešinėje-

TORONTO LIETUVIU 

NAMU, PLANAVIMO IR 
ORGANIZACIJŲ. 
ATSTOVU. 
SUSIRINKIMAS.

iŠ k airės:

Algis JUZUKONIS susirinkimo pirmininkas-, Vytautas BIRETA, KLB pirmininkas sveikina atstovus; Jonas 
SLIVINSKAS fi nansų pranešėjas, Jonas Vytautas ŠIMKUS, Toronto LN valdybos pirm, ir Slaugos Namu planavimo ir 

statybos vyr. pirmininkas. Nuotr. St. Varankos.

Dešinėje-

LIETUVIŲ SLAUGOS
NAMŲ PLANAVIMO

KOMITETO IR ATSTOVU
SUSIRINKIMAS 1988.5.7 d.

Toronto L,Namuose.

IŠ k airės
Sv. Juozapo ligoninės vyr. Seselė N. BUDRIENĖ, KLB veikėja dr. Marija ARŠTIK Al T YT Ė —UL ECK I EN Ė, KLB vice-pirm. ir Toronto 
Kredito Koop. Valdybos pirm. H. STEPAITIS, KLB Valdybos veikėjas Kęstutis RAUDYS, Toronto Lietuvių Namų energingas vedėjau 
Teodoras STANULIS ir jaunosios kartos veikėja dr. Gina GINČlAUSKAITE. Nuotr. St. Varankos

mų, į susirinkimų atsilankė 
KLB pirmininkas Vytautas 
Bireta, KLB vice-pirminin- 
kas ir KANADOS LIETU
VIŲ FONDO valdybos pirm. 
Herbertas Stepaitis, KLB 
Toronto Apylinkės pirm. 
Rimas Strimaitis, Toronto 
Lietuvių Kredito Koopera
tyvo PARAMA pirm. D.P. 
Vaidila su kitais valdybos 
nariais; trumpai dalyvavęs 
PRISIKĖLIMO Parapijos
kleb.kun.Augustinas Sima
navičius,OFM., Toronto 
miesto savivaldybės parei
gūnas Algis Juzukonis, adv, 
Algis Pacevičius, dr.Marija 
Uleckienė, dr.Gina Gin- 
čiauskaitė, Toronto LIETU
VIŲ NAMŲ valdybos pirm. 
J.V.Šimkus, Toronto LIE
TUVIŲ NAMŲ kultūrinės 
komisijos pirm. Vytas Kul
nys ir kiti veikėjai.

Deja, trūko nemažai 
kitų organizacijų atstovų. 
Pagal skelbimų laikraštyje, 
buvo numatyta sudaryti 
finansinį komietų. Susirin
kime šis klausimas nebuvo 
nagrinėtas. Lėšų telkimo 
komitetas nebuvo sudarytas, 
Nesuprantama, kodėl tokiam 
svarbiam susirinkimui jo

- -------- 999 College St.. Toronto. Ontario MBH I ASA...
r\; Telefonai: (416)532-3400 i r 532-3414

Parapijos kredito kooperatyvas
1 L

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............

180-364 d. term, ind............
1 metų term, indėlius.......
2 metų term, indėlius.......
3 metų term, indėlius.......
1 metų GlC-met. palūk.......
2 metų GlC-met. palūk.......
3 metų GlC-met. palūk.......
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 
RRSP-1 metų term. ind. ... 
RRSP-2 metų term. ind. ... 
RRSP-3 metų term. ind.. 
Specialią taup. s-tą ...........
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk . 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 

• 71/2% 
. 73/4% 
. 73/4%

8 %
, 8 %

9 % 
, 9’/<%

9'/2% 
. 872%

8 %
9 % 
9’/4% 
91/2%

. 7’/2% 

. 6 %
7 1/2% 
53/4%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 36 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

organizatoriai neparuošė 
jokios dienotvarkės...Susirin
kime buvo sugaišta per 
daug laiko neesminiams 
reikalams.

Planuojamų Slaugos Namų 
Valdyba

Projektuojamų Slaugos 
Namų pirmieji iniciatoriai 
prieš keletu metų dažnai 
kėlė susirinkimuose ir pri
vačiai sumanymų apie lie
tuviškus slaugos-priežiūros 
namus. Visos didesnės etni
nės grupės turi savo slau
gos namus, kuriuose randa 
prieglobstį jų tautiečiai. 
Kanados lietuviai šioje sri
tyje yra atsilikę. Mūsų tau
tiečiai ieško prieglobsčio 
pas svetimtaučius. Ontario 
provincijoje įvairiuose slau
gos namuose randasi virš 
100 lietuvių. Vien tik To
ronte jų yra daugiau kaip 
80. Yra gerai žinoma, kad 
nėra lengva į kokius nors 
slaugos -priežiūros namus 
pakliūti. Nė vienas iš mūsų 
nežinome, kada netikėta 
gyvenimo realybė prispirs 
kurį iš mūsų ieškoti to
kiuose namuose lietuviškos 
globos-slaugos. Gyvenimas

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ........................ 11 %
Sutarties paskolas

nuo ........................ 11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 1O’/4%
2 metų .................. 103/4%
3 metų .................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ...... 93A%

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

rodo, kad toje srityje vė
luojamos, bet sakoma, ge
riau vėliau, negu iš viso 
nelaimėje būti be pastogės 
ir be globos.

Štai valdyba, kuri rūpi
nasi, kad tie planuojami 
SLAUGOS NAMAI būtų pra
dėti statyti šiais metais: 
darbštus ir energingas bend
ruomenės veikėjas Jonas 
Vytautas Šimkus,pirminin
kas; Jonas Slivinskas,PhD., 
iždininkas; bendruomenės 
veikėjas, solistas Toronto 
Apylinkės pirmininkas Ri
mas Strimaitis; nariai- sta
tybininkas Osvaldas Delkus 
bendruomenės veikėjas; To
ronto LIETUVIŲ NAMŲ 
kultūrines komisijos pirmi
ninkas Vytas Kulnys.

Dabartiniu metu jų visų 
didelis rūpestis yra gauti 
statybos taisyklių tame ra- 
jone-gatvėje pakeitimo pa
tvirtinimų, kurį tikimasi 
gauti birželio mėnesio pa
baigoje. Visi gerai žinome, 
kad kiekviena mažiausia 
smulkmena surišta su tokiu 
dideliu projektu iš valdybos 
narių reikalauja daug laiko, 
kantrybės, pažinčių, beldi
mosi į įvairių pareigūnų 
duris. Vykdant tokį projek
tų, iš valdžios įstaigų reika
lavimai yra. dideli, ypač 
iš sveikatos ministerijos.

Kaip žinome, Amerikoje 
ir Kanadoje yra legalus 
būdas, kaip galima daryti 
"spaudimų" valdžios atsto
vams savo tikslui pasiekti. 
Tas būdas yra - jiems laiš
kų rašymas.

Laiškų pavyzdžiai anglų 
kalba

SLAUGOS NAMŲ pla- 
navimo-statybos valdyba 
paruošė ir atspausdino 
10.000 laiškų Ontario pro
vincijos ministeriui pirmi
ninkui David Peterson’ui 
ir sveikatos ministerei Eli
nor Caplan.

Valdyba nuoširdžiai pra
šo visus lietuvius,kur jie be
gyventų, užpildyti juos su 
savo pavarde ir adresu ir 
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JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU f

ATE If Į LIETUVIU A.A. (Alcoholics Anohyaous) 
GRUPES SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALEJE. 
(Skersai gatves nuo pensininku tumų. 1610 
Bloor St. Vest, kaupas Indian Rd.) 7130 vai. v

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

pristatyti ar atsiųsti į To
ronto LIETUVIŲ NAMUS, 
J.V.Šimkus, 1573 Bloor 
Street W.,Toronto,Ont.,M6P 
1A6. SLAUGOS NAMŲ sta
tybos valdyba visus gautus 
laiškus pristatys adresa
tams.

Jeigu kas negaus tų ga
tavai atspausdintų laiškų, 
gali juos išsikirpti iš laik
raščio arba pagal spausdina
mų pavyzdį parašyti savo 
ranka ir persiųsti į LIETU
VIŲ NAMUS arba tiesiai 
min.p-kui Peterson’ui, arba 
sveikatos ministerei Elinor 
Caplan.. Suprantama, pri- 
lipdžius pašto ženklų.

/Laiškų pavyzdžiai 
atspausdinti 7 psl........../

Susirinkimas
Susirinkimų atidarė ry

šininkas, Toronto miesto 
savivaldybes pareigūnas Al
gis Juzukonis, pakviesda
mas KLB pirmininkų Vy
tautų Biretų tarti žodį. 
V.Bireta, pasveikinęs susi
rinkusius, ragino visus or
ganizacijų atstovus šį svar
bų projektą remti ne tik 
patarimais ir kritika, bet 
svarbiausiai finansiniai. 
Negalvokime, kalbėjo pir
mininkas, kad tie statomi 
Slaugos Namai bus vien 
tik senesnio amžiaus žmo
nėms. Jie bus atidari vi
siems lietuviams, kuriems 
bus reikalinga ligoje nuola
tinė globa ir priežiūra. Pro
jekto vykdytojai yra reika
lingi visos lietuviškosios 
bendruomenės paramos.

Po jo žodžio, susirinki
mui pirmininkavęs Algis 
Juzukonis pateikė susirinku
siems sekančias žinias:

Per paskutinius trejus 
metus LIETUVIŲ NAMAI 
aktyviai planavo ir organi
zavo Slaugos Namų steigi
mų. Buvo pravestos viešos 
diskusijos ir padaryta pa
žanga. Mes tikimės, kad 
su nuolatine visuomenės 
parama, dirbdami kartu, 
mes pasieksim savo tikslų 
pastatydami Lietuvių Slau
gos Namus Toronte. (b.d.)



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

indėlius (P.C.A.).................. 3%
santaupas........................5.75%
kašd.pal.taupymo s-tą.. 5.25% 
90 dienų indėlius............... 8%
1 m. term, indėlius ......... 9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius ......... 9.75%
RRSP Ir RRIF (pensijos) 7. % 
RRSP ir RRIF 1 m...........9.25%
RRSP ind. 3 m..................9.75%

DARBO VALANDOS: pirmadieniais,
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.

ATKELTA IŠ 6 psl........................

Laiškų pavyzdžiai
Dear Premier:

I urge you to support the application by the Ontario Lithuanian commu
nity for a nursing home licence. This home, which will be located in Toronto, is 
supported by-the entire community in Ontario. No other possibility exists and this 
would be the only facility catering to the special needs of Lithuanian elderly in 
Ontario.

Please help. The community has already purchased land, hired consul
tants and raised a substantial sum of money but we need your support.

Please help us to provide a loving, caring home for our elderly.
Yours sincerely,

Name:

Address:
ovc. J q j! ■ ■’< .
•uttli 1

Dear Minister:
I urge you to support the application by the Ontario Lithuanian commu

nity for a nursing home licence. This home, which will be located in Toronto, is 
supported by the entire community in Ontario. No other possibility exists and this 
would be the only facility catering to the special needs of Lithuanian elderly in 
Ontario.

Please help. The community has already purchased land, hired consul
tants and raised a substantial sum of money but we need your support.

Please help us to provide a loving, caring home for our elderly.
Yours sincerely,

Hon. Elinor Caplan 
Minister
Ministry of Health 
10th floor
80 Grosvenor Street 
Hepburn Block 
TORONTO, Ontario 
M7A 2C4

Name:

Address: ___________________________________________

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS I 

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

♦GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

SPECIALYBES t
• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGEi
• zomSas
495-006 AVENUE. USbHo 

365-11-43
7681 A CENTRALE, UteNo 

365-71 46
2955 ALLARD, Vide Emard 

766-2667
1988. V. 26

Hamilton
• SOVIETŲ IŠTREMTIEJI 
SIBIRAN bus prisiminti 
Aušros Vartų Parapijos baž
nyčioje BIRŽELIO mėn. 12 
d., 10:30 vai.r. iškilmingose 
pamaldose.

Organizacijos dalyvauja 
su savo vėliavomis.

VISI TAUTIEČIAI kvie
čiami dalyvauti ir tuo pa
gerbti mūsų tremtinius, 
seses ir brolius, nekaltai 
kentėjusius Sibiro plotuose.

SENJORŲ POBŪVIS
Š.m. gegužės mėn. 1

d.sekmadienį, Jaunimo
Centro salėje mūsų Lietu-

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.... 12.5%
neklln. turto pask. 1 m. 10.25% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių Ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
ir asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

antradieniais ir ketvirtadieniais -

vių Pensininkų Klubas buvo 
surengęs pobūvį "JAUNYS
TĖS PAVASARIO" vardu 
ir jausmais, kurie ro
dos, dar taip neseniai buvo 
jaučiami kiekvieno širdyje, 
nors jau prabėgo gražus 
metų skaičius.

Pobūvis buvo pradėtas 
klubo mišraus choro dai
nomis, vadovaujant choro 
vadovei A.Matulicz. Pra
džiai choras padainavo tris 
malonias dainas. Po to, 
choro priekyje išsirikiavo 
moterų trio: A.Laugalienė, 
A.Matulicz ir L.Stungevi- 
čienė. Jos padainavo dvi 
Benjamino Gorbulskio dai
nas: "Žiburėliai" ir "Klau
syk širdies". Choras padai
navo Herbert operetės "Sil
vijos" ištraukę, solo ir

Hon. David Peterson 
Premier 
Room 281 
Legislative Building 
Queen’s Park 
TORONTO, Ontario 
M7A 1A1

nei
-iili .'djži ■ :h.

i.ODfu
5 mynei

1988 METQ

EKSKURSIJOS
l VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

5. Liepos 13 — 27
3. Birželio 15-29 6. Rugpjūčio 17-31
4. Liepos '6 — 20 7. Rugsėjo 7-21

EKSKURSIJŲ KAINOS: 2.-ji- $2016.00; 3.-ji ir
7—ji— $2284.00; 4-ji ir 5-ji - $2384.00, įskaitant 

vizą ir draudą (cancelation, accident ir medical/ 
hospital). Visos grupės 11 dienų Vilniuje ir 1 
dieną Maskvoje. Po Vilniaus galima važiuoti į 
kitus miestus ilgesniam laiškui pagal Jūsų pageida
vimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant, 
įmokant $2UU.OO aepositą. Likusi suma reikalin
ga sumokėti 30 dienų prieš išvažiuojant. Ekskursi
jas 2-rą, 5-tą ir 7-tą lydėsiu aš pats. Montrealie- 
čiai išskrenda iš ir grįžta į Montrealį. Smulkesnių 
žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adre
su: _______

V. Bačėnas
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BAČENAS, Tel.: (416)-593-0600.

iki 11 vai. r. ir po 6 val.p.p. Tel: (416)-245-

HAMILTONO PEN
SININKŲ KLUBO 
CHORAS.
Priekyje stovi mo
terų trio: A. Lau- 
galienė, A. Matu - 
licz ir L. Stunge- 
vičienė.

duetų atliekant sol.A.Lau- 
galienei ir B.Pareštienei. 
Po šių dainų muz. A.Dudo- 
nis pagrojo tris kūrinius 
fleita: E.Grieg'o "Solveigos 
daina", Chopin'o "Noktiur
nų" ir Bramso "Vengrų šo
kį" Nr.5.

Pabaigai choras padai
navo dar tris dainas. Po 
kiekvieno pasirodymo žiū-
rovai menininkams nuošir
džiai dėkojo ilgais aplodis
mentais. Klubo choras prog
ramoje atliko net devynias 
dainas. Kai kurios dainos 
buvo girdimos tik pirmę 
kartę, greičiausiai sukurtos 
jau mums gyvenant šiame 
krašte. Dainoms pianinu 
akompanavo Darija Deks- 
nytė ir akordeonu V.Reme- 
sat. Programos, koncerto 
koordinatorė ir dirigentė 
buvo choro vadovė A.Ma-
tulicz. Programą puikiai 
pravedė Liuda Stungevičie- 
nė.

Nuskambėjus paskutinėm 
choro dainom, į scenę buvo 
atneštos gėlės ir jų nema
ža puokštė buvo įteikta 
choro vadovei ir dirigentei.
Gėlėmis buvo pagerbtos
ir koncerto solistės. Salės 
žiūrovai vėl taip pat stip
riai plojo atsidėkodami.

L.Stungevičienė priminė, 
kad mūsų parapijos kleb. 
kun. Juvenalis Liauba kitę 
savaitę švęs savo vardadie-. 
nį. Choras pradėjo dainuoti 
"Ilgiausių Metų", prie jo 
prisidėjo ir visi salės sve
čiai. Kleb. J.Liauba už tai 
nuoširdžiai padėkojo.

Lietuvių Pensininkų Klu
bo pirm. K.Mikšys pasi
džiaugė puikiai praėjusia 
viešnage ir dabar pilna sa
le svečių. Padėkojo žiūro
vams už tokį skaitlingų 
atsilankymų, programos da
lyviams už jų puikų darbų 
ir taip pat dėkojo visiems 
renginio darbuotojams už 
jų darbus ir pasišventimų. 
Pakviestas Toronto Lietu
vių Pensininko Klubo pirm. 
H.Stepaitis, trumpu žodžiu 
pagyrė šį vakarų ir bend-
rai hamiltoniečius lietuvius 
kurie daugiausiai atlieka 
panašių darbų iš visos Ka
nados lietuvių apylinkių.

Taip pat ir Toronto Klubo 
vicep. Poška maloniais žo
džiais įvertino šį vakarų. 
Žodį tarė ir Hamiltono A- 
pylinkės pirm. Mačys, la
bai patenkintas šio vakaro 
programa.

Pirm.K.Mikšys pa
kvietė visus pietų, paprašė 
kleb. J.Liaubų palaiminti 
stalų. Pranešė, kad loteri
jos, kuri nėra gausi, bet 
vertinga, bilietai jau par
duodami. Stalų tarnyba 
tuojau stalus aprūpino šiltu 
maistu ir kiekvienų stalų 
po pora bonkų gero vynelio. 
Taigi, "senelių" rengtos vai
šės praėjo puikiai. Pasku
tinę dienų prieš renginį, 
visi bilietai, 300- jau buvo 
išparduoti. Dar rengimo 
dienų skambino nemažai tau-

montreal
MUSU MOKYKLOS 
KETURIASDEŠIMTMETIS

Dideliu entuziazmu ir
rūpesčiu, išradingumu ir
praktiškumu Montrėalio Li
tuanistinė Mokykla suruošė 
savo veiklos keturiasdešimt
mečio minėjimų .Jis vyko 
AV Parapijos salėje gegu
žės mėn. 14 d. Įeinančius 
iš karto pasitiko šios mo
kyklos vaikų linksmi pieši
niai, iškabinti leidžiantis 
laiptais ir einant į salę. 
Nejučiomis kiekvienas šyp
sojosi ties jais sustodamas. 
Toliau- balionų platus vai
nikas, uždėtas ant persky
ros; jų puokštės kabėjo ir 
scenoje. Salės sienos pa
puoštos mokinių rašto dar
bų pavyzdžiais ir susuktais 
mokyklos baigimo diplo
mais. Stalai švietė pavasa
riškomis ramunių , mėlynų, 
irisų ir mažųjų lelijų puokš
tėmis.

Salė bematant prisipildė 
svečiais. Ypatingai buvo 
malonu matyti atvykusių 
buvusių mokinių būrį; kai 
kurie net ir iš kitų miestu 
atkeliavo. 

k

tiečių iš kitų miestų,prašy
dami bilietų. Tačiau, jų 
nebebuvo. Su žiūrovais ir 
visais renginio pareigūnais, 
salėje buvo arti 400 asme
nų. Tarp pietų stalų praėji
mas buvo truputį sunkokas.

Vietos lietuviai senjorai 
panašios rūšies pobūvius 
ruošia vienų kartų į metus. 
Šis renginys jau buvo tre
čias iš eilės. Anksčiau reng 
giant, salė taip pat buvo 
užpildyta žiūrovais iki pas
kutinės pėdos. Tokie mo
mentai rodo, kad "antros 
eilės jaunystės" žmonės 
dar žino, kų daro. Tai lei
džia manyti, kad ir sekan
tis tokio pobūdžio renginys 
taip pat bus sėkmingas ir 
malonus paminėti. Gražios 
sėkmės linkėtina jau dabar. 
Z. P-kas

Šiame renginyje progra
ma buvo taip sudaryta, kad 
galėjome žingsniuoti savo 
kolonijos istorijos laipte
liais. Mokyklos vedėjų gru
pės, mokytojų grupės kiek
vieno dešimtmečio buvo 
iššaukiamos, jie apdovanoti 
publikos katutėmis, korsa
žais, kai kurie ir specia
liais žymenimis.

Specialia garbės dovana 
buvo pagerbtas šios mokyk
los steigėjas Tėv. J.Kubi
lius, SJ.

Su smalsumu laukta Vi
oletos Kelertienės paguita.,, 
Ji buvo įdomi, verta disku
sijų, tačiau tema nevisai 
atitiko progų(buvo skelbta, 
kad kalbės apie mokymo 
metodikų), ir užsitęsė uni
versitetines paskaitos ilgiu.

Malonių programų atliko 
Montrėalio Vyrų Oktetas, 
diriguojant ir grojant muz. 
Aleksandrui Stankevičiui. 
Kompozitorius pagrojo savo 
naujai sukurtų valsų, kuris 
buvo labai maloniai visų 
sutiktas./Reikėtų šį grakštų 
kūrinį įvesti kaip tradicijų 
pirmuoju valsu mūsų paren
gimuose. A.Stankevičius 
sako, kad jis nieko prieš,

/ nukelta į 8 psl............/



montreal
MIRUSIEJI:

• . HELEN /K1NIAUSKAI- 
TĖ/ BRADY, 51 m. am
žiaus, buvusi montrealietė, 
po sunkios ligos mirė Cal
gary ligoninėje š. m.gegužės 
mėn. 10 d.

Liko du sūnūs, motina 
ir trys seserys.

Užuojauta artimiesiems.

/.........atkelta iš 7 psl./

.. .KETURIASDEŠIMTMETIS

tik tam valsui nesugalvojo 
pavadinimo. Gal paskelbki
me konkursų?. Beje, mūšy 
pianinas nusipelnė remon
to/.

Įdomiai ir gražiai, ge
ros muzikos fone buvo ro
domos skaidrės iš mokyklos Iš sukaktuvinio Montreal!© LITUANISTINĖS MOKYKLOS leidinio, mokytojos

J. Baltuonienės klasė 1962 metais.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

I47S DE SEVE ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tel: 746-5827; 766-5830 

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI VIRŠ $25,000,000 REZERVAS VIRŠ $ 1,000,000

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 9 %
TERM. INDĖLIUS:

1 metų............. .  8!4%
180 d.- 364 d......... 7%%
120 d. -179 d. ... 7 %
60d. - 119 d. ...,.6%%
30 d. - 59 d..........6/2%

TAUPYMO - specialios 514 % 
TAUPYMO - su gyv. dr. 5 % 
TAUPYMO--kasdieninės.. 4%% 
EINAMOS ................  4)6%.
RRSP ir RRIF term  9%%, 
RRSP ir RRIF taup....... 4 %

UŽ:IMA
NEKILN. TURTO nuo 1014% ASMENINĖS nuo 11%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

gyvenimo. Ne vienas atpa
žino jose ir save... Jų buvo 
113, parinkty iš įvairių mo
kyklos etapų, jas rūpestingai 
ir estetiškai paruošė Remi
gijus ir Irena Šatkauskai, 
talkinant Silvijai Staškevi- 
čienei. Žiūrovai spontaniš
kai reagavo ir nuoširdžiai 
plojo dėkodami už jas.

Mokyklai sveikinimo žo
dį tarė KLB Kultūros Ko
misijos pirmininkė, buvusi 
montrealietė Rasa Lukoše- 
vičiūtė-Kurienė, kuri įteikė 
ir KLB Krašto Valdybos 
dovanų Mokyklai paremti.

(Bus daugiau)

PIRMOSIOS PRIMICIJŲ 
MIŠIOS AV PARAPIJOJE

BIRŽELIO mėn. 19 d.,
11 vai. pirmųsias iškilmin
gas PrimicijŲ Mišias AV 
Parapijos bažnyčioje laikys 
Montrealyje gimęs ir augęs 
PAULIUS MALIŠKA. Jo 
kunigystės šventinimas bus 
Romoje gegužės mėn. 29 
d.

PrimicijŲ 'rengimo ko
mitetas ruošiasi gražiai 
sutikti naujųjį kunigę ir 
svečius. Stalus jau galima 
užsisakyti.

u j
Po mišių, 12 vai. AV Pa 

rapijos salėje vyks priėmi
mas, sveikinimai, vaišės. 
Bilietus prašoma įsigyti 
iš anksto, paskambinus E. 
Krasowski 761-5517, J.Bal- 
tuonienei -366-6740 arba 
klebonijon - 766-5755.

Bilietus galima taip pat 
bus gauti sekmadieniais 
po 10 ir 11 val.pamaldŲ 
AV Parapijos salėje. Bilietu, 
kaina $15,- asmeniui. Sta
lai bus numeruoti ir jų 
skaičius ribotas.

lietuviy parapijas. AV Pa
rapijos komitetas sutiko 
ekskursijų, pavaišino kava 
ir užkandžiais. Maldininkai 
numatę aplankyti ir garsių
jų Šv. Juozapo Oratorijy 
bei kitas įžymybes Montre
alyje, grįžta į Toronty.

KLAIDINGA VALANDA-
LietuviŲ evangeliky 

pamaldos gegužės mėn. 29 
d.vyks 12 vai.30 min.,o ne 
1 vai.30 min., kaip buvo 
atspausdinta pereitame nu
meryje. Apgailestaujame, 
klaidy.
« Gegužės mėn. 21 d. Šv. 
Juozapo Oratorijoje Montre
alyje vyko Šv.Jono Bosco 
mirties šimtmečio minėji
mas. Jame dalyvavo sale- 
ziečiy mokyklos jaunimo 
centry atstovai,parapijos, 
jų chorai, apie 2.000 jau
nimo. Lietuvius atstovavo 
ir sol. Gina Čapkauskienė. 
Dalyvaujant įvairiŲ tauty 
jaunimui buvo vartojama 
angly ir prancūzy kalbos.

• AV Parapijos Choras ir 
Mergaičių Choras PAVA - 
SARIS giedos iškilmingose 
kun.Pauliaus Mališkos Pri
micijŲ mišiose. Giedojimo 
programoje dalyvaus ir sol. 
Gina Čapkauskienė.

Montrealio Lietuvių RADIJO PROGRAMA 
š. m. SPALIO mėn. švenčia savo veiklos

25-METI.
Ta proga bus išleistas specialus leidinys, kuria

me, šalia įvairių aprašymų, bus ir sveikinimai.
Rėmėjų, kurie prisidės auka, nemažesne kaip 

$25.- pavardės bus įrašytos į šį leidinį.

Sveikinimus reikia prisiųsti iki BIRŽELIO mėn. 
15 dienos, kartu su čekiu šiuo adresu:

Lithuanian Radio Programme, 
1053 Albanel Cr. Duvernay 
Laval, P.Q. H7G 4K7 

3®®8S®

Gerbiamieji "Nepriklausomos Lietuvos" 
skaitytojai, 1988 metai jau įpusėjo, bet 
mūsų prenumeratorių tarpe dar vis randasi 
ne tik už šiuos metus nesumokėjusių, bet ir 
už praėjusius. Būtų mums malonu, kad visi 
atsiskaitytumėte ilgai nedelsdami. "N L"

MAURICE ANTONIUK

102 A, ALLION
LASALLE, OUĖ. H8P2C5

ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

ENTREPRENEUR ELECTRICAL 
ĖLECTRKIEN CONTRACTOR

TEL: 366-5484

1475 De Seve

Pirm. Antr. Treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniai s

Rosemont Sv. Kazimiero

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

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

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽES 15 d. iki SPALIO 15 d. 
SEKMADIENIAIS "LITAS” bus uždarytas.

RESTORANAS KOSCHS
Specialybe - "BROCHETTERIE" -

RECEPTION HALL, tinkama banketams, vedyboms 
ir kitiems susibūrimams. ĮVAIRŪS GĖRIMAI 

6201 Bannantyne Ave., Verdun, P.Q.., H4H 1J4. 

Rezervacijai skambinti: 768-2707 arba 768-9198.

Dodge Chrysler 
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapiene
366-7818 coin La Vėrendrye

Member d. N BALTRUKONIS

Į'jKJA'į IMMEUBLES - CLASSIC INC.

iJlB/ NEKILNOJAMO TURTO VISAPUSIŠKAS
_ uis PATARNAVIMAS - PIRKIMAS - PARDAVIMAS
Foto M. L. b. Jew Tdon Sui|# Montred, p Q

sist ema T#|; ..............Nan^: 737-Q844

SIŪLOMAS įVAIRUS 
DARBAS 

rankinukų gamyboje. 
Patyrimas nebūtina. 
Kreiptis į Mme Chantal,, 
5980 Blvd. Metropoli tain E.

St. Leonard, Que. 
Tel.: 254-4561.

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING)TVARKYMO 

REGISTRUOTA [STAIGA
atlieka darbu S) kreipianti s į COSTĄ, Tel.: 733—9878

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS T" ™
C. I. B.

GAISRAS * AUTOMOBILIAI * ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUE. HIX 11.7

Renginio Komitetas

• Lietuvių maldininkų gru
pė surengė ekskursijų po 
žymesnes bažnyčias Quebec 
mieste, St.Anne de Beau
pres. Ekskursantai, atvykę 
Montrealin, aplankė ir abi

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

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

Tel.: 364-4658

• Gitu ux • Biscuit*
• QMmux iu fromipi
• Ptin • Cirt
• Mwlleur* btignn

(Pooch ki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• įvairūs pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
e Aguantnlai Ir kitokie 

pyragai

>524. Oaterio E., Mil 524-3348

Fs FINANCIAL SERVICES 
& INSURANCE

PETER SODO ir JOHN POLCARl
Profesiniai patarnavimai 

finansų reikalais:
*Annuities*R.R.S.P.*Finansų ir mokesčių planavimas

Dr. JONAS MALISKA 
Tek: 866-8235 

Dr. MICHEL HŪYNH 
Tek: 866-9297 

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

Dr. Gaetan BERARD, D.M.B.

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

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

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS
4999 St. Catherine St. West, Suite 450, Westmount,

Tel: 481-0311
&H3Z 1T3

’’ADAMS” RESTORANAS
7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , P.U 

Tel.: 365-8666
Sav. Ona Voroninkaitienė "Smoked meat’* specialistė

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

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

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

Tel.: 366-9745 ir 365 - 0505

MONTREAL ENTERPRISES RCgd
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

DR. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.D. M.Se. L.M.C.C. F.R.C.S. (e)

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

Td.:i 931-4024

Notarai

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS 
Suite 1143, Sun Life Building 

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

8 psl.

Didelis pasirinkimas gatavų paltų
Saugojimas vasaros laiku (Storage)
Taisau ir remodeliuoju
Siuvu ir parduodu.

KAILIŲ SIUVĖJAS

1449 rue St. Alexandre, 
Suite 500 A.

Montreal, P.Q. H3A 2G6

Telefonai: 
844-7303 ir 288-9646

TEL.: (514)767 - 4690

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

JONAS &C0TĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY
PHOTO 
STUDIO I PORTRAITS 

PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

’trans QUEBEC STOINGSlTD
AUUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

la, i t <■ tumeli e u
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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