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Darbai ir meciaJieii
Kultūringuose kraštuose yra įprasta skirti ordinus, 

medalius ir kitokius žymenis asmenim, pasižymėjusiem 
savo darbais įvairiose srityse. Taip buvo ir nepriklau
somoje Lietuvoje. Vieni gaudavo Gedimino, kiti Vytauto 
Didžiojo ordinus, įsteigtus valstybės, treti būdavo ap
dovanojami įvairių organizacijų žymenimis. Tai buvo 
ženklai, liudijantys neeilinį asmens pasidarbavimą tai
kos metu. Karo laikotarpiai turi savo žymenis, kurie liu
dija kario drąsą, pasiaukojimą, neeilinį žygį. Bet tai ka
rinė sritis, kuri šiuo metu mums nėra aktuali. Mums rū
pi dabartinis taikos meto, jai taip galima jį vadinti, gy
venimas, kuriame pasireiškia daug mūsų tautiečių ne
paprastomis pastangomis įvairiose srityse. Apie jų dar
bus sužinome dažnai tik po jų mirties, kai jokie žymenys 
nebėra aktualūs. Tiktai kultūrinėje plotmėje JAV Lie
tuvių Bendruomenės kultūros tarybos dėka iškilesnieji 
kūrėjai pagerbiami bei įvertinami premijomis bei atitin
kamais raštais. Visuomeninėje-politinėje srityje tokių 
premijų platesniu mastu, išskyrus kunigo J. Prunskio 
įsteigtą visuomenininko premiją ir dar vieną kitą smul
kesnį mostą, kol kas negirdėti. Negirdėti apie tokius žy
menis ar premijas ir lietuvių švietimo srityje visos išei
vijos ar paskirų šalių mastu.

PAPRASTAI jokie medaliai neatsiranda be iškilių 
darbų. Medaliai būna darbų liudytojai. Darbai daž
nai būna nematomi, o jų liudytojai medaliai - mato
mi. Jie prabyla visuomenei apie atliktus darbus, iškelia 

juos viešumon, pabrėžia jų vertę, kuri be jų galbūt visai 
nebūtų pastebima. Tai sudaro medalių, ordinų bei visų 
kitų žymenų prasmę. Bet toji prasmė gali būti iškreipta 
nesąžiningų žmonių, jieškančių vien tuščios garbės, ne
paremtos darbais. Tokiais atvejais gauti žymenys liudija 
ne asmens nuveiktus darbus, bet neužtarnautą garbę, 
kuri skamba plačiai, bet tuščiai. Tokia garbė tampa ap
gaule, kuri anksčiau ar vėliau sprogsta kaip muilo bur
bulas, atnešantis gėdą vietoje garbės. Kiekviename kraš
te tokių tuščios garbės medžiotojų netrūksta. Jų nesto
koja ir mūsų išeivija. Medaliais suinteresuoti papras
tai patys organizuoja jų gavimą, manydami, kad tos pas
tangos liks niekieno nepastebėtos. Bet visuomenė tokiais 
atvejais jaučia, kada medalis ar ordinas yra savo pastan
gomis sumedžiotas ir kada jis yra užtarnautai gaunamas. 
Tasai jausmas viešumoje dažniausiai nepasirodo, bet ty
liai glūdi visuomenėje, kuri kažkaip savaimingai jaučia 
asmens vertumą ar nevertumą modalinių apdovanojimų 
proga. Dėl to skirstantieji medalius bei ordinus priva
lėtų turėti geras svarstykles, kuriose lemtų ne pinigai, 
o darbai.

IŠEIVIJOS gyvenime apdovanojimų medaliais, ordi
nais, titulais netrūksta. Vieni ateina iš lietuvių iš
eivijos vadovaujančių sluoksnių, kiti iš nelietuvių.

Iš ligšiolinių apdovanojimų matyti, kad jie buvo apgal
voti, pasverti ir nenuskambėjo tuščiai, nors priekaištų 
netrūko, nes nuopelnų pasvėrimas yra gana nelengvas. 
Tai ne cukrus, kurį galima būtų tiksliai pasverti. Dėl to 
pasitaiko nepastebėtų asmenų, nors labai pasižyminčių 
savo darbais. Vienas tokių yra dr. Vytautas Dambrava, 
ilgai dirbęs JAV diplomatinėje tarnyboje, dabar gyve
nantis Venezueloje. Tai nepaprastos energijos ir inicia
tyvos žmogus, plačiai pasireiškęs lietuviškame ir nelie
tuviškame - tarptautiniame gyvenime stambaus masto 
darbais. Atrodo, kad lietuviškame gyvenime jis buvo iki 
šiol nepastebėtas mūsų veiksnių ir tinkamai neįvertin
tas. Bet jis gana greitai buvo pastebėtas Venezuelos vys
kupų ir rekomenduotas Vatikanui, kuris įvertino dr. 
Dambravos darbą ir pagerbė jį Šv. Gregoriaus Didžiojo 
ordinu. O jo darbai įvairūs. Bene didžiausias jų - straips
niai didžiojoje Venezuelos spaudoje daugiausia ideolo
ginėm ir politinėm temom. Tų straipsnių jau yra sutelkti 
du rinkiniai: “El grito de Lituania” ir “EI grito baltico” (Lie
tuvos šauksmas ir Baltijos šauksmas). Jie labai ryškiai 
liudija, ką vienas žmogus savo inciatyva gali padaryti pa
vergtų kraštų laisvės byloje.

Pasaulio [vykiai
POLITINĮ MASKVOS ATOLYDĮ LIUDIJA PASKELBTAS 
oficialus R. Vokietijos kompartijos vado E. Honeckerio apsilan
kymas V. Vokietijoje š. m. rugsėjo 7-11 d.d. Bonnon jis planavo 
atvykti jau 1983 ir 1984 m., bet abiem atvejais oficialaus vizito 
turėjo atsisakyti dėl spaudimo iš Maskvos. Pernai naujos įtam
pos tarp V. Vokietijos ir Sovįetų Sąjungos atnešė kanclerio H. 
Kohlio “Newsweek” žurnale paskelbtas propagandinės naudos 
siekiančio M. Gorbačiovo palyginimas su Trečiojo Reicho pro
pagandos ministeriu J. Goebbelsu. Devynis mėnesius trukusią 
įtampą dabar užbaigė V. Vokietijos prez. R. von Weizsaeckerio 
apsilankymas Maskvoje ir susitikimas su M. Gorbačiovu. Pasta
rasis atsisakė kalbėti apie abiejų Vokietijų sujungimą, bet pri

KANADOS ĮVYKIAI

Slaptai atplaukę indiečiai
Skandalingas spragas Kana

dos imigracijos įstatymuose 
atskleidė nelegalus 155 tami- 
lų atvykimas Kanadon 1986 m. 
rugpjūčio 11 d., jų slaptas iš
lipimas Niufaundlandijoje. Jie 
sakėsi esą politiniai pabėgė
liai iš Šri Lankos, Kanadon at
plaukę iš Indijos. Tik vėliau 
paaiškėjo, kad Kanadon tami- 
lai atplaukė specialiai pasi
samdytu transportlaiviu iš V. 
Vokietijos, suvilioti geresnių 
galimybių Kanadoje. Triukš
mui nutilus, šiai grupei buvo 
leista pasilikti Kanadoje, kol 
bus atliktas išsamus tyrimas, 
su apeliacijomis galintis truk
ti keletą metų. Jie gavo leidi
mą dirbti ir jau susirado dar
bus. Kanados ministerio pirm. 
B. Mulronio vyriausybė, norė
dama sustabdyti sparčiai au
gantį tariamų politinių pabė
gėlių antplūdį Kanadon, pa
ruošė naują įstatymą, tokiais 
atvejais leidžiantį greitą atei
vių patikrinimą ir jų ištrėmi

mą iš Kanados, nesusilaukus 
politinio pabėgėlio teisių. De
ja, tas įstatymas tebėra ne
patvirtintas į vasaros atosto
gas išskubėjusių parlamento 
narių. Spraga liko neužkimšta, 
leisdama kitai ateivių grupei 
pakartoti pernai vasarą tami- 
lų pasirinktą taktiką.

Charlesville kaimelio gy
ventojus N. Škotijoje anksty
vą ūkanotą liepos 12, sekma
dienio, rytą pažadino barzdoti 
indiečiai su turbanais ant gal
vų, jieškantys geležinkelio ir 
netgi taksių važiuoti Torontan. 
RCMP policija nelegalius atvy
kėlius nugabeno į Halifaksą ir 
izoliavo karinių Kanados pajė
gų bazėje. Ten 173 vyrai ir vie
na moteris pasiprašė politinės 
globos. Jie sakėsi laivu pabėgę 
iš Indijos gegužės 20 d. Apklau
sinėjime paaiškėjo, kad didžio
ji atvykėlių dalis yra sikai, 
pasižymintys didele neapykan-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvaitės su plakatu prie Sv. Petro bazilikos Romoje. įrašas plakate: "Christianita - Fortezza Lituana” (Krikš
čionybė - Lietuvos stiprybė). Šis šūkis vartojamas Kanados lietuvių vietinėse Lietuvos krikščionybės iškilmėse. 
Virš Šv. Petro braziiikos durų matyti palaimintuoju paskelbto arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO portretas

“Kasdien lankau jūsų tėvynę..
Vatikano dienraštis “L’Osservatore Romano” italų kalba, o jo savaitraštinės laidos 

įvairiomis kalbomis daug rašė apie Lietuvos krikščionybės iškilmes Romoje
Vatikano dienraštis “L’Os

servatore Romano” Lietuvos 
krikščionybės sukakties iškil
mes Romoje plačiai aprašė net 
dviejuose numeriuose. 1987 m. 
birželio 30 — liepos 1 dienos 
laidoje pirmame puslapyje di
delėm raidėm paskelbė per 
visą puslapį: “Arkivyskupas 
Giorgio Matulaitis-Matulewicz 
yra dovana K. Bendrijai ir lie
tuvių tautai sukaktuviniais 
metais”. Antrinė antraštė: “Jo- 
nas-Paulius II šešių šimtme
čių krikšto sukakties šventėje 
baltiškos tautos ir buvusio 
Vilniaus ganytojo beatifikaci
joje”.

Prie nuotraukos pamaldų, 
kurias laikė pats Šv. Tėvas 
Šv. Petro bazilikoje, įdėta 
jo kalba su antrašte “Kasdien 
lankau savo maldose jūsų tė
vynę ..Tęsinys tos. kal
bos nukeltas į 4 ir 5 puslapius, 
kurie skirti iškilmių aprašy
mui bei Šv. Tėvo kalboms, pa
sakytoms lietuviams, ir nuo
traukoms.

Pirmame puslapyje taipgi 
įdėta Šv. Tėvo kalba, pasaky
ta birželio 28 d. per “Viešpa
ties angelo” apeigas. Prie tos 
kalbos pridėta Aušros Vartų 
Marijos paveikslo nuotrauka 
ir antraštė: “Aušros Vartai 
Vilniuje — vilties ženklas” 
(Vilnius visur rašomas lietu
viškai). Vienoje tų nuotrau
kų matyti lietuvaičių laikoma 
ilga juosta su įrašu: “Chris
tianita — Fortezza Lituana” 
(“Krikščionybė — Lietuvos 
stiprybė”, šūkis, paruoštas 
Toronte ir atgabentas Romon).

Tarp aštuonių nuotraukų, 
pačiame puslapio viršuje, ma
tyti nuotrauka vyskupo, par
puolusio prie Šv. Tėvo kojų. 
Tai Telšių vyskupas A. Vai
čius, dėkojantis Jonui-Pauliui 
II už jo didelį palankumą so
vietinę priespaudą kenčian
čiai Lietuvai. Jį savo ranko
mis paima Šv. Tėvas ir apka
bina.

Šv. Tėvo telegrama
“L’Osservatore Romano” 

1987 m. liepos 2 d. laidoje, pir
mame puslapyje, išspausdinta 
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II te
legrama arkivyskupui L. Povi- 
loniui Kaune lotynų kalba ir 
pastarojo atsakymas taip pat 
lotynų kalba. Tai Šv.Tėvo svei
kinimas lietuvių tautai jos 

krikšto 600 metų sukakties 
iškilmių proga.

Pažymėtina, kad telegramos 
tekste žodis Baptismi (conso- 
ciantes in sollemni Lituaniae 
Baptismi commemoratione) 
rašomas be kabučių, nors ita
liškuose ir angliškuose teks
tuose tas žodis daug kur rašo
mas kabutėse. Matyt, tose kal
bose norima pabrėžti, kad 
krikštijamas ne kraštas, ne 
tauta, o paskiri asmenys. Lie
tuvių kalboje kabutės rodytų, 
kad kalbama apie netikrą, su
vaidintą krikštą. Dėl to jos 
čia nereikalingos.

Šalia dienraščio “L’Osser
vatore Romano”, Vatikanas 
leidžia tuo pačiu vardu savait
raščius anglų, vokiečių, pran
cūzų, ispanų, portugalų, lenkų 
kalbomis. Visose laidose buvo 
daug rašoma apie Lietuvos 
krikščionybės sukaktį ir jos 
iškilmes Romoje. Pavyzdžiui, 
angliškos laidos 1987 m. bir
želio 29 d. pirmame puslapyje 
įdėtas Aušros Vartų Marijos 
paveikslas Vilniuje (rašo lie
tuviškai) ir apaštalinis Šv. 
Tėvo Jono-Pauliaus II laiškas 
Lietuvos vyskupams, kurio tę
sinys užima antrą ir trečią 
puslapius. Pridėtos dvi ilius
tracijos — lietuviško kryžiaus 
ir Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero (1749 m. graviūra).

Ketvirtame ir penktame pus
lapyje išspausdintos Šv. Tėvo 
kalbos ir pridėta iliustraci
ja — senoviškas Vilniaus vaiz
das.

Žemutinėje puslapių dalyje 
išspausdinta palaimintojo Jur
gio Matulaičio biografija ir 
nuotrauka. Palaimintojo pa
vardė antraštėje rašoma Ma
tulaitis-Matulewicz, teksto 
— pradžioje “Jurgis Matulai
tis (Matulewicz)”, o vėliau 
tik “Matulewicz”.

Kitame “L’Osservatore Ro
mano” angliškos laidos nume
ryje, būtent 1987 m. liepos 6 d., 
6, 7 ir 8 puslapiai paskirti 
Šv. Tėvo kalboms Lietuvos 
krikšto sukakties ir Jurgio 
Matulaičio beatifikacijos 
proga. Stambi antraštė skel
bia: “Arkivyskupas Matulai
tis yra dovana K. Bendrijai 
ir lietuvių tautai sukaktu
viniais metais”. Pridėtos pen
kios iškilmių nuotraukos, ku
rių viena su šūkiu “Christia

nita — Fortezza Lituana”. 
Šiuose puslapiuose vartoja
ma lietuviška pavardė — Jur
gis Matulaitis.

Kitų kalbų laidose buvo skel
biama maždaug ta pati me
džiaga. Be to, Vatikano radi
jas daugeliu kalbų transliavo 
informacijas apie Lietuvos 
krikščionybės iškilmes.

Dienraštis “L’Osservatore Ro
mano” 1987 m. birželio 30- lie
pos 1 d. laidoje, šalia Šv. Tė
vo kalbos lietuviams audienci
joje išspausdinta ir jo kalba 
lenkų maldininkų grupei, atvy
kusiai į Jurgio Matulaičio bea
tifikacijos iškilmes, nes šis pa
laimintasis ilgą laiką studi
javo ir darbavosi Lenkijoje. 
Lenkų audiencijoje dalyvavo 
vyskupai - kardinolas H. Gul- 
binowicz iš Breslaujos, Kiel- 
cų vyskupas S. Szymecki su 
savo pagalbininku M. Jawors
ki, Balstogės administratorius 
mons. E. Kisiel, Lomžos vys
kupas J. Paetz, Sandomiro-Ra- 
domo vysk. E. Materski su sa
vo pagalbininku M. Zimalak, 
Lodzės vysk, pagalbininkas B. 
Bejze. Kartu su jais dalyvavo 
gausūs vienuoliai marijonai 
su vyriausiu vadovu kun. D. 
Petraičiu ir atstovės Eucharis
tijos tarnaičių vienuolijos, 
įsteigtos arkiv. Jurgio Matu
laičio.

Žodis lenkams
Minėtasis savaitraštis iš

spausdino itališkai Šv. Tėvo 
kalbą lenkams maldininkams, 
dalyvavusiems audiencijoje 
1987 m. birželio 29 d. Šv. Tėvas, 
paminėjęs Lietuvos kirkščio- 
nybės sukakties ir Jurgio Ma
tulaičio beatifikacijos iškil
mes, pabrėžė, kad pastarasis 
yra didis lietuvių tautos ir Kris
taus Bendrijos sūnus, susijęs 
su savo tauta gimimu ir tarny
ba. Jis taip pat buvęs surištas 
su Lenkija bei jos K. Bend
rija, ypač su kai kuriomis jos 
vyskupijomis.

Atspasakojęs palaimintojo 
Jurgio Matulaičio biografiją, 
Šv. Tėvas kvietė lenkus mal
dininkus melstis už Lietuvos 
K. Bendriją, kuri esanti susi
jusi per ištisus šimtmečius su 
Lenkijos K. Bendrija, melstis 
už “mūsų brolius lietuvius, 
kreipiant savo širdis ir min
tis ypač į Aušros Vartų Ma
doną”. M. 

tarė jų ekonominiam suartė
jimui, kuris yra labai reikalin
gas R. Vokietijai. E. Honecke- 
riui teks būti pirmuoju R. Vo
kietijos vadu, apsilankiusiu V. 
Vokietijoje. Jis yra kilęs iš 
Saarlando, kur Wiebelskirche- 
ne tebegyvena jo sesuo. Be 
šios vietovės ir Bonnos, E. 
Honeckeriui teks lankytis Diu
seldorfe, Esene, Triere ir Miun
chene, kur yra numatytas susi
tikimas su Bavarijos premje
ru F. J. Strausu. R. Vokieti
joje buvo paskelbta amnestija 
kaliniams, oficialiai susieta 
su komunistinės R. Vokieti
jos trisdešimt aštuntosiomis 
metinėmis š. m. spalio 7 d. Neo
ficialiai ji jungiama su E. Ho
neckerio apsilankymu V. Vo
kietijoje. Amnestija negalės 
pasinaudoti asmenys, nuteisti 
kalėti už karinius nusikalti
mus, špionažą ir žmogžudys
tes. Amnestija betgi apims po
litinius kalinius, bausmės su
silaukusius už bandymą pabėg
ti iš R. Vokietijos, vengimą ka
rinės prievolės, opoziciją ko
munizmui. R. Vokietija taipgi 
tampa pirmąja šalimi Varšu
vos sąjungoje, panaikinusia 
mirties bausmę. Spėjama, kad 
netrukus įvyks ir oficialus M. 
Gorbačiovo apsilankymas R. 
Vokietijoje, kai iš ten bus grį
žęs E. Honeckeris.

Svečiai iš Maskvos
Izraelin atvyko konsulinė 

aštuonių asmenų delegcija iš 
Maskvos susipažinti su cari
nei Rusijai priklausiusiais 
pastatais ir atnaujinti pasų 
Sovietų Sąjungos piliečiams. 
Iš tikrųjų dabartiniame Izrae
lyje yra tik pora carinės Ru
sijos laikais pastatytų rusų 
Ortodoksų Bendrijos švento
vių, kurias aptarnauja vienuo
liai ir vienuolės. Vis dėlto de
legacija pranešė, kad Izraely
je žada pasilikti net tris mė
nesius. Daug kam atrodo, kad 
yra planuojamas 1967 m. su 
Izraeliu nutrauktų diploma
tinių ryšių atnaujinimas. Kon
sulinė delegacija savo įstai
gą laikinai atidarė Suomijos 
ambasadoje, kur labiausiai 
veržiasi iš Sovietų Sąjungos 
Izraelin išleisti žydai, norin
tys aplankyti ten likusius šei
mų narius. Izraelio kariuome
nės radijo stotis savo progra
mas kiekvieną rytą pradeda 
pasikviesto svečio sveikinimu 
“Boker tov, Izrael” (“Labas ry
tas, Izraeli”)! Dabar tam svei

Šiame numeryje: 
Darbai ir medaliai

Neeiliniai darbai reikalingi neeilinio, viešo įvertinimo
“Kasdien lankau jūsų tėvynę . .

Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II rūpestis lietuvių tauta
Baltijos kraštų byla Amerikoje

Dvi rezoliucijos Amerikos kongrese Baltijos valstybių klausimu 
Kontrastų kraštas Čilė

Įspūdžiai pastabaus keliautojo, mačiusio didelius kraštutinumus 
Amerikos teismai pasitarnauja sovietams 

Įžvalgus amerikiečio straipsnis apie karo nusikaltėlius
Du sovietiniai teismai Sibire

Patirtis buvusios Sibiro tremtinės, gyvenančios Kanadoje
Didžiai įvertintas lietuvio darbas

Šv. Tėvo paskirtas Šv. Gregoriaus D. ordinas dr. V. Dambravai
Trys dienos Lietuvai

Lietuvos krikščionybės sukaktis V. Vokietijos Stuttgarte 
Lietuvos praeitis tarptautinėje šviesoje 

Akademinės svarstybos Romoje apie Lietuvos krikštą 
Pastabos apie Čechovo “Vyšnių sodą”

Lietuvis žurnalistas apie veikalo pastatymą Stratfordo festivalyje

kinimo žodžiui buvo pakviestas 
konsulinės sovietų delegaci
jos vadovas J. Antipovas, kuris 
yra užsienio reikalų ministe
rijos konsulinio skyriaus virši
ninko pavaduotojas. Maskva 
staiga sustabdė nuo 1972 m. 
vykdytus trukdymus Izraelio 
radijo laidoms.

Rinkimai Australijoj
Australijos darbiečių prem

jeras Robertas Hawke buvo 
paskelbęs parlamento rinki
mus, norėdamas tapti trečią 
kartą iš eilės rinkimus laimė
jusiu darbiečių premjeru. 
Opozicinės partijos - libera
lų ir tautinė gyveno viltimi, 
kad šį kartą joms pavyks suda
ryti koalicinę konservatorių 
vyriausybę, premjeru pasirin
kus liberalų vadą J. Howardą. 
Balsuotojus jos viliojo paža
dais sumažinti pajamų mokes
tį, kai tuo tarpu premjeras R. 
Hawke, kadaise buvęs darbo 
uniju vadu, žadėjo tęsti lig
šiolinę varžtų politiką, sie
kiančią ekonominės gerovės 
Australijai. Rinkimus vėl lai
mėjo darbiečiai, netgi padidi
nę savo atstovų skaičių par
lamente.

Valdžios karuselė
Romoje atsistatydino laiki

najai . vyriausybei parlamen
to rinkimų laikotarpyje vado
vavęs krikščionių demokratų 
premjeras A. Fanfanis. Prez. 
F. Cossiga pakvietė krikščio
nį demokratą G. Gorią, ėjusį 
finansų ministerio pareigas, 
sudaryti koalicinę vyriausy
bę. Valdžios karuselėje tai bū
tų jau keturiasdešimt septin
tasis ministeriu kabinetas po
karinėje Italijoje. Kandida
tas į premjerus G. Goria yra 
jaunesnės kartos politikas, 
turintis tik 43 metus amžiaus. 
Jo vadovaujamai vyriausybei 
jau pritaria krikščionys de
mokratai, respublikininkai, so
cialdemokratai ir liberalai, 
bet vis dar yra pasišiaušę B. 
Craksio vadovaujami socialis
tai. Dėl jų nesutarimų su krikš
čionimis demokratais ir buvo 
paskelbti parlamento rinkimai 
birželio 14-15 d.d. Deja, jie ir 
vėl pasibaigė be rinkimus su 
atstovų dauguma laimėjusios 
partijos, palikdami nesibai
giančią koalicinės valdžios 
karuselę. Rinkimai tik išryški
no geroką komunistų partijos 
populiarumo sumažėjimą.
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Baltijos kraštų byla Amerikoje 
Dvi svarbios rezoliucijos JAV kongrese. Viena jau priimta, 
/ antrai telkiami rėmėjai

Kelionė per Pietų Ameriką

Kontrastų kraštas Čilė

JONAS MATULAITIS

Jungtinių Amerikos Valsty
bių kongresas kasmet priima 
daug naujų įstatymų, jų papil
dymų, įvairų rezoliucijų, ku
rių vienos išreiškia tik kon
greso nusiteikimų kokiu nors 
klausimu, o kitos turi įparei
gojančią galią. Krašto vyriau
sybei įpareigojančią galią tu
rinčios rezoliucijos vadinamos 
jungtinėmis (joint) rezoliuci
jomis. Kai jungtinės rezoliuci
jos identiški tekstai priimami 
senate ir atstovų rūmuose, pre
zidentas ją turi vykdyti arba 
gali vetuoti.

Jungtinių rezoliucijų prak
tikavimą JAV kongrese 1982 m. 
pradėjo Baltiečių laisvės lyga, 
pirmą kartą padariusi bandy
mą pravesti Baltiečių laisvės 
dienos rezoliuciją. Tą lygos 
paruoštą projektą vykdė anga
žuota viešųjų santykių Henna- 
ford bendrovė. Tai buvo nau
jovė, kuria kai kas nepasiti
kėjo ir tam projektui prieši
nosi. Nuo 1982 m. JAV kongre
sas kasmet tokią rezoliuciją 
priima, ir prezidentas pasi
rašo atitinkamą proklamaciją.

1987 metų proklamacija
Proklamacijos tekstas gan 

ilgas, bet verta susipažinti 
bent su ištraukomis:

“Istorikai, rašydami apie 
XX šimtmetį, suregistruos 
daugelį žmonijos tragedijų — 
pasaulinius karus, komunis
tinio ir nacinio totalizmo iš
kilimą, tautžudystę, karines 
okupacijas, bandymus sunai
kinti (tautų) kultūrinius bei 
etninius turtus, žmogaus tei
sių paneigimus, ypač religinės 
ir sąžinės teisių srityje. Isto
rikai taip pat suras, kad kiek
viena tų tragedijų ištiko ne
legaliai okupuotų Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos respub
likų žmones. Baltiečių lais
vės dienos proga kasmet mes 
susikaupiame, reikšdami tik
rą solidarumą su tais drąsiais 
žmonėmis, kurie, nepaisant 
visko, iki šiol (pasaulį) įtiki
no, kad jų dvasia išliko lais
va ir nepalaužta”.

Paminėjęs Ribbentropo-Mo- 
lotovo sutartį su jos baisiomis 
pasekmėmis, prezidentas Rea- 
ganas sako:

“Atlaikydami ištisus dešimt
mečius sovietų priespaudą ir 
brutalų žmogaus teisių panei
gimą, Baltijos kraštų žmonės 
tęsia savo kilnias ir taikias 
pastangas atgauti nepriklauso
mybę, laisvę ir žmogaus kilnu
mo pripažinimą . .. JAV vy
riausybė niekad nepripažino 
ir niekad nepripažins nelega
laus ir prievartinio inkorpo
ravimo į Sovietų Sąjungą. 
Jungtinės Valstybės neatlai- 
džiai gina Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos teisę egzistuoti 
kaip nepriklausomos valsty
bės. Mes panaudosime visas 
progas savo nusistatymu remti 
Baltijos tautų teisę į valsty
binę nepriklausomybę ir jų 
teisę vėl laisvai spręsti savo 
likimą be svetimųjų dominavi
mo, taip pat stengsimės paveik
ti ir Sovietų Sąjungą”.

Pasigirsta balsų, ypač iš tų, 
kurie nevertina Baltiečių 
laisvės lygos veiklos, kad ta 
kongreso rezoliucija — tai tik 
pasikartojąs šablonas, o pre
zidento proklamacija — ne
reikšmingas popieriaus lapas. 
Bet taip nėra. Kasmet pateik
tai Baltiečių laisvės dienos 
rezoliucijai reikia surasti 50 
rėmėjų senate ir 218 rėmėjų 
atstovų rūmuose. Jau vien ren
kant rėmėjus, kongreso na

riams pateikiama daug geros 
informacijos apie Baltijos 
kraštų būklę. Pati rezoliucija 
tampa oficialiu dokumentu, 
kad Amerikos žmonės per savo 
kongresą išreiškia nusistaty
mą, jog neužtenka okupacijos 
nepripažinimo, reikia Lietu
vai, Latvijai ir Estijai atsta
tyti valstybinį suverenumą.

Prezidento proklamacija tei
kia daug paguodos ir vilties 
pavergtiesiems. Nežinia kaip 
buvo šiais metais, bet pernai 
Reagano proklamacija Mask
voje ir okupuotoje Lietuvoje 
komunistinės spaudos ir radi
jo buvo sutikta pasipiktinimu 
ir keiksmais. Iš to Lietuvos 
lietuviai žino, kad išeivija 
jais rūpinasi ir kad laisvasis 
pasaulis nėra jų pamiršęs.

Kalbant apie tos rezoliuci
jos reikšmę, reikia priminti, 
kad šiais metais Kalifornijos 
ir Pensilvanijos valstijų sei
mai irgi tokias rezoliucijas 
priėmė.

Jungtinių Tautų rezoliucija
Šiuo metu JAV kongresui 

yra pateikta kita, vadinamoji 
Jungtinių Tautų rezoliucija. 
Jeigu ją kongresas priimtų, 
tai prezidentas būtų įparei
gotas oficialiai painformuoti 
visus Jungtinių Tautų narius, 
kad Amerika nepripažįsta Bal
tijos valstybių okupacijos, 
nurodant to nepripažinimo 
priežastis. Atstovų rūmuose 
tą rezoliuciją pateikė kon
greso narys Robert Doran iš 
Kalifornijos, senate — abu 
Mičigano senatoriai — Donald 
W. Riegle ir Carl Levin. At
stovų rūmų rezoliucija pasi
rūpino Baltiečių laisvės lyga, 
senato — JAV Lietuvių Bend
ruomenė. Šiuo metu abiejuose 
rūmuose jieškoma rezoliucijų 
rėmėjų.

Sovietų Sąjunga Amerikos 
prezidento oficialaus rašto 
Jungtinių Tautų nariams la
biau bijo, negu Baltiečių 
laisvės dienos proklamacijos, 
nes tuo būdu su Baltijos kraš
tų byla supažindinami Afri
kos ir Azijos kontinentai. 
1983 m. Baltiečių laisvės ly
gai pasisekė prezidento raštą 
Jungtinių Tautų nariams išrū
pinti be kongreso rezoliuci
jos. Tas raštas iššaukė piktas 
sovietų delegato Jungtinėse 
Tautose reakcijas ir tuo būdu 
Baltijos valstybių bylą dar la
biau išreklamavo.

Yra įvairių būdų laisvajame, 
o taip pat ir sovietų dominuo
jamame pasaulyje kelti Balti
jos valstybių bylą. Sovietai 
norėtų, kad ta byla būtų pa
miršta, ir niekas apie tai ne
kalbėtų. Kiekvienas nusikaltė
lis nenori, kad jo nusikaltimas 
būtų keliamas viešumon. Bal
tiečių laisvės lygos sumany
tos ir JAV Lietuvių Bendruo
menės stipriai remiamos kong
resinės rezoliucijos yra geras 
būdas sovietų nusikaltimams 
kelti viešajame pasaulio fo
rume. Geras būdas ir todėl, 
kad tame procese gali daly
vauti kiekvienas geros valios 
lietuvis ar bent auka paremti.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists

1 551 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1 A5 

(prie Lietuvių namų)
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Paskutinį rytmetį Cuzco 
mieste krauname lagaminus ir 
džiaugiamės važiuodami į 
aerodromą skridimui į Lima 
miestą, o iš ten jau į Santiagą 
Čilėje. Vos tik atskridom į tuos 
miestus, visų savijauta iš kar
to pagerėjo ir visi skausmai 
dingo kaip nebuvę. Pasijutom 
vėl sveiki esą.

Santiago miestą pasiekiame 
tuoj po pietų. Orauostyje ma
žas judėjimas. Gatvėse švaru 
ir nesimėto popieriai. Pats 
miestas išsistatęs slėnyje 
tarp kalnų, o per miesto vi
durį teka gan srauni Mapocho 
upė. Kiek važiuojant iš ora- 
uosčio matyti, tai turtingas 
žemės ūkio kraštas, nes į me
tus gauna du derlius. Čilė turi 
12 mil. gyventojų, o Santjagas 
— 4 mil.

Čilės respublika yra kont
rastingas kraštas, turįs 2.630 
mylių ilgio ir vos 110 mylių 
pločio. Pusę krašto ploto už
ima Andų kalnai, todėl krašte 
klimatas labai įvairus.

Apsistojame naujame vieš
butyje “San Cristobal”, kur pro 
langą matyti puikus reginys į 
miestą ir kalnų keteras, ap
dengtas sniegu. Į kai kurias 
kalnų viršūnes kursuoja ka
bantieji ant lyno vagonėliai.

Sekančią dieną autobusu at
liekam kelionę į 70 mylių ats
tu esančius du miestus Vina 
del Mar ir Valparaiso. Palie
kame Santiago miestą ir Pan 
American keliu pasileidžiam 
pajūrio link. Tenka pravažiuo
ti ir Santiago vardo slėnį, 
kur labai derlinga žemė. Per
važiavus kalnų grandinę, vėl 
slėnys su dirbama žeme. Van
duo drėkinimui gaunamas iš 
upės, kalnų sniego, o podirvio 
vanduo vos 6 pėdų gylyje leng
vai pasiekiamas. Pakelėse že
mė gražiai įdirbta ir matėsi 
laukuose betrūsią žmonės.

Provincijoje
Plentu bevažiuojančius mus 

pralenkia didelė grupė dvi
ratininkų lenktyniautojų lydi
ma policijos, kuri sustabdo vi
sus važiuojančius, kad praleis
tų sportininkus. Vėliau prava
žiuojam antrą ir trečią kalnų 
grandinę, kur jau nedirbama 
žemė apaugusi mažais krū
mais. Pakelėje didžiuliai ak
menų luitai guli išrikiuoti 
prie kelio. Nusileidus į slėnį 
prie vandenyno matyti išplė
tota daržininkystė su augina
mų svogūnų ir artišokų plotais. 
Taipgi avocado medžiai ir gė
lės pardavimui gausiai augi
nami. Čia vadovas Bernardas 
plačiau papasakoja apie Čilės 
problemas, surištas su buvusio 
prezidento Alende nuvertimu 
ir prezidento Pinochet dabar
tine karine diktatūra.

Iki 1967 m. beveik visą Či
lės dirbamą žemę valdė apie 
1000 turtingų šeimų. Kai kurie 
savininkai turėjo iki 300.000 
akrų žemės. Patys nedirbo, bet 
pernuomuodavo mažais skly
peliais bežemiams, kurie gy
veno nežmoniškame skurde. 
1970 m. išrinkus prezidentu 
Salvador Alende, buvo pada
ryta žemės reforma; stam
biems žemvaldžiams palikta 
po 10.000 akrų, o kita buvo nu
savinta be atlyginimo. Pra
džioje žemę dalino bežemiams 
kooperatyvų pagrindu pagal 
šeimos dydį. Vėliau žemės ne
bedavė ūkininkams, steigė 
valstybinius ūkius, kur žemė 
priklausė ne ūkininkams, bet 
valstybei. Ūkininkai turėjo 
bernauti valstybei, kaip pir
miau žemvaldžiui.

Kartu buvo nusavinti ir ban
kai, pramonės įmonės, kasyk
los, paskiriant nepatyrusius 
vadovus, kurie krašto ekono
miją privedė prie suirutės ir 
bankroto. Kilo streikai ir ne
pasitenkinimas. Dėl to 1973 m. 
generolas Augusto Pinochet 
nuvertė marksistinį preziden
tą. Jis dabar valdo kraštą 
kieta ranka, bet kraštas įgavo 
politinį pastovumą, išnyko 
streikai, ekonomija pradeda 
atsigauti, grįžo tvarka, sau
gumas ir jaučiamas pasitikėji
mas ateitim.

Dabartinė būklė
Dabartinis režimas pagal

bos ūkininkams valstybiniu 
mastu neteikia ir išdalintos 
žemės nebegrąžino stambie
siems savininkams. Ūkininkų 
dauguma patys per kooperaty
vus tvarkosi. Vadovas sako: 
nors ir diktatūra, bet galima 

gyventi ir be demokratinių 
laisvių, nes atstatyta tvarka 
ir saugumas. Dabar turistams 
Čilė yra saugiausias kraštas, 
kur be pavojaus gali vaikščio
ti gatvėse, nebūsi užpultas ar 
apiplėštas. O mums važiuojant 
į šį kraštą priešiška spauda 
rašė, kad krašte siaučia suiru
tė, vyksta streikai ir gatvių 
kovos. Nieko panašaus mes ne
matėme ir jokių gatvės nera
mumų nepastebėjome.

Pajūrio miestai
Priartėjam prie Ramiojo 

vandenyno. Kelias veda pajū
riu. Mažas miestukas su namu
kais, prie kurių daug žydinčių 
gėlių. Pajūryje toks namukas 
su dviem miegamais kainuoja 
50.000 dol. Vanduo jūroje šal
tas, nes ir vasaros metu nesie
kia daugiau 60°F. Todėl čia 
daugiau kaitinasi saulėje, 
negu taškosi jūroje. Pajūrys 
labai akmenuotas, ir. uolos 
nusileidžia į jūrą, todėl tik
ro paplūdimio beveik nėra. 
Vienoje vietoje netoli pakran
tės jūroje ant uolų susimetusi 
jūros liūtų kaimenė guli ir 
triukšmą kelia. Autobusas su
stoja, ir visi puolam nuotrau
kų daryti.

Sustojame Vina del Mar ku
rortiniam mieste, kuriame su 
gretimu Valparaiso miestu yra 
400.000 gyventojų. Čia iš sos
tinės Santiago suvažiuoja ato
stogų metu, kurios prasideda 
per Kalėdas, ir būna didelis 
susigrūdimas. Prie viešbučio, 
kur valgome pietus, dalis gra
žaus paplūdimio su smėliu, 
bet žmonių vos vienas kitas 
braido po vandenį, o saulėje 
begulinčių irgi nedaug, nes 
lapkričio mėnuo dar nėra se
zonas.

Antroje įlankos pusėje, vos 
keli žingsniai nuo Vina del 
Mar, jau Valparaiso miestas 
ir uostas — antras savo dydžiu 
Čilėje. Švarios gatvės su pal
mių alėjom. Mieste trys univer
sitetai. Matosi daug medinių 
namų, kurie geriau išlaiko že
mės drebėjiihus. Ypatingai 
stiprus žemės'drebėjimas įvy
ko 1906 in., kai žuvo 4.000 žmo
nių. Bevaikščiojant gatvėmis, 
kai saulė išlenda pro debesis, 
kaitina virš 80°F, bet pajūrio 
pavėsyje, kur siaučia vėjas, 
visai nešilta.

Po pietų pervažiuojam Val
paraiso miestą ir sustojame 
ant kalno prie jūrų akademi
jos ir muziejaus. Vadovas per
spėja, kad nedarytume nuo
traukų akademijos, nes sako, 
režimas jautrus visiem kariš
kiem objektams. Nuo kalno gra
žus reginys į uosto rajoną ir 
jūrą su visu miestu. Kiek pasi
gėrėję tuo reginiu, grįžtame 
jau kitu keliu į Santiago mies
tą. Po gerų pietų su vynu, au
tobuse snausdami, paliekam 
pakelėje vargingas kaimiečių 
lūšneles, pralendam pro il
giausią Čilės tunelį (daugiau 
kaip dviejų mylių ilgio) ir pa
siekiam viešbutį.

Kitą dieną lankome svarbes
nes Santiago miesto vietas ir 
gyvenamus rajonus. Tuose ra
jonuose žmonės pasiskirstę 
pagal savo pajamas. Metinės 
pajamos vidutiniškai yra 2.600 
dol. Mažiausias mėnesinis at
lyginimas — 60 dol., geriau už
dirbantis gauna 100-150 dol. 

Čilės sostinėje Santiago Don Pedro de Valdiva paminklas, už kurio maty
ti miesto rotušė, apgriauta žemės drebėjimo, dabar remontuojama

Tačiau reikia uždirbti iki 500 
dol., kad pajėgtum gyventi vi
durinės klasės rajone. Kurie 
nepajėgia mokėti tokios nuo
mos, turi glaustis kalnų papė
dėje suręstose trobelėse. Dau
gelis vedusių vaikų gyvena 
kartu su savo senais tėvais, 
nes labai gerbia šeimos vyres
niuosius. Tuo būdu kai kuriuo
se namukuose gyvena didelės 
šeimos — iki 13 asmenų. Čilėje 
yra pareiga vaikams išlaikyti 
savo tėvus. Pragyvenimas nėra 
lengvas, nes infliacija siekia 
20% ir bedarbių yra 15%.

Santjagas labai didžiuojasi 
turimu požeminiu traukiniu. 
Vadovas visą mūsų grupę pa
vėžina šiuo traukiniu per dvi 
stotis. Požemio stotyse įreng
tos įvairios krautuvės, resto
ranai, sienos išklotos dailio
mis plytelėmis. Nors buvo die
nos metas, bet daugybė žmo
nių važiavo šiuo traukiniu. 
Tad atsisėsti nebuvo galimy
bės — teko stovėti. Traukinys 
nešasi dideliu greičiu, labai 
trumpai stabtelėdamas stoty
se, tad reikia skubėti, kad 
suspėtum laiku išlipti.

Pasivažinėję požeminiu 
traukiniu, vykstame į St. Cris
tobal kalną, iškilusį 1.000 pė
dų virš Santiago, kurio viršū
nėje stovi daili Marijos statu
la, ištiesusi rankas į apačio
je esantį miestą. Ši statula 
sveria 36 tonas, nulieta iš va
rio ir nudažyta baltai. Ją do
vanojo Prancūzija 1904 m. Kal
ne įrengtas gražus parkas, gė
lynai, platūs laiptai veda iki 
statulos papėdės, kuriais rei
kia gerokai palypėti, kol pasie
kiama pati statula. Matyti ir 
eukaliptų medžių, kurie atvež
ti iš Australijos ir gerai pri
sitaikę prie šio krašto klima
to. Nuo statulos papėdės būtų 
gražus reginys į miestą, jei ne 
jį dengianti migla.

Dar apžiūrime Enotegą — 
vyno muziejų, kur įvairių rū
šių vyno bonkos surikiuotos 
per du aukštus. Gauname ir vy
no nemokamai paragauti, tad 
išeiname gerai nusiteikę.

Atvažiuojame į pagrindinį 
miesto skverą su katedra ir ki
tais publikos pastatais. Šone 
gražiai prižiūrimas parkas su 
didžiuliais medžiais, suoliu
kais publikai pasėdėti. Teko 
pastebėti važiuojant per Pie
tų Amerikos miestus,kurie bu
vo ispanų valdomi, kad jų vi
sų skverai labai vienodo sti
liaus ir išplanavimo. Pamatei 
vieną sostinę, tai ir kitame 
krašte tą patį matysi. Tas vie
nodumas susimaišo ir nepajė
gi atsiminti, kuo kurios sosti
nės vidurmiestis ypatingas.

Vadovas Bernardas daug pa
sakoja, iškeldamas prieš dik
tatūrinę valdžią faktų, bet 
nebijo, nors hera tikros de
mokratijos, bet už atvirą kal
bą matyti nenukenčia. Dar su 
juo pervažiuojame pagrindi
nes miesto aikštes, parodo 
pėsčiųjų gatvę, kuri užtvindy
ta kaip lava einančių į abi pu
ses žmonių. Atrodo, kad niekas 
nedirba. Dar paskutinis stab
telėjimas juodojo azulo dirb
tuvėje, kurioje apdirbamas 
brangus Čilės ir Afganistano 
akmuo.

Popiet — į orauostį skry
džiui Argentinon. (Bus daugiau)

Vasario 16 gimnazijos naujojo bendrabučio pastatą pašventinęs kardino
las dr. HERMANN VOLK sveikinasi su Hesseno socialinių reikalų minis
ters KARL H. TRAGESER. Tarp jų - ev. kunigas FRICAS SKĖRYS ir 
kat. kunigas ALFONSAS BERNATONIS Nuotr. iš vokiečių spaudos

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

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

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

Testamentines ir kitas,aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.
Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 

lietuvybei išeivijoje!”

AfA 
STASIUI SMALINSKUI 

mirus,

jo brolį STEPĄ ir šeimą Detroite nuoširdžiai 
užjaučiame -

E. P. Žuliai s. V. Aušrotai
J. C. Kūrai

AfA 
MYLIMAI MAMYTEI 

ŽUKAUSKIENEI
mirus Suvalkų trikampyje, 

jos sūnų ALBERTĄ ŽUKAUSKĄ liūdesio valandose 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

P. Pužauskas
J. Ažubalis

B. Degutis
K. Pečiulis

PADĖKA
Mūsų mylima žmona, motina, senelė ir prosenelė

a. a. KONSTANCIJA SMILGIENĖ
mirė 1987 m. gegužės 19 d., Vancouver, B.C.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįsta
miems, pagerbusiems valionę savo gausiu atsilankymu lai
dotuvių namuose šventovėje, palydėjusiems į amžino poilsio 
vietą ir dalyvavusiems šermenų pietuose.

Ačiū karsto nešėjams: E. Gumbeliui, J. Macijauskui, dr. 
J. Sakalauskui ir V. Skabeikiui.

Gili padėka už gražius ir jautrius atsisveikinimo žodžius 
kalbėjusiems kapinėse: ''Dainos" vieneto vardu - L. Maci
jauskienei, KLB Britų Kolumbijos apylinkės vardu - pirm. dr. 
J. Sakalauskui ir klubo ''Bebras” vardu - pirm. V. Skabeikiui.

Nuoširdus ačiū už velionės intencija užprašytas Mišias: 
R. ir E. Girdauskams, E. Mačiulaičiams ir D. Radzevičienei, 
gyvenantiems Toronte, ir I. ir V. Žmuidzinams, gyvenantiems 
Ročesteryje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pareiškusiems mums 
užuojautą žodžiu, raštu ir spaudoje. Taip pat dėkojame 
atsiuntusiems gėles: O. Gulbinienei, E. ir A. Kvietinskams, 
KLB Britų Kolumbijos apylinkės valdybai ir visiems, vietoj 
gėlių aukojusiems lietuviškoms organizacijoms, tuo būdu 
įvertinote gilią velionės meilę tėvynei Lietuvai.

Jums dėkingi liūdintys -
vyras Albinas, duktė Adelė Šmitienė 
vaikaičiai - Vida Greene ir šeima 
Ričardas Šmitas ir šeima

Canabtan Srt jtlcnioiialsi Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada. Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms 
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visų meniškų darbų 

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529
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Amerikos teismai pasitarnauja sovietams
Įžvalgus amerikiečio straipsnis mėnraštyje “Freedom at Issue”

Niujorko kas du mėnesius 
leidžiamame žurnale “Free
dom at Issue” 1987 m. gegužės- 
birželio laidoje buvo išspaus
dintas Rockford instituto vice
prezidento Michael Warder 
straipsnis apie JAV ir Sovie
tų Sąjungos bendradarbiavi
mą traukiant įtariamus karo 
nusikaltėlius teismo atsako
mybėn. Jis rašo:

“Jungtinių Amerikos Valsty
bių teisingumo departamento 
specialių tyrinėjimų įstaigos 
OSI (“Office of Special Inves
tigations”) pasiuntinys kas
dien keturis kartus išvyksta 
iš šios įstaigos. Jis paprastai 
užsuka į sovietų ambasadą už 
kelių blokų, kur jis pristato 
ir paima dokumentus. Šitoks 
bendradarbiavimas palengvi
na pagyrimo vertą įtariamų 
Antrojo pasaulinio karo nu
sikaltėlių teisminį procesą 
nuspręsti, ar imigruodamas 
asmuo sakė tiesą užpildyda- 
mas anketas apie savo gali
mus karo nusikaltimus. Tai 
yra vienintelis JAV teismų 
tikslas. Jeigu teismas nu
sprendžia, kad įtariamas as
muo yra kaltas, tai tada jam 
yra atimama pilietybė ir pra
sideda ištrėmimo byla. (. . .) 
JAV ir Sovietų Sąjungos bend
radarbiavimas sujungia jų val
džias kovai prieš senstančius 
JAV piliečius, kurie pateko į 
sūkurį kovų tarp Stalino ir Hit
lerio dėl vidurio Europos kon
trolės.

Asmenims, įsivėlusiems į 
šias bylas, kyla daug neleng
vai išsprendžiamų klausimų. 
Ne tik sunku yra surasti liu
dininkus ir remtis jų netobu
la atmintimi, bet dar priedo 
reikia neužmiršti Antrojo pa
saulinio karo ir holokausto 
traumos.

Ar mes turėtume teisti ka
ro nusikaltėlius? Šis dalykas 
turėtų būti visiškai aiškus: 
šių nusikaltimų žiaurumas rei
kalauja teigiamo atsakymo. 
Čia neturėtų galioti laiko ri
bos statutas. Vis dėlto, ban
dant pasmerkti arba išteisinti 
įtariamus karo nusikaltėlius, 
kaip istorija rodo, iškyla rim
tos problemos. Reikia apsvars
tyti sąlygas, kuriose tariami 
kolaborantai veikė, apžvelgti 
tada buvusias aplinkybes, pa
tikrinti ankstyvesnes karo nu
sikaltimų įvertinimo pastan
gas ir tik tada įvertinti mūsų 
dabartinius bandymus”.

M. Warder rašo: 1948 m. iš- 
vietintų asmenų akte, pagal 
kurį 400,000 išvietintų asme
nų iš Baltijos kraštų, Lenki
jos, Ukrainos, Rumunijos ir 
Jugoslavijos atvyko į JAV, pa
sakyta, kad asmenys, kurie 
bendradarbiavo su naciais ci
vilinių asmenų persekiojime 

Po Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmių Romoje Šv. Petro bazilikoje žygiuoja per aikštę pakiliai nusiteikę 
dvasiškiai. Iš kairės: kan. KAZIMIERAS GASČIŪNAS, vyskupas ANTANAS VAIČIUS - abu iš Telšių, išeivijos 
lietuvių vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM Nuotr. “L’Osservatore Romano”

arba savanoriškai kovojo jų 
pusėje, negali imigruoti į JAV, 
— tačiau, atsižvelgiant į to 
meto sąlygas, sunku yra pada
ryti sprendimą. Autorius pri
mena atvejus ukrainiečių na
cionalistų vado Banderos, ku
rio partizanai kovojo ir prieš 
Staliną, ir prieš Hitlerį, vo
kiečių paimtų į belaisvę rau
donarmiečių, kuriems grėsė 
bado mirtis, jeigu jie nestos 
į vokiečių kariuomenę, ir trijų 
žydų (Friedman, Tencer ir 
Lewy), kurie buvo geto bei 
konclagerių policininkais, ir 
mušė žydus.

Žymiausių nacių karo nusi
kaltėlių teismas įvyko 1945-6 
m. Niurnberge. Šis teismas, 
autoriaus nuomone, sukėlė eti
nių ir teisinių problemų. Jis 
pateikia du pavyzdžius: vienas 
iš keturių “karo nusikaltimų 
buvo karo suokalbis. Bet argi 
ne Stalinas su Hitleriu 1939 
m. sąmokslavo sukelti karą 
Rytų Europoje? O kaip su Ka- 
tyno žudynėmis, kur tūkstan
čiai lenkų karininkų belais
vių buvo išžudyti? Niurnber
go teisme šį nusikaltimą so
vietų prokuroras R. Rudenka 
bandė priskirti vokiečiams, 
bet kadangi visi įrodymai liu
dijo, kad tai įvykdė sovietai, 
teisėjai nusprendė šios bylos 
neminėti.

Etinę problemą taip pat su
daro ir OSI direktorių Walter 
Roehler ir Allan Ryan kolabo- 
racija su sovietais. Nuvykę į 
Sov. Sąjungą juodu kalbėjosi 
su prokuroru R. Rudenka, ku
rio vadovaujami enkavedistai 
1953 m. žudė Vorkutos konc- 
lagerio kalinius. OSI atstovai 
taip pat kalbėjo su kitu sovie
tų prokuroru A. Rekunkovu, 
kuris ištrėmė Sacharovą į va
kariečiams uždarą Gorkio 
miestą. Po pirmojo OSI direk
torių vizito Sovietų Sąjungo
je pastaroji pradėjo invaziją 
į Afganistaną. Straipsnio au
torius rašo: “Nepaisant to bu
vo susitarta dėl bendradarbia
vimo. Susitarimo smulkmenos 
nėra žinomos, nes joks rašytas 
sutarties dokumentas, kuriuo 
gynimo advokatai arba viešoji 
publika galėtų pasinaudoti, 
nebuvo paskelbtas. Ligi šio 
susitarimo JAV jokių sovieti
nių dokumentų arba liudiji
mų karo nusikaltėlių pajieš- 
kose nepriimdavo. (...).

Priežastys, dėl kurių sovie
tai ėmė jieškoti nacių kolabo
rantų, labai mažai arba ir nie
ko bendro neturi su holokaus
tu. Faktinai tai Stalinas ir jo 
įpėdiniai rodė pastovų anti
semitizmą. Norėdamas gauti 
vakariečių pagalbą, Stalinas 
karo metu įsteigė priešfašis- 
tinį žydų komitetą, kuriam va
dovavo Solomon Mikhoels. Po 

karo Stalinas ėmė su patosu 
kalbėti apie žydų “bešaknį 
kosmopolitizmą” ir šiam posa
kiui prieštaraujantį “buržua
zinį nacionalizmą”.

1948 m. Mikhoels buvo pa
stumtas po sunkvežimio ra
tais. Kaip Raul Hilberg kny
goje "Europos žydų sunaikini
mas” pabrėžia, sovietai Hit
lerio koncentracijos stovyk
lomis beveik visai nesidomė
jo. Jų Niurnbergo teismui pri
statytame pradiniame karo 
nusikaltėlių sąraše buvo be
veik vieni Rytų fonto karinin
kai ir Rytų krašto adminis
tratoriai”.

Sovietų antisemitizmas ne
mirė kartu su Stalinu. Žydai, 
pagal sovietų propagandą, pa
tys buvo kalti dėl holokaus
to. Tai buvo pakartota sovie
tų 1985 m. išleistoje “Balto
joje knygoje”, kuri, pagal 
straipsnio autorių, yra pikto 
antisemitizmo pavyzdys.

Michael Warder manymu, 
sovietams ne tiek rūpi pa
traukti tariamus karo nusi
kaltėlius teismo atsakomy
bėn, kiek panaudoti tuos teis
mus savo politiniams tiks
lams ir tuo diskredituoti 
išeivius iš Sovietų Sąjun
gos, kurie dažnais atvejais 
pateikia apie juos neigiamą 
informaciją.

Straipsnio autorius cituo
ja ištrauką iš Ladislavo Bitt- 
mano knygos “KGB ir sovietų 
disinformacija”: “Tikri poli
tiniai pabėgėliai iš Sov. Są
jungos buvo visada sovietų 
valdžios atsikeršijimo taiki
niais. Jie tam panaudoja visą 
spektrą įvairių metodų, pra
dedant gandais bei klastoji
mais, baigiant pagrobimais ir 
žudymais”.

Sovietų propaganda taip 
pat kaltina ir JAV dėl taria
mų karo nusikaltėlių globo
jimo. Straipsnio autorius ra
šo: “Sovietų pastangos pa
traukti karo nusikaltėlius 
teismo atsakomybėn nėra visų 
pirma teisingumo jieškojimas; 
vietoj to karo nusikaltėliai 
yra lyginami su ‘tėvynės iš
davikais’, ir visuomenė yra 
vėl perspėjama nebendradar
biauti su priešais, tai yra 
Vakarų pasauliu, o ypač JAV”.

Net saikingas alkoholio kiekis kenksmingas
Per daug alkoholio, aišku, yra 

blogas dalykas. Tarp kitų daly
kų jis naikina kepenis ir žaloja 
smegenis. Sakoma, kad saikingas 
alkoholio vartojimas nėra kenks
mingas. Bet taip nėra — tvirtina 
dvi neseniai atliktos studijos, 
kurios rodo, kad maži ir saikingi 
alkoholio kiekiai gali sukelti mo
ters krūtų vėžį. Mažiau nei vienas

Savo straipsnyje Michael 
Warder pateikia pavyzdžius 
sovietų dokumentų klastoji
mo, liudininkų nepatikimu
mo ir prokurorų neleidimo 
advokatams išklausinėti liu
dininkus. Kol kas joks liu
dininkas neatvyko į JAV, kur 
be sovietų valdžios spaudimo 
galėtų laisvai liudyti.

Dėl tų priežasčių straips
nio autorius siūlo padaryti 
šiuos pakeitimus:

1. JAV kongresas turėtų iš
leisti įstatymą, kad Amerikos 
piliečiai dėl karo nusikalti
mų būtų teisiami JAV-se. 2. Įta
riamieji karo nusikaltėliai 
turėtų būti teisiami krimina
linio proceso teisme, dalyvau
jant prisiekusių teismui. 3. 
Įrodymai, vengiant sovietinių 
manipuliacijų, turėtų būti pa
teikti pagal JAV teismų reika
lavimus. 4. Jeigu dėl ligos ar
ba senyvo amžiaus reikėtų liu
dininkus apklausinėti Sov. Są
jungoje, tai turėtų būti pada
ryta JAV ambasados priežiūro
je. 5. Žinant, kad sovietai 
klastoja dokumentus, advoka
tai turėtų teirautis, iš kur 
tie dokumentai atsirado. 6. 
Asmenys, kuriuos OSI įtaria 
padarius nusikaltimus, turė
tų apie apklausinėjimą gauti 
pranešimą iš anksto raštu, kad 
turėtų laiko susirasti advo
katą.

Michael Warder savo straips
nyje primena ir sovietų pa
darytus nusikaltimus: 1930 m. 
sovietai badu numarino 5-7 mi
lijonus ukrainiečių valstie
čių, milijonai buvo nužudyti 
per vad. “valymus” ir 400.000 
grįžusių į Sov. Sąjungą belais
vių — raudonarmiečių buvo 
įvykdyta mirties bausmė. Savo 
straipsnį autorius baigia taip:

“Mažiausiai, ką Amerikos 
valdžia galėtų padaryti, tai 
sumažinti nešvarius santy
kius tarp mūsų ir sovietų tei
singumo sistemų. Bendradar
biaujant su valdžia, kuri yra 
pati kalta dėl masinių karo 
nusikaltimų, ir teisiant Ame
rikos piliečius, reikia grieb
tis didelio atsargumo ir rū
pestingumo. Kitaip būtų pasi- 
biaurėtina. Statyti į pavojų 
Amerikos teisingumą yra ken
kimas politinei mūsų siste
mai”. J.B.

stiklelis kas antrą dieną padidi
na krūtų vėžio riziką beveik 50%.

Nauji duomenys yra sukrečian
tys: viena iš 11 moterų gali gauti 
krūtų vėžį. Šios studijos įjungė 
alkoholį į kitų veiksnių eilę — 
pažengusį amžių, ankstyvas mėne
sines, vėlyvą mėnesinių sustoji
mą, vėlyvą kūdikio gimdymą ar jo
kio kūdikio nebuvimą, motiną ar
seserį, sergančias šia liga. Mote
rys negali pakeisti šių veiksnių, 
bet gali pakeisti alkoholio varto
jime. Tai ir siūlo autoriai straips
nių, išspausdintų “New England 
Journal of Medicine”.

Harvardo studija, analizavusi 
krūtų vėžį tarp 89,538 gailestin
gų seserų per ketverius metus, 
rodo, kad moterims, išgeriančioms 
daugiau kaip devynis stiklelius 
per savaitę rizika yra didesnė 
60% už negeriančias moteris. Nuo 
trijų iki devynių gėrimų per sa
vaitę rizika padidėja 30%.

Vėžio instituto mokslininkai, 
studijavę 7,188 moteris per de
šimt metų, priėjo dai- liūdnesnę 
išvadą: išgėrimas alaus tik du 
trečdalius butelio per savaitę 
padidina riziką 40%. Išgėrimas 
iki trijų stiklelių per savaitę 
padidina riziką 50%, o daugiau 
kaip trijų — padidina riziką 60%.

Kitoje studijoje kai kurie moks
lininkai nustatė, kad neigiama 
alkoholio įtaka daugiausia pri
klauso nuo moters gėrimo istori
jos iki 30 metų.

Žinomas epidemiologas Saxon 
Graham, kurio vedamasis straips
nis lydėjęs studijas, paskelbtas 
“New England Journal of Medi
cine”, sako, kad ir moterys be ži
nomų rizikos veiksnių turėtų gerti 
labai saikingai arba visiškai ne
gerti. (“U.S. News a. World Re
port" 1987. V. 18).

Paruošė J. Str.

Optical Studio
OPTIKAS R. SCHMID
1586 Bloor Street West,
Toronto. Ont M6P 1A7 

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugstos 
kainos. Gaunami kontakto lesiai 

(contact lenses)

Šv. Tėvas JONAS-PAULIUS II sveikinasi su lietuviais maldininkais audiencijų salėje 1987 m. birželio 27 d. Iš 
dešinės: M VAITONIENĖ iš Hamiltono, Anapilio sodybos korporacijos ir Lietuvos kankinių parapijos tarybos 
pirmininkas J. ANDRULIS, “Tėviškės žiburių" administratorė S. ANDRULIENĖ ir kt. “L’Osservatore Romano”

Du sovietiniai teismai Sibire
Vietname buvo teisiamas lenkas, kitame - lietuvė, dabar gyvenanti Kanadoje

Pavyzdinis teisinas
1943 metai. Jau visai besi

baigiant darbams pagalbinia
me ūkyje, pasklido gandas, 
kad ateinantį sekmadienį į 
Ustlochčimą atvažiuoja pa
vyzdinis teismas. Teis Ščig- 
lą, lenką iš Lenkijos už vals
tybinio turto grobstymą. Žmo
nės kalbėjo, kad tas pagrob
tasis valstybinis turtas buvo 
10 bulvių.

Ustlochčime gyveno iš viso 
tik dvi lenkų šeimos, atvežtos 
iš Lenkijos anksčiau už mus: 
Ščiglas su antrąja žmona ir 
pirmosios žmonos sūneliu bei 
antras labai aukštas ir laibas 
vyras su šeima. Sakydavo, kad 
tie abu lenkai yra buvę Lenki
jos armijos karininkai.

Jau šeštadienį į “daržinę” 
(taip mes vadindavom didelį 
tuščią baraką) prinešė daug 
suolų, kelias kėdes ir stalą. 
Sekmadienio rytą per barakus 
perbėgo komendante, primin
dama, kad būtinai reikia nu
eiti pažiūrėti, kaip bus teisia
mas Ščiglas už valstybinio tur
to grobstymą.

Mes ir be jos žinojom, kad į 
teismą nenueiti negalima, nes 
nebuvusius teismo posėdyje 
persekios, ypač, jei į teismą 
susirinks mažai žmonių. Žino
jom taip pat, kad kaltinamąjį 
tikrai nuteis. Tik neaišku ku
riam laikui.

Žmonės į teismą ėjo gana 
gausiai. Galėjau truputį ir 
pasivėluoti. Svarbu tik, kad 
valdžia pastebėtų, kad buvau. 
Kai nežymiai įslinkau į vadi
namąją teismo salę ir atsisto
jau prie sienos netoli durų 
greta man mažai pažįstamų 
moterų, teismo procedūra jau 
baigėsi. Žmonių “daržinėje” 
buvo daug. Visi ant suolų net 
nesutilpo. Aš stovėjau taip, 
kad mačiau tik teisiamojo nu
garą. Greta jo, ant to paties 
suolo, sėdėjo enkavedistas, o 
kiek tolėliau Ščiglienė ir pir
mosios Ščiglo žmonos sūnelis, 
septynerių ar aštuonerių me
tų berniukas.

Priešais už raudona medžia
ga apdengto stalo teisėjas, o 
iš abiejų jo šonų tarėjos, pa
gyvenusios moterys, susiraukš- 
lėjusiais ir piktais veidais su 
skarelėmis ant galvos. Jokio 
advokato.

Man įėjus, teisėjas, labai 
trumpai pasitaręs su tarėjo
mis, pasilenkė šiek tiek į prie
kį ir Ščiglą kažko paklausė. 
Tas paskubom atsakė. Nei 
klausimo, nei atsakymo neiš
girdau. Tada teisėjas gana gar
siai pasakė:

— Fsio jasno (viskas aišku).

Po to teisėjas ir tarėjos 
pakilo nuo stalo ir išėjo pasi
tarti. Žinojom, kad sugrįžę pa
skelbs sprendimą. Didžioji 
dauguma laukė to sprendimo 
įsitempę. Neilgai trukus tei
sėjas ir tarėjos sugrįžo. Tei
sėjo rankose baltavo popie
riaus lapas. Iškilmingu bal
su jis liepė visiems, esantiems 
“salėje”, atsistoti ir ėmė skai
tyti sprendimą.

Visi sakiniai, kurie reika
lingi teismo protokole ir pa
ragrafai pagal kuriuos Ščiglas 
buvo teisiamas, slydo pro ma
no ausis, nepalikdami pėdsa
ko. Ypač, kad kai kurių saki
nių visai nesupratau. Laukiau 
paties sprendimo. Jis buvo 
toks: Ščiglas nuteisiamas at

likti bausmę stovykloje vie- 
nerių metų laikotarpiui.

— Juk tai mirties bausmė, 
šmėkštelėjo mano galvoje. 
Nė vienas, kuris gavo metus 
stovyklos, nebesugrįžo. Varg
šas Ščigliukas. Jis bus grynas 
našlaitis, nes pamotė jo neken
čia.

Enkavedistas davė ženklą 
Ščiglo žmonai, kad atsisvei
kintų su vyru. Ščiglienė, kaip 
negyva lėlė pabučiavo vyrą ir 
pasitraukė į šalį. Dabar tėvo 
kaklą apkabino liesos, plonais 
pirščiukais mažojo Ščigliuko 
rankutės. Jis glaudžiai, glau
džiai prisispaudė prie tėvo, 
tartum norėdamas į jį įsisiurb
ti, kad jokia jėga jo negalėtų 
atplėšti. Po valandėlės senis 
Ščiglas švelniai nuėmė ber
niuko rankutes nuo savo kak
lo, apkabino sūnelio pečius ir 
tyliai jam kalbėjo.

Žmonės ėmė kilti iš savo vie
tų. Dvi moterėlės iš Lietuvos 
ėjo pro mane durų link. Viena 
iš jų pasakė:

— Man labiausiai gaila to 
vaikelio “siratėlės”. — Ir nu
braukė pirštu per skruostą 
nuriedėjusią ašarą. Ir man 
buvo Ščigliuko labai gaila.

Visi ėjo iš “salės” ir aš iš
ėjau. Ščiglas stovykloje mirė.

Ir mane teisė
Atėjo 1943 m. žiema. Mūsų 

brigadą išvarė miško kirsti. 
Šį kartą toli nuo namų. Kol 
nukėblindavom į kirtavietę, 
praeidavo geras pusvalandis 
ar kiek daugiau. Kol grįžda- 
vom, taip pat. Mano gerieji, 
smagieji veltinukai pirmieji 
pajuto, kad tai tolimas kelias. 
Jų padai, ypač kulnai, ėmė plo
nėti, kol vieną dieną prakiu
ro. Nunešiau taisyti (visokią 
avalynę taisydvo lietuvis trem
tinys, kurio pavardės nebeat
simenu). Į darbą tą dieną, sa
vaime aišku, neišėjau, nes ki
tokio šilto apavo neturėjau. 
Kai komendante ateis patik
rinti, pasakysiu tiesą, juk kiek
vienam aišku, kad žiemą basa 
į mišką neisi.

Kaip ir tikėjaus, dar gerokai 
prieš vidudienį, storu veltiniu 
apmuštos durys šlamštelėjo. 
Pirmiausia jose pasirodė ilga, 
smaila, raudona komendantės 
nosis, o paskui ir ji pati. Dar 
gerai į kambarėlį neįėjus, ėmė 
šaukti:

— Kodėl ne darbe? Ach vot, 
kai neišvarai į darbą, tai ir sė
di namie. Prakeikti litovcai, 
tinginiai, simuliantai. Sakyk, 
kodėl į darbą neišėjai?

Aš jai trumpai paaiškinau 
kodėl. Rytoj, kai tik turėsiu 
kuo apsiauti, išeisiu.

— Meluoji, — rėkė ji. — Tu 
tyčia neišėjai į darbą “svolač”. 
Aš tave į teismą paduosiu už 
pravaikštą. Matai, kokia “pa- 
razitka”.

Kad komendante ant manęs 
rėks ir koliosis, galima buvo 
tikėtis. Ji rėkdavo ant visų, 
reikia ar nereikia. Net ant 
Semaškos pernai vasarą rėkė:

— Durniau, pasenai, o arti 
nemoki!

Semaška, visą amžių ūkinin
kavęs, arti nemokėjo.

Tačiau, kad ji mane į teismą 
paduotų už pravaikštą, kai taip 
suprantama kodėl neišėjau į 
darbą, nesitikėjau. Apsirikau. 
Komendante mane į teismą pa
davė.

Neilgai trukus, gavau raštiš
ką pakvietimą į teismą kaip 
kaltinamoji.

Teismas bus ateinantį sek
madienį Ustlochčime. Mane 
teis už pravaikštą. Dievaž, 
nusikaltusi nesijaučiau. Iš 
pradžių net teismo nelabai 
bijojau, nes jis bus nepavyz- 
dinis. Bet vis tiek buvo nera
mu, ir juo toliau juo labiau. 
Visą laiką galvojau, kaip rei
kės pasiteisinti rusiškai, nes 
mano rusų kalba šluba, net la
bai šluba. Vieną žodį ar vieną 
sakinį pasakysiu ne taip ir ma
ne gali priešingai suprasti.

Eidama į teismą, nebe juo
kais jaudinaus. Įėjus į vadi
namąją teismo salę, iš tikrų
jų į vieną iš kontoros kamba
rėlių, nieko daugiau nema
čiau, kaip tik raudona medžia
ga apdengtą stalą. O kai atė
jo teisėja su dviem be galo su- 
siraukusiom tarėjom, pastebė
jau ir jas. Bet komendantės iš
syk nepastebėjau, nors ji buvo 
čia pat.

Teisiami buvo keli žmonės 
nelietuviai. Mane teisė pir
mąją.

Kalbėjo komendante. Ji ma
ne kaltino. Sakė, kad aš tyčia 
neišėjau į darbą, nors ir ga
lėjau. Po to, teisėja liepė man 
pasiaiškinti. Sakiau, kaip iš 
tikrųjų buvo kiekvieną sakinį 
apgalvodama. Kai baigiau, vie
no tetroškau, kad tik tos mote
rys būtų mane teisingai supra- 
tusios.

Teisėja ir tarėjos išėjo pasi
tarti.

— Nejaugi jos niekad ne
baigs tartis? — galvojau lauk
dama sprendimo.

Galų gale, po amžių, kaip 
man atrodė, prie stalo su rau
donu užtiesalu atsirado tei
sėja ir tarėjos. Visiems patal
poje stovint, teisėja iškilmin
gu balsu ėmė skaityti sprendi
mą. Klausiau įsitempus, bet 
mažai ką supratau: tiek neži
nomų žodžių ir sakiniai tokie 
ilgi. Teisėja baigė skaityti, 
o aš taip ir nežinojau nuteis
ta ar ne.

Tik kai teisėja, kreipdama
si į komendantę, kažkodėl ne
patenkintą teismo sprendimu, 
pasakė:

— Jūs galite tą pilietę nu
bausti administracine baus
me, pvz. atimti jai duonos 
kortelę kokiom šešiom savai
tėm, supratau, kad mane iš
teisino arba nubaudė sąlygi
nai.

Teisėjos pasiūlymu komen
dante buvo patenkinta. Ji net 
neiškentė nepasakius:

— Kai pasėdėsi šešias savai
tes be duonos, tai pravaikštų 
daugiau nebedarysi.

Nieko nesakiau komendan- 
tei. Tik iš teismo salės išėjau 
su švinine širdim, nes iš paty
rimo žinojau, kad kontora mo
ka duoną iš tremtinių atimti. 
Šešios savaitės be duonos — 
juk tai mirtis.

Vakare negalėjau užmigti. 
Galvojau, kas atsitiktų su Ra
mučiu, jei aš numirčiau. Ką 
dar galima būtų iškeisti į duo
ną iš tų skarmalų, kurie buvo 
likę? Aišku, nieko nesugalvo
jau, nes to šlamšto, kurį dar 
turėjau, niekas nepirks. Gal 
tik odinius diržus, kuriais 
buvo surišti mūsų ryšuliai. Ta
čiau, jei ir pasisektų juos iš-

(Nukelta į 5-tą psl.)
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® PAVERGTOJE TF.VYIMEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
NORI RINKTI VADOVUS

Ilgoką Vilniaus valgyklų tres
to “Šiaurinės” ir “Saulutės” ūki
skaitinių įmonių susivienijimų 
darbininkų protestą paskelbė 
“Tiesa” birželio 14 d. laidoje. 
Protestas, pasirašytas 248 dar
bininkų, liečia be jokių rinki
mų abiem įmonėm paskirtus 
naujus direktorius: “Šiaurinės” 
vadove tapo Vilniaus valgyklų 
tresto prekybos skyriaus virši
ninkė Danguolė Misiulienė, 
“Saulutės” - tresto technolo
gė Ingrida Čepkauskaitė. “Tie
sos” redakcijai skirtame laiš
ke rašoma: “Kai mes pasakėme, 
kad norime patys išsirinkti va
dovą, tresto direktorius Euge
nijus Klimka atrėžė, jog susivie
nijimų direktoriai būtinai turi 
būti partijos nariai. Norite prieš- 
giniaukite, norite - ne, bus taip, 
kaip aš, girdi, sakau. Taip ir įvy
ko. Norime būti teisingai su
prasti. Mes ne prieš naujuosius 
direktorius, atėjusius iš valgyk
lų tresto. Galimas dalykas, jog 
abu jie geri specialistai, gali 
būti geri vadovai. Mums keista, 
kad šiuo atveju niekas nepanoro 
išgirsti kolektyvo balso ir veikė, 
kaip mums atrodo, šiandienos 
reikalavimų neatitinkančiais me
todais. Mes už teisybę, demokra
tiškumą, už partijos nurodymų 
vykdymą. Ar čia teisybė yra? Di
rektorius pavadavę darbuotojai 
be jokių ceremonijų nušalinti 
irgi todėl, kad jie yra neparti
niai. O juk ne partijos nariai ren
kami deputatais net į aukščiau
sius valdžios organus, o čia jiems 
negalima patikėti vadovauti ne
gausiems kolektyvams. Laikraš
tyje kritikuojama, kad rinkimai 
kai kuriuose kolektyvuose vyks
ta pasyviai. O juk mūsų administ
racijai nieko nereikėjo daryti, 
tik paremti darbininkų, kitaip 
tariant, iniciatyvą iš apačios, 
neužgniaužti demokratijos, apie 
kurią buvo kalbėta TSKP CK ple
nume. Vadinasi, ne visiems mū
sų valgyklų treste demokratija 
reikalinga. Vadinasi, čia viena 
šnekam, kita - darom? Siunčia
me jums šį laišką ir pridedame 
susirinkimų protokolų nuora
šus, iš kurių matyti, kaip buvo 
pristatomi nauji direktoriai”.

RUOŠIASI REMONTUI
“Literatūros ir meno” birže

lio 20 d. laidoje pranešama, kad 
išsamaus kapitalinio remonto 
Kaune susilauks pagal archi
tekto V. Dubeneckio projektą 
1936 m. visuomenės lėšomis pa
statytas modernus Vytauto Di
džiojo muziejaus pastatas, ku
riame įsikūrė karo muziejus su 
M. K. Čiurlionio galerija. Da
bar tame pastate yra Kauno isto
rijos ir M. K. Čiurlionio dailės 
muziejai. Lig šiol šis pastatas, 
tapęs kauniečių pasididžiavi
mu, neturėjo jokio didesnio re
monto. Jame amortizavosi visi 
inžineriniai tinklai, neprijungti 
prie šiluminių miesto tinklų, 
susidėvėjo vietinė katilinė. Rū
pestį kelia prasta stogo konstruk
cijos danga. Šiuo metu jau ruo
šiamas viso statinio kapitalinio 
remonto projektas. Pradėjus at
naujinimo darbus, laikinai teks 
iškelti Kauno istorijos ir M. K. 
Čiurlionio dailės muziejus. Šia 
proga pabrėžiama, kad abiem
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muziejam skirtose patalpose 
nebus padaryta pakeitimų at
naujinimo metu.

SENOJI KERNAVĖ
Pernai archeologų ekspedi

cija, vadovaujama Vilniaus uni
versitete dirbančio A. Luchta
no, Pajautos slėnyje atkasė vi
duramžių Kernavės liekanas. 
Šiemet kasinėjimai bus tęsia
mi Pajautos slėnyje ir dabarti
nio Kernavės miestelio pakraš
tyje, kur yra išlikęs storas kul
tūrinis XV—XVII š. sluoksnis. 
“Gimtojo karšto” 24 nr. rašoma, 
kad istoriniu požiūriu labai 
svarbiam radiniui Pajautos slė
nyje žalos jau spėjo padaryti 
Kernavės kolchozas, suaręs da
lį slėnio. Širvintų rajono liau
dies teisman pakviesti specia
listai archeologiniam pamink
lui padarytą žalą įvertino 60.000 
rublių. Kernavės kolchozui pri
pažinta dalinė atsakomybė, už 
kurią reikės sumokėti tūkstantį 
rublių. Teismo posėdyje daly
vavęs archeologas A. Luchtanas 
pasakoja: “Nors faktas, kad su
arė tokį objektą, skamba šiur
piai, tačiau padaryta žala nėra 
labai didelė - miesto liekanas 
išgelbėjo natūrali gamtinė ap
linka. Kur ne kur išversti seno
jo grindinio akmenys, tačiau 
jeigu ne storas upės sąnašų 
sluoksnis, būtų sunaikintas XIV 
a. kultūrinis sluoksnis. Daugiau 
žalos padarė anksčiau įvykusi 
slėnio melioracija .. .” Dėl jos 
nukrito gruntinio vandens lygis, 
greičiau ėmė dūlėti miesto lie
kanos. Šią vasarą archeologai 
Pajautos slėnyje bandys ištir
ti melioracijos poveikį senojo 
Kernavės miesto liekanoms. Me
lioratoriai žada vėl pakelti grun
tinio vandens lygį Pajautos slė
nyje, kad būtų sugrąžintos per 
šimtmečius čia susiklosčiusios 
sąlygos, kultūrinį sluoksnį ap
saugojusios nuo irimo.

EGZAMINU TEMOS
Beveik 35.000 Lietuvos bend

rojo lavinimo dieninių ir vaka
rinių bei neakivaizdinių mokyk
lų abiturientų egzaminus pradė
jo birželio 1 d. Visi ypač nekant
riai laukė per televiziją praneš
tų literatūros egzamino rašomo
jo darbo temų. Abiturientai ga
lėjo pasirinkti vieną iš trijų 
temų: 1. Liaudies žmogaus geru
mas V. Krėvės prozoje, 2. Žmogus 
ir laikas Justino Marcinkevi
čiaus lyrikoje ir 3. M. Gorbačio
vo iššūkį: “Būti Tėvynės patrio
tu, gyventi ir dirbti sąžiningai”. 
Literatūros egzamino rašoma
jam darbui tinka Vinco Krėvės 
ir Justino Marcinkevičiaus kūry
ba, bet ką bendro su literatūra 
gali turėti propagandinis refor
mas pradedančio M. Gorbačiovo 
šūkis?

KLAIPĖDOS LIGONINĖ
Pagrindinio pastato Klaipė

dos pakraštyje prieš dešimt
metį susilaukė naujoji miesto 
ligoninė. Vėliau ten iškilo aku
šerijos, infekcinių ligų gydymo 
skyriai, o dabar į naujas patal
pas persikėlė ir onkologais va
dinami auglių specialistai. Nau- 
jajme pastate, turinčiame 160 
vietų ligoniams, yra chirurgi
jos, terapijos ir radiologijos 
skyriai, onkologinių tyrimų la
boratorijos. v. Kst.

Hamiltono jaunimas įteikia prel. J. Tadarauskui auksinės kunigystės sukakties proga paveikslą, vaizduojantį 
jo suorganizuotus pastatus, įskaitant Jaunimo centrą, klebonavimo metais Aušros Vartų parapijoje. Kairėje - 
prel. J. TADARAUSKAS, KLB Hamiltono apylinkės valdybos pirm. BERNARDAS MAČYS, ELYTĖ RUKŠĖNAI- 
TĖ, STASYS KARECKAS Nuotr. J. Miltenio

Giedraičio žuklautojų ir medžiotojų klubas 
kviečia visus ic . v

IGEGUZIN
ruošiamą savoje sodyboje už Kaledonijos. 
Pradžia - 12 vai. [vairūs premijuoti 
šaudymai, loterija, šilti užkandžiai, vaisiniai 
gėrimai ir muzika. Valdyba

Hamilton, Ontario
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems ma
ne lankiusiems ligoninėje ir na
muose po operacijos.

Mano padėka šeimos gydytojui 
dr. A. Saunoriui, dariusiam ope
racijas dr. M. B. Greenspan. Ačiū 
už lankymą ligoninėje klebonui 
kun. J. Liaubai, Kat. moterų drau
gijai, Lietuvių pensininkų klubui. 
Taip pat ačiū visiems giminėms, 
draugams ir kaimynams už lanky
mą ir dovanėles bei korteles.

Mano nuoširdžiausia padėka 
žmonai Marytei už rūpestį ir pa
siaukojimą.

Su nuoširdžiu dėkingumu vi
siems-

Antanas Garkūnas

St. Catharines, Ont.
KATARINIEČIAI, dalyvavę 

Romos iškilmėse ir važinėję po 
Prancūziją bei Italiją, laimingai 
sugrįžo. Jų manymu, kelionę suor
ganizavę Toronto pranciškonai at
liko labai sumanų bei sėkmingą 
darbą.

SEKMADIENI, liepos 5, mūsų 
klebonas pamokslo vietoje per
skaitė Šv. Tėvo žodį, pasakytą lie
tuviškai Romoje didžiųjų iškil
mių metu, kai milžiniška Šv. Petro 
bazilika atrodė pilna lietuvių iš 
viso pasaulio kraštų. Klebonas pa
sidžiaugė Šv. Tėvo parodytu dide
liu palankumu mūsų tautai. Iškil
mėse dalyvavusių nuomone, vargu 
kuris kitas popiežius būtų iškė
lęs Lietuvą į tokias aukštybes, 
kaip šis Jonas-Paulius II.

“THE STANDARD" dienraštis 
šių metų sibirinių trėmimų meti
nių proga išspausdino vieno vie
tos lietuvio laišką, nukreiptą 
prieš Sovietų Sąjungos klastingą 
politiką, siekiančią pavergti tau
tas ir po to kalbėti, rašyti apie 
taiką. Esą sovietams lengviausia 
pasiekti taiką išsikraustant iš 
okupuotų kraštų. Iki šiol “The 
Standard” yra išspausdinęs per 
120 laiškų, kartais gana ilgų 
straipsnių. Kor.

Sudbury, Ontario
A. a. JUOZAS VALANČIUS, 69 

m., mirė 1987 m. birželio 11 d. “Ex- 
tendicare York” slaugos namuo
se. Gimęs Lietuvoje, Smilgių mst., 
į Kanadą atvyko 1951 m. ir apsigy
veno Sudburyje. Dirbo 21 metus 
INCO darbovietėje. Pablogėjus 
sveikatai, išėjo į pensiją ir ligi 
mirties gyveno slaugos namuose. 
Po pamaldų Kristaus Karaliaus 
šventovėje per “Jackson and Bar
nard” laidotuvių įstaigą kūnas pa
laidotas “Civic Cemetery” Sud
buryje. Lietuvoje liko žmona Eu
genija ir sūnus Gediminas.

LEONAS BALTUTIS dvi savai
tes praleido Niujorke, lankyda-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

mas sūnų su šeima, atstovaujan
tį didelei Kanados verslo bend
rovei.

VIRGINIJA KRIAUČELIŪNAI- 
TĖ-HANSON, turinti atsakingas 
pareigas General ligoninėje, dvi 
savaites laimingai praleido Lie
tuvoje. Su gražiais prisiminimais 
ir įspūdžiais grįžo į Sudburį, par- 
veždama tėveliui Vladui Kriauče- 
liūnui gražių lietuviškų dovanų, 
jų tarpe — skanios, tikros lietuviš
kos duonos kepalą.

ALDONA IR JUOZAS KRUČAI 
buvo išvykę į Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties minėjimą Romo
je. Toronto Prisikėlimo parapi
jos pavyzdingai organizuotoje 
ekskursijoje aplankė Paryžių, 
Liurdą, Avinjoną, Nicą, Genują, 
Paduvą, Veneciją, Boloniją, Flo
renciją, Pizą, Perugiją. Romoje 
dalyvavo visose sukakties minė
jimų iškilmėse. J. Kr.

London, Ontario
GRIŽO IŠ ROMOS. Klebonas 

kun. I. Mikalauskas, OFM, buvo iš
vykęs Romon dalyvauti Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukakties 
iškilmėse ir ten išbuvo 8 paras. 
Laimingai grįžo kupinas stiprių 
įspūdžių. Didžiausią įspūdį jam 
padarė Šv. Tėvo atnašaujamos šv. 
Mišios Šv. Petro bazilikoje, arkiv. 
Matulaičio palaimintuoju paskel
bimas, didelė minia maldininkų su 
daugybe dvasiškių iš įvairių kraštų.

LONDONE LIETUVOS KRIKŠČIO

Devenių kultūros fondo leidiniai
i. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 

IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV
Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV

2
3.
4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas. P.O. Box 10782, 

St. Petersburg, FL 33733, USA,

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ

$

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

0

NYBĖS SUKAKTIS bus iškilmin
gai paminėta rugsėjo 13, sekma
dienį. Pamaldos Šiluvos Marijos 
šventovėje - 4 v.p.p., o pokylis 
Markoni salėje - 6 v.v. Dalyvaus 
iškilieji Toronto menininkai ir 
smuikininkė R. Bankienė iš Lon
dono. Visi kviečiami dalyvauti. 
Malonėkite sekti spaudą, ypač 
prieš “T. Žiburių” atostogas, nes 
gali būti pakeitimų ir patiksli
nimų. Tada bus nurodyti ir reika
lingi adresai ir t.t. D. E.

Wasaga Beach, Ont.
PADĖKA

Už manęs lankymą Collingwoodo 
ligoninėje ir namie nuoširdžiau
siai dėkoju: O. J. Macijauskams, 
E. Tribinevičienei, St. Jonaičiui, 
A. G. Masioniams, V. B. Kaspera
vičiams, J. B. Mažeikoms, V. M. 
Vaitkams, B. A. Vitkams, J. nūdie
nei, K. J. Beržanskams, A. T. Se- 
koniams, B. L. Rakauskams, P. 
V. Giedraičiams, P. R. Bražukams 
ir O. Juodišienei.

Marija Garbačauskienė

PADĖKA
Už netikėtas ir tokias puikias 

išleistuves mūsų sūnui Ramūnui 
nuoširdžiausiai dėkojame: Pr. Pr. 
Narušiams, O. J. Macijauskams, A. 
G. Masioniams, V. B. Kasperavi
čiams, J. B. Mažeikoms, V. M. Vait
kams, E. Tribinevičienei bei St. 
Jonaičiui.

Marija ir Leonas Garbačauskai

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask........... 9.75%
asmenines paskolas ... 11.25%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydįiki$2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda Iki $25.000.

JA Valstybės
Tautybių festivaliai jau dvyli

ka metų rengiami Omahoje, 
Nebraskos valstijoje. Tautybės 
juose turi namukus primenan
čius skyrius su parodėlėmis ir 
tautiniais patiekalais festiva
lių lankytojams. Šiemetinia
me festivalyje gegužės 2-3 d.d. 
lietuvišką skyrių įrengė skautų 
ir skaučių fRomuvos” vietinin- 
kija. Tautodailės parodėlė šį 
kartą buvo skirta Lietuvos krikš
to 600 metų sukakčiai. Lankyto
jų akis viliojo tautinių raštų 
fone išstatyta lietuviška koply
tėlė, iš gintaro padaryta Auš
ros Vartų Marijos paveikslo ko
pija, tautinių raštų audiniai, 
lėlės, gintaro dirbiniai ir me
džio drožiniai. Šiemet dėl lai
ko ir darbo rankų stokos buvo at
sisakyta lietuviškų patiekalų. 
Tautinių šokių programą atliko 
trys s. Gražinos Reškevičienės 
paruoštos “Aušros” šokėjų gru
pės: veteranų, moksleivių bei 
studentų ir jaunučių.

Čikagos ir apylinkių lietuviai 
birželio 14 d. “Dainos” restora
no salėje atšventė šimtąjį iš Že
maitijos kilusio ūkininko Izi
doriaus Strauko gimtadienį. Iš 
tikrųjų šimto metų jis sulaukė 
1987 m. vasario 16 d., bet šven
tę teko atidėti laukiant iš Lie
tuvos atvykstančios dukros su sū
numi. Sukaktuvininkas yra para
šęs įdomią atsiminimų knygą 
“Nuo Laukuvos iki Čikagos”. Į jo 
pagerbtuves susirinko apie 100 
svečių, kurių eilėse buvo sū
nus, penkios dukros, septynio
lika vaikaičių ir keletas pro
vaikaičių. Pagerbtuvių progra
mai vadovavo “Margučio” radi
jo vedėjas Petras Petrutis, pa
sveikinęs sukaktuvininką, jo 
šeimos narius ir visus dalyvius. 
Apolinaras Bagdonas pora že
maitiškai parašytų savo eilė
raščių sukaktuvininkui primi
nė gimtąją laukuviškių tarmę. 
Dukra Irena Sakalauskienė su 
sūnumi Artūru tėvą papuošė iš 
Lietuvos atvežta tautine juos
ta, kurioje įaustas šimto metų 
skaičius. Sukaktuvininkas pri
klauso JAV LB Lemonto apylin
kei, kurios vardu jį pasveiki
no valdybos pirm. Vytautas Šoliū- 
nas. Visiems sugiedojus “Ilgiau
sių metų”, prasidėjo vaišės, pa
pildytos lietuviškomis dainomis.

Romo Kalantos penkioliktųjų 
gyvybės aukos metinių minėji
mą gegužės 17 d. surengė Lietu
vių moterų federacijos Filadel
fijos klubo valdyba. Lietuvai 
laisvės reikalavęs jaunuolis bu
vo prisimintas Mišiomis Šv. And
riaus lietuvių parapijoje. Mi
šias atnašavo ir pamokslą sakė 
klebonas kun. Kajetonas Saka
lauskas, R. Kalantos auką lygi
nęs su taip pat tragiškai žuvu
siais Pilėnų gynėjais. Pamal
dos buvo baigtos Tautos himnu. 
Po pamaldų visi susirinko para
pijos salėje, kurios sceną puo
šė didžiulė R. Kalantos nuotrau
ka. Po moterų klubo narių pa
ruoštų pietų buvo pradėta ofi
cialioji dalis. Valdybos pirm. 
Sniegą Jurskytė, dalyviams pri
minusi R. Kalantos auką, papra
šė jo atminimą pagerbti susikau
pimo minute. Jaunas JAV valsty
bės departamento analizės sky
riaus pareigūnas Algis Avižie
nis, priminęs tragišką R. Kalan
tos mirtį ir su ja sisijusius įvy
kius, svarstė klausimą, kaip iš
eivija gali padėti tautiečiams 
sovietų okupuotoje Lietuvoje. 
Politiškai reikėtų siekti viešo
sios nuomonės paramos Lietuvos 
laisvinimo bylai. Nemažiau nau
dingi būtų ir išeivijos jaunųjų 
mokslininkų parašyti veikalai, 
kitataučius supažindinantys su 
dabartiniais lietuvių gyvenimo 
reiškiniais tėvynėje. Jie galė
tų objektyviai paliesti švietimo 
sistemą, lietuvių kalbos varto
jimą bei kitas dabartines oku
puotos šalies problemas, gal
būt susilaukdami įtakos refor
mas pradedantiems okupan
tams. Lietuvių kompozitorių dai
nomis programon įsijungė sol. 
R. Bobelytė-Brittain su akom
paniatoriumi Viktoru Raliu.

Venezuela
Henrikas Gavorskas, Maracay 

mieste gyvenantis Venezuelos 
LB krašto valdybos pirminin
kas ir VLIKo atstovas, buvo iš
tiktas stipraus širdies smūgio. 
Žmona Liza Gavorskienė ligonį 
nugabeno į JAV. Ten jam balan
džio 10-11 d.d. Houstone, Šv. 
Luko ligoninėje, padarytos dvi 
trijų širdies apvadų operaci
jos. Ligonį visuomeninėje veik
loje pavadavo Venezuelos LB 
garbės pirm. dr. V. A. Dambrava.

Aleksandra Šulcaitė-Perozo 
Maracaibe jau dveji metai va
dovauja baleto studijai “Nueva 
Generacion” (Naujoji karta), 
talkinama savo dukters Elisos.

Argentina
Lietuvos krikšto 600 metų su

kakties minėjime Vatikane ir 
arkiv. J. Matulaičio paskelbi
me palaimintuoju Argentinos 
lietuviams atstovavo: kun. Au
gustinas Steigvilas, MIC, kun. 
Juozas Margis, MIC, seselė An
gelika, Eva Didžiokaitė, visuo
menininkas Zeferinas Juknevi
čius, Aleksandras Šaulys ir kt. 
Argentinos lietuvių organiza
cijų ir spaudos taryba oficia
liais savo atstovais iškilmėse 
Romoje buvo pasirinkusi kun. A. 
Steigvilą, MIC, ir Z. Juknevičių. 
Minint Lietuvos krikšto 600 me
tų sukaktį Buenos Aires mieste, 
planuojama surengti Lietuvos 
vaizdų parodą. Nuotraukas su
tiko parūpinti dr. Alfredas Sta
nevičius iš netoliese esančios 
Urugvajaus sostinės Montevideo.

Vilniaus operos tenoras Virgi
lijus Noreika gegužės pabaigoje 
viešėjo Argentinos sostinėje 
Buenos Aires. Jo dainų ir ope
rų arijų koncertas buvo sureng
tas garsiajame “Colon” teatre. 
Ten su juo susitiko ir koncer
te dalyvavę lietuviai, svečią pa
kvietę surengti lietuviškų dai
nų koncertą Susivienijimo Lie
tuvių Argentinoje rūmuose La- 
nus mieste. Sol. V. Noreika pas 
lietuvius atvyko birželio 2 d. 
Iš tikrųjų tai buvo susipažini
mo vakaras, išmargintas lietu
viškomis dainomis. Svečias be 
palydos atliko kelias dainas, 
jomis atskleisdamas lietuvių 
liaudies dainų raidą.

Australija
Sibirinių trėmimų minėjimą 

Melburne, Lietuvių namuose, 
birželio 14 d. surengė Viktorijos 
baltiečių taryba, kuriai šiemet 
vadovauja latvis Janis Delins. 
Įvadiniame minėjimo žodyje jis 
pranešė, kad tą pačią dieną, 
birželio 14, yra numatyta ir lat
vių “Helsinkio-86” grupės de
monstracija Rygoje. Sovietinį 
brutalumą atskleidė latvaitės 
perskaityti Janio Birkans atsi
minimai. Jis 1983 m. bandė pa
bėgti Suomijon, bet buvo su
imtas pasienyje, sumuštas tar
dymuose, nuteistas ir išsiųstas 
į sunkaus darbo stovyklą. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo pa
kviestas liberalas Australijos 
senatorius Jim Short, kalbėjęs 
apie baltiečių patirtą sovietinį 
terorą, kuris nėra svetimas ir 
ukrainiečiams bei kitoms R. Eu
ropos tautoms. Panašias mintis 
dėstė ir Australijos opozicijos 
vado pavaduotojas Neil Brown. 
Žodį tarė ir “Freedom Coali
tion” organizacijos pirm. Bruce 
Skeggs. Jo vadovaujama organi
zacija jungia 28 už laisvę kovo
jančias grupes. Koncertinę dai
nų programą atliko Š. Amerikos 
lietuvių kolonijas aplankiusios 
“Svajonės”, estaičių duetas ir 
latvių jaunimo choras “Daina” 
su savo vadove Žane Ritere.

Britanija
Mančesterio lietuviai skau- 

džiuosius birželio įvykius pri
siminė birželio 13 d. prie pa
minklinio lietuvių kryžiaus Mos- 
tono kapinėse. Ten susirinko 
gausi lietuvių visuomenė ir or
ganizacijų atstovai su vėliavo
mis. Minėjimas pradėtas giesme 
“Marija, Marija”. Bendrą visų 
vainiką žuvusiems už Lietuvos 
laisvę padėjo D. Jelinskas. Kan. 
V. Kamaitis kalbėjo apie kan
čias, kurias teko patirti Sibi
ran prievarta išvežamiems lie
tuviams. Bendroje maldoje mi
nėjimo dalyviai prašė Dievą 
grąžinti laisvę tiek daug aukų 
turėjusiai Lietuvai. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

A. a. Vytautas Kalvaitis, 63 me
tų amžiaus, mirė balandžio 9 d. 
Peterborough mieste. Jį, dirban
tį darže, ištiko staigus širdies 
smūgis. Velionis yra kilęs iš Su
valkijos. Anglijon atvyko 1947 m. 
iš pokarinės V. Vokietijos. Nuo 
1948 m. gyveno ir dirbo Peterbo
rough mieste. Buvo vedęs anglę 
Florie, vaikų neturėjo. Palaido
tas iš krematoriumo balandžio 
15 d. Laidotuvėse dalyvavo ne
mažai anglų, latvių ir tik keli 
negausios Peterborough koloni
jos lietuviai.

Italija
Algis Sodonis, 1984 m. vasarą 

talkinęs Lietuvių informaci
jos centrui Bruklyne, šią vasa
rą atvyko Romon talkinti ten 
įsteigto centrui skyriui. Jis pa
dės Šv. Kazimiero kolegijos 
rektoriui ir LIC Romos skyriaus 
vedėjui prel. Algimantui Bart
kui užmegzti ryšius su Europos 
spauda, skleisti žinias apie Lie
tuvos krikšto 600 metų sukaktį 
ir dabartinę jos priespaudą so
vietinėje okupacijoje. A. Sodo
nis trečius metus studijuoja fi
losofiją ir chemiją Čikagos uni
versitete.



Venezuelos kardinolas Lebrun skaito Šv. Tėvo JONO-PAULIUS II raštą, kuriuo dr. VYT/XUTUI DAMBRAVAI 
(dešinėje) suteikiamas Gregoriaus Didžiojo ordinas. Viduryje: inž. BRONIUS DEVEIKIS, ELENA GUTAUSKIE- 
NĖ, UNDA-APOLONIJA DAMBRAVIENĖ. Ši iškilmė jvyko Karako mieste 1987 metų gegužės 18 dieną

Britanijos lietuviai
Londono sporto ir socialinio klubo narių metinis susirinkimas. 

Nauja valdyba, deimantinė klubo sukaktis

Didžiai įvertintas lietuvio darbas 
Specialus pranešimas iš Venezuelos apie Šv. Tėvo gregorinio ordino įteikimą 

dr. Vytautui-Antanui Dambravai

JULIUS VAISIŪNAS

1987 m. gegužės 18 d. Kara
ko arkivyskupas kardinolas 
Jose Ali Lebrun iškilmingame 
akte oficialiai pranešė, kad 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II dr. 
Vytautą - Antaną Dambravą 
apdovanojo Šv. Gregoriaus 
didžiojo ordinu (“Equi- 
tem Commendatorem Ordinis 
Sancti Gregorii Magni”). Kar
dinolas perskaitė lotynų kal
ba rašytą dokumentą, pasira
šytą 1987 m. kovo 3 d., kurį 
Šv. Tėvo vardu persiuntė Va
tikano valstybės sekretorius 
kardinolas Casaroli.

Aprašydamas apdovanojimo 
aktą, svarbiausias krašto 
dienraštis “El Universal” pa
žymi: “Eminencija iškėlė dr. 
Vytauto-Antano Dambravos 
atliktą svarbų darbą K. Bend
rijos getoveį. Apaštalų Sos
tas pripažino ir įvertino jo 
entuziastišką idealizmą, va
lingumą, iš kitų tarpo ryškiai 
iškylantį profesionalizmą ir 
jo specialų gabumą pasiekti 
bei paveikti visų visuomenės 
sluoksnių žmones”.

Kardinolas Lebrun dėkojo 
dr. Dambravai už katalikiš
ką veiklą ne vien savo kolo
nijoje, bet ir plačiausiu mas
tu tarnaujant krikščionybei.

Padėkos žodyje dr. Vytautas 
Dambrava jautriai pastebėjo, 
kad jis būtų labai laimingas, 
jeigu šalia jo būtų galėjusi 
stovėti daug iškentėjusi jo 
motina. “El Universal” pažy
mi, jog “600 metų Lietuvos 
krikščionybės sukakties pro
ga dr. Dambrava sakė norįs 
dalintis Apaštalų Sosto suteik
ta garbe su heroiškos Lietu
vos seserimis ir broliais, 
kurie dirbo, kentėjo ir tebe- 
kenčia už Kristų ir Jo Bend
riją, kad žemėje įsiviešpatau
tų Kristaus karalystė. Jis įsi
pareigojo ir toliau savo pastan
gas skirti pavergtųjų ir ken
čiančios K. Bendrijos teisių 
gynimui”.

“El Universal” nurodė, kad 
dr. Dambrava turėjo puikią 
diplomatinę karjerą, JAV tar
nyboje per trisdešimt metų ei
damas attache, konsulo, pirmo 
sekretoriaus ir ambasados 
patarėjo pareigas ir atlikda
mas specialius darbus Argen
tinoje, Bolivijoje, EI Salvado
re, Federacinėje Vokietijoje, 
Hondūre, Meksikoje, Venezue- 
loje, Vietname ir kituose kraš
tuose. Suminėjo jo lemiančias 
pastangas įsteigti “atvirą uni
versitetą” Venezueloje, kuris 
dabar turi per 60.000 studentų, 
bei kitus jo nuveiktus darbus 
ypač švietimo ir kultūros sri
tyje.

Iškilmės pačiam dr. Damb
ravai, atrodo, buvo staigmena, 
nes apie kardinolo kvietimą į 
arkivyskupijos rūmus “per
duoti žinios” nebuvo prasita
rusi nei nunciatūra, nei arki
vyskupija.

Iškilmių akte dalyvavo Ka
rako vyskupas pagalbininkas 
ir Venezuelos Lietuvių Bend
ruomenės garbės narys Miguel 
Delgado Avila, Venezuelos 
vyskupų konferencijos socia
linės komunikacijos skyriaus 
direktorius salezietis kun. 
Amador Merino, žymus rašyto
jas, religinių televizijos pro

gramų vedėjas ir žurnalistas 
kun. kapucinas Manuel Diaz, 
Venezuelos lenkų katalikų 
misijos atstovas inž. Feliks 
Zubr, Unda-Apolonija Damb- 
ravienė ir artimi bičiuliai — 
Elena Gutauskienė, inž. Bro
nius Deveikis, spaudos at
stovai.

Už poros dienų įsakmiu kar
dinolo pageidavimu pasirodė 
platus iliustruotas aprašymas 
krašto dienrašytje “La Reli
gion”. Straipsnio pavadinimas: 
“Venezueloje gyvenąs lietuvis 
Šventojo Sosto apdovanotas 
ordinu — dr. Vytautas A. 
Dambrava, kuris įsikūrė šiame 
krašte baigęs aktyvią JAV 
diplomatinę tarnybą”.

Tą pačią dieną “La Reli
gion” dienraštyje pasirodė 
kun. Manuel Diaz rašytas ve
damasis “EI Amięo Vytas” 
(Musų draugas Vytas). Tas ve
damasis buvo pakartotas už 
kelių dienų plačiai krašte 
platinamoje sekmadienio lai
doje. Kun. Diaz, trisdešimties 
knygų autorius, labai šiltai 
rašo apie dr. Dambravos pa
stangas įvesti lietuviškas pa
maldas ir lietuviško turinio 
programas televizijoje ir jo 
diplomatinę karjerą. Toliau 
jis sako: “Venezueloje jis bu
vo lietuvių kolonijos siela 
ir gyvybė. Nėra komunikacijos 
srities, kurioje jis nebūtų už
ėmęs garbingos vietos, pa
naudodamas literatūrinį savo 
talentą ginti baltiečių kraštų 
piliečiams, gyvenusiems lais
vėje, bet dabar pavergtiems 
meškos, atėjusios iš Sibiro”.

Anot dienraščio, “Vytas yra 
giliai tikintis katalikas. Jo 
nejaudina nei ilgos Mišios, 
nei išsamios išpažintys. Jis 
yra giliai subrendęs katali
kas, jautrus dabartinei K. 
Bendrijos problematikai. Jis 
sugeba su daugeliui nepriei
namu taktu ir išmintingumu 
kritikuoti trūkumus K. Bend
rijoje, už kurią kovoja kaip 
akcijos žmogus, degdamas jai 
karšta meile. Draugaudamas 
su juo, išmokau aš, kunigas, 
su nusižeminimu pripažinti 
pasauliečiui diplomatijos ta
lentą kaip dorybę, kuri reika
lauja respektuoti svetimą nuo
monę ir rodyti toleranciją 
tiems, kurie kitaip galvoja, 
bet tai atlieka su kilniu, gar
bingu principingumu”.

“Žinau, — rašo kun. Manuel 
Diaz, — kad kartais Vatikano 
garbės žymenys suteikiami 
tiems, kurie turėtų daryti di
delę atgailą, prieš užsidėda
mi juos ant krūtinės. Tačiau 
šia proga, girdami ir vertin
dami asmenį, turintį šešias
dešimt su viršum metų, visą 
gyvenimą kovojusį įsitikinu
sį kataliką ir talkininką kiek
vieno kunigo, kur jis besutik
tų jį savo gyvenimo kelyje, — 
tai yra teisingumo aktas”.

Tą patį gegužės 24 sekma
dienį du televizijos kanalai 
(penktas ir aštuntas), kurie 
sekmadieniais perduoda Mi
šias, o po to specialią progra
mą, irgi skyrė daug laiko api
būdinti dr. Dambravos asme
niui, kurio gyvenimas skiria
mas ginti žmogaus teisėms. 
Programos vedėjas priminė 
tragišką jo šeimos likimą 
1941 m. sibirinių trėmimų me

tu ir jo neišsenkamas jėgas 
padėti Lietuvai ir lietuviams.

Vienas iškilmių akte buvu
sių dalyvių pasakė, kad dr. 
Dambrava “mūsų tarpe atsto
vauja labiausiai atrinktos, 
aukščiausios kokybės grūdui”. 
Tapdamas prieš 156 metus po
piežiaus Gregoriaus XVI 
įsteigto ordino riteriu, dr. 
Dambrava drauge “tampa ko
vos simboliu visų, kurie, gin
dami savo tikėjimą, buvo ar 
yra priversti gyventi toli už 
savojo krašto”.

Malonu pastebėti, kad, kiek 
man žinoma, tai pirmas atve
jis, kai spauda ir televizija 
skyrė tiek dėmesio popiežiaus 
Jono-Pauliaus II apdovanotam 
asmeniui pagerbti.

Paklausus dr. Vytautą Dam
bravą, kas iš užsienio pirmi 
sužinojo ir jį pasveikino, jis 
tuojau atsakė: vyskupas Vin
centas Brizgys, Lietuvos dip
lomatijos šefas dr. Stasys Bač- 
kis ir Lietuvių katalikų moks
lo akademijos pirmininkas 
kun. prof. dr. A. Liuima, SJ. 
Visi trys laiškai jį pasiekė tą 
pačią dieną.

Dr. Vytautas Dambrava, ku
rio darbas Venezuelos spau
doje atostogų, atrodo, nežino, 
jau gegužės 22 dieną išspaus
dino išsamią penkių straips
nių seriją “Žmogaus teisės Lie
tuvoje” (“La Religion”). San
traukos forma šia tema jis pa
rašė du išsamius straipsnius 
populiariausiame ir plačiau
siai skaitomame dienraštyje 
“Ultimas Noticias”. Dalyvau- 
dams “Solidarnosc” suorgani
zuotame pavergtų tautų minė
jime jis irgi kalbėjo apie žmo
gaus teisių pažeidimus Lietu
voje.

Dr. Dambravos straipsniai 
apie su Lietuvos krikščiony
bės sukaktimi susijusia tema
tika rodosi ir rodysis svar
biausioje krašto spaudoje bei 
televizijoje, kur sukakties Mi
šias sutiko atnašauti arkivys
kupas kardinolas Lebrun.

Du sovietiniai teismai...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

mainyti į duoną, tos duonos 6 
savaitėm neužtektų. Pagaliau 
ėmiau save raminti. Juk duo
nos dar niekas man neatėmė. 
Gal ir neatims. Juk teisėja tik 
pasiūlė. Kontoroje dirba ir 
daugiau žmonių, ne vien ko
mendante ir ne visi tokie pik
ti. Į rytą šiaip taip užmigau. 
Tačiau baimė, kad atims duo
nos kortelę persekiojo mane ir 
kitą dieną, ir ateinančią sa
vaitę, ir dar ilgiau. Lapkričio 
gale nutariau, kad turbūt gruo
džio pirmąją man duonos kor
telės visi nebeišduos. Bet, 
išdavė. Apsiraminau, bet vis 
tiek dar laikas nuo laiko vai
dendavosi, kad va, ims ir atims 
duonos kortelę. M.G.

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida

C. Jason (Jasiūnas) Toronte
Tel. (416) 624-8181

1987 m. gegužės 31 d. vakare 
įvyko metinis klubo narių susi
rinkimas, kuriam pirmininkavo 
klubo valdybos pirm. S. Kaspa
ras, sekretoriavo Magdalena Še- 
metienė. Susirinkimo maldą su
kalbėjo Londono lietuvių para
pijos klebonas kun. dr. J. Saka
vičius, MIC, kuris yra ir klubo gar
bės pirmininkas.

Klubo valdybos pirmininkas 
pranešė, kad 1986 m. jau suėjo 
40 metų nuo dabartinių klubo 
patalpų įsigijimo, nes karo metu 
vokiečių bombos Bonner Rd., tu
rėtas patalpas sulygino su žeme. 
Be to, šiais metais sueina nuo 
klubo įsteigimo 75 metai. Nors 
įstatai ir patalpos keitėsi, bet pa
ti organizacija švenčia savo dei
mantinę sukaktį.

Birželio mėnesį buvo paminė
ta sukaktis nuo dabartinių patal
pų atidarymo ir 40 metų nuo nau
jųjų ateivių atvažiavimo po II D. 
karo. 75 metų sukaktis bus mini
ma rudenį.

Klubo veikla 1986-87 m. laiko
tarpyje buvo gyva, nors galėjo 
būti dar gyvesnė, jeigu, kitos or
ganizacijos neplanuotų tokių mi
nėjimų, Dariaus-Girėno skrydžio 
sukakties, Tautos šventės, Kariuo
menės šventės ir jų nesuruoštų. Jų 
užsiplanavimas neleidžia klubui 
ką nors toje srityje ruošti. Be to, 
yra lietuvių tarpe žmonių, kurie 
klubui kenkia savo neteisingo
mis kalbomis, esą klubas jau ang
lų valdomas. Tai netiesa, jis val
domas anglijoje gimusių lietuvių.

Pranešime buvo užsiminta, kad 
“Nidos” spaustuvės reikalų vedė
jas V. Dargis norėtų nuomoti klu
bo viršutinę salę spaustuvei.

Fondo valdybos iždininkas Ro
mualdas Hoye pranešė apie klubo

t si Listči paminėti

Kun. Jonas Staškus, KATALI
KIŠKOJO TIKĖJIMO PAGRIN
DAI. Santrauka autoriaus paskai
tų, skaitytų Lietuvos kankinių 
šventovėje Mississaugoje 1987 me
tais apie “Tikiu Dievą Tėvą” - 
Credo. Autoriaus leidinys, 58 psl. 
Rinko “Tėviškės žiburių” spaus
tuvė, atspaude “Litho-Art” spaus
tuvė.

MŪSŲ SPARNAI, lietuvių evan
gelikų reformatų žurnalas, 1987 
m. 62 nr. Leidėjas - Lietuvos evan
gelikų reformatų bažnyčios kole
gija. Redaguoja Petras Bružas, 
4429 S. Talman Ave., Chicago, IL 
60632, USA. Administruoja Jonas 
Palšis, 5718 S. Richmond St., Chi
cago, IL 60629, USA.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviško
jo ugdymo žurnalas mokyklai ir 
šeimai, 1987 m. 37 nr. Leidėjas 
- JAV LB švietimo taryba, redak
torius ir administratorius - Juo
zas Plačas (3206 W. 65th Pl., Chi
cago, IL, USA). Metinė prenume
rata - $5.00.

TĖVYNĖN, Venezuelos Lietu
vių Bendruomenės žiniaraštis, 
1987 m. 9-10 nr. Leidėjas - Vene
zuelos Lietuvių Bendruomenė. 
Redakcija - Vincas Baronas, Vy
tautas A. Dambrava, Bronė Šku- 
dzinskaitė de Sanctis ir Antanas 
Šulcas. Administracija - Marija 
Baronienė ir Julius Vaisiūnas. 
Atsakingasis redaktorius - dr. 
Vytautas A. Dambrava.

EL GRITO BALTICO. Los paisęs 
Balticos vistos a traves de la pren- 
sa Venezolana. Union Baltica de 
Venezuela. Caracas 1986. Tai Ve
nezuelos baltiečių unijos leidinys, 
apimantis 370 didelio formato la
pų (spausdinta ant vienos lapo 
pusės). Jame surinkti straipsniai, 

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main Street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

lėšas. Nuo 1986 m. balandžio 1 d. 
iki 1987 m. kovo 31 d. pajamų tu
rėta 28587 sv., o išlaidų - 26924 sv. 
Esą klubas smarkiai kenčia nuo 
savivaldybinių mokesčių, kurie 
yra 2240 sv. metams. Klubo turtas 
pinigais, neskaitant klubo pasta
to, yra 12411 sv., kurie laikomi 
banke ir “Building Society” in- 
vestacijose.

Revizijos komisijos vardu eko
nomistas Mykolas Šemeta prane
šė, kad iždininkas atlieka savo 
pareigas labai kruopščiai ir tei
singai. Pranešimai buvo priimti 
be didesnių diskusijų. Pirminin
ku perrinktas S. Kasparas, vice- 
primininku išrinktas Leonardas 
Songaila, nariais - Magdalena Še- 
metienė, Konstancija Edvards, 
Vytas Masteika, Zenonas Mockus, 
Petras Hoye. Revizijos pirminin
ku išrinktas Mykolas Šemeta. Ba
ro komitetan išrinkti - Steponas 
Songaila, Danielius Šemeta, Vla
das Velička. Klubo sekretore ir 
toliau lieka Marija Kalinauskai- 
tė-Hoye, kuri šias pareigas eina 
jau šešeri metai.

Klubas turi dvi futbolo koman
das, kurioms priklauso “Football 
Association Hackney ir Leyton 
Sunday Football League”. Lie
tuviškoji “Victoria” 1986-87 m. 
žaidynių laikotarpyje laimėjo IV 
grupės čempiono titulą bei taurę 
ir perėjo į trečią grupę. “Lietu
vių sportas” pirmaisiais savo gy
venimo metais nieko nei laimėjo, 
nei pralaimėjo.

Labai gaila, kad D. Britanijo
je lietuviško jaunimo tarpe tu
rime mažai besidominčių sportu. 
Sporto veiklai čia labai geros są
lygos, bet jomis jaunimas mažai 
tesinaudoja. S. Kasparas 

reportažai, pranešimai, paskelbti 
periodinėje Venezuelos spaudoje 
1981-1986 m. Daugiausia straips
nių yra parašęs dr. V. A. Dambra
va, Venezuelos Lietuvių Bend
ruomenės garbės pirmininkas. “EI 
grito Baltico” lietuviškai reiškia 
“Baltiečių šauksmas.”

Antanas Rubšys, ISLAMAS. Re
ligija, kultūra, valstybė. Išleido 
“Krikščionis gyvenime” autoriaus 
lėšomis. Putnam, CT, 1987 m., 109 
psl. Kaina -$5.00.

Antans Rubšys, ARCHEOLOGI
JA IR ŠV. RAŠTE ISTORIŠKU
MAS. Atspaudas iš LKM akademi
jos “Suvažiavimo darbų” XI t., 75- 
111 psl. Roma 1987 m., 111 psl.

TĖVYNĖS SARGAS, 1987 m. 1 
(66) nr. Redaktorius Algirdas J. 
Kasulaitis (894 East 223 Street, 
Euclid, Ohio 44123, USA). Admi
nistratorius - Adomas Viliušis 
(4050 S. Campbell, Chicago, IL 
60632, USA). Leidėjas - Popiežiaus 
Leono XIII literatūrinis fondas. 
Numerio kaina -$4.00.

GEROJI KRISTAUS NAUJIE
NA LIETUVOJE. Tekstas gautas 
iš Lietuvos, Lietuvos krikščiony
bės jubiliejaus komitetas. Chica
go, IL 1987 m., 111 psl. Leidinys 
gaunamas: Lithuanian Christiani
ty Jubilee, Inc., 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636, USA.

NEWS DIGEST INTERNATIO
NAL, Quarterly magazine 1987 m. 
2 nr. Published by International 
Information Centre, P. O. Box 535, 
Parramatta, N.S.W. 2150, Austra
lia. Editorial Board - J. P. Kedys, 
J. Veteikis, Peeter Lindsaar, F. S. 
Salter, Mrs. L. Juodaitis, R. A. 
Kyte. Annual subscription $5.00, 
Air Mail-$12.00.
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Advokatas POVILAS ŽUMBAKIS, aktyviai dalyvaujantis Amerikos OSI 
(Office of Special Investigation) įtariamų nacių karo nusikaltėlių bylų 
gynime ir visuomeniniame gyvenime Nuotr. Vyt. Maželio

Ruošiamas Amerikos 
įstatymo pakeitimas 

Ryšium su nupilietinto ir ištremto Amerikos piliečio 
Karlo Liūno mirtimi ruošiamas įstatymo pakeitimas

1987 m. liepos 2 d. Leningra
de mirė JAV-bių nupilietintas 
ir karo nusikaltimais apkaltin
tas estų kilmės amerikietis 
Kari Linnas. Vieniems jis pa
liks tautos herojus, kovojęs 
dėl Estijos laisvės, kitiems 
— žmonių naikintojas, karo 
nusikaltėlis. Tas skirtingas 
požiūris prašilęs į tolimą 
ateitį ir ilgai drums kai kurių 
tautinių grupių santykius.

Mes manome, kad to buvo ga
lima išvengti. Jei Linnas iš 
tikro buvo karo nusikaltėlis, 
tai turėjo būti įrodyta Ame
rikos teismuose, prisilaikant 
Amerikos teisinės procedūros. 
Linno atveju to nebuvo. Kri
minalinis kaltinimas buvo 
sprendžiamas civiliniame teis
me, o nusikaltimo įrodymui 
buvo naudojama sovietų KGB 
pateikta medžiaga. Hitlerio 
sąjungininkei, Estijos paver
gėjai ir estų tautos naikinto
jai Sovietų Sąjungai Ameri
kos teisingumo departamen
tas atidavė savo pilietį.

Kas su Linnu atsitiko sovie
tų kalėjimuose, spėti gali tik 
tie, kurie patys yra buvę KGB 
tardymo kamerose. Tik vienu 
atveju sovietai parodė dau
giau žmoniškumo už JAV tei
singumo departamento agen
tūrą OSI, jei teisingai infor
muoja jų TASS, kai sovietų 
gydytojai rado Linną, sergan
tį septyniomis sunkiomis li

gomis, o tuo tarpu OSI perda
vė jį sovietams su pilvo žaizdų 
diagnoze. Ilgą laiką iki depor
tacijos Linnas buvo laikomas 
kalėjime, ir teisingumo depar
tamentui jo sveikatos būklė 
visai nerūpėjo.

Nežinoma kas iš tikro buvo 
Kari Linnas — tautos didvy
ris ar karo nusikaltėlis, ta
čiau jam nebuvo leista apsi
gynimui naudotis civilizuo
tame pasaulyje praktikuoja
mais teisiniais procesais, tuo 
paneigiant jam žmogaus tei
ses, ir jis tapo įtartinos kons
piracijos auka.

Kari Linnas nebuvo pirmoji 
baltiečių auka. Pirmoji auka 
buvo prof. Juozas Brazaitis. 
Tos pačios jėgos, kurios sukū
rė OSI, buvo apkaltinusios ir 
Juozą Brazaitį karo nusikalti
mais. Kaltintojai niekad ne
pasirodė dienos šviesoje. Bra
zaitis, didysis humanistas, li
teratūros mokslininkas, peda
gogas, antinacinės ir antibol- 
ševikinės rezistencijos vadas, 
sunkiai pergyveno tą baisią 
neteisybę. Serija širdies smū
gių 1974 m. lapkričio 28 d. nu
vedė jį į kapus. Kai Algimantui 
Gečiui atėjo kongresmano Jo
shua Eilberg 1975 m. sausio 13 
d. rašytas laiškas, kad dėl įro
dymų stokos Brazaičiui byla 
nutraukiama, jo jau nebebuvo 
gyvųjų tarpe. Brazaitis buvo 
pirmoji įtartinos konspiraci
jos auka.

Baltiečių ir ukrainiečių or
ganizacijos niekad nesiprieši
no karo nusikaltėlių aiškini
mui ir teisimui. Buvo tik prie
šinamasi netobulam įstatymui 
ir piktnaudiškam netobulo 
įstatymo taikymui apkaltin
tųjų karo nusikaltimais bylo
se. Kad nebūtų naujų aukų, 
kurias OSI jau rikiuoja į eilę, 
95-jo kongreso priimtas “Pub
lic Law 95-549”, kitaip vadi
namas “Holtzman Amend
ment”, turi būti papildytas 
ar pakeistas. Apkaltintųjų 
bylos turi būti sprendžiamos 
kriminaliniuose Amerikos 
teismuose pagal teisines 
Amerikos normas. Už tokius 
pakeitimus pilnai pajsisako 
visos Koalicijai (CCJS) pri
klausančios organizacijos ir 
taip pat centrinės lietuvių 
bei kitų baltiečių ir ukrainie
čių organizacijos.

Koalicija su ekspertų talka 
“Holtzman Amendment” pa
keitimus ruošia. Reikės sun- 

i kaus darbo bei moralinių ir 
medžiaginių išteklių, kad tie 

; pakeitimai taptų tikrove. Šiuo 
metu iškilo reikalas skubiai 
pasipriešinti neteisybei. Tiki
me, kad visuomenė šio mo
mento svarbą supras.

Antanas B. Mažeika
Koalicijos (CCJS) pirmininkas 

ir akcijos koordinatorius
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Kanados baltiečių federacijos pirmininkas dr. GUNTIS SILINS, latvis, 
(kairėje), su amerikiečiu tarptautinės teisės žinovu J. II. HOUGH III, 
kuris yra parašęs studiją apie neteisėtą, prievartinį Baltijos valstybių įjun
gimą Sovietų Sąjungon, Toronto universitete surengtose svarstybose, 
kur dalyvavo daug baltiečių Nuotr. J. V. Danio

Rašytojas pas Londono lietuvius
Du literatūros vakarai, kurių programą atliko Algirdas Landsbergis

Trys dienos Lietuvai
Lietuvos krikščionybės sukaktis turiningai paminėta 

V. Vokietijos Stuttgarte

Stuttgarte, V. Vokietijoje, 
1987 m. gegužės 29-30-31 dieno
mis buvo paminėta krikščiony
bės įvedimo Lietuvoje 600 me
tų sukaktis. Tris dienas vyku
siame minėjime, kuriame bu
vo paskaitos, meninė dalis, 
iškilmingos Mišios ir paroda, 
dalyvavo apie šimtas miesto ir 
apylinkių lietuvių, latvių ir 
estų — katalikų, evangelikų 
ir kitų tikybų žmonių.

Parodai gintaro rodinius 
bei išdirbinius, juostas, rank
šluosčius, drobes, tautinius 
drabužius, namų apyvokos 
daiktus (kultuves, kočėlus, 
rankšluostines ir kita) surinko 
darbščios Vasario 16 gimna
zijos Hiutenfelde moterys — 
E. Lucienė ir Krivickienė. 
Gražiai, tvarkingai ir meniš
kai išdėstyti rodiniai buvo 
pagrindinis dėmesio centras 
šventės dalyviams. Antroji 
parodos dalis Lietuvos krikš
čionybės raidą nuotraukomis 
vaizdavo sunkų ir vargingą 
Lietuvos tikinčiųjų kelią 
praeityje ir dabartyje.

Įžanginę paskaitą apie 600 
metų krikščionybę Lietuvo
je, skaitė dr. K. Čeginskas 
iš Miuncheno, išryškindamas 
dideles lietuvių tautos aukas. 
Jis pabrėžė, kad, šalia kata
likiško tikėjimo, Lietuvoje 
sklido ir Liuterio bei Kalvi
no idėjos.

Sekančios dienos (V. 30) po
pietėje toje pačioje salėje 
susirinko būrelis lietuvių ir 
jų likimo draugų. Latvių evan
gelikų kun. E. Rozitis pravedė 
popietę bendroje visų trijų 
Baltijos tautų dvasioje. Kiek
vienos tautos atstovas prane
šė apie dabartinę tikinčiųjų 
padėtį savoje šalyje. Po trum

Tėvai Maskvon, vaikai - Amerikon
Natalija Polovčak pasakoja, 

kaip jų šeima — tėvas, motina, 
broliukas Valteris 12-kos metų 
ir mažesnis broliukas 5 metų 
atvyko iš Ukrainos į Ameriką 
1980 m. (“The Standard”, 1987).

Sovietų Sąjungoje mano tė
vas buvo autobuso vairuotojas, 
o mama dirbo fabrike. Abu tė
vai buvo netikintys.

Mes užaugome senelės prie
žiūroje. Ji dažnai kalbėdavo 
apie Viešpatį ir mokė mus 
melstis. Ji daug meldėsi, kad 
mes atsiverstume į tikėjimą — 
pasakoja Natalija.

Girdėti senelę kalbant apie 
Dievą buvo vienas dalykas, o 
būti tikinčiais ir eiti į mokyk
lą— visai kas kita.

Sovietų valdžia kovoja prieš 
tikėjimą į Dievą. Nesvarbu 
kaip gerai toks vaikas mokytų
si, jam yra daromi dideli sun
kumai. Jis nuolatos pajuokia
mas ir visokiais būdais puola
mas. Taip aš tikėjau į Dievą 
slaptai. Bet aš gerai nesupra
tau Kristaus aukos reikšmės. 
Aš troškau turėti Šv. Raštą, 
kad pati galėčiau skaityti ir 
suprasti. Yra labai sunku ir 
pavojinga Sovietų Sąjungoje 
įsigyti Šv. Raštą.

Toliau Natalija pasakoja, 
kad dvi tetos, kurios gyveno 
Amerikoje, padarė iškvietimą 
jų šeimai, ir jie galėjo išvykti 
iš Sov. Sąjungos.

Čikagoje viena teta man pa
dovanojo Šv. Raštą ir aš tuoj 

po pranešimo kiekvienas jų 
uždegė po žvakę, simbolizuo
jančią šviesesnę ateitį savo 
šaliai. Po žvakės uždegimo 
sugiedoti kiekvienos šalies 
himnai.

S. Alber — Europos parla
mento Štrasburge vicepirmi
ninkas pasveikino susirinku
sius, reikšdamas viltį, kad vie
ną dieną ir šios trys Baltijos 
šalys bus laisvos ir lygiatei
sės didelėje Europos tautų šei
moje. Jau ir dabar Europos par
lamente stovi trys laisvos kė
dės šių tautų atstovams.

Meninę dalį atliko vietinis 
chorelis su svečiais solistais 
— Ričardu Daunoru iš Krefel- 
do ir Violeta Hermanaite-Sar- 
rach iš Miuncheno.

Po oficialios dalies dalyviai 
apžiūrėjo salėje išstatytus 
stendus su informacija, paro
dančia Lietuvos krikščionybės 
kelią pei’ 6 šimtmečius bei da
bartinę Lietuvos tikinčiųjų 
padėtį.

Sekmadienį (V. 31) buvo iš
kilmingos pamaldos, skirtos 
Lietuvos krikščionybės sukak
čiai. Šv. Nikalojaus šventovė 
vos sutalpino visus tikinčiuo
sius. Įvairių Europos šalių at
stovai, kai kurie pasipuošę 
tautiniais savo drabužiais, 
atvyko į šias iškilmingas pa
maldas. Mišias atnašavo Pietų 
Vokietijos vyskupas dr. G. Mo
ser (Rottenburgo vyskupija) ir 
vyskupas dr. A. Deksnys su bū
riu lietuvių, vokiečių ir veng
rų kunigų.

Tris dienas trukusi sukak
ties šventė rado gerą atgarsį 
vokiečių tarpe ir buvo pozity
viai įvertinta Vokietijos 
spaudoje.

Vybras

ėmiau skaityti. Man viskas pri
siminė, kaip mano senelė man 
pasakojo ir aš negalėjau atsi
traukti, kol neperskaičiau vi
są Dievo Žodį.

Bet mano tėvai dėlto buvo la
bai nepatenkinti. Jie sakė, kad 
aš esu išdavikė, nes atmečiau 
tai, ką jie mane mokė. Man rei
kėjo palikti namus.

Po kurio laiko tėvai nuspren
dė grįžti atgal į Sovietų Sąjun
gą, bet sovietų ambasada rei
kalavo, kad grįžtų visa šeima 
kartu.

Aš džiaugiausi kad jau bu
vau pilnametė ir manęs pri
versti negalėjo, bet broliukas 
Valteris nenorėjo grįžti ir la
bai pergyveno. Jis slaptai pa
bėgo iš namų.

Keletą metų Amerikos laik
raščiai rašė, kaip 12 metų Val
teris Polovčak sėkmingai gynė
si nuo galingos Sovietų Sąjun
gos. Pagaliau, teismo sprendi
mu, Valteriui buvo leista pasi
likti Amerikoje.

Valteris ir aš apsisprendėm 
atsiskirti nuo tėvų, nes norė
jome gyventi laisvėje. Mes dė
kojame Dievui, kad Jis mus ve
dė ir globojo per tuos sunkius 
penkerius metus: teismai, kal
bėjimas JAV kongrese, įvairios 
žmonių nuomonės ir t.t. Bet 
labiausiai mes dėkojame Die
vui, kad gyvendami laisvėje ga
lime be baimės Jį garbinti.

(Iš “Power for Living” pagal 
“The Standard”). Paruošė A. G.

STASYS KASPARAS
Tarptautinio rašytojų klubo 

PEN kongresas įvyko Šveicari
joje Lugano mieste gegužės 
10-17 d.d., kriame dalyvavo ra
šytojas Algirdas Landsbergis 
su savo žmona Joana.

Grįždamas į JAV, užvažiavo 
aplankyti Londono lietuvių, 
su kuriais rašytojas Algirdas 
yra gerai susipažinęs.

Penkatdienio vakare, gegu
žės 29, Londono lietuvių jauni
mas surengė literatūrinę vaka
ronę skulptorės Elenos Gapu- 
tytės namuose, kur susirinko 
arti 50 jaunuolių. Dauguma 
jaunimo gerai nesupranta lie
tuviškai, tai rašytojas vaka
ronės programą atliko anglui 
kalba. Toje vakaronėje buvo 
sutarta, kad ateinančiais me
tais panaši vakaronė bus su
rengta latvių “Sodyboje”, daly
vaujant visų trijų Baltijos tau
tų jaunimui, kur rašytojas Al
girdas Landsbergis atliks lite
ratūrinę programą.

Šeštadienį, gegužės 30, A. 
Landsbergis viešėjo Lietuvių 
namuose. Jis palaiko labai pla
čius ryšius su Didžiosios Bri
tanijos rašytojais bei teatro 
žmonėmis.

Sekmadienį, gegužės 31, A. 
Landsbergis apsilankė Lietu
vių šventovėje, dalyvavo pa
maldose, atliko Mišių skaity
mus. Po pamaldų parapijos 
svetainėje lietuvių Šv. Kazi
miero klubo valdybos pirm. S. 
Kasparas supažindino susirin
kusius klausytojus su rašyto
ju. Kadangi šis rašytojas yra 
daug kartų turėjęs literatūri
nius rečitalius Londone, užte
ko supažindinimui poros sa
kinių.

Rašytojas A. Landsbergis, 
prieš pradėdamas savo rečita
lius, visuomet peržvelgia sa
vo būsimus klausytojus. Daug 
jų atpažino iš ankstyvesniųjų 
laikų ir staiga pasigedo savo 
kolegos rašytojo Kazio Barėno 
ir Marijos Barėnienės. Kalbė
tojas perdavė sveikinimus lon- 
doniečiams Niujorke gyvenan
čio aktoriaus Vitalio Žukausko.

Pradžioje rečitalio A. Lands

$2000 jaunam 
spaudos bendradarbiui

Suprasdama lietuvių kalbos 
svarbą išeivijos veikloje ir sto
ką jaunų žurnalistų bei spau
dos bendradarbių, Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjunga su
darė sąlygas vienam jaunuo- 
liui/jaunuolei praleisti vasa
ros atostogas rašant informa
cinius straipsnius lietuviškai 
spaudai. Lietuvių Fondas pa
skyrė $2000 šiai stipendijai.

Tikslas šio projekto yra pri
traukti jauną žmogų prie lietu
viško žurnalistinio darbo ir 
patobulinti jo talentus toje 
srityje. Šitokiais projektais 
galime tikėtis išsiugdyti atei
čiai žurnalistus, redaktorius 
ir spaudos darbuotojus. Taip 
pat Jaunimo sąjunga nori at
kreipti visuomenės dėmesį į 
jaunimo veiklą, paraginant 
jaunimą prisidėti prie veik
los, paraginti jį pasisakyti 
spaudoje.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjungos valdyba iš anksto nu
statys jaunuoliui/ei minimu
mą straipsnių (20-25 mašinėle 
rašyti puslapiai kas savai 
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Baltiečių jaunimo sandraugos ekumeninės pamaldos prie valstybinių 
Concord rūmų JAV-se 1987 m. birželio 14 d. Iš kairės: Amerikos latvių jau
nimo sąjungos pirmininkė VITA TERANDS, pranešėjas estas MARTIN 
SAUBERG, kun. RAFAELIS ŠAKALYS, OFM, vadovavęs pamaldoms, ir 
MARA SAUBERG, BYC pirmininkė Nuotr. R. V. Šilėnaitės
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bergis perskaitė Brazilijoje 
gyvenusio ir ten mirusio V. 
Ališo porą poezijos dalykų. 
Būdamas Lugano mieste, A. 
Landsbergis prisiminė didį
jį Lietuvos poetą Maironį. Mat 
ten daugiau kaip prieš 80 me
tų gimė Maironio eilėraštis 
“Vakaras ant keturių kantonų 
ežero”. Jis tą Maironio eilė
raštį čia perskaitė. Taip nuos
tabiai viskas nutilo ir tik gir
dėjosi vieno skaitovo balsas. 
Turbūt visi svetainėje esan
tieji matė Maironio vaizdą virš 
4 kantonų ežero.

Kadangi šie metai yra Lietu
vos krikščionybės metai, rašy
tojas sustojo prie K. Bradūno 
“Antifonų”, kurios yra išleis
tos ir surištos su krikščiony
bės atsiradimu Lietuvoje. An
tifonose buvo galima girdėti 
iš skaitovo, kad K. Bradūnas 
yra geras krikščionis-katali- 
kas, bet kai kuriuose posmuo
se virsta pagonišku Lietuvos 
gyventoju, susijusiu su anuo
metiniais dievais.

Rečitalio pabaigai A. Lands
bergis skaitė Justino Marcin
kevičiaus “Daukantą”. Kaip S. 
Daukantas knaisiojosi po Lie
tuvos istorijos aruodus, esan
čius tuometiniame Petrapily
je, valstybinėje bibliotekoje, 
net atsisakydamas caro valdžios 
siūlytų paaukštinimų, kad tik 
galėtų pasilikti kaip galime 
ilgiau prie tų Lietuvos istori
jos šaltinių.

Pasibaigus literatūriniam re
čitaliui, Londono Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. dr. 
Jonas Sakevičius, MIC, padė
kojo rašytojui prof. Algirdui 
Landsbergiui už puikų rečita
lį ir už tai, kad visuomet ap
lanko Londono lietuvius su li
teratūrine kūryba. Lietuvių Šv. 
Kazimiero klubo valdybos pirm. 
Stasys Kasparas prašė A. Lands
bergį pasveikinti aktorių Vita- 
lį Žukauską, pakvietė visus 
rečitalio dalyvius palikti sve
tainėje prie klubo valdybos 
moterų paruoštų užkandžių bei 
pabendrauti su mielu svečiu.

Atsisveikinant buvo išreikš
ta viltis, kad ateinančiais me
tais vėl susitiksim toje pačio
je svetainėje.

už kurį jis/ji bus atsakinga/s. 
Bus pasiūlytos įvairios temos 
iš Kongreso programos, kurias 
reikės kūrybingai paruošti, 
kad lietuviškam jaunimui bū
tų įdomiau jas gvildenti ir kad 
visuomenė geriau suprastų da
bartinius jaunimo rūpesčius. 
Žinomi lietuviai rašytojai ir 
žurnalistai bus pakviesti per
žiūrėti straipsnius privačiai 
ir patarti jaunuoliui/ei, kaip 
gali straipsnius pagerinti.

Jaunuolio/ės kvalifikacijos:
l. 16-30 metų amžiaus, 2. žodi
nis bei rašytinis lietuvių kal
bos mokėjimas, 3. pirmenybė 
bus duodama VI PLJK išrink
tam atstovui, po to - VI PLJK 
registruotam dalyviui.

Daugiau informacijų kreip
kitės į Gintarą Grušą: 5559 Mo- 
den Place, Agoura, CA 91301, 
USA. Tel. (818) 706-3748.

Prašome atsiųsti savo resu
me (trumpą lietuviškos veiklos 
apibūdinimą, atkreipiant dė
mesį į darbą su spauda) iki 1987
m. rugpjūčio 1 d. PLJS valdyba

Ročesterio "Lazdyno” šokėjai ir šokėjos prie Vatikano rūmų po Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmių 1987 
metų birželio 28 dieną Nuotr. “L’Osservatore Romano”

B ai liečiu jaunimo stovykloje
Latvių informacijos direktorius kalbėjo apie stiprėjančias baltiečių jaunimo pozicijas Amerikos 

visuomenėje, o žymus amerikiečių teisininkas - apie baltiečių išeivijos veiklos koordinavimą
RIMA ŠILĖNAITĖ ir
LINA ŽILIONYTĖ

1987 m. birželio 11 d. j latvių 
stovyklavietę New Hampshire, 
Naujojoje Anglijoje, pradėjo 
rinktis trijų Baltijos kraštų 
atstovai — lietuviai, latviai 
ir estai į baltiečių jaunimo 
stovyklą. Tradicija susirinkti 
baltiečiams būrin ir pasidalin
ti savo patirtimi bei rūpes
čiais dėl toli paliktos tėvy
nės, kurią daugumas jaunes
niųjų pažįsta vos iš kelių pra
leistų tenai dienų, nėra jau 
sena.

Idėja rengti bendras baltie
čių jaunimo stovyklas gimė 
priš šešerius metus: 1981 m. 
buvo išrinktos pirmosios kiek
vienos tautos tarybos — būrių 
vėliavnešiais tada buvo lietu
vis Vidmantas Rukšys, estas 
Martin Suuberg ir latvis Kar
lis Cerbulis.

Sename kluone
Šiais metais stovyklautojai 

rinkosi keturiom dienom. Ši 
stovykla rengiama ne vien tik
tai poilsiui. Dienotvarkė buvo 
perpildyta paskaitomis, disku
sijomis bei laisvalaikio pro
gramomis. O išsiblaškyti bei 
atsigauti po dienos galėjai 
nuostabioje gamtoje: stovykla
vietė tarsi priminė Latviją mi- 
niatūroje. Gražioje kalvotoje 
vietovėje mažais atstumais iš
sibarstę nameliai, čia pat ne
didelis ežeras, jauki koplytė
lė. Paskaitų išklausyti visi su
eidavo į seną kluoną. Tiesa, jo 
viduje akis pasigenda įprasti
nių kluono žymių: šalinės ir 
klojimo, kur paprastai tokiu 
metų laiku gimtinėje jau kve
pia pirmasis suvežtas šienas. 
Šiandien kluonas tarnauja 
įvairiems kultūriniams ren
giniams, jame vyksta posėdžiai 
bei susirinkimai.

Ketvirtadienis — pirmoji 
stovyklos diena buvo skirta 
atvykimui, senų pažinčių at
naujinimui bei naujų užmezgi
mui.

Penktadienį nuo pat anks
tyvo ryto prasidėjo paskaitos 
ir diskusijos. Stovyklos atida
rymo proga kalbėjo Estijos 
ir Latvijos pasiuntinybių at
stovai — Aarand Roos ir Janis 
Lūsis. Jie plačiai aiškino, ko
kias galimybes turi ir kokias 
funkcijas atlieka nepriklauso
mų Baltijos kraštų pasiuntiny
bės Vakaruose. Pasak jų, dip
lomatinės misijos ir šiuo metu 
atstovauja savo kraštų vyriau
sybėm ir yra atsakingos už jų 
ateitį.

Jaunoji karta
Didelio dėmesio susilaukė 

Amerikos latvių sąjungos vi
suomeninės informacijos di
rektoriaus Ojars Kalninš pa
skaita. Jis prisipažino, kad 
temą paskaitai jam pasiūliusi 
pati sovietų spauda. Pasiro
do, sovietai pradėję būkštauti 
dėl trečiosios kartos baltie
čių įtakos politinėje bei visuo
meninėje sferoje ne tik tos 
šalies, kurioje jie gyvena, 
bet ir jų tėvų gimtinėje. Mat 
tarp šios kartos atstovų yra 
daug gydytojų, teisininkų, 
mokslininkų bei menininkų, 
kurie Vakaruose dažnai susi
laukia didelio pripažinimo. 
Be to, jaunimas aktyviai da
lyvauja visuomeniniame išei
vijos gyvenime, pagal išgales 

stengiasi kuo dažniau lanky
tis Baltijos kraštuose.

Kalninš taip pat pastebėjo, 
kad Jungtinių Valstijų, Vaka
rų Europos bei Rytų Europos 
kraštų mokyklose dėstoma is
torija ir apie Baltijos kraštus, 
tačiau vadovėliuose pateikti 
faktai nėra tikslūs ir pasenę 
— jie išleisti 1950 m. ir dau
giau nė karto nebuvo redaguo
ti, o tiktai perspausdinti.

Kalninš nuomone, atėjo lai
kas parengti naujus vadovė
lius — turime didelį būrį ge
rų istorikų, kurie, juos para
ginus, tikrai prisidėtų prie 
šio kilnaus darbo.

Kaip toliau pastebėjo kalbė
tojas, mes patys, o ne kas nors 
kitas, turėtume pasirūpinti, 
kad užsienyje leidžiamose en
ciklopedijose bei almana
chuose būtų trumpos žinutės 
ir apie tris kraštus prie Bal
tijos jūros — Lietuvą, Estiją 
ir Latviją. Be to, baltiečiai 
daug ką apie save gali pasaky
ti per trumpą televizijos pro
gramą, o taip pat paruošti įdo
mią garsinę vaizdajuostę.

Kalninš taip pat priminė, 
kad turime naudotis kai kurių 
tautiečių užimamomis įtakin
gomis vietomis, perjuos skelb
dami apie save tarptautiniuo
se simpoziumuose, aukšto ly
gio pasitarimuose. Kiekviena 
tokia proga turime reikalauti, 
kad būtų sustabdytas rusini
mas Baltijos kraštuose, dau
giau remti disidentus, apie 
juos skelbiant užsienio spau
doje bei per radiją, perduoti 
kuo daugiau informacijos apie 
Baltijos kraštus.

Kalninš paskaitą gražiai pa
pildė lietuvių atstovės Astos 
Banionytės pastabos. Ji paste
bėjo, kad reikia atsiminti tai, 
jog ne visi JAV kongreso na
riai lygūs savo užimama vieta, 
įtaka aukštesnėse sferose, net
gi savo intelektu. Visų pirma 
nereikia bijoti kreiptis į juos. 
Svarbu, kad žinotum dėl ko 
pas jį atėjai, apie ką nori kal
bėti. Tiesa, pačiam reikia su
sipažinti su jo biografija. Į 
pagalbą čia gali ateiti “The 
Almanac of American Poli
tics” ir “Politics in America”. 
Tai leidiniai, kuriuose gali 
rasti visą informaciją apie 
kiekvieną kongreso narį.

Amerikiečio mintys
Savo sukauptomis žiniomis 

apie šiuo metu po pasaulį iš
sisklaidžiusius lietuvius, lat
vius ir estus, apie buvusių 
nepriklausomų Baltijos valsty
bių diplomatines misijas Pie
tų Amerikoje, N. Zelandijoje, 
apie turimas žemes bei pasta
tus D. Britanijoje, Prancūzi
joje, Berlyne ir kitur visus 
nustebino Bill Hough — jau
nas teisininkas iš Niujorko. 
Jis gana gerai susipažinęs su 
Sovietų Sąjunga, aplankęs ne 
vieną Rytų Europos kraštą, 
be to, išstudijavęs šių kraštų 
istoriją. Bill Hough kėlė 
mintį visiems baltiečiams pa
galvoti apie galimybę Berly
ne įsteigti baltiečių muziejų, 
o Londone — baltiečių centrą. 
Abiejuose kraštuose baltiečiai 
turi šiuo metu svetimų naudo
jamus pastatus ir žemę. Pasak 
Hough, yra būtina sudaryti va
dovaujančią valdybą, kuri ga
lėtų palaikyti ryšius su po vi
są pasaulį pasklidusiais Bal
tijos kraštų atstovais. Be to, 

jis pats numatęs kitais metais 
sukviesti Baltijos kraštų dip
lomatinių misijų atstovus iš 
visų pasaulio kraštų. Jų radęs 
netgi N. Zelandijoje ir Kolum
bijoje.

Radijo sritis
Pasidalinti patirtimi apie 

radijo laidų ruošimą latvių ir 
anglų kalbomis su baltiečių 
jaunimu atvyko Silvestrs Lam- 
bergs, kuris jau nuo 1969 m. 
ruošia 25 minučių savaitines 
muzikos programas. Temas sa
vo laidoms jis parenka labai 
įvairias — tai latvių istorija, 
geografija, kultūra bei opera. 
Muzikinę laidų programą jis 
užpildo klasikine muzika, ku
rios aruodas yra tikrai neiš
semiamas: jis naudoja “Melo
dijos” plokštelių firmos bei 
užsienyje leidžiamų firmų 
plokšteles. Lambergs nuomo
ne, reikia kitataučius infor
muoti apie save. Vienas iš tin
kamų būdų ir yra muzika.

Lietuva skaidrėse
Vakarus stovyklautojai už

pildydavo turiningais kultūri
niais renginiais bei dainomis 
ir šokiais. Penktadienį jie su
sirinko į vakarą, skirtą “Lie
tuvai skaidrėse”. Kaip vėliau 
ne vienas iš stovyklautojų pri
sipažino, tą vakarą jie Lietuvą 
pamatė visai kitokią, negu bu
vo matę anksčiau. Tai nenuo
stabu, nes turisto akis ne vis
ką spėja pamatyti. Nereikia 
pamiršti ir tai, kad jis ne vi
sur gali ir nuvažiuoti.

Kitą vakarą visus pakvietė 
būrin įsiliepsnojęs laužas. 
Kalnų aidas iki vėlumos at
kartojo lietuvių, latvių ir 
estų dainų melodijas, moko
mų žaidimų žodžius. Su paki
lia nuotaika bei pilni įspū
džių stovyklautojai atsisvei
kino iki kitų metų rugpjūčio 
mėnesio.

Belieka tikėtis, kad po to
kios turiningos stovyklos ne
leisime žūti toms puikioms 
idėjoms, kurios jau gimė per 
keturias dienas. Jas tikrai 
verta įgyvendinti, tačiau jo
kiu būdu neleiskime joms tuš
čiai žūti. Viskas priklauso 
nuo mūsų pačių, viskas yra 
mūsų rankose, telieka tiktai 
darbais, o ne žodžiais įpras
minti savo buvimą.
Norite susipažinti su savaitraščiu 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųs
kite savo adresą ir gausite keletą 
numerių nemokamai.

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 
Telefonas: (705) 673-9595

“Dievas teikia munis meilę, 
kad mylėtume tų, kurį 

Jis mums duoda "

Gerry Lougheed 
Funeral Home



Tikinčiosios Lietuvos paroda, surengta Religinės lietuvių katalikų šalpos Kultūros židinyje Bruklyne. Jų su
tvarkė RASA MATULAITYTE (kalbasi su gen. Lietuvos konsulu ANICETU SIMUČIU). Paroda yra kilnojama ir 
siunčiama į kitas lietuvių gyvenvietes. Adresas: Religinė šalpa, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207, USA. 
Tel. (718) 647-2434. Paroda pritaikyta lietuviams ir kitataučiams, besidomintiems Lietuva

Lietuvos praeitis tarptautinėje šviesoje
Vatikano rengtos svarstybos apie krikščionybės įvedimą Lietuvoje
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Joks mokslas, kaip ii- joks 
žmogus, negali pilnai, sveikai 
išaugti izoliacijoje — vienat
vėje. Vaikas, išaugęs be santy
kių su kitais žmonėmis, liktų 
nebylys ir beprotis.

Taip ir mokslininkams būti
nai reikia bendrauti tarpu
savyje, svarstyti. Iš tos dia
lektikos iškyla naujos įžval
gos. Tokias įvairių požiūrių 
sintezes visi labiau linkę pri
imti, negu vieno žmogaus nuo
monę.

Todėl Romoje birželio 24-26 
d.d. įvykusios svarstybos — 
“colloquio” buvo nepaprastai 
svarbus, nes tai pirmas (po 
Antrojo pasaulinio karo) Lie
tuvos viduramžių istorijos 
specialistų suvažiavimas. Jis 
svarbus ne vien istorikams; 
bet ir visiem lietuviam, kurie 
myli savo tėvynę ir nori, kad 
ją pasaulis gerbtų bei vertin
tų.

Visi esame dažnai kentėję 
nuo kitataučių visiško nesu
sipažinimo šu mūsų tautos is
torija, esame patyrę skeptiš
ką reagavimą į mūsų tvirtini
mus, kad ši istorija sena bei 
garbinga, ypač Šiaurės Ameri
koje, kurios kultūros šūkis yra 
“think big”! Mažos tautos ten 
dažnai niekinamos ir net iš
juokiamos. Deja, patys save 
girdami šios nuomonės nepa
keisime, priešingai — tik visą 
reikalą sugadinsime, nes nie
kas negerbia pagyrūnų, t. y. 
žmonių, kurie apie save nuolat 
kalba.

Kitataučiai istorikai
Todėl su didžiausiu malo

numu Romoje klausiau, kaip 
kiti mus giria, mačiau pirmą 
kartą, kaip žymūs kitataučiai 
mokslininkai domisi Lietuvos 
istorija. Labai džiaugiausi 
gavusi progą jiems pateikti 
tą istoriją lietuvišku požiū
riu.

Suvažiavime paskaitas skai
tė: keturi lietuviai, keturi 
lenkai, du vokiečiai, vienas 
švedas ir vienas amerikietis. 
Paskaitos buvo skaitomos įvai
riom kalbom: anglų, vokiečių, 
prancūzų ir italų. Vatikanas, 
kuris visiem paskaitininkam 
parūpino kelionės išlaidas, 
nakvynę ir maistą, taip pat pa
samdė vertėjus, kurie pertei
kė paskaitų bei diskusijų ver
timus italų, anglų ir vokiečių 
kalbomis.

Paskaitos
Pirma paskaitininke buvo 

žymi archeologė dr. Marija 
Gimbutienė, kuri apibūdino 
senąją lietuvių religiją, pa
brėždama, kad toje religijoje 
yra du sluoksniai — indoeuro
pietiškasis ir senųjų Europos 
genčių tikėjimas. Senumas ir 
tęstinumas pagoniško lietuvių 
tikėjimo labai domino susirin
kusius kitataučius.

Po to sekė labai žinomo vo
kiečių profesoriaus M. Hell- 
manno paskaita apie popiežių 
santykius su lietuvių kuni
gaikščiais. Jis gana daug kal
bėjo apie Mindaugo krikštą ir 
savo paskaitos gale prabilo į 
publiką lietuviškai.

Mano pačios paskaita buvo 
apie DLK Algirdo įmantrumą 
ir apdairumą religinėje poli
tikoje. Kitataučiai profeso
riai ne tik su mano mintimi 
sutiko, bet ir leido man juos 
pataisyti, kai jie klysdavo sa
vo paskaitose. Jau faktas, kad 
tokie žymūs žmonės leidžia ką 

tik mokslą baigusiai jaunai 
moteriai jiems duoti pastabas 
parodo visų dalyvių išskirtinį 
palankumą lietuviams.

Michal Giedroyc, sulenkėju
sių Lietuvos didikų sūnus, sa
vo paskaita įrodė, kad jis tik
rai susidomėjęs savo protėvių 
tauta ir dabar tarnauja jos 
naudai, anglų spaudoje rašy
damas apie Lietuvos kuni
gaikštystės pagonių valdovų 
gudrumą bei didžią galią.

Amerikietis profesorius Wil
liam Urban aptarė kryžiuočių 
pažiūras į pagonis ir kryžiaus 
karams naudotus pateisini
mus. Nors mums nepatinka, 
kai kas nors gina kryžiuočių 
ordiną (vienu klausimu aš pati 
su dr. Urbanu smarkiai ir vie
šai susikirtome), tačiau jis la
bai teisingai pabrėžė stiprią 
Lietuvos karinę jėgą ir net įro
dinėjo, kad kryžiuočiai nebū
tų galėję nukariauti ir išlai
kyti Lietuvos.

Lietuviai gal mažiausiai ti
kėjosi iš lenko Jerzy Kloczows- 
ki paskaitos apie ’Lenkiją ir 
Lietuvos krikštą”. Tačiau šis 
labai plačiai žinomas lenkų 
istorikas kaip tik pabrėžė, 
kad nebuvo 1386 m. tikros uni
jos su Lenkija, kad tuo metu 
Lietuva buvo daug stipresnė 
valstybė negu Lenkija ir kad 
lietuviai tikriausiai nulėmė 
Lietuvos suartėjimą su Lenki
ja, kuri jiems buvo per silpna 
diktuoti. Pastebėtina, kad 
Kloczowskis visur sakė “Vil
nius”, neminėdamas lenkiško 
mūsų sostinės pavadinimo, ku
ris dar vis dažnai randamas 
mokslinėse knygose.

Po to kalbėjo dar du lenkai, 
bažnytinės istorijos profeso
riai. Tadeusz Krahel apibū
dino ankstyvą Lietuvos bažny
tinę provinciją beveik taip 
pat, kaip prof. P. Rabikauskas 
savo straipsniuose. Prof. Kra
hel irgi publiką pasveikino 
lietuviškai.

Marek Zahajkiewicz kalbėjo 
apie bendrą Katalikų Bažny
čios misijų teoriją. Įdomu pa
matyti kontekstą Lietuvoje 
vestų kryžiaus karų, tačiau 
gaila, kad paskaitininkas, kal
bėdamas apie Lietuvos 1387 m. 
krikštą, kuriam galima pritai
kyti misijų teorijos aspektus, 
citavo vien Dlugošą, atrodo, 
nežinodamas apie prof. P. Ra
bikausko ir kitų straipsnįus, 
kurie prideda daug patikslini
mų. Tai parodo, kaip svarbu 
kitų tautybių mokslininkams 
susitikti su lietuvių istorikais.

Vokietis Kaspar Elm kalbėjo 
apie pranciškonus Lietuvoje. 
Įdomu, kad savo paskaitoje jis 
citavo vokiečių istorikų abe
jones apie DLK Gedimino žy
mių laiškų autentiškumą, esą, 
jie sukurti pranciškonų vie
nuolių iniciatyva. Tačiau kai 
aš tą užginčijau, prof. Elm tuo
jau nusileido, pabrėždamas, 
kad Gediminas buvo stiprus ir 
labai savarankiškas valdovas, 
ir tikrai šie laiškai galėjo būti 
dalis jo diplomatijos.

Paskutinę suvažiavimo die
ną pradėjo prof. Paulius Rabi
kauskas su paskaita apie že
maičių krikštą 1413-17 m. Kaip 
ir savo straipsnyje, dr. V. S. 
Vardžio redaguojamoje knygo
je, šioje paskaitoje prof. P. 
Rabikauskas vėl pabrėžė, kad 
Žemaitija buvo krikštijama vė
liau ne dėl to, kad buvo norėta 
ją atskirti nuo Lietuvos, o dėl 
to, kad 1387 m. ji buvo Jogai
lai neprieinama. Atrodo, kad 
kai kurie kitataučiai moksli

ninkai nieko nežinojo apie šį 
žemaičių krikštą, ir jie su di
deliu susidomėjimu sekė 
jiems naują informaciją.

Po to sekė švedo Tore Ny
berg paskaita apie Skandi
navijos misijas, kur yra mums 
įdomių paralelių, ir apie šve
dės šv. Brigitos kritiką kry
žiuočiams už tai, kad jie nė 
nemėgina atversti nukariautus 
pagonis, o tiktai juos pavergia.

Suvažiavimo akademinę da
lį užbaigė iš Lietuvos atvyku
sio seminarijos profesoriaus 
kun. Algimanto Kajacko pa
skaita apie naujus archeologi
nius kasinėjimus po Vilniaus 
katedra, kurie įrodo, kad Min
daugo laikais ten jau stovėjo 
katedra, kuri buvo nugriauta 
ir ant jos pastatytas nekrikš
čioniško tipo altorius, tikriau
siai Perkūno garbei. Tai aki
vaizdžiai parodo, kaip oficia
liai Lietuva vėl atkrito į pa
gonybę po Mindaugo mirties. 
Prof. A. Kajackas paskaitą 
skaitė anglų kalba, publiką 
pirmiau pasveikinęs lietu
viškai.

Nuogąstavimai neišsipildė
Aplamai lietuvių nuogąs

tavimai, dėl kurių visi suvažia
vimo organizatoriai, tarp jų 
vysk. P. Baltakis ir prof. P. 
Rabikauskas, turėjo nukentėti, 
neišsipildė. Jautėsi ne “len
kėjimo” o tiesiog “lietuvini
mo” procesas, nes visi paskai
tininkai pabrėžė Lietuvos ga
lią, nebuvimą tikros unijos 
su Lenkija 1386 m., lietuvių 
istorijos įdomumą bei unika
lumą. Gaila tik buvo, kad ke
lios paskaitos kartojo tuos 
pačius faktus — reikia daugiau 
suvažiavimų, kad galėtume nu
eiti toliau iš tokios pirmos 
stadijos į gilesnę analizę.

Lietuvių prestižas
Lietuvių prestižą ne tik tarp 

mokslininkų, bet ir kituose 
sluoksniuose, ypač aukštos 
dvasininkijos tarpe, labai pa
kėlė šis popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II iniciatyva surengtas 
seminaras — suvažiavimas. 
Tai matėsi atidaryme, kuria
me dalyvavo du kardinolai, 
keturi monsinjorai, visa eilė 
vyskupų. Sveikinimus siuntė 
visi žymesnieji Vatikano pa
reigūnai, tarp jų Vatikano 
valstybės sekretorius, daugy
bė kardinolų, jėzuitų genero
las P. Kolvenbach, Vatikano 
muziejaus ir archeologinių 
kasinėjimų direktoriai ir t.t. 
Popiežius atsiuntė suvažiavi
mui ilgą sveikinimą, o šešta
dienį jis asmeniškai pasvei
kino kiekvieną paskaitinin
ką. Visa tai labai žadino dė
mesį Lietuvai ir kėlė lietuvių 
mokslininkų prestižą. Tai pa
lengvina mums įtikinti kita
taučius mokslininkus, kai rei
kia juos pataisyti.

Pažymėtina, kad kunigų de
legacija iš Lietuvos buvo la
bai patenkinta seminaro eiga. 
Jie visus paskaitininkus ap
dovanojo sukaktuviniais Lie
tuvos krikšto medaliais, ga
mintais Lietuvoje, ir man pa
čiai padovanojo nuostabiai 
gražią juostą.

Esu labai dėkinga ir laimin
ga, kad gavau progą dalyvauti 
šiame unikaliame suvažiavi
me. Tenai gavau ne tik naujų 
mokslinių žinių, bet ir naujo 
ryžto toliau tęsti Lietuvos 
istorijos studijas, kuriomis 
kitų tautų inteligentai susi
domėjo.
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Mano sesuo ir aš
Mes išmokom susivarstyti batus patys, 

Ir tada išėjom savais keliais.
Nei vienas, nei kitas nesivadinam 

Savo tėvo vardu.
Jokio šeimos kristalo 

Surinkti saviems žvilgsniams. 
Mūsų palikimas yra sienų istorija: 

Šaltų, kaip Geležinė siena.
Sulaužytų, kaip Brandenburgo vartai, 
Uždarų, kaip Ouebec’o kalbų užtvaros. 

Jokių pavyzdžių, tiktai raumeninga motina, 
Patvari, kaip maldaknygės oda.

Du smulkūs mažyliai, devynių dešrelių aukščio. 
Kaip mes glebėm vienas kitų košmarais. 
Net ir vidinės erdvės nebuvo užstoti mus 

Nuo snaudžiančių pabaisų su tėvelio veidu. 
Vėl susitinkam, praradę tų tėvų tironų, 

Kaip plunksnų.
Šeima labiau suskilus, negu žemės pluta 

Europos ir Šiaurės Amerikos kontinentų.
Mano sesuo ir aš nepajėgiam žiūrėti Į tėviškės nuotraukose 

Rūtas ir rožančius, patiestus ant mirusiųjų giminių.
Įmestus į mūsų gyvenimų, 

Kaip lapus nuo šventųjų ąžuolų.

Iš užsilik usios meilės 
Mes vėl atrandame, kas tai yra 

Būti seserim ir broliu. 
Mainyti jurginų už pabučiavimų. 

Nedrąsą rankom prisiliesti.
Ji man yra 
Lyg vasara. 
Jos akys, 

Žydros mano žydrumu. 
Lėlė atrasta upėje.

Red. pastaba. Iš anglų kalbos vertė Živilė Bilaišytė, vertimą pa
tobulino bei apdailino Henrikas ir Birutė Nagiai.

Pastabos apie Čechovo “Vyšnių sodą”
ALFONSAS NAKAS

Rusų dramaturgijos klasiko 
Antano Čechovo veikalus ka- 
nadiškis Stratfordo festivalis 
stato kas kelinti metai. Kiek 
prisimenu, čia teko matyti “Žu
vėdrą” ir “Dėdę Vanią”. Šią va
sarą nuo gegužės 19 d. Avon 
teatre kone kasdien vyksta 
“Vyšnių sodo" spektakliai. Vei
kalas repertuare pasiliks iki 
sezono pabaigos - spalio 30- 
sios.

Mačiau popietinį liepos 5- 
sios spektaklį. Čia keletas jo 
įspūdžių.

Visų pirma režisierių John 
Wood reikia pagirti už gerų 
aktorių pasirinkimą. Kur ra
si tinkamesnę ponią Ranievs- 
kają, kaip didelio talento Pat 
Galloway? Jai prikiština tik 
viena yda - ne visai aiškus žo
džių ištarimas, kai iš karto rei
kia jų labai daug pasakyti. 
James Blendick, vaidinąs pra
turtėjusį pirklį Aleksandrą Lo- 
pakiną, savo vaidmenim) pats 
tinkamiausias - pilnas pasiti
kėjimo savimi, bet ne arogan- 
tas. Į visus įvykius gyvai rea
guoja, visiems turi patarimų. 
Nepamiršta pasigirti, kad gi
męs skurdžių šeimoje, dažnai 
tėvo muštas, o dabar štai dėvi 
brangius rūbus ir gali ką tik no
ri nupirkti, įskaitant nugyven
tą Ranievskajos dvarą. Nicho
las Pennell čia pasimetęs, be
valis Leonas Gajevas. Peggy 
Coffey - gyvybe trykštanti, 
linksmutė šešiolikmetė Ania, 
tikroji Ranievskajos dukrytė. 
Wenna Shaw, vaidinanti 28-rių 
metų adoptuotą Ranievskajos 
dukterį Varją, tikra pasigai
lėjimo verta būtybė. Nepabai
giamais dvaro prievaizdės dar
bais užsimušusi, vedyboms vy
ro nerandanti, nerviška. Jos ir 
apdaras tamsus, sendinąs bent 
15 metų. Colm Feore nepapras
tai puikiai vaidina Jašą, aro
gantišką, beširdį, Paryžiuje pa
gyvenusį, vėl į Paryžių besiver
žiantį jaunuolį, niekinantį sa
vo varguolių luomo žmones, ne

Stratfordo festivalio aktoriai, vaidinę A. Čechovo dramoje “Vyšnių sodas”. 
Iš kairės: Wenna Shaw - Varja, Pat Galloway - ponia Ranievskaja, Nicho
las Pennel - Leonas Gajevas Nuotr. Michael Cooper

norintį susitikti nė motinos. 
Ak, dar Joseph Ziegler - amži
nas studentas Petras Trofimo
vas. Savo filosofija ir keistom 
idėjom sužavėjęs Anią, nepri
pažįstąs nei meilės, nei turtų, 
nei tvarkingų gerų drabužių . . .

Tai dar ne visi vertingieji 
aktoriai. Dar reiktų rašyti apie 
Keith Dinicol, Susan Cox, Doug
las Campbell, William Needles, 
Kim Horsman. Visi jie turi di
desnius ar mažesnius vaidme
nis, visi jas gerai atlieka.

Nedaug šiame veikale intri
gos. Atvažiuoja traukiniu iš Pa
ryžiaus Ranievskaja su Ania, 
aukle Charlotta ir tarnu Jaša 
praskolinto dvaro reikalų tvar
kyti. Susitinka visada čia gy
venusius artimuosius, tarnus, 
keletą pašalinių svarbių žmo
nių, prisimena laimingą pra
eitį. Kritiškam dvaro likimui 
sprendžiantis, nori bent sau 
išlaikyti vyšnių sodą, patį bran
giausią sentimentą. Neišlai
ko. Lopakinas dvarą nuperka, 
Varjos už jo ištekinti nepavyks
ta. Kai po penkių mėnesių 
grįždama į Paryžių atsisvei- 
kinėja, pokši kirviai vyšnių 
sodą naikindami.

Nei žudynių ar natūralių 
mirčių, nei vedybų ar kokių ki
tų laimėjimų, žodžiu, jokios 
drastiškos atomazgos. O tačiau 
gera Čechovo veikalą žiūrėti 
ir tiek. Gera iš teatro išėjus 
pamąstyti apie jo žmones, pa
čiam pasirgti jų nostalgija.

Kalbant apie pastatymo ap
dailą, ji nebuvo labai patrauk
li. Skurdi, nors erdvi geležin
kelio stotis, labai mažai ką 
pakeitus tapo dvaro salonu. 
Užuot rodžius vyšnių sodo de
koraciją, pasitenkinta tik di
desnio gamtovaizdžio su me
džiais ^paveikslo įnešimu ir 
prie sienos prišliejimu. Be to, 
dabar įpratus daryti tik vieną 
pertrauką, antrasis iš trijų 
veiksmas buvo perkirstas, be 
reikalo panaudojant dekoraci
jas “iš padangių”. Su klasika 
neturėtų būti taip elgiamasi.

Oskaro Milašiaus bičiulių drau
gijos nariai ir jo talento gerbėjai 
kasmet susirenka Paryžiaus Fon
tainebleau priemiestyje, prisimin
dami jo gimtadienį. O. Milašius 
yra gimęs 1877 m. gegužės 29 d. 
Tad šiemetinis velionies bičiu
lių susitikimas gegužės 24 d. buvo 
susietas su 110-tosiomis O. Mila
šiaus gimimo metinėmis. Šį kar
tą buvo atvykęs ir velionies gimi
naitis Česlovas Milosz, literatū
rinės Nobelio premijos 1980 m. 
laureatas. Paryžiaus lietuviams 
atstovavo Petras ir Žibutė Klimai, 
dail. Žibuntas Mikšys. Velionies 
gerbėjai jo kapą Fontainebleau 
kapinėse papuošė gėlių vainiku, 
o tada visi susirinko bendram po
kalbiui. Lietuviams ypač buvo 
įdomus Česlovo Milosz tartas žo
dis, pabrėžęs gilų Oskaro Mila
šiaus prisirišimą prie Lietuvos. 
Nobelio premijos laureatas Čes
lovas Milosz buvo atsivedęs iš Len
kijos atvykusį savo brolį, kalban
tį ir lietuviškai. Jiedu jautriai at
siliepė apie Lietuvą, apie savo ne
nutrūkstančius ryšius su ja. Lie
tuviams tada paaiškėjo, kad Čes
lovas Milosz supranta lietuviškai 
ir gali susišnekėti.

Fizikos dr. Petras Avižonis dir
ba JAV karo aviacijos Kirklando 
bazės ginklavimosi laboratorijo
je lazerių skyriaus vadovu. Ta ba
zė yra prie Albuquerque miesto 
Naujosios Meksikos valstijoje. 
Amerikos fizikų draugija buvo 
pakvietusi dr. P. Avižonį su ke
turiolika kitų mokslininkų pasi
sakyti prez. R. Reagano pradeda
mos gynybos sistemos erdvėse 
praktiškumo klausimu. Spauda tą 
sistemą atskriejančioms raketoms 
sustabdyti vadina “Žvaigždžių ka
ru”. Su dr. P. Avižonio išvada 
savo skaitytojus supažindino dien
raštis “The Albuquerque Tribu
ne”. Pasak dr. P. Avižonio, pa
grindiniai fizikos dėsniai neprieš
tarauja tokiai sistemai. Tačiau jos 
įgyvendinimui reikalinga techno
logija tik ruošiama. Šiuo metu ne
aišku, kada ji bus paruošta ir kiek 
kainuos gynybinės sitemos įvedi
mas erdvėse. Visi mokslininkai su
tinka, kad į šiuos klausimus bus 
galima atsakyti tik išvysčius sis
temai įgyvendinti reikalingą tech
nologiją.

Amerikos lietuvių dailininkų 
sąjunga, minėdama veiklos tris
dešimtmetį, dvylikos savo narių 
įvairių kūrinių parodą surengė 
balandžio 24 - gegužės 8 d.d. Či
kagoje, antrojoje M. K. Čiurlio
nio galerijoje, Ine., 4038 Archer 
Avė. Sąjungos valdybos pirm. Mi
kas Šileikis, kalbėdamas parodos 
atidaryme, pirmiausia priminė de
šimtį jau mirusių narių - Zeno
ną Kolbą, Adomą Varną, IgnąŠla- 
pelį, Juozą Kaminską, Juozą Pau
tienių, Teofilių Petraiti, Joną Pi- 
lipauską, Mariją Girdvainienę, 
Vladą Vaičaitį ir Bronių Muriną. 
Amerikos lietuvių dailininkų są
junga profesinės organizacijos 
pagrindais buvo įsteigta Čikago
je 1956 m. Pirmąją valdybą su
darė pirm. Zenonas Kolba, sekr. 
Jonas Pilipauskas ir ižd. Vladas 
Vijeikis. Sąjunga yra įsteigusi 
antrąją M. K. Čiurlionio galeriją, 
telkiančią dailės kūrinius nepri
klausomai Lietuvai. Jie saugojami 
lietuviško “Midland Federal Sa
vings” banko seifuose. Sąjungai 
vadovauja dabartinė valdyba: 
pirm. Mikas Šileikis, I vicepirm. 
seselė Mercedes, II vicepirm. Eg
lė Rūkštelytė-Sundstrom, sekr. 
Vera Švabienė ir ižd. Barbora 
Morkūnienė.

Lietuviškųjų studijų draugija, 
įsteigta Tasmanijos universitete 
Hobarte, gegužės 4 d. profeso
rius ir studentus pakvietė įdomion 
Algio Taškūno paskaiton “Kapi
tonas James Cook (1728—1779) ir 
prof. Johann-Adam-Georg Forster 
(1754—1794): pirmieji Australi
jos ryšiai su Lietuva”. Vokiečių 
kilmės gamtininkas Forster, da
lyvavęs Australiją suradusioje 
James Cook ekspedicijoje, pra
džioje mokslinį darbą dirbo Aust
ralijoje, o 1784—87 m. — Vyriau
sioje Lietuvos mokykloje Vilniuje, 
pakeitusioje iš jėzuitų atimtą Vil
niaus akademiją. Svečias įsteigė 
zoologijos kabinetą, mokė gamtos 
tyrimo metodų, skatino jaunimą 
studijuoti gamtos mokslus. Dirb
damas Vilniuje, gamtininkas J. A. 
G. Forster parašė “Vilniaus bo
tanikos sodą”, “Vilniaus faunos 
ir floros dienoraštį”. Rankraš
čiai buvo saugomi Goettingeno 
universiteto bibliotekoje. Disku
sijose po Algio Taškūno paskai
tos dalyvių dėmesys nukrypo į 
senąjį Vilniaus universitetą, jo 
mokslines programas, profesorius 
iš įvairių šalių, net ir tolimosios 
Australijos.

Knygos bičiulių draugija po
puliariausia 1986 m. knyga, rem
damasi skaitytojų laiškais, pa
skelbė Vytauto Petkevičiaus ro
maną "Paskutinis atgailos am
žius”. Draugijos valdybos pirm. 
J. Nekrošius apdovanojimą V. Pet
kevičiui įteikė Kelmės rajono 
kultūros namuose.

Kauno dramos teatras savo 
repertuarą papildė kompoziciniu 
Vytauto Mačernio poezijos spek
takliu "Žmogaus apnuoginta šir
dis”, atliekamu teatro antrojo 
aukšto priesalyje. Spektaklį pa
ruošė rež. A. Vrubliauskas, ku
ris taipgi parašė ir scenarijų. Poe
zijos spektaklyje, be paties A. 
Vrubliausko, dalyvauja aktoriai -
R. Staliliūnaitė, P. Venslovas ir 
L. Zelčius, skamba V. Bartulio 
muzika, atliekama violončelisto
S. Bartulio.

Druskininkuose buvo sureng
tas liaudies ansamblių konkursas 
"Ratnyčėlė-87”. Vertintojų komi
sija, vadovaujama Vytauto Čet- 
kausko, moterų grupėje geriau
siomis pripažino Vilniaus "Sva
jos", Alytaus “Gailos” ir Vilniaus 
"Lyros” dainininkes. Vyrų grupė
je geriausiųjų vardus išsikovojo 
Vilniaus “Sigmos”, Anykščių 
“Anykščio” ir Panevėžio "Vytu
rio” dainininkai. Mišrių ansamb
lių grupėje geriausiai pasirodė 
Klaipėdos “Rapsodija” ir Vilniaus 
“Kantilena”.

Įdomią medalių parodų, liečian
čią rašytojus ir jų kūrinių veikė
jus, vilniečiams Lietuvos istorijos 
ir etnografijos muziejuje surengė 
Šiaulių rajono kolchozas “Už tai
ką”, steigiantis medalių muziejų. 
Parodai buvo sutelkta apie 300 me
dalių, atskleidžiančių savotišką 
literatūros panoramą nuo anti
kos iki dabartinių dienų. Tie ke
lių dešimčių autorių medaliai su
darys pradžią steigiamam muzie
jui. Originaliu rinkiniu džiaugia
si medalių kūrimu pasižymėjęs 
dail. Erikas Varnas.

Vilniaus operos ir baleto teat
ras savo repertuarą praturtino 
milaniečio V. Bellinio (1801—1835) 
“Normos” spektakliu. Premjerinį 
spektaklį Vilniuje paruošė diri
gentas V. Viržonis, rež. E. Do
markas, dail. H. Ciparis, chor
meisteriai A. Arminas ir R. Til
vikas. Libretą vertė V. Giedra. 
Pirmoji šios V. Bellinio operos 
premjera įvyko daugiau kaip prieš 
150 metų Milano “La scala” ope
ros teatre. Vilniuje pagrindinį 
Normos vaidmenį paruošė trys sop
ranai — I. Milkevičiūtė, J. Čiuri- 
laitė ir S. Gižaitė. Kitus pagrin
dinius vaidmenis: mezzo-soprano
— N. Ambrazaitytė ir A. Stasiū
naitė, tenoro — B. Tamašaus
kas, A. Tveragas ir Z. Žemaitis, 
boso - V. Prudnikovas, V. Baku- 
las ir R. Batalauskas.

Paskutinis ciklo “Prisiminimų 
vakarai” renginys Vilniaus me
no darbuotojų rūmuose buvo skir
tas pirmosioms Lietuvos operos 
dainininkėms: apie 1884 m. gimu
siai Liudai Sipavičiūtei-Fedoto- 
vai — mezzo-sopranui, Julijai Dva
rionaitei (1893—1947) — kolora
tūriniam sopranui, Vladislavai 
Grigaitienei (1890—1961) — sop
ranui, Adelei Galaunienei (1899— 
1962) — koloratūriniam sopranui, 
Veronikai Podėnaitei (1902—1933)
— mezzo-sopranui. L. Sipavičiū
tė vadovavo lietuvių chorui Mask
voje. Lietuvon grįžusi po I D. ka
ro, dainavo kai kuriuose Kauno 
operos spektakliuose ir radiofo
ne. J. Dvarionaitė Kauno ope
rai priklausė 1921-30 m., o vė
liau dirbo aktore Kauno jaunimo 
teatre. V. Grigaitienę, palikusią 
gilius savo darbo pėdsakus Kau
no operoje ir konservatorijoje, 
dar prisimena vyresnio amžiaus 
lietuviai. A. Galaunienė Lietu
vos operos istorijon įėjo kaip Vio
letos vaidmens atlikėja pirmaja
me profesiniame G. Verdi “Tra
viatos” spektaklyje 1920 m. gruo
džio 31 d. Kauno operoje ji dai
navo 1920-31 m. V. Podėnaitė, 
dainavusi Florą pirmuosiuose 
"Traviatos” spektakliuose, 1926 
m. baigė Šv. Cecilijos konserva
toriją Romoje. Dainavimo studi
jas gilino Paryžiuje. Ją dainuo
ti kvietė Milano ir Romos operos 
teatrai. Lietuvon grįžusi 1932 m., 
Kauno operoje kaip profesinė dai
nininkė debiutavo G. Verdi “Ai
doje”, Vakaro dalyvius su tų dai
nininkių balsais, įrašytais į seną
sias gramofono plokšteles, supa
žindino jų rinkinį turintis A. Mo
tieka. Apie pirmųjų Lietuvos ope
ros solisčių gyvenimą ir kūrybinę 
veiklą kalbėjo: muzikologas J. 
Bruveris.T. Vaičiūnienė, M. Dva
rionaitė, V. Sipaitis ir S. Veidžiū- 
naitė. V. Kst.
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

"1.*‘

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

63/a°/o 
63/4%
7 % 
71/4% 
71/2°/o
8 % 
7'/2% 
8'/2% 
772% 
8 % 
6'/4% 
6 % 
6'/4% 
53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ..................... 101/z%
Sutarties paskolas

nuo ..................... 1O'/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 9’/2%
2 metų ................ 10 %
3 metų ................ 10'/s%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 9'/4%

Draudžiame asmenines ir sutar
ties paskolas iki $15,000 ir narių 
gyvybę iki $2,000 už santaupas 
laikomas šėrų, čekių ir taupymo 
sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki S50,000 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 įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

QTCDUARI’C 406 Roncesvalles Ave.OltrnHlld rUna Telefonas 536-5936 ir
2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA ONTARIO DRUG BENEFIT RECEPTUS 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
--------------------------- o---------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

AJ? GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ---------------- ----------- -------- ------ -----------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

P. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS
2537 Wharton Glen Ave., Mississauga, L4X 2A8, 

telefonas 2 79-437 1
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų ((pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.
Savininkas J. Tamošiūnas

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
Tel. 364-5081, namų 766-5857

ZllictatO Simpson s, 176 Yonge St.,
Z lllalCllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Toronto lietuvių golfo rinktinė, laimėjusi pirma vietų baitiečių turnyre 1986 m. rudenį. Iš kairės: R. Astrauskas, 
dr. A. Mikelėnas, R. Srimaitis, Al. Simanavičius, R. Šimkus, Aug. Simanavčius, A. Stauskas, P. Stauskas

- LIETUVIŲ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

Kanadc
'Atkelta iš 1-mo pfel.) 

ta ir kerštingumu indusy dau
gumai Indijoje, norintys ne
priklausomos sikų Pandžabo 
valstybės. Kanados diploma
tai Indijoje paneigė politinį 
sikų pabėgimą iš Pandžabo. 
Esą iš ten šiuo metu bėga ne 
sikai, o pastarųjų šaudomi in- 
dusai. Kanados paplūdimyje 
suplėšyti ir išmėtyti doku
mentai liudijo, kad 174 asme
nų grupė yra atplaukusi ne iš 
Indijos, o iš Europos. Netru
kus buvo surastas ir Halifaksan 
atitemptas nedidelis 497 tonų 
talpos transportlaivis “Ame
lie”, birželio 23 d. išplaukęs 
iš Roterdamo uosto Olandijo
je. Kanadoje buvo suimtas 
transportlaivio švedas savi
ninkas ir kapitonas Rolf Nyg- 
ren, gyvenantis Ispanijoje, ir 
iš Britanijos atvykęs sikas Jas- 
vir Singh. Jiedu lankėsi N. Ško
tijoje ir organizavo nelegaliai 
atvykusių sikų išlaipinimą.

Teismas Halifakse nedelsda
mas abu nubaudė pinigine 
$5.000 bauda, transportlaivio 
savininkui R. Nygrenui pridė
damas vienerius metus kalė
jimo, sikui J. Singhui - tris 
mėnesius. Bausmės susilaukė 
ir ispanas “Amelie” navigato
rius Castor Laselle, pakeitęs 
kapitoną R. Nygreną: pinigi
nės $2.500 baudos ir vieno mė
nesio kalėjime. Kiti du įgu
los nariai ispanai, tiesiogiai 
nesusieti su sikų atgabenimu 
Kanadon, buvo paleisti be jo
kios baudos. Spėjama, kad 
transportlaivio įgulai priklau
sė ir du sikai, dabar pasislė
pę tariamų politinių pabėgė
lių gretose. Atvykėlių apklau
sinėjimas buvo pradėtas juos 
laikinai izoliavusioje karinė
je bazėje Halifakse. Advoka
tus jiems išlaisvinti jau pa
samdė Kanados sikų organiza
cijos. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad Kanadoje yra 300.000 sikų, 
turiničių pusantro šimto orga
nizacijų.

Visuomenės dauguma, pasi
piktinusi dar viena “politinių 
pabėgėlių” komedija, šį kartą 
reikalauja nelegaliai atvy
kusių sikų ištrėmimo iš Kana
dos. Imigracijos ministeris 
B. Bouchardas skundžiasi, kad 
jį saisto tebeveikiantis se
nasis įstatymas, duodantis per 
daug laisvės klaidinančiu po
litinių pabėgėlių vardu atvyks
tančioms grupėms. Spėjama, 
kad ir šiai sikų grupei, kaip 
ir pernai atplaukusiems tami- 
lams, bus leista pasilikti ir 
dirbti Kanadoje, kovoti už po
litinio pabėgėlio teises. Deja, 
visi žino, kad juos čia atviliojo 
tik geresnės gyvenimo sąlygos, 
nieko bendro neturinčios su 
politine globa. Ministeris pirm. 
B. Mulroney, nepasirūpinęs 
skubesniu varžtų įstatymo pra- 
vedimu, su nelegaliu sikų gru
pės atvykimu susilaukė nema
lonios problemos. Spaudoje 
gausėja protesto balsai, rei
kalaujantys užbaigti komedija 
tapusį žaidimą su politinės 
globos teisėmis. Įvairūs suk
čiai dabar ir laivais, ir lėktu
vais be eilės braunasi Kana
don, o normaliai priimami 
ateiviai laukia ilgoje eilėje. 
Dėl sukčių antplūdžio savo ar
timųjų atvykimo ilgai turi lauk
ti net ir oficialiai Kanadon 
įsileisti ir čia jau legaliai įsi
kūrę ateiviai. Nelegalių atei
vių antplūdis iš Turkijos ir 
Portugalijos buvo sustabdytas 
vizomis, o dabar vizas teko 
įvesti ir brazilams, kurių vien 
tik š. m. sausio mėnesį Kana
don atskrido ir globos pasi
prašė 1.500. Jie visi sakosi esą 
Jehovos liudininkai, persekio
jami katalikiškoje Brazilijo
je. Anksčiau tokią pat melagin
gą istoriją pasakojo globos 
Kanadoje siekę portugalai, 
taip pat staiga pasidarę Jeho
vos liudininkais.

s [vykiai
Kanadiečių dauguma nori di

desnių suvaržymų ir atrankos 
ateiviams, o suklaidinta ma
žuma protestuoja prieš griež
tesnius įstatymus, raudoda
ma, kad dėl jų nukentės poli
tiniai pabėgėliai. Tokia gru
pė yra ir Toronto burmistro 
komitetas rasiniams ryšiams, 
reikalaujantis nekeisti lais
vų imigracijos įstatymų griež

tesniais, nes jie tada taps de
portacijos įstatymais. Tokiais 
tuščiais šauksmais daromas 
spaudimas politikams, bijan
tiems prarasti balsus rinki
muose. Jie betgi neturėtų už
miršti kanadiečių daugumos 
reikalavimo, kad pagaliau bū
tų sustabdytas nelegalus atei
vių antplūdis Kanadon. Suk
čių, drįstančių vaidinti poli
tinius pabėgėlius, Kanadai ne
reikia.

MOKA:
63/4% už 90 dienų term, indei.
63/4% už 6 mėn. term, indėlius
7 % už 1 m. term, indėlius
71/4% už 2 m. term, indėlius
7’/2% už 3 m. term, indėlius
8 % GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai
8'/2% GIC 2 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
71/z% už pensijų planą

(variable rate)
8 % už 1 m. term, pensijų planą 
71/z% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
674% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
53/4-6'/2% kasd. palūkanų sąskaita 
53/4% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines

paskolas nuo....... 1O'/2%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................. 93/4%
2 metų ..................10'/4%
3 metų ..................103/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 9 %
(variable rate)
Asmenines paskolas duo

dame iki $65,000 ir mortgi- 
čius iki 75% įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of Cre
dit) ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 61 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

Kanados Lietuvių Bendruomenė
KLB švietimo komisijos remia

mi vyksta į lituanistinius kursus 
Lemonte liepos 18 - rugpjūčio 1 
d.d.: iš Montrealio - Stasė Mika- 
lajūnaitė, iš Hamiltono - Ona Žu
kauskaitė, iš Toronto - Živilė Žei
mienė ir Rimas Prakapas. Bus dės
tomi universiteto lygio literatū
ros, lietuvių kalbos ir gramatikos 
kursai. Dėstys prof. Ant. Klimas, 
prof. R. Šilbajoris ir kiti.

KLB švietimo komisijos pirm. 
Algirdas Vaičiūnas praneša, kad 
dar yra laisvų vietų Dainavoje ren
giamoje studijų savaitėje rugpjū
čio 16-30 d.d., ragina visus moky
tojus, tėvus ir jaunimą joje daly
vauti. Primenama, kad KLB švie
timo komisija yra pasiruošusi fi
nansiškai paremti vykstančius į tą 
stovyklą. Ja besidomintieji prašomi 
nedelsiant kreiptis į A. Vaičiūną, 
kuris rūpinasi ne tik registracija, 
bet ir transportaeijos organiza
vimu. Skambinti: (416) 245-3209 
(vakarais); (416) 762-1777 (darbo 
valandomis).

Tarptautinio vyriausio Juodojo 
kaspino komiteto posėdyje liepos 
8 d. Toronte buvo pranešta, kad 
sekantys lietuviai vadovauja Juo
dojo kaspino komitetams įvairiuo
se pasaulio miestuose: Perth Aust
ralijoje - Petras Čekanauskas, Pa
ryžiuje - Jolanta Vaičaitytė, Niu
jorke - Gytis Barzdukas, Čikagoje - 
Kazimieras Oksas, Filadelfijoje - 
LB pirm. Alg. Gečys, Los Angeles - 
Rasa Mažeikaitė. Juodojo kaspino 
diena rengiama š. m. rugpjūčio 23 
d. visame pasaulyje. Tokiam užmo
jui reikia nemažai lėšų. KLB atsto
vas komitete Alg. Vaičiūnas ragina 
visus, remiančius šią veiklą, pri
sidėti ir finansine parama. Aukas 
galima siųsti: International Black 
Ribbon Day Committee, 100 Ade
laide St. W., Suite 906, Toronto, 
Ont. M5H 1S3. Kadangi šis sąjūdis 
yra laikomas politiniu, neturi tei
sės išduoti mokestinių kvitų. Ko
miteto veikla negauna paramos iš 
valdžios ir išsilaiko tik privačių 
organizacijų, įmonių ir asmenų au
komis. Inf.

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 532-1 1 49

Kanados lietuvių jaunimo grupė, paruošusi balioną ir sibirinių trėmimų 
budėtuvėse Toronto Nathan Phillips aikštėje iškėlusi aukštyn su širdies 
pavidalo figūra, sudaryta iš elektros lempučių. Tai buvo išraiška idėjos 
- mes su jumis, Sibiro tremtiniai Nuotr. Lino Daukšos

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3.

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju.
Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai

Namų įkainojimo skyrius
HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED
25 Pineneedle Dr. P.O. 174, Aurora, Ontario L4G 3H3 

Telefonas (Toronto linija) 773-6480
ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

RELINK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

4887 dundas s' 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999

232-2322
PRINCE EDWARD ir BLOOR - trijų miegamųjų, puikiai išre- 
inontuotas, vienaaugštis namas. Kaina - $239,900.
BABY POINT - gražiai išremontuotas dviejų miegamųjų namas. 
Kaina-$179,900.
HIGH PARK-trijų miegamųjų namas su garažu. Kaina-$164,900. 
ISLINGTON-DUNDAS - trijų miegamųjų, labai didelis sklypas. 
Kaina-$289,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

Sąžiningas, konfidencialus patarnavimas
Parduodant, perkant ar tik norint informacijų apie 
nekilnojamas nuosavybes prašom man paskambinti

Justinas Raškauskas

Asmeninės dovanos giminėms 
Lietuvoje

Galima paremti savo gimines, pasiunčiant jiems pageidaujamų 
ir naudingų dovanų. Siūlome šiuos praktiškus ir vertingus siun
tinius, kurie yra siunčiami oro paštu ir pasiekia gavėjus per labai 
trumpą laiką.

Siuntinys 12-1987 m.
Vyriškas arba moteriškas bliuzonas - striukė, išeiginiai marš
kiniai, moderni bliuskutė, vilnonė gėlėta arba nailoninė skarelė, 
vyriškas arba moteriškas nertinis.
Siuntinio kaina, siunčiant oro paštu ..................................... $330

Siuntinys 14-1987 m.
Sportinis kostiumas, “Adidas” arba kitokios firmos; jei klientas 
pageidauja, gali būti vyriškas arba moteriškas, moteriški arba 
vyriški sportiniai labai geros rūšies batai, puiki bliuskutė.
Siuntinio kaina, siunčiant oro paštu ..................................... $250

Pasiunčiame ir pačių klientų sudarytus siuntinius arba 
sudarome tokius, kaip klientas nurodo. Siunčiame ir ilgo gro
jimo plokšteles. Persiunčiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu 
ir naudingiausiu paveldėtojui būdu.

Z. Juras,
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England

Tel. O1 -460-2592

ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

624-6336 namų 897-0068

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario

» atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
* parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
* įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

duris, veidrodžius
* atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas
* uždengiu naujus stogus, išlieju įvažiavimus (driveways)

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR, 
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P1A7 

(Art! Toronto Lietuvių namų).

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KOKIĄ 
NEKILNOJAMĄ NUOSA VYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

ĘSjį STASYS JOKŪBAITIS.
30 metų patirtis vakarų Toronto ir High Parko rajonuose.

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN (H DISTINCTION

Tel. 535-2331
arba 537-2869
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© SKAITYTOJAI PASISAKO
T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7 

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

KRIKŠČIONYBĖS IŠKILMĖS
Šiandien Vilniuje Šv. Petro ir 

Povilo bažnyčioje buvo švenčiama 
Lietuvos krikšto 600 metų sukak
tis. Taip pat tą pačią valandą dar 
keliose Vilniaus bažnyčiose buvo 
iškilmingas minėjimas ir laiko
mos iškilmingos Mišios. Nežiū
rint blogo oro, dalyvavo labai 
daug žmonių. Iškilmės prasidėjo 
giesme “Dievas mūsų prieglauda 
ir stiprybė”. Giedojo visi ten esan
tys. Aš buvau Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios šventoriuje, nes bažny
čioj vietos nebuvo. Visą laiką li
jo smarkus lietus, todėl teko sto
vėti po lietsargiu. Šventėje daly
vavo ir atstovai iš kitų valstybių, 
dvasiškiai ir kt. Po pamaldų švento
riuje buvo pašventintas atminimo 
kryžius. Ir kaip keista - šventei 
pasibaigus nustojo lyti ir saulutė 
pasirodė. N.N., Vilnius

KARAVANAS TORONTE
Kiekvienais metais ruošiamas 

Karavano festivalis Toronte lie
tuviams ir kitoms tautinėms bend
ruomenėms duoda gerą progą pa
rodyti savo kultūrą, meną, šokius, 
muziką, tradicijas, kulinariją ir 
kitas kultūrines apraiškas. Ši kul
tūrinė reprezentacija mums yra 
tapusi aktuali nuo pat išvykimo 
iš Lietuvos. Tačiau įdomu paste
bėti, kad istorijos ratas per pasku-

Trisdešimt penkeri metai
Baltiečių moterų siekiai ir veikla Kanadoje

Iš gimtojo lizdo pasitraukusius 
po II D. karo baltiečius suarti
no bendras išeivio likimas. 
Baltietės moterys anksti su
prato, kad bendromis jėgomis 
lengviau ginti visų trijų tau
tų reikalus, skelbti pasauliui 
patirtas ir vis daromas jų tau
toms skriaudas. Todėl jau 1947 
m. Essingene, Vokietijoje, su
daryta Pabaltijo moterų tary
ba. Steigimo iniciatorės buvo: 
Mali Jurma (estė), Tekia Er- 
manis-Aizkrauklis (latvė) ir 
dr. Marija Žilinskienė (lietu
vė), kuri ir tapo pirmąja PMT 
pirmininke. Vokietijoje įvyko 
keletas suvažiavimų, buvo ra
šomi memorandumai laisvojo 
pasaulio valstybių atstovams 
Baltijos tautų laisvinimo klau
simais, palaikomi ryšiai su 
Tarptautine moterų lyga ir 
glaudžiai bendradarbiaujama 
tarpusavyje.

Prasidėjus emigracijai, bu
vo nutarta PMT centrą perkel
ti į Niujorką. Čia ji buvo pri
imta į “General Federation 
of Women’s Club” ir išvystė 
labai gyvą politinę veiklą.

Keletui PMT narių iš Vokie
tijos patekus j Kanadą, pra
dėta čia jieškoti baltiečių 
bendradarbiavimui tęstinumo 
ir 1952 m. buvo įsteigta Pa
baltijo moterų taryba Toron
te. Ji veikia savarankiškai ir 
nepriklauso Niujorko centrui. 
Steigėjomis buvo: Emilija Jur
kevičienė-Yurkus (lietuvė), 
Angelika Gailite (latvė) ir 
Johanna Paets (estė). Pirmi
ninkės keitėsi kasmet rotaci
ne tvarka, o nuo 1970 m. pir
mininkavimas prailgintas ligi 
dvejų metų. 35-rių metų laiko
tarpyje pirmininkėmis buvo 
šios lietuvės: Emilija Jurke- 
vičienė-Yurkus, Sofija But- 
kevičienė-Balsienė, Vanda 
Judzentavičiūtė-Garnelienė, 
Irena Meiklejohn, Irena Kai
rienė ir Liucija Kunnapuu. 
Šiuo metu pirmininkauja lat
vė Edite Lynch.

PMT rūpinasi baltiečių 
bendravimu bei kultūriniu 
bendradarbiavimu. PMT kas
met ruošia arbatėles arba pie
tus su paskaitom, svarstybas, 
visų trijų tautybių poezijos 
skaitymus, baltiečių meninin
kų parodas. Su dideliu pasi

EKSKURSIJOS
L VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

4. Rugpjūčio 17-28
5. Rugsėjo 2-16 6. Spalio 5-16

Grupes: gegužės 13, birželio 25 ir rugsėjo 2 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automobilius 
arba ir kitus reikmenis. Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam laikui. 
Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus. 
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu.

Y I MISAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd. 
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

tinius 40 metų yra pasisukęs ta 
linkme, kuri rodo, kad Karava
nas yra reikalingas mums patiems, 
ne kitataučiams. Lietuvą palikom 
karo metu ir nepasiruošę atsto
vauti savo kultūrai ir tautai. Ta 
reprezentacijos liga tebesergam 
ir šiandien. Tuo tarpu lietuvių 
kultūra, kaip ir kiekviena kultū
ra, turi būti ne tik demonstruo
jama, bet ir, svarbiausia, gyvena
ma bei kuriama, papildoma nau
jais kultūriniais laimėjimais. Lie
tuviška sąmonė visame kultūros 
darbe ir plotyje turi būti pagrin
dinis veiksnys. Sąmonė yra tas kul
tūrinis žibintas, kuris nušviečia 
veiklos kelią.

Todėl Karavano festivalis tu
rėtų mums tarnauti kaip aukuras, 
prie kurio susirinkę semiamės 
lietuviškos šilumos ir kūrybinės 
minties. Karavanas turėtų mus 
visus lietuviškai ir kultūriškai 
atnaujinti ir sustiprinti kiekvie
nais metais.

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Toronto apylinkės valdyba, 
vad. Leono Radzevičiaus, nusipel
no visų lietuvių gilios pagarbos 
ir padėkos už taip didžiai reikš
mingą ir sunkų lietuviškosios kul
tūros palaikymo ir populiarinimo 
darbą. O mūsų visų lietuvių parei
ga tą Karanavą aplankyti;

St. Dargis, Torontas

sekimu praėjo Toronto uni
versiteto Robarts bibliote
koje suruošta gintaro ir jo 
dirbinių paroda.

PMT darbuojasi ir politinė
je srityje, artimai bendra
darbiauja su Kanados baltie
čių federacija. Jos talkina 
Federacijai ruošiant sibiri- 
nius minėjimus, Juodojo kas
pino dieną ir pan. Taip pat 
dalyvauja Federacijos ren
giamuose Baltiečių vakaruo
se su parlamentarais Otavo
je. Dabartinė pirmininkė lat
vė Edite Lynch aktyviai pa
sireiškė Vienoje, platindama 
atsišaukimus, primenančius 
neteisėtą Baltijos kraštų pri
jungimą prie Sovietų Sąjun
gos ir jų troškimą laisvės.

Užsakykite "TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS” 
kaip dovaną jaunavedžiams, stu
dentams, mokslus baigusiems, 
jauniems profesionalams, nauja
kuriams, vienišiems tautiečiams. 
Metinė prenumerata naujam skai
tytojui - $18, reguliari prenume
rata - $22, rėmėjo - $25, garbės - 
$30. JAV-se prenumerata skaičiuo
jama amerikietiškais doleriais.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

Toronto "Gintaro" šokėjai atlieka vestuvinį lietuvių šokį metiniame koncerte. Iš kairės: Violeta Slivinskaitė, 
Daina Kalendraitė, Alvydas Saplys, Lydija Strimaitytė Nuotr. O. BurzdžiausNletinis balius

(Linksmesnio gyvenimo iškarpėlė)

— Ruoškis, Dana, jau laikas,
— Antanas kyštelėjo galvą į 
kambarį, kur sėdėjo jo žmona 
ir vartė “Chatelaine”.

Pats grįžo į savo miegamąjį, 
atidarė rūbinę ir rinkosi kak
laraištį. Balius, pobūvis, pri
ėmimas — kaip bepavadinsi, 
visi geri dalykai. Tai tokia 
maloni švieselė, kaip šv. Jono 
vabalėlis tamsią ir šiltą nak
tį. Šito nė geriausi premijuoti 
poetai nesugebėtų aprašyti — 
ot, šito, ką dabar Antanas ne
šiojo širdy. Kartu ir užsimąs
tė — nei iš šio, nei iš to. Kai 
buvo jaunas, rodos, tie išėji
mai ne tokie jau įdomūs būda
vo. Dabar kažkas lyg skubėti 
verčia, na, bet kiek ir draugų 
per 40 metų įsigyta!

Pagaliau jis jau atrodė, kaip 
ir turėjo šiandien atrodyti: 
tamsiai mėlyna trijų dalių ei
lutė, dryžuotas kaklaraištis, 
nutaikytai išlindę baltų marš
kinių rankogaliai su paauksuo
tais segtukais. O pats dar ne 
perdaug susmukęs, dar tas pil
vukas šiaip sau. Pažiūrėk į 
draugų pilvelius, “Molsono” 
išaugintus. Keliais laiptukais 
nusileido žemyn, paskambino 
draugui. Viskas visur tvarkoj. 
Viskas kaip sutarta. Visas 
dešimtukas, kaip kokia fut
bolo komanda, susės apie sta
lą. Ir ėmė raizgytis vaizdai: 
su kuo dar susitiks, apie ką 
kalbės, kokių naujų anekdotų 
išgirs. Kaip gi kitaip — Pet
ras ką tik iš Lietuvos grįžo, 
bus pačių šviežiausių apie 
partijos pirmininkus ir katiu- 
šas. Vėl laiptukais atgal, vėl 
kyštelėjo galvą žmonos kam
barin ...

— Tu dar nesirengi!? — šūk
telėjo išsigandęs, — ką tu gal
voji, pavėluosim, jau pusė še
šių . . .

Dana sėdėjo kaip sėdėjusi — 
nė krust. Tik lėtu judesiu pa
stūmė žurnalą ant staliuko. 
Pasuko galvą į vyrą.

— Kas. tau!? ... — šis vėl šūk
telėjo, jau rimtai išsigandęs, 
nes kažkas darėsi negero.

— Žinai, Antanai, — ramus ir 
šaltas balsas pasiekė jo ausis,
— aš pagalvojau, kad gal ge
riau į tą balių nebeikim . . .

— Na, kas čia dabar pasida
rė? . . . Dabar pagalvojai, kai 
jau stalas užsakytas ir su vi
sais susitarta. Ką tu čia šne
ki? Greičiau tik renkis, pasi
kalbėsim važiuodami .. . No
rėjo išeiti, bet Dana jį sulai
kė:

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
tel. (416) 593-0600

— Palauk, noriu tau ką pa
sakyti.

— Sakyk, ir eime . . . Pro
gramos nebematysim. Pavė
luosim. Ar tai bus gražu?...

— Nesvarbu, nesvarbu. Aš 
manau, Antanai, kad jau lai
kas mums nustoti baliavoti . . .

— Na, ir sugalvojai, ką pa
sakyti. Sakyk, kad nekaip jau
tiesi, ar šiaip ką . .. Dabar 
“nustoti baliavoti” .. . Kokie 
gi čia tau baliavojimai? . ..

— O kokių gi tu nori? Mūsų 
amžiuje jau kitaip reikėtų.

— Dana, Danute, prašau . . . 
Eik rengtis... Ko reikėtų ir 
kaip reikėtų, pasikalbėsim grį
žę iš baliaus. Gerai? .. . Dėl 
Dievo neardyk mūsų kompani
jos.

— Bet tu, tėvai, pagalvok . . . 
Vaikai užaugo. Jų laikas da
bar, ne mūsų . . .

— O koks mūsų laikas: sėdėti 
susmukus ir laukti grabo- 
riaus?

— Kad nors nemauktum, An
tanai, tiek daug su tais savo 
draugais. O paskui vis tas krau
jo spaudimas kaltas .. .

“Teisybę sako ta mano pati, 
bet kad tos geros teisybės bai
gia man visus malonumus nu
braukti” — šmėkštelėjo antra 
teisybė — mintelė.

—Kiek gi čia geriam, — mos
telėjo ranka susigriebęs, — 
pati žinai, kad su saiku. Pati 
žinai, kad jau daug ir nebega
liai.

— Užtektų dviejų mišinių, ir 
gana, — užakcentavo žmona. 
Trumpai-drūtai.

“Geras būtų kontrolės komi
sijos pirmininkas”, — pagal
vojo Antanas, o žmonai atsakė:

— Žinoma, užtektų, žino
ma . .. Tik greičiau renkis. 
Prašau. Važiuojam.

— Gerai. Tik atsimink: po 
du mišinius . . . Programai 
pasibaigus, pabūsim valandą 
ir — namo, kaip padorūs mūsų 
amžiaus žmonės. Sutariam?

* * *
Žinoma, jiedu pavėlavo. 

Pirštų galais įslinko apytam- 
sėn salėn ir susėdo prie savo 
draugų. Kėdės truktelėjimo 
garsas kažkaip lyg papildė dai
nuojančio choro tenorus, po 
prakaitu bandančius užgriebti 
pačias aukščiausias gaidas. 
Ir šiaip taip viskas pasibaigė 
geruoju. Kažkas iš kampo šūk
telėjo “bis”. Kitas kumštelė
jo smarkiai plojančiam kaimy
nui: “Užteks, užteks jau. Dar 
ko gero išeis ir vėl dainuos. 
Baliavoti suėjom, ne ploti” .. .

Po programos nušvito ūžian
ti salė. Sujudėjo, susiūbavo. 
Vieni kėlėsi ir skubėjo prie 
baro, kiti sveikinosi su pa
žįstamais, spaudė rankas, bu
čiavosi, mojo toliau sėdin
tiems. ,

— Susipažinkit, — tarė Pet
ras, — tai mano pusbrolis Ro
landas iš Lietuvos, skulpto
rius.

— Ak, kaip miela matyti sve
čią iš tėvynės! — entuziastin
gai Rolando ranką spaudė An
tanas.

— Kai tik sutinku ką iš Lie
tuvos, taip ir norisi kalbėti 
ir kalbėti, — pasisveikinda
ma pridėjo Dana.

— Esu pasiruošęs ir kalbėti, 
— atsakė Rolandas, — man la
bai džiugu ir įdomu pabūti 
tokiame dideliame lietuvių 
būry . . .

— Tai ką svečiui? —- atsisto
jęs paklausė Antanas.

Stalas tuojau buvo visko pil
nas. Antanas su Petru, surėmę 
pečius, gurkšnojo škotišką. 
Rolandas, iš visų pusių kalbi
namas, sukiojosi ir su visais 
kalbėjosi. Artinosi kai kurie 
ir nuo kaimyninių stalų susi
pažinti su svečiu, paklausti — 
žemaitis ar aukštaitis esąs? 
Gal pažįstąs tą ar aną? Dana 
dairėsi, visus stebėjo. Lyg 
nuobodžiavo. Tylesnės buvo ir 
kitos jų stalo ponios. Apie ką 
ir bekalbėsi, kai kiekviena
me baliuje tie patys veidai. 
Jokio mergvakario, teisingiau 
sakant “šauerio” negirdėti. 
Niekas nenumirė. Na, ligoni
nės pilnos sergančių, bet negi 
apie visus apšnekėsi? Ponios 
laukė grįžtančių nuo baro vy
rų, kurie ten dar stačiomis po 
vieną kitą “ant drąsos” už
metė.

Pagaliau — pirmas valsas. 
Žinoma, su savom pagal pri
imtą padorią tvarką. Na, ir su
kosi, tai kur užkliūdami, tai 
su kuo susidurdami. . . Vieni 
išlaikė iki galo, kiti pridusę 
ir sušilę sėdosi poilsio, dejuo
dami, kad orkestras per garsus 
ir per ilgai groja. Sėdosi ir 
Antanas su Dana.

— Dar nepamiršai, ką namie 
susitarėm? — paklausė ji.

— Kaip tik ir aš apie tai gal
vojau, — atsakė vyras ir pažiū
rėjo į laikroduką. Pagal sutar
tį dar koks šokis, dar vienas 
gurkšnelis — ir namo. Negi iš 
tikrųjų jau taip ir bus? Jis pa
sižiūrėjo į Rolandą, paskui į 
Petrą. Ir kai visi susirinko 
prie stalo, Antanas pakuždėjo 
Petrui:

— Pasakyk tam savo pusbro
liui, kad Daną pašokdintų . . . 
Kitaip mums bus blogai. ..

Ir pasakė, ir pašokdino vie
ną šokį. Paskui dar kitą. Atro
dė, kad užsimezgė tarp jų kaž
koks pokalbis su pasikikeni- 
mais, su pasmailintais žvilgs- 
neliais. Susiklijavo. Ak, tas 
balius jau kaip reikiant!. ..

Gurkšnojo Antanas ir Petras, 
ir visi kiti. Buvo vienodai 
raudoni, visi kalbėjo, niekas 
nesiklausė, skambėjo susilies- 
damos stiklinės, orkestras 
trenkė tai seniem, tai vėl jau
niem, kad tik visi būtų laimin
gi. Kai Dana grįžo po šokio su 
Rolandu, Antanas taip ėmė 
stačiai ir paklausė:

— Na, kaip brangioji, ar ne
būsime primiršę to naminio 
susitarimo? . . .

Petras delnu paslėpė šyps
nį. Tegu jį bala, tą Antaną. 
Ir drįsta priminti.

— Ir aš apie tai galvojau, 
Antanėli, bet kad tas laikas 
taip greitai bėga. Žinai, — 
pasilenkusi jam kuždėjo au
sin, — ponas Rolandas mano, 
kad aš baigusi “Aušrą”, nes 
sakė, kad aušrokės gerai šok
davusios . . . Tikras juokda
rys. Ir žinai, tu tikriausiai 
nieko prieš, kad jį pakviečiau 
pietų. Jis geria tik vodką. Jei 
neturi, nupirk . . .

Tuo tarpu Rolandas uždėjo 
ranką ant Danos peties:

— Galima dar vieną šokį?
Antanas su Petru vienas ki

tam mirktelėjo ir nulingavo 
prie baro.

—Petrai, tu tikras draugas. 
Kaip žinodamas, sakau tau 
teisybę, kaip žinodamas, tu 
atsivežei tą savo pusbrolį. Sa
kau teisybę, jei ne jis, jau bū
čiau namie prie “Hockey 
Night in Canada”.

Petras juokėsi. Kratėsi stik
las, barškėjo ledai ir dantys. 
Balius buvo tikrai linksmas . ..

Č. Senkevičius

Advokatė
JOANA E. KURAS, ll.b.

kartu su advokatu Petru Šimonėliu perėmė a.a. advokato 
Algio Puterio bylas ir testamentus

3425 Dundas St.W., Suite 200 prie Windermere Ave., 
Toronto, Ontario M6S 2S4

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416)762-7393
Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. m.l.s. ll.b, 
kartu su advokate Joana Kuraite perėmė a.a. advokato 

Algio Puterio bylas ir testamentus

3425 Dundas St.W., Suite 200 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621 -2136

Vaidotas (Vay) Jonynas 
Telefonas (416) 864-2734

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų M0SS LAWSON & CO. LIMITED

48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1G7

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 
Nemokamas namų įvertinimas

769-16161700 bloor Street west 
toronto. Ontario M6P 4C3
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west realty Inc., realtor 
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Narys “Better Business”biuro
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Lilija Pacevičienė - tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652
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TORONTO
Anapilio žinios

— Jau paruošta rodymui garsinė 
spalvota vaizdajuostė apie Lie
tuvos krikščionybės ir palaimin
tojo arkiv. Jurgio Matulaičio iš
kilmes Romoje. Ji buvo rodoma 
Wasagoje liepos 19, sekmadienį, 
po 10 ir 11 v.r. pamaldų. Anapi
lio salėje ji bus rodoma liepos 
26, sekmadienį, po 9.30 v.r. ir 11 
v.r. Mišių. Tai įspūdingos, istori
nės iškilmės, kurias visi turėtų 
pamatyti.

— Kun. E. Putrimas dar dvi sa
vaites kapelionaus “Kretingoje” 
lietuviškai nekalbančių vaikų 
stovykloje.

— Grupė tautiečių, dalyvavusių 
Lietuvos krikščionybės iškilmė
se Romoje, nuvyko Lietuvon. Kai 
kurie dalyvavo palaimintojo Jur
gio Matulaičio iškilmėse Mari
jampolėje. Visi laimingai grįžo 
Kanadon.

— Paaukojo parapijai: $2,000 - 
iš a.a. Broniaus Daugvilos pali
kimo; $100 - dr. A. V. Valiuliai, 
dr. R. Zabieliauskas; a.a. kun. St 
Kulbio paminklui: $10-Juozas Ja
kubauskas.

— Mišios liepos 26, sekmadienį, 
9.30 v.r. - už Monkevičių miru
sius, 11 v.r. - už a.a. Bronių Zno- 
tiną; Wasagoje 10 v.r. - už a.a. Oną 
Kanapkienę, 11 v.r. - už a.a. Oną 
Jonaitienę.

Lietuvių namų žinios
— LN poilsio stovykla rengia

ma tėvų pranciškonų stovyklavie
tėje Wasagoje rugpjūčio 8-16 d.d. 
Administracinis personalas: ko
mendantas A. Sukauskas, pava
duotojai - V. Samulevičius ir Z. 
Rėvas, virėjas - V. Birštonas. Sto
vyklos metu numatytos dvi L. Bal
sio paskaitos. Bus rodomas J. Mil
tenio gamintas filmas. Rytinei 
mankštai vadovaus O. Klibingai- 
tienė, vakarų laužams vadovaus J. 
Maniuška ir L. Mačionienė.

— Rugpjūčio 15, šeštadienį, įvyks 
“Aušros” ir “Vyčio” sporto klubų 
krepšinio komandų rungtynės. 
Varžysis dėl LN pereinamosios 
taurės. Vakare ruošiama geguži
nė su menine programa. Bus už
kandžių ir vaisvandenių baras, 
loterija ir kitos įvairybės. Šo
kiams gros muz. V. Povilonis. Wa
sagoje atostogaujantieji tautie
čiai kviečiami lankytis stovyklo
je, dalyvauti paskaitose, geguži
nėje bei naudotis stovyklos virtu
vės patarnavimu. Stovyklą rengia 
LN vyrų būrelis. Platesnę informa
ciją teikia ir registraciją veda V. 
Kulnys tel. 769-1266.

— LN visuomeninės veiklos ko
mitetas renkasi posėdžio liepos 
28, antradienį, 8 v.v. Įėjimas per 
“Lokio” svetainę.

— LN ligonių lankytojai renkasi 
posėdžio liepos 22, trečiadienį, 
8 v.v. Galintieji prisidėti prie li
gonių lankymo kviečiami daly
vauti.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms ren

gėjoms ir viešnioms už taip gražų 
man suruoštą mergvakarį, už ver
tingas ir gražias dovanas. Ypa
tinga mano padėka vyriausioms 
rengėjoms, mano tetoms, krikšto 
mamai Hertai, Gerdai, ir Irenai 
Povilaitienėms, Ester May, A. 
Langienei, L Delkuvienei, kurios 
įdėjo tiek daug darbo. Ačiū už 
gražias gėles, kurios puošė sta
lus, už suneštus skanumynus, už 
jūsų nuoširdumą, laiką, darbą, ir 
labai vertingas dovanas. Aš ir 
John liekame labai dėkingi.

Su meile ir dėkingumu -
Kristina Povilaitytė

A. a. Šalkauskienė, 83 m. am
žiaus, mirė 1987 m. liepos 18 d. 
slaugos namuose. Prieš septy
nerius metus jai buvo padary
ta operacija, po kurios buvo 
ištikta paralyžiaus. Velionė 
palaidota Šv. Jono lietuvių ka
pinėse liepos 21 d. iš lietuvių 
evangelikų Išganytojo švento
vės. Jos liūdi vyras Stasys Šal
kauskas, dukros Irena, Nijolė, 
sūnus Kęstutis, gyvenantis Kal- 
garyje, ir kiti artimieji.

A. a. dr. Broniaus Povilaičio 
antrųjų mirties metinių pro
ga velionies žmona Monika Po- 
vilaitienė paskyrė 100 dolerių 
auką “Tėviškės žiburiams”, ku
riuose velionis ilgai bendra
darbiavo.

A. a. mūsų Mamytės Pranės 
Siminkevičienės vienerių me
tų mirties sukaktį minėdami, 
skiriame 100 dolerių auką “Tė
viškės žiburiams”, kuriuos ji 
mėgo bei rėmė.

Duktė Prima Saplienė, 
šeima ir sūnus Vitas

Pagerbdama savo bičiulę 
a.a. Eleną Šaltmirienę, Leo
kadija Česėkienė paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $20.

A. a. Elenos Šaltmirienės 
atminimui Ona ir Vytas Pui
kiai paaukojo “Tėviškės žibu
riams $15.00.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį savaitgalį stovyk

lavietėje “Kretinga” buvo pašven
tinti du nauji pastatai - koplyčia 
ir salė. Iškilmėse dalyvavo vysk. 
P. Baltakis, OFM, provincijolas 
kun. P. Barius, OFM, klebonas kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, stovyklos 
kapelionas kun. Edis Putrimas ir 
visi stovyklautojai bei svečiai.

— Wasagoje, “Kretingos” stovyk
lavietėje, jau prasidėjo antroji 
lietuvių kilmės lietuviškai ne
kalbančių vaikų stovykla su 128 
stovyklautojais. Baigsis rugpjū
čio 1 d., 11 v. Vadovai: komendan
tas A. Kaknevičius, kun. E. Putri
mas, br. S. Kennei, br. M. Bearce, 
St. Stončius, L. Mitchell, R. Čepas, 
R. Paskočimienė, L. Kuliavienė, G. 
Čepaitytė, S. August, A. August, K. 
Kriščiūnas, A. Barysaitė, dr. G. 
Girdauskaitė-Szabo. Virėjos: Bon
ner, Enskaitienė, Gagne, Kriščiū- 
nienė, Hurst. Ūkvedžiai: p. Kai
rys, p. Gverzdys. Stovykla naujų 
stovyklautojų nepriima, nes vie
tos užpildytos. Stovyklos tel. (705) 
429-2788.

— Mišios stovyklavietėje “Kre
tinga” vasaros metu atnašaujamos 
11 v.r. kiekvieną sekmadienį.

— Ruošiasi tuoktis Ina Lukoše- 
vičiūtė su Morkum Sungaila.

— Parapijai aukojo: $100 - a.a. 
Pranės Siminkevičienės mirties 
metinių proga šeima; $60 - J. B. 
Maziliauskai; $50 - A. Gačionis, 
R. I. Paškauskas, D. Šaltmiras.

— Mišios liepos 26, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Alfonsą Jukną, 
9.20 v.r. - už a.a. Karoliną Priš- 
čepionkienę, 10.15 v.r. - prašant 
sveikatos Onutei, 11.30 v. už para
piją, 8.30 v.r. - už a.a. Eleną Tui- 
nylienę.

Savo mamytės a.a. Konstan
cijos Smilgienės atminimui 
Adelė Šmitienė paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $50.

A. a. Viktoro Palio atmini
mui vietoj užuojautos V. I. Ig- 
naičiai paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $25.

Juodojo kaspino diena — rug
pjūčio 23, sekmadienį. De
monstracija — Nathan Phil
lips aikštėje 2.30 v.p.p. KLB 
Toronto apylinkės valdyba ra
gina visus apylinkės lietuvius 
dalyvauti šioje demonstraci
joje, tuo prisimenant ne tik 
1939 m. pasirašytą Molotovo- 
Ribbentropo sutartį, kuria 
naciai ir sovietai pasidalino 
Europą, bet ir šiandien daro
mas skriaudas už geležinės už
dangos bei kitur. Toronto lie
tuviams organizaciniame ko
mitete atstovauja KLB Toron
to apylinkės valdybos narys 
Kęstutis Budrevičius.

Grįžusių iš okupuotos Lie
tuvos tautiečių žiniomis, Ma
rijampolėje liepos 12, sekma
dienį buvo laikomos iškilmin
gos pamaldos prie palaiminto
jo arkivyskupo Jurgio Matulai
čio karsto vietinėje šventovė
je. Pamaldos baigtos Maironio 
giesme, tapusia antruoju him
nu, “Lietuva brangi”. Dalyvių 
buvo apie 40.000. Būrys tautie
čių, stovėjusių šventovėje, 
sugiedojo Lietuvos himną. Mi
licijos buvo daug, bet ji iškil
mėms nekliudė.

Šiuo metu iš Lietuvos Toron
te vieši keletas lietuvių pas 
savo gimines bei pažįstamus. 
Jų tarpe yra ir Gintas Žilys iš 
Klaipėdos. Jis yra ten naujai 
įsteigto muzikinio lietuvių 
teatro režisierius (artistic 
director), kuriam tenka orga
nizuoti naująją instituciją. 
Lydimas kompozitoriaus Pra
no Šopagos, svečias aplankė 
Anapilį, lietuvių kapines, ku
riose 1966 m. palaidotas jo tė
vas, ir kitas Toronto lietuvių 
institucijas. Savo pažįstamus 
apdovanojo lietuviškais ženk
leliais ir muzikinėm plokšte
lėm, kurių viena vadinasi “Žiū
rų kaimo etnografinis ansamb
lis”, kita “Pakalkių vakaronė 
— Luokės etnografinis an
samblis”. Mėnesį paviešėjęs 
Kanadoje, svečias grįš Klai- 
pėdon, kur jo laukia 100 asme
nų kolektyvas ir nauji atsakin
gi darbai.

“Tėviškės žiburių” bendra
darbis fotografas VI. Bacevi
čius, dalyvavęs Lietuvos krikš
čionybės iškilmėse Romoje, at
siuntė laišką iš Vatikano ir 
pluoštą nuotraukų. Laiške mi
ni, kad kaip fotokoresponden
tas prašęs tinkamos vietos iš
kilmėse, gavęs pažadą, bet tas 
pažadas nebuvo tesėtas. Iš Va
tikano su Lietuvos sukakties 
pašto ženklais išsiuntęs 230 
laiškų ir sumokėjęs 250.000 
lirų. Keblumą sudarė sugedęs 
foto aparatas ir paso neteki
mas (kažkas pavogė).

Antras atviras metinis lietuvių beisbolo
(Co&d 3 F^itcb Softball) 

turnyras 
1987 m. rugpjūčio 1, šeštadienį, ir 
rugpjūčio 2 sekmadienį, Kinsman Field, 
Mosley Street, Wasaga Beach prie Beacon.
DIENOS METU - “Beer Garden" ir “Barbecue", VAKARE - šokiai.

Komandų ir paskirų asmenų registracija, 
įėjimas: komandai — $1OO, asmeniui — $1O. 
Smulkesnių informacijų teirautis pas Flick Drešerį, 
71 Botfield Ave., Etobicoke, Ontario M9B 4E3. 
Namų telefonas: (416) 233-8788, darbo: 233-3334. 

Terminas registruotis — 1987 m. liepos 24 d. 

Rengia ir visus dalyvauti kviečia —
Toronto lietuvių sporto klubas “Jungtis”

Maldinę kelionė
Ryšium su Lietuvos krikš

čionybės sukaktimi ir paskel
bimu palaimintuoju arkivys
kupo Jurgio Matulaičio Kana
dos lietuvių katalikų centras 
rengia maldinę kelionę į Ka
nados kankinių šventovę Mid- 
lande š. m. rugpjūčio 2, sek
madienį. Pamaldos prasidės 
procesija prie lietuvių kry
žiaus 2.30 v.p.p. Pamaldas lai
kys ir pamokslą pasakys vysk. 
P. Baltakis. Giedos Hamilto
no Aušros Vartų parapijos 
choras, vadovaujamas D. Deks- 
nytės, ir visi pamaldų dalyviai. 
Dalyvauti kviečiamos visos 
lietuvių parapijos, organiza
cijos su saėo vėliavomis ir 
pavieniai asmenys. Autobusas 
iš Toronto į Midlandą išva
žiuos 11.30 v.r. nuo Prisikėli
mo šventovės ir grįš 6.30 v.v. 
Kaina — $14. Registruotis iš 
anksto tel. (416) 533-0621.

Prašymai stipendijai
Kun. P. Ažubalio vardo sti

pendijų fondas iš gaunamų pa
lūkanų kasmet skiria stipendi
ją studentui ar studentei, ku
rie gyvai reiškiasi lietuviško
je veikloje ir studijuoja litua
nistinius arba jai artimus 
mokslus. Šių metų stipendijai 
gauti prašymai su trumpu savo 
studijų ir veiklos aprašymu 
priimami iki 1987 m. rugsėjo 
10 d. šiuo adresu: Dr. A. Kaz
lauskienė, 128 Dunn St., Oak
ville, Ont. L6J 3E2.

Stipendijų fondas
Prie Kanados lietuvių 

fondo veikiantis A. ir T. Koje- 
laičių stipendijų fondas duoda 
stipendijas iki $2,500 siekian
tiems mokslo laipsnių, iki 
$2,000 — studentams, iki $1,000 
— lankantiems Vasario 16 
gimnaziją. Be to, fondas apmo
ka už mokslą lankantiems li
tuanistinį seminarą ir moka 
premijas studentams, parašiu
siems rašto darbą profesoriui 
iš lituanistikos.

Stipendijos ir premijos mo
kamos bet kurio krašto jauni
mui. Prašymai joms gauti pri
imami ir svarstomi bet kuriuo 
laiku. Prašant stipendijų, rei
kia nurodyti savo finansinę 
padėtį, lietuvišką veiklą ir ką 
studijuoja. Pastaruoju laiku 
$1.500 stipendija paskirta 
Brazilijos lietuvaitei S. Žu- 
tautaitei, studijuojančiai Či
kagoje architektūrą.

Prašymus stipendijoms ir 
premijoms gauti siųsti: KLF 
A. ir T. Kojelaičių stipendi
jų fondo komisijai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont., Canada 
M6P 1A6.

L. Tamošauskas, 
stipendijų k-jos pirmininkas

Ontario parlamento opozi
cijos vadas L. Grossmanas at
siuntė “TŽ” laišką, kuriame 
neigiamai pasisako apie 
Meech Lake susitarimą dėl 
Kanados konstitucijos. Esą 
Kvebekui padaryta nuolaida 
imigracijos srityje, pagal 
kurią 25-30% ateivių tektų 
Kvebeko provincijai, prisitai
kant prie jos reikalavimų. 
Žymus nuošimtis ateivių, ne
priimtinas Kvebekui, esą ne
galėtų imigruoti Kanadon. 
Taip pat esąs teisiškai neaiš
kus terminas, taikomas Kve
bekui, būtent “distinct socie
ty”. Juo remdamasis Kvebe
kas esą galės leisti įstaty
mus, palankius prancūzams, 
bet nepalankius kitom tauty
bėm.

Marlin 
Travel

AUSTRALIJA
VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas
Kelionė lėktuvu iš Toronto $1999.00 kan. 

iš Montrealio arba Otavos $2019.00 kan.

Teiraukitės dabar pas Raimundą Valadką
Tel. (416) 279-4235

2959 Bloor St.W. (arti Royal York gatvės)

tel. 231-1061
VISA

MarlinTravel MarlinTravel
“Juodojo kaspino” sąjūdžio 

centrinis komitetas yra To
ronte. Jam vadovauja estas 
Markus Hess, talkinamas įvai
rių tautybių atstovų. Šiuose 
miestuose sąjūdžio komite
tams vadovauji lietuviai: Či
kagoje — K. Oksas, Los Ange
les — D. Mažeikaitė, Niujorke
— G. Barzdukas, Filadelfijoje
— A. Gečys, Prancūzijos Pary
žiuje — J. Vaičaitytė, Austra
lijos Perthe —> P. Čekanaus
kas.

Toronto Lietuvių namų val
dyba birželio 18 d. posėdyje 
paskyrė “Tėviškės žiburiams” 
$250 auką. Laiške, kurį pasi
rašė LN valdybos pirm. J. V. 
Šimkus ir ižd. dr. J. Slivinskas, 
sakoma: “Lietuvių namai tiki
si, kad ši parama prisidės prie 
Jūsų užsibrėžtų tikslų įgyven
dinimo ir tolimesnio lietuvy
bės išlaikymo”. Dėkojame LN 
už dosnią paramą.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo Kanados lietuvių fondas 
$2,000, kredito kooperatyvas 
“Parama” —$1,500, KLK mote
rų dr-jos Delhi skyrius — $100, 
Veronika Kalendrienė, Romu
aldas Žiogarys ir Jonas Žėkas
— po $20. Dėkojame aukoju
siems ir laukiame daugiau 
aukų berniukų bendrabučio ir 
apdegusios pilies atstatymo 
išlaidoms. L. Tamošauskas,

KLB švietimo k-jos narys
Vienas “TŽ” skaitytojas at

siuntė angliško laikraščio (pa
vadinimas ir data nepažymėta) 
iškarpą, kurioje Simono Wie- 
senthalio atstovas Kanadoje 
Sol Littmanas kritikuoja Ka
nados parlamento nario iš Ed- 
montono Bill Lesich pareiški
mą, esą ir žydų elgesys II D. 
karo metu nėra be priekaištų; 
jie iškelia savo holokausto 
aukas, bet ukrainiečiai nuken
tėjo žymiai daugiau. Jis pri
minė ukrainiečių badmetį 
1932-33 m., kurį, Stalino paves
tas, sukėlė L. Kaganovičius, 
pramonės ministeris. S. Litt
manas, Žydų kongreso atstovas 
L. Dolgoy ir jų advokatas I. 
Cotler pasisakė prieš tokį pa
reiškimą, kenkiantį abiejų tau
tybių santykiams.

Kanados teisininkų draugi
ja (The Canadian Bar Associa
tion — Ontario) atsiuntė laiš
ką “TŽ”, kuriame praneša apie 
jos turimą paskaitininkų biu
rą. Organizacijos, kurios domi
si kuriais nors teisiniais klau
simais, gali kreiptis į minėtą 
draugiją, kuri parūpins pagei
daujamą paskaitininką. Aktua
lios temos šiuo metu; testa
mentų sudarymas, namų pirki

mas-pardavimas, autovežimių 
drauda. Ontario vyriausybės 
sudaryta komisija pasiūlė 
įvesti visuotinę autovežimių 
draudą, apimančią visus atve
jus, nepaisant kaltumo ar ne
kaltumo. Teisininkų draugija 
mano, kad tokia sistema yra su
sijusi su tam tikrom proble
mom: nekaltai nukentėjęs pra
ras savo teisę kreiptis į teis
mą, antra, nėra garantijos, kad 
draudos mokestis bus mažes
nis — jis gali būti net dides
nis. Draugijos adresas: Suite 
1000, 120 Adelaide St. W., To
ronto, Ont. M5H 1T1, TDX104. 
Tel. (416) 869-1047.

PLB valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas su Ponia 
liepos 17 d. lankėsi Toronte, 
tarėsi su KLB valdybos pirmi
ninku adv. A. Pacevičiumi, ap
lankė “TŽ” redakciją ir pain
formavo apie būsimus PLB 
darbus: politinę konferenci
ją Vašingtone, PLB seimą ir 
kultūros kongresą 1988 m. To
ronte. Pastarojo programos 
apmatai jau sudaryti, kviečia
mi paskaitininkai, meninių 
programų atlikėjai ir pan. 
Atskirą rūpestį sudaro infor
macijos centras, kuris numa
tytas steigti Filadelfijoje. 
Ten gyvena ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
rašytojas Vyt. Volertas, per
ėmęs pirmininkavimą iš A. Ge- 
čio.

Etnokultūrė Kanados konfe
rencija (The National Con
ference on Visible and Ethno
cultural Minorities), posėdžia
vusi Toronte š. m. birželio 26- 
28 dienomis, nutarė steigti ins
titutą sekti didžiajai spaudai 
bei žiniasklaidai, liečiančiai 
tautines-rasines grupes Kana
doje. Tais atvejais, kai kuri 
nors grupė bus vaizduojama 
iškreiptai, paniekinančiai, 
institutas imsis atitinkamų 
žygių. Iki šiol tam reikalui 
veikia tiktai Ontario spaudos 
taryba, kuri svarsto skundus 
prieš periodinę spaudą.

Kanados teisingumo minis
teris Ray Hnatyshyn atsiun
tė laišką Baltiečių karo vete
ranų lygos Kanadoje pirminin
kui S. Jokūbaičiui. Jame mi
nisteris atsako į minėtos or
ganizacijos raštą, pasiųstą 
min. pirm. B. Mulroniui karo 
nusikaltėlių klausimu. Laiške 
rašoma apie tuo reikalu par
lamentui pateiktą įstatymo 
projektą “Bill-C71”. Teisėjo 
Deschenes komisija pasisakiu
si prieš amerikinio pobūdžio 
įstaigos organizavimą Kana
doje. Vyriausybė pritarianti 
šiai rekomendacijai ir neke-

M MONTREAL
Paulius Mališka, gavęs dija- 

kono šventimus Romoje ir patar
navęs Šv. Tėvui ir vysk. A. Vaičiui 
iškilmingose Mišiose Romoje, grį
žo atostogų į gimtąjį Montrealį. 
Dabar AV šventovėje ir kleboni
joje nuoširdžiai padeda vietos 
kunigams.

Kun. Alfonsas Grauslys iš Či
kagos šiai vasarai vėl atvyko į 
Montrealį ir apsistojo AV klebo
nijoje. Savo išsamiais pamoks
lais domina klausytojus, nors va
sarą nedaug parapijiečių atvyksta 
pamaldoms.

Kun. Izidorius Sadauskas, SDB, 
išvyko į JAV aplankyti giminių.

Ruošiasi tuoktis: Loreta Povi
laitytė su Roberto Tombari, My
kolas G. J. Alinauskas su Jessica 
M. Singh, Ina Lukoševičiūtė su 
Morkum Sungaila iš Toronto, Livi
ja Stankevičiūtė su Algirdu Bo

beliu iš JAV ir Nijolė Matusevi
čiūtė su Alan Ph. Foster.

Linda (Blauzdžiūnaitė) ir George 
Greenspoon susilaukė dukrelės 
Kristinos, kuria džiaugiasi bro
liukas ir sesutė. Janina ir Albi
nas Blauzdžiūnai džiaugiasi nau
jąja dukraite.

A. a. Jonas Braukyta mirė 
liepos 3 d. Palaidotas iš AV šven
tovės Notre Dame dės Neiges kapi
nėse liepos 7 d.

A. a. Vincas Mikalauskas, 67 m. 
amžiaus, mirė liepos 10 d. Palai
dotas iš Šv. Kazimiero šventovės 
liepos 13 d. B.S.

Mirus a.a. Stasei Verbylienei, 
artimieji draugai paaukojo Ka
nados lietuvių fondui: $30 — V. 
Kačergius, J. Tanner; $20 — V. Mu
rauskas; $10 — J. Adomaitis, J. 
Kęsgailienė, A. Kudžma, J. Pie- 
čaitis.

Greitas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS
Res.: 256:5355 C. I. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. HIX 1l 7

|“T"/1 O MONTREALIO LIETUVIŲ L.I I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - Virš $21,000,000; REZERVAS - virš $600,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus ............... .... 8'/2% Taupymo-special............ .... 51/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 5 %

1 metų ............... .... 73/4% Taupymo - kasdienines .... .... 41/2%
180 d. -364 d...... .... 71/4% Einamos sąsk..................... .... 41/2%
120 d. - 179 d...... .... 63/4% Pensijų- RRSP-term...... .... 81/2%
60 d. - 119 d...... ....61/z% Pensijų - RRSP - taup...... .... 6 %
30 d.- 59 d...... .... 6'/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines - nuo 103/4%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero
Pirm. antr. treč.......... 9.00 - 3.00 --------- ---------
Ketvirtadieniais ....... 12.00- 8.00 4.00-8.00 ---------
Penktadieniais ........ 10.00- 6.00 2.00-6.00 ---------
Sekmadieniais ........ 10.30-12.30 --------- 10.30-12.30

tinanti steigti tokios įstai
gos. Ji taip pat pritarianti 
Deschenes komisijos reko
mendacijai tirti kiekvieną 
atvejį atskirai pagal teisinius 
Kanados reikalavimus jos esa
mų institucijų rėmuose.

Kanados parlamente jo 
narys Alan Hedway (York 
East) š. m. birželio 11 d. pa
darė šį pareiškimą: “Vakar 
estų, latvių, lietuvių ir uk
rainiečių kilmės kanadiečiai 
turėjo 15-tąsias ekumenines 
pamaldas Otavoje. Tos pamal
dos yra laikomos kiekvienais 
metais priminti mums visiems 
nuo šešių iki 10 milijonų žu
vusių ukrainiečių žmogaus 
sukeltame bade, priminti 
mums milijono, t. y. vieno iš 
6 estų, latvių ir lietuvių, su
naikintų arba deportuotų Sibi
ran, priminti mums visiems te
besitęsiančios tautinės, kultū
rinės, religinės, kalbinės prie
spaudos Estijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje ir Ukrainoje.”

Sergio Marchi, torontietis, 
liberalų partijos ir Kanados 
parlamento narys atsiuntė 
“TŽ” pareiškimą, kuriame tei
giamai vertina daugiakultūrę 
parlamento komisiją bei jos 
paruoštą memorandumą, ku
riame siūloma dabartinei Ka
nados vyriausybei steigti dau- 
giakultūrių reikalų departa
mentą, išleisti atitinkamą įsta
tymą, paskirti daugiakultūrių 
reikalų komisarę. Pasak S. 
Marchi, Kanada yra ne tik dvi
kalbis kraštas, bet ir daugia- 
kultūris. Tai esą turėtų būti 
įrašyta ir Kanados konstituci
joje.

Užsieniečių studentų skai
čius Kanadoje sumažėjo dėl 
pabrangusio mokesčio už 
mokslą. Ontario kolegijų bei 
universitetų ministeris G. 
Sorbara paskelbė naują pro
gramą, pagal kurią skiriama 
penkių milijonų dolerių su
ma paramai atrinktų užsienie
čių studentų. Dabar užsienie
čiai studentai turi mokėti 
$2,200 papildomo mokesčio 
akademinių laipsnių kursuo
se. Gavusieji Ontario vyriau
sybės paramą mokės tiek pat, 
kiek kanadiečiai. Bet tokių at
rinktų studentų galės būti tik
tai iki vieno tūkstančio trijų 
semestrų laikotarpiui.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Staion “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

JAUNA VEDUSIŲ PORA jieš- 
ko buto Toronte. Skambinti tele
fonu 292-9540.

PARDUODAMAS GERAI PRIŽIŪ
RĖTAS VASARNAMIS trijų mie
gamųjų su kabina ant didelio skly
po Wasaga Beach vietovėje. Kai
na - $69,000. Skambinti telefonu 
457-1083 po 6 v.v.

DAŽAU, tapetuoju kambarius 
ir namus. Skambinti po 9 vai. vak. 
tel. 276-6799.

LIETUVAITĖ MERGAITĖ jieško 
nedidelio buto prieinama kaina 
High Park rajone, arti susisieki
mo. Skambinti vakarais į Oshawą 
(collect) tel. 1-576-9016.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.

IŠNUOMOJAMAS vasarnamis Wa
saga Beach prie vandens. Skam
binti vakarais telefonu 845-8218, 
dienos metu 845-5021.

NORĖČIAU RASTI rimtą, nerū
kančią, negeriančią moterį, sun
kiai pragyvenančią iš savo pen
sinių pajamų ir galinčią apsigy
venti Wasagoje. Jai čia nereikėtų 
mokėti už butą, išskyrus maistą, ir 
šildymą žiemos metu. Arti krautu
vės ir autobusai. Reikalui esant 
nuvešiu ir toliau ligoninėn ar pas 
gydytoją nemokamai. Tai siūlau 
dėl vienišumo ir noro padėti pa
galbos reikalingai. Skambinti va
karais (705) 429-4735.

IŠNUOMOJAMAS dviejų miega
mųjų butas (condominium) su bal
dais nuo 1987 m. rugsėjo iki 1988 m. 
balandžio mėnesio. Skambinti tel. 
624-2433 arba 233-8108 Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 239-4496 
Toronte.


