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Pakeliui kelioms valandoms buvome sustoję vieno
je gyvenvietėje. Oras buvo puikus, ir malonu buvo, atsi
gulus ant žemės, kiek nusnūsti. Aplinkui kvepėjo beribė 
taiga, tyli, be jokio paukščio balso. Šnekėjau su apyseniu 
žmogumi - klausiau, kur eina šis plentas. Čiabuviai

žmonės buvo susigyvenę su valdžios 
todėl labai geras, kad jis yra grįstas 
kaulais. Jis eina iki Lenos ir toliau 
išmirsite badu",- kalbėjo senas, mano

(H.Tautvaišienė išt"Tautų kapinynas

smurtu. "Šis kelias 
jį tiesusiųjų žmonių 
į šiaurę, o ten jūs 
sutiktas žmogus. 
Sibiro tundroje").

Kodėl anksčiau net tasai 
pagarsėjęs Simon Wiesentha- 
ler, kuris savo būstinę yra 
įsitaisęs Austrijoje, neiškėlė 
jokių kaltinimų? Kodėl Jugo
slavijos komunistų valdžia 
tiktai dabar staiga rado kal
tinimus prieš Waldheim'ą? 
Ir šie ir visa eilė kitų klau-
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KURT WALDHEIM IŠRINK
TAS AUSTRIJOS PREZI
DENTU

Š.m. birželio mėn. 8 d. 
įvykusiuose papildomuose 
prezidentiniuose rinkimuose 
Austrijos gyventojai aiškia 
balsų dauguma savo prezi
dentu išrinko buvusį Jungti
nių Tautų generalinį sekreto- simų gerokai aptemdo šukei- 
rių Kurt Waldheim'ą. Už 
Waldheim'ą, 67 metų am
žiaus, balsavo 2,464,598 bal
suotojai, t.y. 53.9% visų bal
savusių. Už jo oponentą so
cialistą Kurt. Steyrer'į,
metų amžiaus, balsavo 2,107, 
317 arba 46.1% balsuotojų.

Po išrinkimo pasakytoje 
kalboje Waldheim, tarpe ki
ta ko, pasakė: "Rinkimų re
zultatai rodo, kad Austrijos 
gyventojai atsisako priimti 
man mestus kaltinimus. Aš 
esu įsitikinęs, kad yra įma
noma šią situaciją nuramin
ti."

to alaso neva tai paprastą 
teisybės ieškojimą. O Pasau
linio Žydų Kongreso reikala
vimas, kad Amerika ir Kana
da neįsileistų Austrijos nau
jojo prezidento, jau siekia 
nesuprantamo įžūlumo ir 
kišimosi į ne savo reikalus 
ribas. Todėl Kanados - ir 
Amerikos - vyriausybių laiky
sena 
kita 
tinė 
ko 
visų
žmones 
diplomatinį imunitetą ir ga
li vykti kur nori. Kanada, 
kaip paprastai daroma, taip 
pat Waldheim'ą pasveikino 
su išrinkimu. Tiktai 
Izraelis to nepadarė. 
Izraelis atšaukė iš 
ir savo ambasadorių.

Nežiūrint anksčiau minė
to Waldheim'o pasisakymo, 
neatrodo, kad ši erzelinga 
maišatis, deja, labai prime
nanti naują raganų medžiok
lę, greitai baigtųsi.

pagirtina. Ir viena ir 
pareiškė, kad tarptau- 
diplomatija tokio daly- 

negali nei svarstyti - 
.valstybių išrinktieji 

automatiškai" įgyja

O 
ir 
Kongresas kelis mėne-

situacija tikrai ne- 
nėra rami. Pasauliobuvo 

Žydų 
sius prieš rinkimus ėmė kel
ti spaudoje, ypač amerikie
tiškoje, įvairius, iki šiol jo
kiais tikrais faktais nepa
grįstus, kaltinimus, nukreip
tus prieš Waldheim'ą. Iš ša
lies stebint, tai buvo labai 
netaktiškas kišimasis į kitos 
valstybės rinkiminę veiklą. 
Ir buvo labai aišku, kad 
JAV kraštutinės žydų organi
zacijos, remiamos Izraelio, 
nutarė daryti visa, kad Wald 
heim'as nebūtų išrinktas 
Austrijos prezidentu. Buvo 
nuolat spausdinama viena 
nuotrauka, kurioje Waldheim’ 
as dėvi vokiečių karininko 
uniformą, ir daromos labai 
aiškios užuominos, jog esą 
Waldheim'as nėra buvęs tik
tai paprastas leitenantas 
ir vertėjas, bet žvalgybos 
karininkas ir užsiėmęs jugos
lavų partizanų likvidavimu 
bei serbų, čigonų ir kitokių 
tautybių asmenų persekioji
mu, o taip pat dalyvavęs 
Graikijos žydų trėmimuose 
į koncentracijos ir naikinimo 
lagerius. Šiems kaltinimams 
tačiau kol kas trūksta įrody
mų. Prieš pat rinkimus iš 
Izraelio net buvo paleistas 
gandas, kad esą Waldheim' 
as savo rankomis užmušė 
vieną žydą. Tačiau šis pik
tas šmeižtas ir kaltinimas 
buvo netrukus atšauktas. Visa 
tai rodo, kokia karštligiška 
isteriką, nesiskaitant nei 
su faktais, nei su tarptauti
ne diplomatija, nei su bū
dais bei priemonėmis, buvo 
bandyta sulaikyti Waldheim' 
o išrinkimą. Kodėl? Atrodo, 
kad Izraelis keršija už Wald
heim'o sekretoriavimo metu 
padarytus kai kuriuos žy
dams ir Izraeliui nepalan
kius Jungtinių Tautų nutari
mus. Kiekvienu atveju, Wald
heim'o atvejis rodo, kaip 
neturint jokių faktų, galima 
terorizuoti net kitos valsty
bės politinį gyvenimą. Ko
dėl visa tai nebuvo iškelta 
prieš Waldheim'ą išrenkant 
JT generaliniu sekretoriumi?

vienas 
Be to,
Vienos

GORBAČIOVAS TEISINASI
Kalbėdamas Budapešte, 

Gorbačiovas, Sovietų Sąjun
gos diktatorius, pareiškė 
vengrams, kad apie Cherno- 
byl'o atominės jėgainės spro
gimą Kremlius pranešęs vi
soms valstybėms laiku ir 
kad ateityje būtų laikomasi 
griežtesnių nuostatų.

Užsienis ir vengrai, žino
ma, labai gerai žino, kad 
Gorbačiovas pirmu atveju 
meluoja ir antru gali labiau
siai pasinaudoti pats. Pasta
ruoju metu, kai mirė jau 
virš 27-toji jėgainės katast
rofos auka,
kiais būdais bando savo kal
tę sušvelninti ir sumenkinti, 
nurodinėdami kitiems kaip 
ir ką daryti panašios katast
rofos metu ir po jos.

sovietai viso-

LIEPIA KRAUSTYTIS IŠ 
LIBIJOS

Nors JAV-ės bombardavo 
Libiją ir laiko ją pačia nedo
riausia teroristų perykla 
ir globėja pasaulyje, betgi 
net penkios amerikiečių naf
tos bendrovės tebesėdi Libi
joje, kraudamos pinigus ir 
pumpuodamos pulkininko 
Khadafy naftą. Tokią gobšią 
kapitalistinę etiką jau ne 
pirmą kartą 
ir tebedemonstruoja 
kiečių biznieriai 
kraštuose. Š.m. 
d.

etiką 
demonstravo 

ameri- 
ir kituose 
birželio 9 

JAV Atstovų Rūmai ir 
prezidentas Reagan'as nuta
rė, kad toks biznis visdėlto 
perdaug nešvarus 

birželio 
visoms

ir įsakė 
mėnesio 

penkioms 
iš

iki š.m.
pabaigos 
bendrovėms išsikraustyti 
Libijos.

SOCIALISTAI NUJAUČIA 
PRALAIMĖJIMĄ AUSTRIJOJ

Tuojau po Kurt Wald- 
heim'o išrinkimo prezidentu, 
Vienoje atsistatydino dabar
tinis Austrijos kancleris ir 
iš savo pareigų, ir iš socia
listų partijos vado posto. 
Taip Fred Sinowitz, 57 me
tų amžiaus, perdavė Austri
jos vyriausybės vadovavimą 
46 metų amžiaus socialistui 
Franz Vranistzky. Šis atsista
tydinimas aiškinamas Austri
joje ir užsienyje kaip nuolat 
silpnėjantis socialistų partijos 
ženklas. Valdžiusi Austriją 
jau 16 metų, sukrėsta įvai
rių nepasisekimų bei nesusi
pratimų, socialistų partija 
jaučia, kad žmonės nori pa
keitimo ir yra pasiryžę ki
tų metų balandžio mėnesio 
visuotinuose rinkimuose bal
suoti v? .konservatyvesnę 
ir labiau iškeliančią Austri
jos tautinius rūpesčius Liau
dies partiją (Oesterreichisch 
Volkspartei). Socialistai, pa
keisdami kanclerį, bando 
šiai galimybei bei pa
vojui užbėgti už akių. Ta
čiau Waldheim'o išrinkimas 
prezidentu tokia žymia 
sų persvara yra taip 
vienas aiškių ženklų, 
Austrijos gyventojai 
pakeitimo. Waldheim'as
kaip tiktai remiamas Austri
jos Liaudies partijos (Oe.V.). 
Tačiau prezidentas Austrijo
je yra labiau reprezentacinė 
asmenybė, visą valdymą at
lieka kancleris, kuris yra 
rinkimus laimėjusios parti
jos vadas.

bal- 
pat 
kad 
nori 

buvo

suvažiavime, kuris 
ir partijos 
ir daugelis

PEKISTAI NEBEPROPAGUOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Paskutiniajame Parti Que
becois
tik ką baigėsi 
vadas Johnson, 
anksčiau buvusių aršių sepa
ratistų ir nepriklausomybi- 
ninkų, dabar retai ir vos 
su puse lūpų prisimena Que
bec'© nepriklausomybę, tvir
tindami, kad laikas verčia 
siekti kitokių tikslų ir kito
kiomis priemonėmis bandyti 
įgyvendinti senuosius šūkius. 
Aršiosios ir arogantiškosios 
partijos siekiai subliūško 
ypač po to, kai jaunoji pro
vincijos karta ėmė daug la
biau domėtis karjeromis, 
mokslu ir bendradarbiavimu 
su kitomis provincijomis, 
negu atsiskyrimu nuo Kana
dos ir nerealia nepriklauso
mybe.

l iPtuviu tremtiniu kaimelis Mansko raj . Krasnojarsko krašte

SteibliŲ šeimos gyvenvietė Krasnojarsko krašte 1971 m Buvo išvežti 1947 m iš PrūsokiškiŲ vienk 
Kuktiškių vis . Utenos apskr

j i 
r i

nė valdžia betgi nutarė šią 
vasarą priimti įstatymą, ku
ris tokį papildomą mokestį 
uždraustų. Gydytojai tvirtin
dami,kad tai esąs jų profesi
nės laisvės varžymas, prie
šinasi tokiam įstatymui. Pra
dėję vienadieniais streikais, 
gydytojai bandys streikuoti^ 
anot OMĄ, neribotą laiką.

Kitose provincijose gydy
tojai, bandę apginti tokį pa
pildomo atlyginimo ėmimų, 
pralaimėjo. Ir Ontario pro
vincijos gyventojų didelė 
dauguma yra priešinga to
kiam gydytojų papildomam 
pasipinigavimui, todėl provin
cinė vyriausybė laikosi kie
tai ir įstatymą, tikriausiai, 
praves.

Paraštėje tektų tiktai 
pastebėti, kad gydytojai kaž
kodėl jokiu būdu nenori pri
sipažinti, jog jų pasipriešini
mas pagrįstas vien tiktai 
noru gauti daugiau pinigų,

pavyzdžiu jokiam šiek 
profesinio padorumo

tiek žmogiškos sąžinės turinčiam 
bei gydytojui bet kur pasaulyje.

SKELBIA LITERATŪRININEW YORKO ŠAULIAI
KONKURSĄ

Brangios Lietuvos garbei, norėdami įprasminti 
Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejų,LŠST Simo Kudirkos 
Šaulių Kuopa New Yorke skelbia:
ROMANO AR NOVELIŲ RINKINIO KONKURSĄ

Tema - laisva, patriotinė, su krikščioniškos min
ties atspalviu. Knygos dydis - nemažiau 200 puslapių 
rankraštis, parašytas rašomąja mašinėle, dvigubu tarpu 
tarp eilučių ir tik vienoje puslapio pusėje. Rankraštis 
pasirašomas slapyvardžiu, tikroji autoriaus 
dama į atskirą voką, ant kurio užrašomas 
pyvardis.

Premijos dydis - $1.000.

pavardė įde- 
autoriaus sla-

ONTARIO DAKTARAI 
STREIKUOJA

Jau kuris laikas, kai On
tario daktarų organizacija 
(OMĄ - Ontario Medical 
Association) kovoja su naują
ja provincijos liberalų vyriau- Betgi, gydytojai šiame kraš- 
sybe dėl taip vadinamo "ex
tra" arba papildomo užmo
kesčio. Iki šiol Ontario gydy
tojai galėjo šalia užmokes
čio, gaunamo iš provincinės 
valdžios, imti dar 
entų papildomą 
jeigu 
džios mokamasai 
kankamas. Ontario provinci-

nutardavo,

ir iš paci- 
užmokestį, 
kad val

yta nepa-

te tikrai uždirba pakanka
mai. Kad jie bando lygintis 
su JAV gydytojais yra gry
nas nesusipratimas, nes 
nei viename pažengusiame 
pasaulio krašte nėra taip 
begėdiškai lupami pinigai 
iš ligonių, kaip JAV-ėse. 
Amerikos Gydytojų Sąjunga 
tikrai nėra ir negali būti

mėn. 1 diena.Konkurso terminas - 1987 m.birželio
Rankraščius siųsti šiuo adresu: Kęstutis Miklas, 71 

Farmers Ave.,Plainview,N.Y., 11803.
Kuopos Valdyba sudarys specialią Komisiją kon

kursui pravesti ir kūriniams įvertinti. Premijos įteikimo 
data bus paskelbta vėliau.

Premijuotas kūrinys lieka Kuopos nuosavybe su 
teise jį atspausdinti Kuopos vardu. Kiti rankraščiai bus 
sugrąžinti tik autoriams raštiškai pareikalavus.

Kaip taurieji knygnešiai saugojo lietuvišką žodį 
ir jį skleidė, kaip paskui kartų kartos ugdė lietuviškojo 
žodžio kūrybą, taip ir 
kūrybos puoselėtojai.

KVIEČIAME ŠIUO
JAME DALYVAUTI.

LSST
KUOPOS New Yorke

dabar reikalingi lietuviškosios

KONKURSU SUSIDOMĖTI IR

Simo KUDIRKOS ŠAULIŲ
Valdyba
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NACIU KARO NUSIKALTĖLIŲ 
IEŠKOJIMAS TEBEVYKSTA

V. A. Š v i 1 py s

1985 m. vasario 7 d. teisingumo ministeris John 
Crosbie, pagal ministerio pirmininko Brian Mulroney pa
rėdymu, paskelbė, kad sudaroma nacių karo nusikaltėlių 
Kanadoje identifikuoti komisija. Jos įgaliotiniu buvo pa
skirtas teisėjas Jules Deschenes, kuris iki 1985.XIl.3l 
turėjo pristatyti raportų ministerių kabinetui.

Teisėjas Deschėnes paskelbė, kad suinteresuoti 
asmenys ir organizacijos gali pareikšti savo parodymus. 
Žydų ^organizacijų, kaip Kanados Žydų Kongreso, Kana
dos Žydų B'nai Brith i organizacijos atstovai ir "nacių 
medžiotojo" Wiesenthal atstovas Kanadoje Sol Littman 
ir kiti labai aktyviai dalyvavo parodymuose, pareiškimuo
se spaudoje, kartais minint ir pavardes. Susidarė įspūdis, 
kad kai kurios tautybių grupės buvo nacių karo nusikaltė
liai ir, patys , be vokiečių SS įsakymų organizavo ir vyk
dė žydų žudynes. Pagal Wiesenthal'į, pavyzdžiui, 218 
ukrainiečių buvo SS karininkais, kurie administravo mir
ties stovyklas ir dabar gyvena Kanadoje.

Netikėtai ir nelauktai užkluptos etninės grupės 
mažiau ar daugiau reagavo. Stipriausiai pasirodė ukrainie
čiai, kurie tuojau pat įsteigė $500,000 fondų, sudarė spe
cialias komisijas savo vardui ginti ir pasamdė prityrusius 
advokatus.

Pabaltiečiai, taigi ir lietuviai, organizuotai menkai 
pąsireiškė.. Laimei, kelių paskirų asmenų mažesne, ar di
desne veikla, buvo ginamas ir lietuvių vardas, dažnįau- 

. diai bendradarbiaujant su .ukrainiečiais.
. AR VYKTI, L,SOVIETU SĄJUNGĄ IEŠKOTI 

LIUDININKŲ?
Tai buvo vienas iš esminių klausimų. Etninės gru

pės nesutiko, kad būtų priimami sovietų pristatyti liudi
ninkai ir dokumentai. Sovietų Sųjungoje tikra teisminė 
sistema, kaip kad žinoma demokratinėse šalyse, neegzis
tuoja. Jų teisinė sistema yra politinio režimo palaiky
mui ir gerai žinoma, kad stengiamasi inkriminuoti politi
nius pabėgėlius.

Žydų organizacijų atstovai neprieštaravo, kad so
vietų teisinė sistema nepatikima, bet vistiek reikalavo, 
kad Sovietų patiekti dokumentai būtų priimami; juos rei
klų tik gerai patikrinti.
NUTARIMAS VYKTI į SOVIETŲ SĄJUNGĄ, BET SU 
SĄLYGOMIS

Teisėjas Deschėnes paprašė jo komisijos terminų 
pratęsti 6 mėnesius, ir 1985 m. lapkričio gale nutarė 
vykti rinkti medžiagos į Sovietų Sųjungą, bet su 6-šio- 
mis sųlygomis, ir atitinkamai parašė raštų Sovietų vy
riausybei. Tos sųlygos tokios: Kanados Komisijos atsto
vai gali apklausinėti kurį tik nori asmenį pagal Kanados 
teisines taisykles; laisvas priėjimas prie originalių vo
kiečių dokumentų; priėjimas prie ankstyvesnių liudininkų 
pareiškimų; Kanados vertėjai; išlaikyti kaltinamųjų as
menų privatumų (neskelbti pavardžių); pasidaryti vaizda
juostes.

Anksčiau Sovietų ambasados pareigūnai Ottawoje 
pakartotinai pareiškė, kad visas sųiygas priims. Slinko 
mėnesiai ir atsaikymo iš Sovietų nebuvo. Tuo tarpu Uk
rainos miesteliuose vyko "spontaniški" žmonių susirinki
mai, kurie neva prieš 40 metų matė dviejų ukrainiečių, 
dabar gyvenančių Kanadoje, žiaurius nusikaltimus ir rei
kalavo tuos asmenis pasmerkti.

Pagaliau po 6 mėnesių, gegužės pradžioje, atėjo 
savotiškai suktas atsakymas. Leidžiama Komisijos na
riams vykti tik po birželio 10 dienos, (kai Komisija turi 
baigti savo visą darbų iki birželio 30 dienos), ir nesako
ma, ar tos S-šios sųlygos ar bent dalis jų priimama. Sa
koma, kad dėl procedūros susitars Komisijai atvykus į 
Sovietų Sųjungų. Toliau - pirmiausia Komisija turės ap
klausinėti didokų eilę liudininkų, apie 2 kaltinamus uk
rainiečius, dėl kurių vyko pasipiktinimo manifestacijos 
Ukrainos miesteliuose. Sovietų ambasados pareigūnas Ot
tawoje pasikvietė Ottawos dienraščio žuralistų ir jam 
įteikė tų dviejų ukrainiečių pavardes su kaltinimais, nors 
pagal Deschėnes Komisijos nustatytas taisykles griežtai 
draudžiama įtariamųjų pavardes viešai skelbti.

Iš esmės, Sovietai atmetė teisėjo Deschėnes pra
šymų, bet suktoje formoje, nes pav., rašo, jog sutinka

“DP: LITHUANIAN IMMIGRATION TO CANADA J 
AFTER THE SECOND WORLD WAR”

’ 365 puslapiai, 40 iliustracijų, parašyta
• dr. MILDOS DANYTĖS, 

išleista Multicultural History Society of Ontario. ' 
Minkštais viršeliais - $14.95, kietais - $19.95 <

Persiuntimui pridėti $1.50.
’ Užsakymus ir čekius siųsti: J.V. Danys, ■ ‘

1681 Alnslev Dr. , Ottawa, ’Ont. K2C 0S8

2 psi

XXXI- OJI BALTIJOS SKAUTŲ- SKAUČIŲ STOVYKLA 
įvyks RUGPJŪČIO 2- 1O d. d.

Rengia GELEŽINIO VILKO ir NERINGOS tuntai Mont 
realyjte.

PRAŠOME VISŲ REGISTRUOTIS ir perduoti įmokėji- 
mą ($40) prieš LIEPOS 14 d.

Informacija skambinant arba parašant:
ps. Asta Staškevičienė
1505 de Biencourt, MONTREAL, Que. H4E 1T1,
tel: (514) 768-5484 , arba
ps. Rimas P i e č a i t i s
8010 Simonne , LASALLE, Que. H8P 1W5
tel: (514) 365-3570.

Montrealio skautai prie Kūčių stalo

kad jo Komisijos nariai atvyktų, o jau vėliau susitarsiu 
dėl sųlygų.
KOKIA PADĖTIS DABAR

Teisėjas Deschėnes paprašė antrojo pratęsimo savo 
Komisijos darbui - 3 mėnesius. Nors anksčiau ministeris 
J. Crosbie įtaigojo, kad antrojo pratęsimo nebus, bet, 
pagal spaudų, žydų organizacijų spaudžiamas, sutiko. 
Taip pat teisėjas Deschenes parašė laiškų Sovietų vyriau
sybei, prašydamas paaiškinimų dėl jų atsakymo. Taigi, 
dar neatsižadėta vykti į Sovietų Sųjungų. Atrodo, kad 
tam tikrų srovių spaudimas yra didelis.

Klausimas pasidarė politinis, nors toks buvo ir 
nuo pradžios. Ukrainiečių specialios komisijos, šalia teisi
nių pastangų, visų laikų stengiasi informuoti Kanados 
parlamento narius, įtakingus asmenis ir spaudų. Neseniai 
išleido 290 puslapių knygų "Ukrainians during World War 
Il - History and its Aftermath", kurioje eilėje gerai pa
ruoštų straipsnių aiškina, kokia padėtis buvo karo me
tais ir pridedami karo meto dokumentai, kurie rodo, kad 
vokiečių nacinė valdžia absoliutiškai viskų kontroliavo.

Prieš savaitę 50 ukrainiečių studentų iš įvairių 
Kanados vietovių aplankė virš šimto parlamento narių, 
pirmiausia iš savo apylinkių, įteikė jiems atitinkamų in
formacijų, prašydami sustabdyti "raganų medžioklę". Sa
koma, kad rado nemažai pritarimo. Jau ir anksčiau ne
mažas skaičius parlamento' narių, ypač iš Vakarų, akty
viai pritarė šiai akcijai, bet oficialiai turi pasiduoti par
tijos politikai.

Galima pakartoti, kad šis klausimas pasidarė poli
tinis ir nuo politinių vadų priklausys sprendimas. 
AUSTRALIJOJE PRADĖTA IEŠKOTI NACIŲ KARO 
NUSIKALTĖLIŲ

Pagal Associated Press iš Sydney, /Australia (Glo
be and Mail, 1986.VI.6), Australijos vyriausybė pradėjo 
formalius tyrinėjimus dėl kaltinimų, kad nacių karo nusi
kaltėliai įsikūrė Australijoje po Antrojo Pasaulinio karo. 
Buvęs valdžios tarnautojas Andrew Menzies paskirtas 
vadovauti tyrinėjimų komisijai. Manoma, kad tyrinėjimai 
truks 3 mėnesius.

Darbo partijos atstovas Gerry Hand prieš keJetų 
savaičių pareiškė, kad jis gavo dokumentus, kurie rodo, 
kad Britų vyriausybė 1943 m. paprašė "nebūti kietais" 
su nacių karo nusikaltėliais.

Australijos Žydų Taryba mano, kad 150 karo nusi
kaltėlių ir kolaborantų apsigyveno Australijoje po Antro
jo Pasaulinio karo.

„AUSZROS” PASĖLYS
( Dr.Birutės Ciplijauskaites paskaita III-jame "Aušros" 
Gimnazijos auklėtinių suvažiavime Toronte,š.m. birželio 
men. 1 d., Lietuvių Namuose).

Susirinkome švęsti sukakties, kurios iš tikrųjų nė
ra: 1986 m. sueina 100 metų nuo paskutinio "Auszros" 
numerio pasirodymo. Ir kalbėtoja šį kartų jau tik trupu
tį "Aušros" gimnazijos paragauti gavusi. Man betgi atro
do, kad "Aušra" buvo beveik tiltu tarp pirmosios "Ausz
ros" ir mūsų tremties gimnazijos.

Su aušrininkais "Aušrų" rišo ne tik dr. Šliūpo pri
siminimas, kad "draugystė mūsoji turės būti ženklu paki
limo mūsų žmonėm iš saldaus ir ilgo snaudulio", o ir 
jų pliuralistinė dvasia. Tomas Venclova savo straipsnyje 
"Perspectives on "Aušra" pabrėžia, kad aušrininkų - pir
mųjų mūsų intelektualų - pagrindine savybe buvo jų to
lerantiškumas, kuris jiems neleido užsidaryti parapijinia
me ratelyje, o vedė į tarptautinius barus. "Aušros" abitu
rientai taip pat pasižymėjo ideologinių pakraipų gausumu 
ir darniu jų sutaikymu. Aušrininkų veikla siekė įvairiau
sias visuomeninio gyvenimo apraiškas. Aušrokai, kaip 
tvirtina Leonaitienė savo prisiminimuose, taip pat buvo 
veržlūs ir vadovaujantys visur, net sporte; jie ėjo per 
krautuves, bandydami jų surusintus savininkus atversti 
lietuvybėn; bažnyčiose kovojo už lietuviškų žodį; pirma
jai rusų okupacijai užėjus, stojo ginti kraštų, kaip parti
zanai. Manau, kad ir šiandien buvusių aušrokų dvasioje 
tebegyvas įsipareigojimo jausmas, kuris buvo pirmosios 
laidos abiturientų baigiamuosiuose egzamimnuose gvilde
namas jiems užduota tema: "Aušros pasėlys". Su pasidi
džiavimu galime galvoti, kad ir mus dar riša nors plo
nytis siūlas su ta "Auszra".

Dr. Skrupskelienė yra taip išsamiai ir gyvai 
perdavusi visų "Aušros" įsikūrimo ir vystymosi istorijų 
prereito minėjimo pagrindinėje paskaitoje, kad būtų be
veik paradoksiška grįžti prie tos pačios temos. Tad tebū
nie man leista labai subjektyviai prisiminti tik kelias 
per "Aušrą" perėjusias asmenybes: ne tiek kaip paskirus 

asmenis, o kaip "Aušros" dvasios įkūnijimo pavyzdžius. 
Kadangi visų gyvenimų praleidau prie literatūros, iš 
anksto prašau visų griežtųjų mokslų atstovų atleidimo 
už tai, kad apie juos neužsiminsiu. Menininkams gi atsto
vaus vienas pačių iškiliausių. Norėčiau trumpai pasidalin
ti mintimis apie du mano atintyje išskirtinai, įsirėžusius 
mokytojus ir vienų abiturientų.

Pirmoji iš tų asmenybių, man daugiau .pažįstama 
tik kaip legenda, yra Juozas Brazaitis, tada dar Amraze- 
vičius, dėstęs tik aukštesnėse klasėse lietuvių literatūrų. 
Nors pačiai jo paragauti neteko, gimnazijos koridoriuose 
buvo daug apie jį kalbama, ir laukėme, kol pagaliau at
eis ir mūsų eilė jį išgirsti. Pasirinkau jį kaip reprezenta
tyvių figūrų, nes jis įkūnija daugelį laikraštyje "Auszrų" 
iškeltų savybių ir tampa lyg tiltu tarp aušrininkų dva
sios ir modernios gimnazijos reikalavimų. Pradėjęs moky
tojauti 1927 m. "Aušros" mergaičių gimnazijoje, su per
traukomis ir šalia to dėstydamas universitete, joje išbu
vo iki 1944 metų. Jo buvusieji mokiniai kalba apie jo 
ypatingų tolerantiškumų. Daug kas mini ir jo kuklumų, 
nors savo išsilavinimu ir žiniomis jis prašoka nevienų 
garsiau kalbantį. Pasak Stasio Ylos, jis visuomet buvo 
choristu, ne solistu. Įdomu pažiūrėti į jo 1930 m. sudary
tų, išsiuntinėtų ir "Ateityje" paskelbtų anketų apie "ide
alų mokytojų". Tarp išskirtinų dorybių ten iškeliama tai, 
kad mokytojas turėtu būti vyresniuoju draugė, bet išlai
kyti distancijų; būti rimtas ir drausmingas, bet kartu 
ir linksmas, o svarbiausia: turi versti pačius mokinius 
galvoti. Brazaitis, atrodo, kaip tik ir turėjo šių savybę: 
ir jo raštuose pastebimas nenoras kitiems užmesti savo 
nuomonę ar autoritetų; jis stengiasi tik sužadinti dėmesį 
ir versti susimųstyti. Jei buvo mokytojų, kuriems užtek
davo išmokti pamokų atmintinai, Brazaitis tuo nepasiten
kindavo. Tai jau tikrai modernus priėjimas prie mokymo
si proceso, sugebantis sužadinti gilesnį susidomėjimų dės
tomu dalyku ir vedantis prie originalių minčių.

Užtenka žvilgterėti į Brazaičio raštų turinio ro
dykles, kad bemat pastebėjus ir kitų saitų su aušrinin
kais. Ir apie literatūrų ar paskirus rašytojus kalbėdamas, 
jis neapsiriboja vien estetiniu - stilistinių aspektų anali
zavimu, nes jam visų pirma rūpi tautinis susipratim'aS. 
Štai keletas jo straipsnių užvardinimų:

Vaižgantas tautos kūryboje
Dambrauskas - Jakštas: lietuvių tautos paskyrimas 
Daukantas: Tautinės minties naujinimas 
Valančius: Tautinei minčiai dirvos ruošimas 
Vincas Pietaris: Tautinės minties pagrindimas 
Maironis ir Lietuva
Žmogus ir žodis tautos kūryboje

Net ir paskutinį kartų prieš savo mirtį viešai pra
bildamas (LKMA 50 m. gyvavimo sukakties proga) kalbė
jo apie "Akademijų tautos kryžkelėse". Tautinis susiprati
mas jam atrodė viso kito pagrindu: "Juo tautos sgmonė 
aukštesnė, juo ir žodis virsta tobulesne pasisakymo prie
mone". Dėl to daug dėmesio skyrė tautosakai, skatin - 
damas ir ne literatūros mokytojus, jų kur begalint įnešti.

Visame kame Brazaitis matė pilnų sųmoningumo 
žmogaus įsipareigojimų, neapsiribojantį vien gyvenama 
akimirka: "Mūsų rašytojus, menininkus ir matom tuos 
dvejopus: ir dabarties reiškėjus, ir ateities rodytojus ir 
vadovus". Tad ir mokytojavimas jam nebuvo tik savo 
valandos atlikimu; iš jo išplaukė kritikos studijos; dėl 
jo tapo parašyti net keli vadovėliai.

Labai svarbus Brazaičio dėstyme buvo metodinis 
pliuralizmas, pasireiškęs ir jo kritikoje. Prie kūrinio jis 
ėjo plačių horizontų rėmuose, žiūrėdamas į ankstyvesnę 
literatūrų, sugretindamas aptariamų knygų su visuotinės 
literatūros kūriniais ar kitomis meno apraiškomis (pav., 
su Čiurlionio įnašu "naujajai dvasiai" išreikšti). Jis sakė, 
kad "apžvelgtoji istorija mus apsaugo nuo vienašališkumo? 
Nuolat kėlė reikalų nesusmulkėti, žiūrint tik į savo lite
ratūrų. "Jeigu tik prieinama, jeigu medžiaga leidžia, pa
ralelė su kitų tautų liaudies kūryba dar labiau išryškina 
ir savosios tautos charakterį, ideologijų ir estetinį skonį. 
Palinkimas į tautiško - visuomeninio prado gvildenimų 
neužmušė betgi estetinio reiklumo. Taip, pav., recenzuo
damas Šakenio "Auszra ir jos gadynė’,' jis kritikavo "rim
tai knygai netinkantį, cukerkinį" jos viršelį.

Brazaičiui turim būti dėkingi už tai, kad jis 
mums davė pagrindų moderniai literatūros kritikai. (Jo 
Literatūros teorijos dėka 'Vokietijos universitetuose jau
čiausi geriau pasiruošusi už vokiečius studentus). Anot 
Juozo Girniaus, jis pats pirmasis metodiškai praktikavo 
formalinę kūrybos analizę, kuria dar 1938 m. pats išreiš
kė ne visiškų pasitikėjimų. "Nors stiliaus analizės kelias 
yra svarbus, bet jis labai klystamas. Mūsų stilistikos isto
rijoj tas kelias klaidesnis , nes juo tik pradedama ženg
ti. Jokių stiliaus analizės pavyzdžių dar neturime". Tuos 
pirmuosius pavyzdžius prisiėjo jam pačiam sukurti, (b.d.)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



AR TAI TU VADINIES LIETUVA?

Ar tai tu vadinies Lietuva?
Varsto pirštai lyg rožinį dygy: 
Vorkuta, Kustanaj, Kolyma...- 
Karoliukai juodi genocido -

Karaganda, Norilskas, Čita, 
Permė, Tomskas..., rūdynai, kasyklos...

Ak, kuri paslaptis praeita, 
O kuri ateity pasiliks dar?

Vinguriuoja tarp pirštų mamos, 
Išklaipyty darby ir senatvės, 
Lyg upeliai tyri Lietuvos 
Mūsų kraujo ir ašary sakmės.

Bodaiko auksiniam smėly 
Ir smėlinguos miškuose Baikalo.

Ar tiki atkalbėti galįs 
Lietuvos Sopulingųjų dalį?

Ant spygliuotos vielos suverta 
Ne saldžioji mums vynuogių, kekė... 
Ar tai tu vadinies Lietuva?
Juodos saulės dar leidžias ir teka... 
******

Ar tai tu vadinies Lietuva?
Tavo kasos lyg tėviškės linas, 
Tavo akys - padangės spalva... 
Nedrąsus palytėjimas pirmas...

O dabar net pro storus virbus 
Tavo akys vis rodo į laisvę...
Šiaurės vėjas taip skaudžiai žvarbus...

‘ Ar pajėgsi mylėti belaisvį? 
Ar didžiuosies manąja auka. 
Mano grotomis, katorga, randais? 
Kai vergams tu tebusi kvaile, 
Įtikėjusia laisvės legendai?

Sausę puokštę Joniniy nakty 
Ašarėlėm pamerkt ar mokėsi ? - 
Iš paparčių drauge surinktų, 
Kažkurie pražydės, jei mylėsi...

O tikiu aš legenda tava 
Apie Laisves dienos atėjimų... 
Ar tai tu vadinies Lietuva, 
Kuri meile mus širdis gaivina? 
******

Mūsų žeme. Tave mes mylėjom . 
Tavo smiltyse - aisčio pėda. 
Tavo knygas skaityti pradėjom? 
Kai jau draudžiama buvo spauda.

Bet suspėjome perskaityt - "Laisvė." 
Ji mus uždegė tarsi ugnis.
Nors nemyli jos Lenino aikštė, 
Bet ję myli lietuvio širdis.

Nors kolonoje zeky sulinkę, 
Brenda Sibiro tremtį sūnai, 
Bet jie laisvei tarnaut pasišventę,- 
Ir nelaisvėje liks milžinai.

Dėl tavęs tavo sūnūs vis kaujas, 
Dėl tavęs mūsų, laisvės kova.
Nes juk tu - mūsų, kūnas ir kraujas, 
Nes juk tu - vadinies Lietuva. .

(Lietuvos Pogrindžio Eilėraščiai)
A. K e r n i u s

MININT SIBIRO TRĖMIMUS
BIRŽELIO TRĖMIMAI yra pirm a s i s Sovie

tų Rusijos valdžios įsakymu vykdytas GENOCIDINIS 
‘ TRĖMIMAS LIETUVOJE.

NEPAMIRŠTINA, kad dar masiškesnis vyko ir 
ANTRASIS TRĖMIMAS ( SIBIRĄ GEGUŽĖS mėn.22 ir 
23 d.d., karui pasibaigus, 1948 metais,apie kurį rašo 
Elena J u c i ū t ė savo knygoje IGARKOS NAUJA
MIESTIS. Dedame porų ištraukų:

Pasikvietė Ona svečiy, jy tarpe ir Benediktų But
kų. Besivaišinant, bedainuojant Benediktas atsisėdo ant 
krosnies, kurių tremties pradžioje Tamošiūnai su Stanu- 
liais buvo nusilipdę. Krosnis neatlaikė - ir išsiskėtė. Vi
siems buvo gardaus juoko. Kitu atveju būtų buvusi trage
dija, bet dabar, kai Ona jau ruošėsi išsikraustyti iš tos 
bakūžės, krosnis nebebuvo reikalinga, - gera proga pasi
juokti.
******

Tuojau po vardinių abi su Čaikauskiene nusikraus
tė į naujų butų. Abiem buvo skirtas vienas didokas kam
barys naujame valdiškame dviejų aukšty name. Naujasis 
namas buvo drėgnas, sukrautas, kaip ir visi tada stato
mi namai, iš neišdžiovinty sienojų (nebe iš lentų). Dar 
ir tuo buvo blogas, kad toli nuo darbovietės, gana toli 
reikėjo klampoti į darbų. Jokiy susisiekimo priemoniy 
čia nebuvo. Abi gyventojos - nepatenkintos, stengėsi gau
ti kur nors geresnę patalpų. Žinojo, kad norint "važiuotų 
reikia "tepti". Patepė, kur reikia, kam reikia, kaip rei
kia, ir gavo didokų kambarį jau apdžiūvusiame name So- 
vietskoje gatvėje Nr.59. Svarbiausia, kad netoli darbovie
tės, nereikės žiemų toli bristi per pusnis į darbovietę. 
Pasitaikė gera proga, nes tuo laiku išvažiavo į Lietuvę 
buvę tremtiniai lietuviai Žičkai. Tai buvo jauna porelė, 
neseniai susituokę. Moteris buvo neseniai atvažiavusi iš 
Sibiro kaliniy lagerių, o vyras - igarkiškis tremtinys. Jie 
turėjo geresnį kambarį seniau pastatytame name, kuris 
jau nebebuvo toks "žalias", kaip tik kų pastatytieji na
mai.

Ir vėl Ona su Čaikauskiene gabeno savo robinzo
niškus baldus, skardines, butelius ir visų kitų varganų 
turtų į kitų butų. Persikraustymui gavo arklį su girgždan
čiais, cypiančiais ratais ir pargirgždino savo mantų į 
Sovietskaja gatvę. Iš vieno kambario pasidarė visų butų, 
persitvėrusios užuolaidomis. Tas naujas butas buvo geres
nis ne tik už buvusį savųjį Trudovoj gatvėj, bet ir už 
tų, iš kurio dabar atsikraustė.

...Atliekamu nuo darbo laiku abi su Čaikauskiene ėjo 
grybauti, uogauti, plaukdavo ir į "liočiky" salų valdiška 
valtimi per Protokų. Parsinešusios uogų, virė uogienę, 
sūdė grybus žiemai.

Eidavo ir į tundras. Arti miesto tundros būna nu
grybautos, nuuogautos, reikia toli eiti, jeigu nori kų lai - 
mėti. Jos eidavo su kaimynu ukrainiečiu Petru, kuris 
buvo prityręs tundrų lankytojas ir nebijodavo toli nueiti. 
Tundroje labai lengva paklysti, ypač netikėtai ūkanom 
užėjus, kai saulė pasislepia.
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Vienų saulėtų dienų išėjo Petras su abiem mote
rim į tundras uogauti. Nuėjo jie gana toli, rado daug 
uogų, prisirinko pilnus kibirus. Netikėtai užslinko didžiu
lis debesis, saulė pasislėpė, nebežinia į kurių pusę eiti, 
kad pareitum namo. Išsigandęs net ir vadovas. Vedęs 
per kelmus, per pelkynus ir kemsynus, jau manę kad rei
kės nakvoti tundroje. Bet pagaliau Petras vistiek parve
dęs namo, tik - jau sutemus.

Tundra čia - begalinė, eini ir nieko neprieini, nei 
kelio, nei takelio, nei namų, nei žmonių. Visur tokie pat 
krūmokšniai, iš jų nesusigaudysi, į kurių pusę eiti.

Nors ir su pavojais, bet vistiek Ona su Čaikaus
kiene prisigrybavo grybų, prisivirė bruknių, girtuoklių 
uogienės, nusipirko, prisiraugė kopūstų, pasirūpino malkų, 
ir jau ramiai laukė artėjančios žiemos, tikėjosi patogiau 
ir lengviau praleisti žiemų naujame bute. Ona jautėsi 
prasigyvenanti, pagerėjo nuotaika, turėjo jau ir lėkščių, 
ir puodukų arbatai, ir daugiau šiokių tokių indelių, dova
notų vardinėms ir paliktų išvažiuojančių pažįstamų lietu
vių. Turėjo gerų bonkų nuo šampano. Į jas pildavo igariš- 
kių vadinamų "spjaudantį šampanų". Taip vadindavo stip
rių duoninę girų, užkištų šampano kamščiu, dar ir sku
duru aprištų. Atidarius bonkų, gira šokdavo į lubas.

Juokaudama Ona sakydavo, kad jau perdaug pra
turtėjusi, turbūt nieko nebereikės, nes visada jai taip 
atsitinku: kai tik jau geriau, kai tik prasigyveni, tai ir 
"nutrūksta gyvenimas", kaip toji Kauno burtininkė sakė.
******

Žmonės sakydavo, kad Igarkoje būtų galima ne
blogai gyventi, jei neturėtum veido, išsišovusios nosies 
ir nereikėtų eiti į vėtrų pagairėje stovintį, kiaurai perpu
čiamų lentinį tualetų. Ir dar viena sųlyga: jei turėtum 
visada pakankamai kuo apsirengti.

Kai po Stalino mirties pradėjo daugiau atvežti 
prekių į "univermagų" ir žmonėms davė daugiau uždirbti, 
tai žmonės prisitaikė ir aprangų Igarkos klimatui. Mote
rys eidavo žiemų į darbų eilių eilėmis apsirengusios. 
"Kak kapusta" (kaip kopūstas) - sakydavo rusai apie mo
teris. Pamėginkim išskaičiuoti: pirmiausia užvelka trum
pas kelnaites, ant jų - ilgas kelnes,vadinamas "kalco- 
nais", kurios siekia pėdas, ant tų - vatines kelnes, o ant 
tų vatinių dar užvelka specialias kelnes, vėjo neperpučia
mas, vadinamas "kortas". Ant tų visų kelnių dar užmau
davo sijonų. Ant liemens užvilkdavo be rankovių marš
kinėlius, o ant tų - ilgus marškinius, ilgom rankovėm, 
paskui - bliuskutę ar megztinį, pagaliau vatinį puspaltį, 
vadinamų "bušlatų". Galvų apmauna šilta "kaliause" ke
pure, ant tos kepurės dar šiltų skarų ar šalikų apmūtu- 
riuoja, kad tik akys galėtų matyti. Ant rankų užmauna 
vatines pirštines, o kurie turėdavo, į jų vidų dar įsidė
davo vilnones pirštines. Kojas apaudavo šiltomis kojinė
mis, kas neturėdavo, apsukdavo bet kokiais skudurais

Trys Fragmentai Iš „KOLYMOS PASAKOJIMŲ”
2 Variam Sale

GYVAČIŲ. KERĖTOJAS
Mes susėdome ant didžiulio medžio, kurį buvo iš

vertusi vėtra. Permafrosto šalyje medžiai vos vos laikosi 
įsikibę į nesvetingų dirvų; audra juos lengvai išrauna su 
šaknimis ir paguldo. Platonovas pasakojosi savo gyvenimo 
istorijų šičionai; apie mūsų antrųjį gyvenimų šioje pakalnė
je. Kai jis paminėjo Džancharos kasyklas, aš suraukiau 
antakius. Man pačiam buvo tekę pabuvoti bjauriose, sun
kiose vietose, bet visur sklido pasibaisėtini gandai apie 
Džancharų.

- Ar ilgai buvot Džancharoj?
- Metus, - tyliai pratarė Platonovas.

Jo vyzdžiai susitraukė, o raukšlės pagilėjo; staiga 
prieš mano akis atsistojo kitas Platonovas, dešimčia metų, 
susenęs žmogus.

_ Ten buvo, tarp kitko, sunku tik pradžioj, per 
pirmus dvejus - trejus mėnesius. Tenai vien vagys. Aš 
buvau vienintelis... mokytas žmogus. Aš jiems pasakoda
vau istorijas, "redaguodavau romanus", kaip kad sako kri
minalistai; vakarais aš jiems atpasakodavau Dumas, Co
nan Doyle'į, Wells'u. O jie mainais mane šėrė, rengė ir 
aš per daug nedirbau. Jūs, tikriausiai, taip pat esat pasi
naudojęs kada nors tuo vieninteliu privalumu, kurį sutei
kia išsilavinimas?

- Ne, - atsakiau jam. - Ne, man visad atrodė, kad 
tai baisiausias iš visų nusižeminimų, pats nuosmukio galas. 
Aš niekada nesu pasakojęs "romanų" dėl putros. Bet aš 
žinau, kas tai yra. Man teko klausytis "romanų rašytojų".

- Ar smerki mane?- paklausė Platonovas.
- O, ne, visai ne! - atsakiau jam. - Galima gyveni

me daug kų atleisti, tikrai daug kų - išbadėjusiam žmo
gui. (

- Jei išliksiu gyvas, - tarė Platonovas, pakartoda
mas įprastinę formulę, kuri būdavo visados įvadu apmųsty- 
mams apie tai, kas bus laikotarpyje, kuris prasidės ana
pus sekančios dienos, - aš parašysius šia tema kada nors 
pasakojimų. Aš netgi susiradau jam pavadinimų: "GYVA
ČIŲ KERĖTOJAS". Neblogas, kų?

- Puikus! Tiktai... reikia išlikt gyvam. Tai svarbiau
sia!

Andriejus Fedorovičius Platonovas, kuris buvo kino 
scenaristu ankstyvesniam savo gyvenime, mirė praėjus 
trim savaitėm po to pokalbio; jis mirė kaip daugelis; su- 
maskatavo kirsiu ore, susverdėjo ir smuko veidu į akmenį. 
Suleidus glukozės į venas, ar kitų stiprių vaistų širdžiai, 
būtų buvę galima, tikriausiai, jį atgaivinti; nukritęs jis 
kriokė dar valandų ar pusantros, bet nutilo, kai atvyko 
ligoninės žmonės su neštuvais; ir jo lavonų, lengvų kaulų 
ir skūros nešulį, sanitarai nusigabeno į lavoninę.

Aš mėgau Platonovų už tai, kad jis dar nebuvo 
praradęs visiškai domėjimosi gyvenimu, kuris anapus jūrų 
mėlynų ir kalnų aukštųjų, ir nuo kurio mus skyrė tada 
tiek varsnų ir tiek metų, kad mes netgi netikėjom jo rea
lumu, o jei ir tikėdavom, tai taip, kaip pradžios mokyklos 
mokinukas,kad pripažįsta tolimos Amerikos buvimų. Plato
novas turėjo taip pat knygų - dievai žino iš kur - ir kai 
nebūdavo per daug šalta, pavyzdžiui, liepos mėnesį, - jis 
išvengdavo visų pašnekesių temom, kuriomis tada gyveno 
visa "nausėdija": kokia bus ar buvo sriuba per pietus, ar 
mums išdalins duonų per tris kartus ar visų davinį nuo 
pat ryto, ar rytoj lynos, ar bus gražus oras?

Aš mėgau Platonovų ir mėginsiu parašyti jo apsa
kymų: "Gyvačių kerėtojų".

* * *
Kai pasibaigia darbas, tai dar nėra tikroji darbo 

pabaiga. Po sirenos reikia susirankioti įrankius, juos suneš
ti į sandėlį, grųžinti, stoti į gretas, išklausyti dešimties 

ir tada auna į kietus šiltus vailokus. Tai jau pilna žie
miška apranga. Taip apsirengęs žmogus gali dirbti lauke 
žiemos metu, bet dar turi daboti nosį ir skruostus, kad 
nenušalty. Kai pradeda rodytis baltos dėmės, reikia trin
ti sniegu, tai oda atsigauna. Nepakankamai apsirengę 
žmonės nušaldavo kojas, rankas, veidus. Nušalimai gang
renuoja, reikia nupjauti nušalusias rankas ar kojas. Jeigu 
greit nepašalina, tai žmogus miršta. Pirmų žiemą daug 
buvo tokių aukų lietuvių tarpe, vėliau vis mažėjo.

Po Stalino mirties kartų atvežė į krautuvę šilty 
trikotiniy baltinių. Žmones ėjo, pirko. Ant baltinių buvo 
užrašas "Kauno Audiniai", atsieit - iš Lietuvos. O Lietu
voje žmonės negaudavo tokių dalykų nusipirkti; girdėti, 
kad ir iki šiol lengvai negauna. Vatinių drabužių, vadi
namųjų "tautinių rūbų" čia visada buvo krautuvėje, tik 
jie buvo, palyginti, gana brangūs - "bušlatas" - švarkas , 
kainavo 120 rublių.

Prie sunkių lentpjūvės darbų drabužiai greit su
plyšta. Per kelias dienas jau priekyje išsiverčia vatos 
iš vatinės, reikia dažnai lopyti, neįmanoma nusipirkti 
tiek, kiek- prie darbo nuplėši. Ir eina darbininkai - "lo
pas ant lopo" vatinėmis. Pradžioje ir tų lopų nebuvo kur 
gauti. Bet vargas visko išmoko. Mašinoms sukti buvo 
naudojami platūs, stiprios medžiagos diržai, kurie per 
ilgesnį laikų sudyla ir būna išmetami. Žmonės iš tų ne
betinkamų diržų pradėjo daryti žiurstus. Tie žiurstai, 
iš likusių stipresnių diržo dalių dengdavo darbininkams 
aprangų, tos vatinės nebe taip greit suplyšdavo.

Apie bet kokių švarų, ypač viršutinės darbo ap
rangos, negali būti nė kalbos. Tos vatinės paviršiuje bū
davo su "pluta" - sukietėjusios iki blizgėjimo, nupeckio- 
tos, nusmaluotos, sakuotus medžius ir lentas betampant, 
niekada neskalbiamos, nes išskalbtas toks drabužis suyra 
suplyšta, o sulipęs dar laikosi. Taip ir dėvėdavo viskų, 
kol, ant kūno suplyšta. Daugelis tas pačias vatines ir 
naktį užsiklodavo. Kurių šalti būdavo kambariai, tie mie
godavo ir su vailokais, ir su kepure, užtat neįmanoma 
tokiose sųlygose apsiginti nuo parazitų. Geriau būdavo 
vasarų, tada ir vandens iš upės daugiau galima atsinešti 
be jokių mokesčių, ir išsiskalbti bent apatinius drabužius. 
Žodžiu, net ir pagerėjus sųlygoms, vistiek čia kova dėl 
būvio, dėl išlikimo, dėl gyvybės išlaikymo buvo sunki, 
reikalaujanti stiprios sveikatos ir didelių pastangų. 
Tremtinys Igarkoje negali pavargti, tada jis žus. Jis turi 
suspėti į darbų, į eilę prie krautuvės, su kibirais prie 
upės; jis turi visada pamatyti, kur kų panešamų galima 
nutverti ir parsinešti į savo "robinzoniškų" gūžtų.

Neįmanoma nemačiusiam ir nepergyvenusiam tokių, 
gyvenimo sųlygų suprasti ir įsivaizduoti, kokių pastangų 
reikėjo, norint išlikti gyviems. Apie sveikatos išlaikymų 
negali būti nė kalbos. Per keletu metų daugelis ir jaunų,, 
ir stiprių paliko invalidai.

i m o v
kasdieninių šaukimų, sargybiniams užgauliojant, išklausy
ti negailestingų savo paties draugų, kurie tuo metu stip
resni už tave, šūksnių ir keiksmų; draugų, kurie lygiai 
taip pat iškamuoti ir skuba grįžti į barakų, ir kuriuos 
siutina bet kokia menkiausia gaišatis. Reikia dar pereiti 
per patikrinimų, stoti rikiuotėn ir daužtis į miškų už pen
kių kilometrų pasirinkti kuro, nes artimiausia giraitė jau 
seniai iškapota ir sukūrenta. Miškakirčių komanda paruo
šia miško medžiagų, o kasyklų darbinikai parsivelka po 
sienojų. Kaip parsigabenti storų rųstų, jei neįstengia jo 
pakelti nuo žemės du vyrai? Niekas nežino. Niekas nie
kad nepasiunčia sunkvežimio miško transportui, o arkliai
- jie visada serga ir neišeina iš arklidžių. Mat, arklys 
nusilpsta kur kas greičiau už žmogų, nors skirtumas tarp 
ankstesnio ir naujesnio jo stovio yra nepalygnamai mažes
nis, negu žmogaus atveju.

Kartais įsivaizduojam - ir tikriausiai taip yra - 
kad žmogus iškopė iš gyvūnijos pasaulio į paviršių, kad 
jis tapo žmogumi. Kitaip sakant, padaru, sugebančiu pra
simanyti tokius dalykus, kaip mūsų Salynas, su neįtikima 
jo gyvenimo forma, kaip tik todėl, kad fizinėj plotmėj 
jis yra ištvermingesnis už bet kokį tvėrinį. Ne ranka pa
darė žmogų iš beždžionės, ne proto embrionas, ir ne sie
la: yra šunų ir lokių, kurie elgiasi protingiau ir moraliau 
už žmogų. Ir ne todėl, kad žmogus išmoko valdyti ugnį; 
visa tai atkeliavo daug vėliau, po to, kai buvo realizuotos 
esminės sųlygos jo permainai. -

Vienų dienų, kitose aplinkybėse, panašiose visiems, 
žmogus pasirodė esųs kur kas tvirtesnis, patvaresnis fizi
nėj plotmėj, už kitus gyvūnus. Jis turėjo "katės gyvastį"; 
tas posakis neteisingas, kai jį taikom katėms. Būtų teisin
giau sakyti, kalbant apie katę, kad tai sutvėrimas, kurio 
vitališkumas panašus į žmogaus. Arklys Kolymos gyveni
mo sųlygomis žiemos metų neištveria nė mėnesio, šalda
mas arklidėj bei ilgai ir sunkiai dirbdamas speiguos. Ne
bent tai būtų jakutų arklys. Bet tais jakutiniais, nedirba
ma. Jų, tiesa, niekas taip pat nešeria. Žiemų jie prasika- 
sa, panašiai kaip elniai, kanopomis sniegų, atsiklodami 
pernykštę perdžiūvusių žolę. Bet žmogus - jis gali išgy
venti. Gal būt palaiko jį gyvų viltys? Bet juk nėra jokių 
vilčių. Negalima būti gyvu lūkesčiais, nebent esant visai 
kvaišu. Štai kodėl tiek nusižudymų.

Tačiau gyvybės instinktas, faktas, kad visais nagais 
įsikimbama į gyvenimų ir, būtent, įsikimbama fizinėj plot
mėj - štai kas gelbsti žmogų. Jis gyvas tuo pačiu, kuo 
gyvas akmuo, miškas, paukštis ar šuo. Jis įsikirtęs gyveni
mam Ir jis pakenčia daugiau, negu kiti tvėriniai.

Maždaug apie tai mųstė Platonovas, stovėdamas 
prie stovyklos vartų su rąstu ant pečių, laukdamas naujo 
patikrinimo. Pagaliau surinko, sudėliojo visus rąstus ant 
pečių ir visi suėjo vidun, į tamsių sienojų barakų, sku
bėdami, stumdydamiesi, keiksnodami.

Kai jo akys priprato prie prietemos, Platonovas 
pastebėjo, kad ne visi darbininkai buvo išėję darban. To
liausiam kampe dešinėj, ant viršutinių narų, apšviestų vie
nintelės lempos barake - žibalinės spingsulės be stiklo
- buvo susispietę septyni ar aštuoni vyrai, apstoję du ki
tus, kurie pliekė kortomis, susėdę totoriškai sukryžiuotom 
kojom ir pasitiesę tarpe taukuotų pagalvę. Spingsulė rūko 
ir virpčiojo; jų šešėliai ištysdavo, šokinėdami toj šviesoj.

Platonovas atsisėdo ant narų krašto. Jam gėlė pe
čius ir kelius, o jo raumenys virpėjo. Jį buvo atvežę tų 
patį rytmetį į Džancharų, ir tai buvo pirmoji jo darbo 
diena. Ant narų nebvo vietos. "Kai jie išsiskirstys, aš ga
lėsiu išsitiest" - pagalvojo Platonovas. Ir ėmė snūduriuoti.

Lošimas ten viršuj pasibaigė. Tamsiaplaukis vyras,
( nukelta į 4 psl............................ )

3 psl.



DAIL. ANTANO TAMOŠAIČIO EX LIBRIS 
PARODA

buvo surengta ČIURLIONIO GALERIJOS, LIETUVIŲ 
DAILIOJO MENO INSTITUTO IR CHICAGOS TAUTO_ 
DAILĖS INSTITUTO Š.M. GEGUŽĖS 16-25 d.d. Čiur
lionio Galerijoje* 5620 S.Claremont Ave.,Chicagoje.

Ta proga išleistas, meniskas katalogas, iliustruotas 
ex libris nuotraukomis, įžanginiu P. Aleksos žodžiu ir 
dailininko biografija.

Savo 80-tąjį gim tadienį minėdamas, dali.Antanas Ta
mošaitis suruošė vienintelę tokią gausią asmenišką eks- 
libriii parodą išeivijoje.

.(U’jp.jr..-;'} . jį.;; ;)i'
EX LIBRIS - ekslibris (bookplate) - tai įrodantis kny

gos nuosavybės ženklas, priklausantis asmeniui, grupei, 
institucijai...

Jo istorija prasidėjo jau pusantro tūkstančio metui 
pr.Kr.,tačiau grafiškai ekslibris išsivystė kartu su spaus
dintos knygos atsiradimu XV a.

Seniausias lietuviu ekslibris laikomas 1518 ra. - įspau
das knygos viršelyje, priklausęs Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Žygimanto Senojo bibliotekai, dabar vadinamas 
superekslibriu; kitas - 1533 m., atspaustas tiesiog nuo 
medžio raižinio jau knygos viršelio vidinėje pusėje - Vil
niaus vyskupo Povilo Aleksandro Alšėniškio.

Anksčiau ekslibrisai pirmoje vietoje buvo knygos nuo
savybės ženklai, bet dabar, ypač Europoje, tapo minia

tiūriniu meno kūriniu, knygos puošmena. Prestižas, dide
lė pagarba knygai, nuosavybės įrodymą paliko antraeiliu 
reiškiniu. Senieji ekslibriai dabar turi istorinės, meninės 
ir antikvarinės vertės.

Ekslibriams reprodukuoti dailininkai naudoja tradici
nes technikas, kaip oforto,medžio ir metalo raižinius, 
graviūras,litografiją ir kitas, o paskutiniais laikais eks
libriai dažnai dauginami ir ofseto spausdinimu.

Šalia kilimą,tapybos ir grafikos darbą, dail.Antanas 
Tamošaitis yra sukūręs virš 100 ekslibrių, kurią 66 eks
ponuojami šioje parodoje. Tai kūryba,kur A.Tamošaitis 
savitu stiliumi rodo lietuvią liaudies meno senąją tradi
ciją tęstinumą, įkomponuodarnąą liaudies meno elemen
tus, kuriuos .kaip.; dailininkaą-tyrinėtojas-rinkėjas yra su
kaupęs savo asmenyje jr raštuose. Visa tai, "savo dvasia 
ir kompozicinėmis priemonėmis", jis perteikia mums 
šiuose knygos ženkluose.

Bemaž visi dail.Antano Tamošaičio lig šiol piešti 
ekslibriai vaizduoja - simbolizuoja knygos ženklo savi
ninko profesiją arba jo pomėgius.

Petras Aleksa

Biografija:
Antanas Tamošaitis (g. 1906.11.15, Barzdą k.,Šakią 

apsk.,) dailininkas, lietuvią liaudies meno tyrinėtojas, 
dėstytojas ir lietuvią liaudies meno leidinią autorius.Mo- 
kėsi Šakią "Žiburio" gimnazijoje ir Kauno Meno Mokyk
loje. Tapybos mokėsi pas J.Vienožinskį, o grafikos pas 
A.Galdiką ir M.Dobužinskį.

1929 - 31 m. Kauno meno mokyklos dėstytojas, ŽUA 
Dotnuvoje audinią lektorius, Vilniaus Dailės Akademijoje 
dėstytojas ir pedagoginės katedros vedėjas, Kauno Taiko
mosios Dailės Instituto dekoratyvinią audinią skyriaus 
vedėjas.

1945-46 m.Glasenbache (Austrijoje) jo įkurtos dailės 
studijos vedėjas, 1946-49 m. Freiburgo (Vokietijoje) Ecole 
des Arts et Metiers dekoratyvinių, audinią skyriaus vedė
jas, 1949-50 m.Montrealio (Kanadoje) YMCA Academy 
of Arts and Crafts direktorius, o Lietuvoje dar dėstė 
dailę 1927-32 m.Moterą dailės darbą mokykloje Kaune; 
1928-33 m.Mergaičią Mokytoją Seminarijoje Kaune, 1929- 
30 m.Pavasario suaugusią gimnazijoje Kaune; 1930-35 m.

Amatą mokykloje Kaune, įvairiuose pedagoginiuose vasa
ros kursuose. 1929-39 m.Valstybines egzaminą komisijos 
narys. 1931-40 m.Žemės .Ūkio Rūmuose audimo instrukto
rius ir liaudies meno bei _namą pramonės skyriaus vedė
jas ir 1935-40 m. Žemės Ūkio Rūmą Sodžiaus Muziejaus 
vedėjas. 1926-39 m.vasaromis Tamošaitis vadovavo eks
pedicijoms rinkti liaudies meno dirbinius Lietuvoje ir 
kūrybinį darbą pradėjo 1925 m.; dekoravo su dail. A. 
Samueliu Vandžiogalos bažnyčią, ateitininką ženklo auto
rius, iliustravo L.Giros poezijos knygą "Šilko Gijos" ir 
padarė P.Galaunės ekslibrį.Suorganizavo 1928 m.pirmąją 
jaunąją dailininką parodą Kaune bei paruošė kostiumą 
projektus St.Šimkaus operai "Pagirėnai" ir Valstybiniam 
Filharmonijos ansambliui (1941-42).

Antanas Tamošaitis surengė savo asmeniškas 
parodas:

Kaune- Vytauto Didžiojo Muziejuje 1935 m.,Žemės 
ūkio Rūmuose 1937 m., Dailininką Sąjungoje 1939 m. 
Montrealyje 1949 ir 1971 m., Čikagoje M.K.Čiurlionio 
Galerijoje 1962 ir 1963 m.; Philadelphijoje 1964 ir 1980 
m.,Ottawoje 1964,1965 ir 1966 m.; Kingstone Queen's 
Universitete meno centre 1965 ir Kingston Public Libra
ry 1984 m.; Detroite 1966 ir 1984 m.; Toronte Universi
teto Hart House Meno Galerijoje 1967 ir Lietuvią Na
muose - Gedimino Menėje 1967 m; Sarnia Meno Galeri
joje 1968 m.; Windsoro Universitete ir Washington D.
C. 1970 m.,Bramptone 1982 m., Mississaugoje
Anapilyje 1974 ir 1981 m.;Winnipege Manitoba Museum 
of Man and Nature 1974 m.;Hamiltone 1975 m.

A.Tamošaitis dalyvavo bendrose parodose: Paryžiuje 
1937 m., Berlyne 1938 m.,New Yorke 1939 m.,Hanau 
1948 m.,JAV kilnojamoje lietuvią parodoje 195o-1951 
m..visose Kanados Lietuvią Dieną parodose 1950-1985 
m., Brockton,Mass. 1962 m..Toronte Lithuanian World 
Congress, O'Keefe Centre for the Performing Arts 1963 
m.,Pittsburgh Township,Ont.1967 m.; Venezueloje museo 
de arte contemporaneo de Caracas 1977 m.; Kolumbijoje 
Scandia Art Gallery 1980 m.,Brooklyn,N.Y.Kultdros Židi
nyje 1981 m.

Antano Tamošaičio parašytos- parengtos knygos:So- 
džiaus Menas, Kaunas 1931-39, 1-8 tomai; Audimas,Kau
nas 1933; Staltiesės, Kaunas 1935 m.; Austiniai Kilimai, 
Kaunas 1937; Lithuanian Easter Eggs, Toronto 1982.

Antanas ir Anastasia Tamošaitis- Lithuanian National 
Costume, Toronto 1979; Anastazija Tamošaitienė ir An
tanas Tamošaitis, Lithuanian Sashes, Toronto 1986 (ma
nuskriptas).

Antanas Tamošaitis bendradarbis: Lietuvią Enciklope
dija, Encyclopedia Lituanica, Lietuvių, Kataliką Mokslo 
Akademija ir kitoje lietuvią spaudoje 1927-40 m. ir iš
eivijoje 1949-86 m.

Antanas Tamošaitis organizaciją narys: Lietuvią Dai
lės Instituto, Lituanistikos Instituto, Lietuvią Tautodailės 
Instituto kuratorius, Kingstono Hand-loom Weavers & 
Spinners garbės narys.

Atžymėjimai: Paryžiaus 1937 m.aukso medalis; Berly
no 1938 m.aukso medalis; New Yorko 1939 m.aukso me
dalis; Canada's Hundreth Birthday Centenial medalis 
1967 m., Canadian Federal Grant 1973 ir 1983 m.

Gauta parama (Grant) filmai "Spirits of Amber Past' 
(10 kopiją įsigijo Canadian Film Board).

Marginią Koop.Lietuvoje pirmininkas 1936-39 m.;Dai- 
lės Koop,steigėjas 1940 m.

GYVAČIŲ KERĖTOJAS (• • . .atkelta iš 3 psl.) 

mažais ūsiukais ir ilgu nagu ant mažojo pirštelio, nušoko 
nuo gulto.

- Na, atvarykit tą "Ivaną Ivanovičią" - tarė jis.
Platonovą pažadino smūgis į nugarą:
- Ei, tave šaukia!..

- Na, kur jis, tas Ivanas Ivanovičius? - šaukė nuo 
viršutinių gultą.

- Aš ne Ivanas Ivanovičius - atsakė Platonovas 
mirkčiodamas.

- Fiedečka, jis neina!
- Kaip tai neina?
Jie išstūmė Platonovą į šviesą.

- Ar tu nori gyventi? - paklausė jo Fedia, gręžio
damas savo pirštelį su ilgu purvinu nagu priešais Platano- 
vo akis.

- Taip! - tarė Platonovas.
Stiprus, gerai nutaikytas kumštis tiesiai į veidą, 

parbloškė jį ant žemės. Jis pasikėlė, nubraukė rankove 
kraują.

- Taip šičia neatsakoma, - maloniai paaiškino Fe- 
dąa. Ar taip jus mokė atsakinėti institutuose, Ivanai Ivano- 
vičiau?

Platonovas nieko neatsakė.
- Keliauk sau, kreatūra! - pratarė skiemenuodamas 

Fedia. - Keliauk ir dribk prie išeinamos. Ten bus tavo 
vieta, o jei nepatinka, tave pasmaugs!

Tai buvo tuščiu grąsinimu. Jau buvo pa
smaugę rakšluosčiais, Platonovo akivaizdoj porą asmeną; 
tai buvo vagią tarpusavio sąskaitą suvedimas. Platonovas 
išsitiesė and dvokiančią lentą.

- Oi, man nuobodu, vyrai! - tarė Fedia žiovauda
mas. - Kad nors kas ateitą pakasyti man padus.

Maška, ei Maška! Eik pakasyt Fediečkai padus!
Maška išniro į šviesos skritulį; tai buvo gražus, 

pablyškęs berniokas, maždaug aštuoniolikmetis vagišius.
Jis nuavė Fedkos gelsvus nunešiotus pusbačius, pas

kui. atsargiai nusmaukė suplyšusias, purvinas kojines, ir 
ėmė kasyt, šypsodamasis, jam padus. Fedka kikeno, vir
pėdamas nuo kutenimo.

- Lauk, - staiga užriko.-Nemoki kasyt! Nieko tu 
nemoki!

- Bet Fediečka, aš...
- Mauk laukan, sakau tau! Kamuojasi, drasko. Jo- 
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kio švelnumo!...
Visi jį apstojusieji palinkčiojo galvom, užjausdami.

- Ot, turėjau žydelį, žinot, kai buvau Kossoj, tas 
tai mokėjo kasyti. Tasai, vyručiai, tai žinojo kaip... In
žinierius.

Ir Fedia paskendo atsiminimuose apie žydą, kasiusį 
jam papades.

- Fedia, žinai ką, o naujoką, nenori išbandyti?
- Et, jisai!... - tarė Fedia - Mokės tau tokie tipai 

kasyt! Bet grįžtant prie dalyką, pažadinkit jį.
Atvedė Platonovą į šviesą.

- Patsai, Ivanai Ivanovičiau, pripilsi lempą, - įsakė 
Fedia. - Naktį įmesi pečiukąn malką. O rytą ištempsi 
išmatą kubilą. Sargybinis parodys kur išpilt.

Platonovas paklusniai tylėjo.
. - Už tai, - paaiškino jam Fedia, - gausi lėkštę 

sriubos. Aš ir taip nevalgau skysčią. O dabar mauk mie
got!

Platonovas išsitiesė savo vietoj. Beveik visi kali
niai miegodavo susispaudę vienas šalia kito, po du, tris; 
taip buvo šilčiau.

- Ach, kaip man nuobodu!.. Naktys tokios ilgos! 
- sulemeno pratisai Fedia. - Kad bent kas suredaguotą 
man romaną. Kai buvau Kossoj, aš turėjau.

- Fedia, ei Fedia, žinai ką? Ogi naujokas! Nenori 
išbandyt?

- O je!.. tarė Fedia, pagyvėjęs. Pažadinkit jį.
Vėl prikėlė Platonovą.

- Klausyk, tarė Fedia, kuone vergiškai šypsodama
sis, aš truputį pasikarščiavau.

- Tai niekis, - atsakė Platonovas, sukandęs dantis.
- Klausyk! Ar tu moki redaguot romanus?

Šviesulys blykstelėjo blausiose Platonovo akyse. 
Kaip jis nemokės? Kalėjime, kai ėjo tardymai, visa celė 
klausydavos jo, pasakojant apie "Grafą Orakulą". Taip, 
ten buvo žmonės. O čia? Tapti Milano hercogo dvaro 
juokdariu, juokdariu, kurį šeria už gerą šmaikštybę ir 
muša už blogą. Bet juk galima į tai pažvelgti kitaip. 
Jis supažindins juos su tikra literatūra. Jis bus civilizato- 
rium. Jis pažadins juose domėjimąsi meniniu žodžiu; net 
ir čia gyvenimo padugnėje, jis atliks savo uždavinį, savo 
pareigą. Pagal seną savo įprotį, Platonovas nenorėjo sau 
pripažint, kad jį paprasčiausiai maitins, kad jis gaus pa
pildomą lėkštę buzos; ne už tai, kad jis išmes išmatą 

kibirą, bet už kitą darbą, už kur kas kilnesnį darbą. Kil
nesnį! Tai buvo panašiau į nešvarią vagies papadžią kasy- 
mą, negu į kultūrinį veiksmą. Bet alkis, speigai, kumščiai-

Fedia laukė atsakymo sustingusiu šypsniu veide.
- Aš m...moku, - pratarė Platonovas. Ir šyptelėjo 

pirmą kartą visą tą vargingą dieną. - Aš moku.
- Ach, brangusai, - tarė Fedia, visas nušvitęs.

- Eikš, lipk. Va, truputis duonos! Rytoj tu valgysi ge
riau. Eikš, sėsk čia ant antklodės! Va, užtrauk dūmą!

Platonovas, kuris nebuvo rūkęs ištisą savaitę, už
traukė su nelauktu svaiguliu machorkės nuorūką.

- O kaip tu vadinies?
- Andriejus.

- Gerai, Andriejau, ką nors tokio ilgo ir aštraus. 
"Grafo Montekristo" žanre. Nevark su kabaretinėmis isto
rijomis.

- Gal "Mizerablius" - pasiūlė Platonovas.
- Ar apie Žan Valžaną? Man jį suredagavo, kai 

buvau Kossoj.
- Tada "Širdžiųvaletą klubą", arba "Vampyrą"?

- O taip, varyk tuos valetus. Ei, jūs ten, kreatū- 
ros, truputį tylos! - užriko Fedia.

Platonovas atsikrenkštė:
"Neišaiškinamas nusikaltimas įvyko 1893 metais 

Saint Peterburgo mieste..."
Jau buvo ėmę švist, kai Platonovas, visiškai nusi

baigęs, tarė:
- Taip baigias pirmoji dalis.
- Na, žinai, bravo! - pasakė Fedia. - Ale kaip 

jis moka pasakot, ar ne, vyrai? Išsitiesk čia su mumis. 
Tau neteks ilgai miegot. Jau aušta. Tu pamiegosi darbo 
metu. Pasisemsi jėgą vakarui...

Platonovas užmigo. O tada ėmė šaukti darban. 
Stambus kaimo bernas, kuris prasnaudė, kai buvo pasako
jama naktį apie širdžią valetus, piktai trenktelėjo Plato
novą, eidamas pro duris:

- Žiūrėk, kur makli"ni, svoločiau!

Kažkas bematant jam pašnibždėjo kažką ausin.
Kol žmonės rikiavosi, tas bernas priėjo prie Plato

novo:
- Napasakyk Fediai, kad aš tave kumštelėjau. Aš 

nežinojau, drauguži mielas, kad tu romaną rašytojas.
- Aš nepasakysiu, - atsakė Platonovas.

* * * Vertė V.A.J.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IS PADANGĖS MIELOS tauta yra tada žuvusi, kai ji PATI SAVęS IŠSIŽA- 
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• NERIMI. Česlovas Kudaba. 
(Vilnius, 1986 m. , 167 psl. , 
10. 000 egz.).

Šioje knygoje aprašoma 
antroji pagal ilgį Lietuvos 
upė Neris, supažindinama su 
abiejuose upės krantuose iš
sidėsčiusiais istorijos, gam
tos ir kultūros paminklais.

• AUKSINĖS RANKOS. An
zelmas Matutis. (Vilnius, 
1986 m ■, 31 psl., 40. 000 egz.). 
Pasaka mažiesiems.

• Juozui Požėrai už jo ro
maną "Žuvys nepažįsta savo 
vaikų" paskirta premija.
• Pagarsėjęs savo menišku
mu ir autentiškumu dainų ir 
šokių ansamblis "Lietuva" 
visą mėnesį gastroliavo Vi
durinės Azijos valstybėse: 
Tadžikijoje, Uzbekijoje, Kir
gizijoje ir Kazachstane. Bū
tu įdomu sužinoti , koks jų 
repertuaras tokiose tolimo
se išvykose.
MERGINOS PAMĖGO 
ŠACHMATUS

Vilniuje, Meno Darbuotojų 
Rūmuose prasidėjo pasaulio 
merginų iki 20 metų am
žiaus šachmatų čempioną - 
tas.

Ypatingai pasižymi vil
nietė Kamilė Baginskaitė, 
neseniai laimėjusi dvi tarp
tautines žaidynes Lenkijoje 
ir Čekoslovakijoje.

--’■Si •?“*.

NAUJA POLIKLINIKA ANYKŠČIUOSE. Joje yra, be kit^ vaiky ir motery kon
sultacijos. Įdomu, kad ją pastatė žmonės, aukodami savo Šeštadienius, t. y. 
dirbdami^be atlyginimo šeštadieniais. Taip vald ži a,K rem I i au s ' sug ai votai s me
todais, išnaudoja žmoniy idealizmg.

KPEh/1
ve/drodž/ai

Ignalinos Atominės Elektrinės pultas.

KENKSMINGŲ SPINDULIŲ LAIKAI 

tik laiko klausi- 
ji esanti pastatyta

SĖKM/HGA/ DIRBA 
INKSTU PERSODINIME

Vilniaus klinikinėje ligo
ninėje atlikta sėkmingai 500- 
toji inkstų persodinimo ope
racija.

Šios rūšies operacijos 
Lietuvoje buvo pradėtos da
ryti prieš 16 metų.
SOVIETU MATEMATIKAI 
VILNIUJE

Rašoma, kad Sovietų Są
jungos Mokslų Akademijos 
"Matematinio Modeliavimo" 
mokslinės tarnybos baigia
masis posėdis Vilniuje vy
ko neatsitiktinai. Sakoma, 
kad šioje srityje yra daug

Giriamasi, kad sąmatas 
šiam kompleksui siekia apie 
1 milijoną rublių

gerų specialistų Lietuvoje.
Minimame posėdyje da-

na 
ga-

• 39 LIETUVIAI DAILININ
KAI dalyvavo Berlyno eks
librių parodoje. Kiekvienas 
turėjo teisę eksponuoti po 1 
ekslibrį.

lyvavo grupė žymių moksli
ninkų iš įvairių miestų ypač 
rūpinantis naujos kartos e- 
lektroninėmis skaičiavimo 
mašinomis.

Nepaslaptis, kad vyksta į 
Lietuvą, nes čia švariau, ge
riau prižiūrimi miestai, 
ir dar geresnių prekių
Įima gauti, nes lietuviai ga
biau tvarkosi ir labiau rūpi
nasi savo aplinka, negu Sov. 
Rusijoje.
• ELEKTRĖNUOSE suskato 
statyti sveikatingumo komp
leksą, kurį sudarys plaukio
jimo baseinas, sporto salė , 
pirtis. ( Gal su muilu ir 
rankščuosčiais, kad ir iš - 
nuomojamais. Tų paprastų 
reikmenų dar vis tenka ieš-

APIE IGNALINĄ.
Londono dienraštis THE 

DAILY TELEGRAPH gegu
žės mėn. 21 d. pranešė, kad 
Lietuvoje esanti atominė Ig
nalinos jėgainė, kuri yra to
kios pat konstrukcijos, kaip 
ir Černobylio, turi panašius 
statybos trūkumus, tad yra 
nesaugi. Esą, nelaimė Igna-

linoje, tai 
mas, nes 
be vandens vėsinimo bokštų, 
kaip kad daroma Vakaruose. 
Joje karštas vanduo, kartu 
su radioaktyviomis priemai
šomis nuleidžiamas tiesiai 
į ežerą. IŠ ten vanduo bėga 
į Dauguvos upę, o per ją į 
Baltijos jūrą. Be to, tame 
straipsnyje sakoma, kad po 
Černobylio katastrofos ne
buvo sustabdyta patikrini - 
mui nė viena iš 20 tokio pat 
tipo veikiančių jėgainių. Iš 
tikrųjų, buvo sustabdyta tik 
Černobylio jėgainė.

Kaip gerai žinome, Lie
tuvos inžinieriai pačioje Ig
nalinos projekto pradžioje 
įspėjo "didžiuosius brolius" 
taršos pavojais ir gigantiš
kųjų projektų nepraktiškumu 
bei nesaugumu. Tačiau, pa
gal sovietų logiką- "kuo di
desnis- tuo geresnis"...........

Įvairūs trūkumai neleidžia moterims įsigyti pakan
kamai apatinių drabužių ar asmeniškos higienos reikme
nų. Išskyrus "šiškų" klasės moteris, visos kitor turi tik 
mažus, apleistus tualeto kambarėlius. Stoka privatumo, 
be jokios vietelės susidėti tualeto reikmenis, stoką reik
menų moterims - visa tai nepalyginama su Vakarų mo
terų savaime suprantamomis gyvenimo sąlygomis.

Gera kosmetika labai branginama. Viena pažįsta - 
ma man parodė amerikietišką lūpų pieštuką, kurį ji nau
dojo taip taupiai, kad po 3 metų jo dar buvo šiek tiek li
kę. Džiuginančios dovanėlės visuomet būdavo mažos a- 
kių šešėliavimui dėžutės su mažais Šepetėliais, kurias 
padovanodavo mano žmona mūsų artimesnėms pažįsta - 
moms ir kurios kainuodavo centus Anglijos parduotuvė
se.

Sovietų laikraščiai skelbė, kad netrukus bus padidin
ta lūpų pieštukų gamyba iki 15 milijonų per metus (o yra 
140 mil. moterų).

Tačiau autoriaus draugas, perskaitęs tą žinią, truk
telėjęs pečiais atsakė "Tikriausiai ir to jie nepadarys".

šiose ištraukose nepažymima, kad "lygybe" supran
tama ir moterų tampymas sunkių objektų- plytų, rąstų 
ir pan. , nuolatinis, nervus ardantis stovinėjimas eilėse 
prie vienos prekės, paskui prie kitos, paskui prie kasos, 
paskui - iš viso - stovi, lauki - ir negauni, ko tau labai 
reikia (Red.).

koti paprastam eiliniam pi
liečiui).

VIEN TIK DARBAS MOTERIMS

skundžiasi vyrų girtuokliavimu ir barniais ar mušimu.
Didelis procentas nenorimų nėštumų Sovietų Sąjun

goje įvyksta dėl netinkamų ir nelengvai gaunamų apsau
gos priemonių. Abortų procentas yra sukrečiantis. Vidu-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI AUKOJO:

Bronius Mozūras - $150; Bronius Zinkevičius - $1OO ;
David K. Willis, gyvenęs 5 metus Sovietų Sąjungo - 

je, parašė knygą:" Kaip iš tikrųjų gyvena rusai". Joje 
aprašoma kaip yra vadinamoje beklasėje komunistinėje 
sitemoje išnaudojamos moterys.

Tarpe kita ko, jis pastebi:

tiniškai 6 abortai moteriškei yra eilinis reiškinys. Kai 
kurios yra padariusios jų iki 24-rių.

Vyriausybė galų gale susirūpino, kad paskutiniais 
metais gimimų skaičius nepaprastai smarkiai krenta ir 
bando įtikinti moteris turėti daugiau vaikų. Vienas iš at-

VILNIUS RECORDS, Ine. -A. Stankevičius - $50;
po $40, - A. Stravinskas, broliai Eddy ir Thomas Leipai; 
po $ 25, - P. Bendikas, Alf. Scuba, Gustave von Černinį 
$20, - R. Pocauskienė; $1O, - K. Dūda,

Nuoširdžiai visiems DĖKOJAME. "NL"
" Daugiau kaip 90% rusų moterų turi dirbti pilną lai

ką - bet dauguma jų po ilgos darbo dienos turi atlikti ir 
"antrą pamainą" nesibaigiančių namų ruošos darbų be jo
kios modernių įrankių pagalbos, net be skalbimo maši - 
nos ar dulkių siurblio.

Labiausiai tačiau moteris paverčia į klasę be jokio 
statuso- rusai vyrai. Rusės žmonos privalo dirbti pilną 
laiką vien tik tam, kad šeima galėtų suvesti galus su ga
lais. Vyrai tačiau reikalauja, kad moterys ir apsipirki- 
nėtų, išvalytų butą, virtų ir nesipainiotų po kojomis.

Pagal tūkstantmetinę rusų tradiciją, vyras geria di
džiausius kiekius 90% vodkos arba nelegaliai namuose 
gaminamos degtinės ir dažnai yra nusigėręs ir mušeika 
namuose. Daugiausia savo vakarų jis praleidžia su vy - 
rais draugais, o ne su žmona ir vaikais. Iš moterų rei
kalaujama blaivumo, kuklumo, be skundo atlikimo visų 
darbų. Daugiau kaip pusėje skyrybų prašymų moterys

A A CENTRINĖS ; London 438-1122 S
Montreal 273-7544 Windsor 252-3842 t
Ottawa 523-9977 fxlJnL/Sn Calgary 287- 2712 r
Torontą 489-3693 Winnipeg233-3508S
Hamilton 522-8392 Sudbury 674- 6217 1
JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS į

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU ?

ATEIK Į LIETUVIU A. A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) į 
GRUPČs'SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ! 
TREČlADIENj. V22 GEORGE ST. LA SALLE. QUE. į

B vėl. vakaro 

ARBA SKAMBINK MUMS:
Leonai G. : 366-2548 ( ); 419-5391 (darbo);
Henrikai N. : 366-7770 Dainiui L.; 768-9606 ;

JONUI R.: 33/-U37

grasinimo metodų nuo aborto- atlikti juos klinikose be 
anestezijos.

Paviršutiniškai žiūrint, Sovietų atsiekimai moterų 
atžvilgiu yra geri. Valstybė sulygino moterų darbo atly
ginimus suvyru, remiantis principu-vienodas atlygini
mas už vienodai atliktą(kaip vyrų) darbą. Beveik 3/4 vi - 
sų gydytojų ir mokytojų yra moterys, 1/3 inžinierių,' 1/2 
visų universitetų ir institucijų studentų ir 60% specialy
bių bei technikos studentų gimnazijose ir aukštesniosio
se mokyklose sudaro moterys. (Autorius nepažymi, gal 
ir nepagalvojo, kad Sovietų Rusijoje yra iš viso daugiau 
moterų gyventojų negu vyrų. Red.).

Maskvos Metro sistemos statybinės grupės direkto
rium yra moteris ir gigantiškos Bratsk o užtvankos vyr. 
inžinierių trečdalį sudaro moterys.

Nežiūrint to, moterys negyvena socialiniai lygiose 
sąlygose. Yra išimčių, ir po truputį keičiasi atsineši - 
mas į moteris, bet dar atsilikę nuo Vakarų Europos ir 
Amerikos, kas liečia moterų teises.

Kuomet kosmonaute Svetlana Savitskaja, antroji mo
teris, skridusi į erdves, buvo nuskraidinta su 2 astro - 
nautais Sojuz T-5 kapsulėje 1982 m. rugpjūčio mėnesį , - 
Sovietų spauda ją garbino kaip pavyzdį išlaisvintos Sovie
tų moters. Netrukus Maskvoje pasklido pasakojimai,kad 
kapsulei susisiekus su erdvės stotimi Saliut 7, astronau
tai ten praleidę apie 3 mėnesius, ją pasitiko su priejuos
te, sakydami, kad dabar ji galės rūpintis maistu... i
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To u py k ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

7)6% už 90 dienų term, indei 
7)6% už 6 mėn. term, indei. 
7/4 % už 1 metų term. indė). 
7%% už 2 metų term, indei. 
7/4 % už 3 metu term, indėl.
9 % už pensijų plona
7)6% už speci ai i ą taup. s—ta
7 % už taupymo sąskaitas 
6-7)6%kasd. palūk. sąskaita 
6 % už čekių sąskaitas

AKTYVAI VIRŠ 51 MILIJONO DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortglčlus iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortglčiai.

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, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai; 532-3400 
M6H 1A8 •532-3414

AKTYVAI VIRŠ 29 MILIJONŲ DOLERIŲ

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 f
Antradieniais 10-3 E
Trečiadieniais 10-3 i
Ketvirtadieniais 10-8 2
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 t
Sekmadieniais 9-12.30 f

DUODA PASKOLAS: =

asmenines nuo 
mortgičius nuo

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v-P-P-

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydi iki $2,000 ir asmenines paskolas iki $10,000. 
P ardoodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės 
čekius (travelers cheques). Nei ir am mokesčio uz išrašytus 
čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas. MUSŲ TIKSLAS-

NE PELNAS, B ET "SĄŽININGAS PATARNAVIMAS I

toronto
PRANEŠIMAS APIE EUROPOS SAUGUMO KONFERENCIJĄ.

PARAMA
IMA :

- u z asm. p askol as nuo ...11%
5 už nekiln. turto (mortgages):
— su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų  .......... 10%%
2 metų..............  10)6%
3 metų .......... 1054% 

(fixed rate)

S su keičiamu nuošimčiu
£ 1, 2 ar 3 metų........ 954%

(vari abi e rate)

MOKA UZ:
90 dienų term, indėlius.... 7)6% 
180—185 d. term, indėlius 7)6 % 
Term, indėlius 1 metą..;.. 754 % 
Term, indėlius 2 metų.......754%
Term, indėlius 3 metų ...;..754 % 
Pensijų sąskaitą.............
Specialią taupymo saskį..< 
Taupomąją sąskaitų....... 7 % 
Kasd. taupymo sąskaitą.•• 6)6% 
Depozitų —čekių sąskaitą-.6 %

11 % 
954%-12%

BIRŽELIO 15 d. , 3 vai. p. p. 
LIETUVIU NAMUOSE vyks 
BIRŽELIO* TRĖMIMŲ MI
NĖJIMAS. Paskaitininkė- 
Milda LENKAUSKIENĖ, PLB 
Valdybos vice-pirmininkė.

• BIRŽELIO 20- 28 d. d. , 
VILNIAUS' Pa vili jonas ren
giamas PRISIKĖLIMO PA
RAPIJOS patalpose. Meninę 
Pavilijono programą atliks 
tautinių Šokių ansamblis 
GINTARAS.

Lietuviškų eksponatų pa
rodą ruošia TAUTODAILĖS 
INSTITUTO Toronto Skyrius.

Papiginta kaina Karavano 
pasus dar galima gauti "Pa
ramos” ir Prisikėlimo Pa
rapijos bankuose iki Kara

VLIKO pirmininko dr. Kazio BOBELIO pranešimas Toronto Lietuvių 
Namuose 1986.5.30. Iš kairės: Gil iaras URBONAS , dr. Kazys 
BOBELIS ir Algirdas VAIČIŪNAS. Nuotr. Stepo V arankos

gyventojai turi laisvą apsi
sprendimo teisę išvykti, e- 
migruoti, lankyti savo gimi
nes, gyvenančias kituose 
kraštuose. Aišku, komunis - 
tai-sovietai sutiko įjungti ir 
šį punktą į Helsinkio Su
tartį tiktai verčiama kitų 
valstybių atstovų. Iš tikrųjų, 
jie neplanavo šio punkto lai
kytis.

Ši Sutarties dalis mums, 
politiniams išeiviams, yra 
svarbi ir naudinga galimybė 
parodyti laisvam pasauliui 
komunistinės sistemos dvi
veidiškumą ir jų pasirašytų 
sutarčių laužymą.

Po Helsinkio Sutarties pa
sirašymo yra vedamos dis
kusijos ir įvairūs pasitari - 
mai, kuriuose svarstomi to- 

vano atidarymo. Po to rei - 
kėą mokėti reguliarią kainą.

• VILNIAUS KRAŠTO LIE
TUVIŲ SĄJUNGOS meti
nis Sąskrydis įvyks 
BIRŽELIO mėn. 28 d./šeš
tadienį, PARIS, Ont. 70 Main 
St. , N3L 1E6, 7 mylios nuo 
Brantfordo, tel:519-442-4137.

Registracija 12 vai. , prieš
piečiai, oficiali pradžia-2: 
15 v. p. p.

Numatyta paskaita su ar
tėjančia Lietuvos krikšto 
sukaktimi, veiklos apžvalga , 
Centro Valdybos’pranešimai, 
Kanados vilniečių valdybos 
rinkimai.

Visi vilniečiai ir jų bičiu
liai maloniai kviečiami da
lyvauti.

Dr. K. Bobelio 
pranešimas

Čia noriu paminėti, kad 
VLIKo pirmininkas K. Bo
belis pranešimą padarė be 
jokių paruoštų užrašų. Jis 
yra puikus kalbėtojas, jam 
pasakyti ekspromtu kalbą 
nesudaro jokių sunkumų. Tai 
retas gabumas, būtinas ge
ram politikui.

Dabartiniu metu VLIKo 
veikla sukoncentruota apie 
Helsinkio Aktą. Šis aktas su
sideda iš 3-jų pagrindinių 
"krepšių". Pirmas- "Vado - 
vaujamieji principai ir mi- 
litarinis saugumas", ant 
ras- "Technologiniai ir e- 
konominiai aspektai" ir tre
čiasis - " Humanitariniai

acgaoaBooeoooooaoooacxwooj ljujuijijiM

i Toronto Lietuvių Namų | 
Po'lSiO sToVyKiA

RENGIAMA |

T. PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖJE VASAGOJE , | [

Š. M. RUGPJŪČIO 9-17 d.d. j

, Platesnę informaciją teikia V. KULNYS,
1573 Bloor St. W. , Toronto, Ont. M6P 1A6 j

[ Tel.: (416)-769-1266
leoaeanBBapooooooooocooespBaoeooč

Lietuvių Namų Žinios
• Birželio 8 d. , LIETUVIŲ klausimų.
NAMUOSE adv. H. STEPO- Paskaitą rengė LN Kultū-
NAITIS skaitė paskaitą "Dau
giabučių - Kondominijumų 
įstatymai ir savininkų tei
sės".

Prelegentas atydžiai ir 
kruopščiai paruoštoje pa
skaitoje iškėlė Įstatymus, 
kontroliuojančius daugiabu - 
čių-kondominijumų nuosavy
bes bei problemas, susiju
sias su šio pobūdžio gyvena
momis patalpomis.

Paskaitoje dalyvavo be
veik 1OO klausytojų, kurie 
prelegentui pateikė eilę

atstovų plenumo Konferenci
ja vyks Austrijoje, Vienoje . 
VLIKo p-kas dr. K. Bobelis 
ruošiasi joje su savo bend
radarbiais aktyviai veikti ir 
kelti pavergtos Lietuvos 
reikalus. Savo kelionėse po 
įvairius kraštus jis yra su
radęs nemaža įtakingų poli
tikų, mokslininkų ir profe
sionalų, kurie labai įverti - 
na ir remia jo veiklą. Iki 
dabar jis yra dalyvavęs vi
sose įvykusiose konferenci
jose, kur VLIKo atstovams 
nebuvo daromos kliūtys,iš - 
skyrus Kanadoje , Ottawoje . 
Čia lietuvių atstovams buvo 
daromos didelės kliūtys pa
tekti į posėdžių sales bei 
pasimatyti su Konferencijos 
atstovais. Jiems lengviau 
buvo kelti Lietuvos reikalus 
komunistinėje Jugoslavijoje 
negu Kanadoje. Dr, K. Bobe
lis buvo nemaloniai nuste
bęs Kanados konservatorių 
partijos Užsienių Reika
lų ministerio J. Clark patai
kavimu Sovietų Sąjungai.

rinė Komisija.
Jos tekstas netrukus bus 

atspausdintas šiame laik
raštyje.
• Gegužės 30 d. buvo su- _ 
šauktas specialus LN 
Valdybos posėdis spręsti LN 
statybos ir turto įsigijimo 
reikalus.

Slaugos Namų statybos 
reikalai jau gerokai pasistū
mėjo į priekį, gavus miesto 
valdybos sąlyginį sutikimą. 
Bandoma gauti leidimą plės
ti dabartinių sąlygų apimtį.

Anksčiau dauguma naivių 
politikų tvirtino, kad su So
vietų Sąjunga galima visada 
susitarti. Tai buvo prieš 
pasirašant susitarimą. Da
bar visos 35 valstybės, jų 
tarpe 8 satelitinės, įsitikino, 
kad rusai komunistai laužo 
susitarimus, kurie jiems yra 
nepageidautini.

Kaip aukščiau paminėta, 
tai vienintelė pasaulyje 
scena, kur pavergtos tautos 
gali iškelti savo nelaimes . 
Tiesa, dabar yra neseniai 
įsisteigęs Europos Parla
mentas, dar "nedrąsus jau
nuolis", kuris nedrąsiai pa
sisako prieš Sovietų Sąjun
gos politiką.

Nežiūrint to, 1983 m. sau - 
šio ėn. 13 d. Europos Par
lamentas aiškiai pasmerkė 
Sovietu Sąjungos elgesį dėl 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupacijos. Tai antroji pa
saulyje arena, kur Lietuvos 
vardas yra minimas ir iš 
kur jis patenka į pasaulio 
didžiąją spaudą. ( b. d.)

Stepas V a

Tautiečių pageidavimu, 
KLB Toronto Apylinkės Val
dyba pakvietė VLIK o pirmi
ninką dr. Kazį Bo be 1 į,kad 
jis asmeniškai padarytų 
pranešimą apie Šveicarijo
je, Berne įvykusią Europos 
Saugumo Konferencijos eigą.

VLIKo p-kas Konferenci - 
joje asmeniškai dalyvavo ir 
joje energingai su Algiu Kli
ma i č i u, Algiu Bobeliu 
(pirm.sūnus), Adolfu V e n s- 
kum ir Birute Vensku - 
vien e ( abu iš Prancūzijos) 
rūpinosi, kad liečiantys Lie
tuvą ir lietuvius reikalai 
būtų išnagrinėti nuodugniai 
ir kad Helsinkio Susitarimo 
pasižadėjimai nebūtų laužo
mi. G. Pakėnienei buvo 
pavesta informuoti svetim
taučių spaudą apie išskirtų 
Šeimų tragišką padėtį.

Gegužės 30 d. , 7 vai. v. 
Toronto Lietuvių Namuose, 
Gedimino Menėje susirinko 
virš 200 tautiečių pasiklau
syti energingo VLEKo pirmi -

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ!

1 ATEIK I LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics. Anonymous)
n GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ
1 ' PENKTADIENI IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.
Į' (Skersai gatvės nuo pensininkų rūmų, 1610

Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

6 psl.

ranka
ninko K. Bobelio pranešimo 
apie šią Konferenciją.

Įžanginį žodį ir pranešėjo 
pristatymą atliko angliškojo 
"Speak up" laikraščio leidė
jas ir redaktorius Giliaras 
Urbonas. Moderatoriu
mi buvo KLB Toronto Apy
linkės pirmininkas Algirdas 
Vaičiųnas.

G. Urbonas savo žodyje 
priminė, kad jau praėjo 1O 
metų nuo Helsinkyje pasira
šytos Saugumo Sutarties. Į 
tą sutartį įeina ir pripažini
mas dabartinių Europos 
valstybių sienų. Pavergto
sios Europos tautos su tuo 
negali sutikti. Be to, yra ir 
kitas punktas mums nepri
imtinas, kur sakoma, jog 
valstybinės sienos gali būti 
keičiamos tik susitarimo bū
du. Pagal Sovietų Sąjungos 
tvirtinimą, ir nepriklausoma 
Lietuva prašėsi būti priima
ma į Sovietų Sąjungą.. _ .

Helsinkio Sutartyje sako
ma, kad kiekvienos valstybės 

limesni tautų santykiai su 
Sovietų Sąjunga.

Kaip žinome, tų konferen
cijų eigą, pasitarimus ir de
legacijų siūlymus bei pasiū
lymus plačiai aprašinėjo pa
saulio spauda. Radijo stotis 
plačiai komentavo apie 
ŽMOGAUS TEISES, kurių 
milijonai gyventojų neturi. 
Televizijos stotis rodė pasi
tarimų momentus.

Baigdamas savo įvadinį 
žodį, G. Urbonas priminė, 
kad Konferencijoje ypatingai 
aktyviai reiškėsi VLIK as. 
Šiose konferencijose VLIK o 
nariai pripažįstami kaip ofi
cialūs Lietuvos atstovai, ku
rių pasisakymai ir nuomo
nės plačiai pasklinda po pa
saulį.

Didelė dalis šių nuopelnų 
užtarnautai priklauso suma
niam ir energingam VLIKo 
p-kui dr. Kaziui Bobeliui. 
Taip pat buvo pasakyta, kad 
prelegentas atsakys į tautie
čių patiektus klausimus, lie
čiančius lietuvių reikalus.

Birutė Grigai tytė - Spudienė 

namų pirkimo Ir pardavimo agentė
1280 Dundas St. West. 
( prie Dovercoutt Rd.) 
Toronto. Ont. M6J 1X7

reikalai".
Pirmasis " krepšis " turi 

1O punktų. Mums lietuviams 
rūpi pirmojo "krepšio" pir - 
mas punktas: žmonių ryšių 
klausimas. Šeimų susijun
gimo problemos. Kultūrinin
kų, menininkų, mokslininkų 
ir jaunimo bendradarbiavi
mas. Nevaržomas knygų ir 
spaudos pasikeitimas.

Šveicarijoje, Berne buvo 
svarstomi šeimų sujungimo 
klausimai ir laisvo judėjimo 
problemos. Helsinkio Akto 
nutarimų patikrinimai vyks
ta kas antri metai. Nuo 1975 
m. patikrinimai įvyko Jugo - 
slavijoje- Belgrade, Švedi - 
joje-Stockholme, Ispanijoje- 
Madride ir šiais metais 
Švedijoje - Berne. Tai yra 
pasaulio arenos, kur lietu
viai VLIKo veikėjai ir poli - 
tikai gali sėkmingai kelti 
lietuvių tautos norą atgauti 
prievarta užgrobtą tautos 
nepriklausomybę.

Šiais metais lapkričio 4 d. 
Helsinkio Akto 35 valstybių

Įstaigos Tel,: 535-2500 
Namą Tel.: 445-9469

st. Catharines
;____________ ■______________________

• DIDYSIS SIBIRINIŲ TRĖ
MIMŲ MINĖJIMAS ĮVYKS - 
TA BIRŽELIO 14 dieną 11 v . 
ryto. Bus dvi minėjimo da
lys:

1) Katedroje- ekumeninės 
pamaldos ir

2) Demonstracija prie 
Miesto Rotušės.

Lietuvių, latvių ir estų 
tautinės vėliavos dalyvaus 
Katedroje ir prie Rotušės. 
Per pamaldas Katedroje, o 
taip pat prie Rotušės daly
vaus dar Ramovėnų ir šaulių 
vėliavos.

Ekumeninių pamaldų metu 
katalikų Mišias laikys ir lie-
tuviškai pamokslą pasakys 
mūsų tautinės parapijos kle
bonas kun. Kęstutis BUTKUS 
OFM. Prieš Mišias atatin - 
karnas maldas. skaitys latvių 
pastorius Janis PRAULINŠ 
ir estų pastorius Tonis NOM-
MIK. Tuo metu giedos latvių 
choras, vadovaujamas vargo
nininko Imants SAKSS.

Katalikų Mišių metu var
gonuos ir solo giedos Alek - 
Sandras PAULIONIS. Giedos 
ir solistė Veronika PAULIO- 
NIENĖ.

Vėliavų įnešimo ir išneši
mo metu vargonais gros Im
ante SAKSS.

Pamaldos užtruks lygiai 

vieną valandą ir po pamaldų 
tuojau pat visi eina prie čia 
pat esančios Miesto Rotušės. 
Ten dalyvaus pavergtų tautų 
vėliavos bei antisovietiniai 
plakatai ir atsišaukimai.

Pagrindinę kalbą pasakys 
mūsų žymus parlamentaras 
Joe REID. Bus garsiakalbis . 
"O, Canada"bus giedama vi
sų bendrai.

Lietuviška, latviška ir es
tiška vėliava bus iŠ anksto 
iškelta prie miesto Rotušės. 
Miesto burmistras perskai
tys viešą proklamaciją prieš 
Sovietų pavergimą Baltijos 
tautų. Ši proklamacija bus 
išspausdinta vietos kanadie
čių dienraštyje "The Stan - 
dard". Bus išspausdinti dar 
keli straipsniai ir atatinkami 
laiškai.

Netenka nė pridėti, kad tą 
dieną maloniai yra, prašomi 
dalyvauti visi iki vieno lietu
viai iš viso Niagaros pusia
salio, o taip pat ir iš Ameri
kos pusės.

Prašome pasikviesti ir sa
vo kaimynus kanadiečius bei 
amerikiečius.

Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
I



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
— įsikūręs nuosavuose namuos* —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
"TALKA”

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

AKTYVAI PER 23 MILIJONUS DOLERIU 
MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

indėlius (P.C.A.) ..... 5 % nekiln. turto pask..lO. % 
santaupas ........................6.5 % asmenines paskol as 12.25 %
kasd. palūkan. uz sant. 6. % 'Nemokamas pilnas čekiu 
term, indėlius 1 m........ 8.75% patarnavimas
term, indėlius 3 m........9. % Nemokama nariu gyvybės
reg. pensijų fondo .................% drauda pagal santaupų
90 dieny indėlius........ 8 % dydį iki $ 2.000
( minimum 5 5.000) Nemokama asm. paskolų,
R eg. pen si įu 1 m. .. 8.75% drauda iki $ 25.000

DARBO VALANDOS.: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirta
dieniais — nuo 10 vai. r. — 1 vai. p.p.', penktadieniais — nuo 
10 vai. r. — 7 vai. v. ; šeštadieniais — nuo 9 vai. r. — 12 v.r.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais — uždaryta.

hamilton
• BIRŽELIO 15 d. hamilto- 
niečiai minės SIBIRINIUS 
TRĖMIMUS A V šventovėje 
per 10:30 vai. mišias. Or
ganizacijos dalyvauja su vė
liavomis.

• BIRŽELIO 22 d. vyks tra
dicinė ŠAULIU GEGUŽINĖ 
Žūklautojų -Medžiotojų Klu
bo , stovyklavietėje Kaledoni
joje. Planuojama įdomi 
programa ir geros vaišės.

"GIEDRAIČIO" KLUBO 
SUSIRINKIME

Nežiūrint lietingos popie
tes, metinis GIEDRAIČIO 
Žūklautojų ir Medžiotojų 
KLUBO narių susirinkimas 
įvyko birželio 1 d. , savoje 
sodyboje, už Kaledonijos . 
Dalyvavo daugiau kaip 50 
narių.

Po valdybos pranešimų, 
buvo renkama nauja valdyba 
dviems metams. Jon įėjo ir 
nauji veidai: pirmininkas-J 
Stankus, vicepirminin
kas- P. K a n o p a, iždinin - 
kas- sekretorius - P. Sa
ka 1 a s, Šaudymo vadovas- 
V. S v i 1 a s ir jo du talki
ninkai R. S v i 1 a s ir A. 
S t a s e v i či u s, medžio
tojų vadovas - A. P i n t u- 
1 i s, žvejų vadovas - S. 
Senkus, visuomenės ir 
spaudos reikalams A. 
Paulius.

Revizijos Komisiją suda
rė S. S k a i s t y s, J. B a- 
joraitis ir J. T a r v y- 
d a s.

Susirinkimo buvo pagerb
ti daugiausia pasidarbavę 
Klubui: J. STANKUS ir V. 
SVILAS.

E. Bajoraitienė pa

KUYMI4
SPECIAL,BES:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• UŽUOLAIDŲ VALYMAS
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
495-BQr AVENUE, LaSalle

t)iM I

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard 
___ 766-2667

1986. VI 12

kviesta būti Klubo ūkio rei - 
kalų patarėja. Gi, R. Pa
kalniškienė, daug pas i- 
darbavusi Klubui net nebū
dama jo nare, pakelta į gar
bės narius.

Po susirinkimo nariai ir 
svečiai vaišinosi šiltais už
kandžiais. Deja, gegužinė 
negalėjo įvykti ,nes vis lijo.

____________________ A. P.
VANCOUVER’IO SUN YAT - SEN 
KLASIŠKASIS SODAS

Pirmasis klasiškas Suz- 
how stiliaus sodas, vieninte
lis toks įrengtas už Kinijos 
valstybės ribų, dabar yra a- 
tidarytas Vancouveryje, keli 
blokai..nuo-.EXP,0-86 Paro
dų vietovės.

Šio sodo planavimas už
truko 1O metų. Jo įrengimų 
užbaigimas užtruko 1 metus 
ir kainavo 6 mil. dolerių pri
vataus ir valstybinio kapita
lo.

Statybos medžiaga šiam 
sodui, kuris užima miesto 
pusę bloko,buvo atgabenta 
iš Kinijos. Kiniečių sodai y- 
ra skirtingi savo paskirtimi 
ir stiliumi nuo tradicinių ja
ponų ir vakarietiškų sodų, 
daugiau architektūriniai ne
gu botaniški.

Pilnų išmatavimų sodas, 
nors ir pavadintas šių laikų 
mokslininko dr. Sun Yat-Sen 
vardu, yra ėmęs sau pa
vyzdžiu Ming Dinastijos pri
vačius sodus.

Vancouveryje įrengtas ki- 
nietiškas sodas yra auten
tiška nusipelnusio moksli - 
ninko-revoliucionieriaus po
ilsio vieta. Ji susideda iš 5 
pavilijonų, 1 studijoms pago
dos, akmeninių tiltų, pakeltų 
pasivaikščiojimo takų, kiemų 
ir ežero su fontanu. Ž .

Alyn Edwards ( "Canadien 
Scene, Issue 1207, 1986).

montreal
AUŠROS V ARTU PARAPIJOS CHORO 

PAVASARINIS SUBUVIMAS
Gegužės mėn. 25 d. , sau

lėtą sekmadienį, tuojau po 
didžiųjų mišių, įvyko AV Pa
rapijos Choro sezono queasi 
užbaigimo atžymėjimas. Šių 
metų pavasarinis subuvi - 
mas - pokyliu buvo gerokai 
paskubintas, nes jo svarbiau
sias tikslas buvo naujųjų 
nuotraukų darymas, kurias 
reikės nedelsiant pristatyti 
XXXI-jų Montrealyje ruošia
mų Kanados Lietuvių Dienų 
ruošiamajam almanachui- 
metraščiui. Todėl buvo rei
kalinga šį paankstintą subu
vimą ir tuo pačiu .choro se
zono užbaigimo atžymėjimą 
surengti paskutinį gegužės 
mėnesio sekmadienį. Jis 
taipgi sutapo su mūsų dar iš 
Lietuvos atvežtų tradici - 
nių gegužinių pamaldų už
baigimu.

Po visų choro fotografavi
mų AV šventovės viduje ir 
lauke, įvyko labai jaukus 
pokylis. Mūsų visuomet la
bai pareigingos moterys, va
dovaujant Zinai Urbonie - 
nei, mielai ir rūpestingai 
paruošė skanių užkandžių 
stalus, o vyrų tarnyba pasi
rūpino minkštais ir kietais 
gėrimais.

Pirmininko iniciatyva bu
vo parūpinti 3 gėlių korsažai, 
kurie buvo prisegti 3 jau
noms motinoms-choristėms: 
Teresei Spudulienei 
ir dviems būsimoms moti- 
moms - Teresei M i c k i e- 
n e i ir Vilijai Bulotie
nei.

Toliau sekė chorų pirmi - 
ninko D. N. Baltrukonio 
praeitų 12 mėnesių Choro 
veiklos apžvalga. Jis pade - 
ko jo mišriam chorui už nuo
širdų giedojimą kas sekma
dienį" ir didžiųjų švenčių 
progomis, tuo pakeliant visų 
mišiose dalyvaujančiųjų ir 
savo pačių širdis aukštyn 
prie Dievo. Jis pasidžiaugė 
taipgi kitų įvairiomis progo
mis čia, AV šventovėje mū - 
sų choro giedojimą girdėju
sių svečių puikiais atsilie
pimais. Visa tai skatina mus 
giedoti vis toliau ir dailiau.

Pirmininkas taip pat ap-

RĖMĖJŲ PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:

T. Bartkms, "All Seazon Travel", A. Smailienė, Alf. Šur- 
ba, J. Blažys;

ATSIUNTĖ PRENUMERATĄ ir pridėjo AUKĄ: 
V. Skaisgirys - $1O; Gustave Von Cemin - $25; 
ATSIUNTĖ RĖMĖJO PRENUMERATĄ ir AUKĄ: 
A. Kazlauskas - $15; B. Zinkevičius - $5;
ATSIUNTĖ AUKĄ:
M. Stukienė - $ 1O; L. B. - $5;

VISIEMS - nuoširdžiausiais AČIŪ! ” NL"

• LAIKU ATSIUNTĘ PRENUMERATĄ - NEAPSUNKINA - 
TE SAVĘS JR PALENGVINATE MŪSŲ DARBĄ. AČIŪ. "NL"

QUY e 
RICHARD
ROOFER----- COUVREUR

I) D F C U IT D insurances.V H E* W n E* 11 REAL ESTATE brokers

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington , Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja- V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ 
Darbo valandos: 9 v,rfy7 v. v. , šeStadieniai s 9 v.r,t 12 v.p.p.

Narys of "Better Business" Būro

7725 George LaSalle

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS 1 

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

* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai Iietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai i r pri einamomi s kainomi s. 
Stogo dengimui'ar tai symui skambinkite: 364-1470

V. Bačėnas ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
r., r u. Visais kelionių reikalais

1551 Bloor St. W. . . ... .TORONTO, On,. k“' sk“"bln";

M6P iA5 Tel« 533-3531

MONTREALIO A. V. PARAPIJOS MIŠRUSIS CHORAS SAVO ŠVENTOVĖS PRIEKYJE, 
GEGUŽĖS 25 d., 1986.

Abi nuotraukos D.N. Baltrukonio
žvelgė AV Parapijos chorų 
tokį sėkmingą dalyvavimą
XXX- siose K. L. Dienose 
Toronte. Jis betgi priminė, 
jog mūsų visų laukia labai 
pareiginga vasara ir ruduo 
su įvyksiančiomis XXXI-sio- 
mis K. L. Dienomis čia, 
Montrealyje ir kad 
abu- Mišrusis ir Vyrų cho
rai yra pakviesti dalyvauti 
iškilmių programoje.

Pirmininkas dar pakartojd 
jau anksčiau paskelbtus pa
kvietimus: Okteto vyrams 
atlikti programą Rugsėjo 8- 
sios-Tautos Šventės minėji
me, o Vyrų Chorui- Mont- 
realio L. K. Mindaugo Šaulių 
Kuopos rengiamajame savo 
3O-mečio veiklos jubiliejuje 
- lapkričio 29 d. Jis taip pat 
išreiškė padėką abiejų šių 
iškilmių rengėjams ir drau
ge pabrėžė viltį, jog abu už
kviestieji vyrų dainos viene
tai rengėjų, kaip ir klausy
tojų lūkesčių neapvils.

Užbaigdamas savo prane
šimą, pirmininkas D. N. Balt- 
rukonis padėkojo visiems 
minėtiems choristėms ir 
choristams už tokį pasišven
timą, palinkėdamas visiems 
ir visoms sveikų ir laimin
gų vasaros atostogų, kad Vi
sagalio galinga ranka sau
gotų ir globotų kiekvieną 
mūsų, kur bebūtume. Jis taip
gi pridūrė, kad gal teks a - 
biem - Mišriam ir Vyrų- 
chorams akivaizdoje XXXI - 
jų K. L. D. , atostogas gerokai 
apkarpyti. D. N. B.

D. N. BALTRUKONIS - AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS CHORŲ 
PIRMININKAS. Jis dirba Immeubles — Classic Inc. , 

nekilnojamojo turto aptarnavimo įstaigoje.

Dienos minėjime.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 

GRAŽIAUSIU. IR SENIAUSIŲ KALBŲ.- LIETUVIŠKAI I



i norit real
MIRUSIEJI:
• MARTINAITIS Jonas, 58 m. 
mirė savo namuose.

Liko brolis Jurgis.
• ŪSIENĖ Anelė, buvusi 
montręalietė, netikėtai mirė 
Calgary. Ji buvo darbšti A V 
Parapijos narė, Šv. Onos D - 
jos steigėja Montrealyje.

Užuojauta artimiesiems

• JONINIŲ, programoje To
ronto Moterų Dainos Viene - 
tas negalės dainuoti, nes ne
tikėtai sunkiai susirgo sop - 
ranas. Jų vieton sutiko dai - 
nuoti mūsų Vyrų Oktetas.

’‘RŪTOS" KLUBO ĮSKYLA
Birželio mėn. 2 d. pirma

dienio ankstyvą rytą mes 47 
susirinkome prie RŪTOS 
Klubo būstinės. Gana punk - 
tualiai. Sudėjus ryšulius, 9 v. 
5 min. autobusas pajudėjo . 
Po valandos laiko pasiekėme 
Amerikos žemę. Muitinės 
pareigūnas, patikrinęs iyįūsu 
pasus, leido važiuoti toliau . 
Važiavome 89 keliu iki White 
River. Vermonto sostinė 
Montpelier, kur gyvena iš
tremtas rusų rašytojas A. 
Solženitsyn'as, likosi kairė
je. Nuo White River pasu
kome į 91 kelią.

Papietavę, kaitaliodami 
kelius, privažiavome 44 ke
lią ir juo kiek pariedėję, 4 v. 
30 min. sustojome Putnamo 
Marijos Nekalto Prasidėji - 
mo Seselių vienuolyne. Tai 
ir buvo mūsų kelionės tiks
las. Čia jos mus sutiko, kaip 
sakoma, išskėstomis ran - 
komis. Mūsų atvykimui vis - 
kas buvo paruošta. Pavalgę 
skanią vakarienę, apžiūrėjo
me dail. Adomo Galdiko kū
rinius.

Antradienio rytą išvąžia- 
vome Į Newport’ą pamaty
ti Amerikos turtuolių kadai
se turėtus palocius- rūmus . 
Pirmiausia pamatėm The 
Breakers rūmus. Jie už
baigti 1895 m. ir buvo Cor
nelius Vanderbilt’o nuosa
vybė. Ją ainiai už 385. 000 
dol. pardavė ir dabar rū
mai yra rodomi turistams 
Jie statyti pagal 16 šimtme
čio šiaurės Italijoje statytų 
pilių pavyzd}. Jų prabanga 
'visus apstulbino. Mačiusieji 
Rusijos imperatorių Lenin
grade Žiemos Rūmus sako, 
kad šie esą puošnesni, tik 
žymiai mažesni.

Sekančius mums parodė 
Rosecliff Rūmus. Jie buvo

Dr J. MALISKA
d. d. s;

DANTŲ GYDYTOJ AS-CHIRURGAS 

1440 St. Catherine St. 
Suite 600,. Montreal. P.U.

Tel. Bus.: 866-8235
Namu : 761-4675*

DĖMESIO:"JALTOS AUKOS" autorius Nikolaj TOLSTOJ atvyksta iš Anglijos į Mont
real} skaityti paskaitos tema "WORLD WAR II and SOVIET WAR CRIMES" Concor
dia Universiteto patalpose ,1455 de Maisonneuve West. ĮĖJIMAS LAISVAS. Pradžia 
6 vai. Nepraleiskime progos jo pasiklausyti! Ypatingai mūsų studentai turėtų atvykti.

® AV choristo Vytauto MU
RAUSKO brolis JONAS mi
rė Lietuvoje. Užuojauta .
• TAUTOS FONDUI aukojo: 
Jūratė Tanner - $50; Ant . 
Slapšinskas - $25.

Nuoširdžiai dėkoja 
Tautos Fondo Atstovybės

Įgaliotinis Montrealyje
• Ekskursija Į okup. Lietuvą 
išvyko gegužės 29 d. , dešim
čiai dienų. J. Vilkelienė, tą 
ekskursiją organizavusi, vyk
ti negalėjo, nes staiga susir - 
go vidurių apsinuodijimu ir 
turėjo išbūti 4 dienas ligo
ninėje.

Įrengti 1902 metais pagal 
Versalio Grand Trianon rū
mus. Juose prabangos gal 
kiek mažiau kaip "The Brea
kers".

Tretieji, kuriuos apžiū
rėjome, tai Jacqueline Ken
nedy - Onassis gimtieji 28 
kambarių namai. 1977 m. 
juos pardavė ir dabar jie at
viri turistams. J. F. Kenne
dy, būdamas prezidentu, čia 
praleisdavo vasarų savait
galius.

Newport* o mieste Belle - 
vue Avė. , yra keliolika pra
bangių rūmų. Jų tarpe puoš
niausieji yra Marble House, 
Įrengti 1892 m. .William K. 
Vanderbilt’o nuosavybė.

GrĮžome nakvynei kupini 
Įspūdžių. Po skanios vaka
rienės rodė skaidres iš M. 
NP Vienuolyno istorijos ir 
jas aiškino Seselė O. Mikai- 
laite. Čia pat rodė skaidres 
dr. J. Rimšaitė iš kelionės 
po Viduržemio jūrą.

Pavalgę nuo dienos Įspū
džių, kritom Į lovas ir ne- 
pajutom kaip prašvito tre
čiadienis.

TrečĮadienĮ dairėmės po 
Vienuolyno apylinkėse esa
mus ALKĄ-Amerikos Lietu
vių Kultūros Archyvą, "Min
daugo PilĮ", Seselių admi
nistruojamus Slaugymo Na
mus bei jų sodybą. Vėliau, 
norintieji važiavo pasidai
ryti Į krautuves.

ALKOJE sukaupta daug }- 
vairių archyvų, istorinės 
medžiagos ir tūkstančiai Į- 
vairių leidinių-knygų. Ten 
be atlyginimo dirba dr. J. 
Kriaučiūnas. "Mindaugo Pi- 
lis"statyta prof. kun. S. Ylos.

Ketvirtadienio rytą pus
ryčiaujant, RŪTOS Klubo 
valdybos pirmininkas Bro
nius Staškevičius padėkojo 
visoms mus globojusioms

PUTNAMO MNP SESELIŲ VIENUOLYNAS, KURI APLANKĖ "RŪTOS” 
KLUBAS. Nuotraukoje po vieno koncerto — pianistas Saulius Cibas, 
Sol. Gina Čapkauskienė ir seselė Margarita Bareikaitė. Nuotr. J. Okunio

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA 

R E N G I,A

JONINES
Kun. dr. JONO KUBILIAUS , SJ.

80 metų PAGERBIMĄ
BIRŽELIO 22 d. 12 vai. SEKMADIENĮ,

Aušros Vartų parapijos salėje 
1465 rue de Sėve, Montreal 

PROGRAMOJE: Montrealio Vyrų. Oktetas

• Jonų, Jonių, Petrų—Povilų pasveikinimas 
e Pietūs o Baras o Loterija

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI
ĮĖJIMAS: $8.00 VALDYBA

Seselėms ir apsirūpinę jų 
kepta duona bei sūriais, pa
linkėję vieni kitiems sėkmės, 
atsisveikinome. Kelyje pa - 
siekėme New Hampshire 
valstiją ir kas turėjome pi
nigų, pirkome lauktuvių. Ka
nados muitinėje sugaišome 
labai trumpai.

Pasiekus MontrealĮ, auto
buso vairuotojas pažadėjo 
mums patarnauti, jeigu va
žiuotume ir aplink pasaulĮ. 
Tikime, kad Valdyba šio jo 
pasiūlymo nepamirš!

Kelionė neprailgo ir be
veik nepajutom, kaip autobu
sas sustojo prie RŪTOS Klu
bo iš kur pradėjome šią 
smagią išvyką.

RŪTOS Valdybai už šią 
puikią pramogą esame labai 
dėkingi. Buvęs

"LITO” VALDYBA IR 
KOMISIJOS

"LITO" Valdyba ir Komi
sijos posėdžiavo gegužės 27 
d. ir pasiskirstė pareigo
mis:

Valdybos pirmininkas- 
Juozas BERNOTAS, vice - 
pirmininkas - Bruno BULO
TA, sekretorė - Alma DRE- 
ŠERIENĖ, nariai: Henry 
DAUDERIS, Andrius GUS - 
TAINIS, Rūta RUDINSKIENĖ.

Kredito Komisija: 
pirmininkas - Justas KI

BIRKŠTIS, sekretorius- 
Vincas PIEČAITIS, narys- 
Jonas ADOMONIS.

Revizijos Komisija: 
pirmininkas - Robertas

BERNOTAS, sekretorius- 
Juozas ŠIAUČIULIS, narys- 
Viktoras LUKOŠIUS,

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

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

ATDARAS 7 DIENAS PER SAVAITĘ.

Dr Philip Stulginskį
D. D. S.

Dant^ gydytojas - chirurgas
•006 Centrals, coin comer 45e avė. 

•Uite 209. 364-465* 

Tel: 364-4658

'Karkta*
Kailių Siuvėjas 

767-6183 dobor pakeistas į : 288—9646

* Didelis Pasirinkimas tataviįpaltii
o Vasaros laiku saugojimas (Storage) 
o Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6M. CUSSON R. GENDRON VAISTINĖ

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. r. iki 10 vai. v. 
Šeštadieniais : nuo 9 vai. r iki 9:30 vai. vok. 

Sekmadieniais : nuo 10 vai. r. iki 9:30 vok vok 
GREITAS , . NEKAINUOJANTIS PRISTATYMAS 

7635 Central St. Ville La Salle, P.O. H8P 1L2 
Tel.: 366-9742 ir 365-0505

Tel: 288*9646

Dr. A. S. POPIERAITIS
B.A. M.O. C.K M.Sc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c)

MEDICAL ARTS BUILDING, 1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, 
Montreal , P.Q. TEL: 931-4024

NOTARAI

J. BERNOTAS - RŪTA POCAUSKAS
SUITE 2039, SUN LIFE BUILDING

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

TONY
PHOTOl MARIAGE - WEDDINGS

STUDIOI■522(^QueenMary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU,PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

Savininkas : JOHN OSKOVICZ
3351 Baloir St., Montreal, Qua., H2A 2A5 

Telefonas: 721-9496

LITAS
MONTREALIO

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
1475 DE SĖVE St. MONTREAL, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830 
SKYRIAI: 3907 A ROSEMONT BLVD, ir 

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

KASOS VALANDOS 
1475 DESEVE 3907 A ROSEMONT Šv.KAZIMIERO PAR. 

Pirm. Antr. Tree. 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

DUODAME VISUS BANKINIUS 
PATARNAVIMUS

AKTYVAS VIRŠ $ 17,000,000. REZERVAS $ 600,000. 

DABARTINIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA "LITE”

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

RESTORANAS
KOSUflS

Įvairūs gėrimai

Specialybė - “BROCHETTERIE” -
Mėsa kepta ant iešmo. Vėsinama salė.

Priėmimų salė 2—me aukšte, talpina apie 120 asmeny, 
tinkama banketams, vedyboms ir kitiems susibūrimams.

6201 Bannantyne, Verdun
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

o Automobilių nuoma
• Naujų ir vartotų.

pasirinkimas
e Pardavimas ir
• Aptarnavimas

5987 Verdun Ave., Verdun, P.Q. H4H 1M6 
Tel.: (514) 768-2551

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS I

Tel. Bus.: 722-3545 
Res.; 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

• GAISRAS* AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBE • GYVYBĖ*

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A ROSEMONT BLVD. MONTREAL, QUC. Mik 1t-7

MONTREAL ENTERPRISES Regi.
DRAUDIMO AGENTŪRA

6695 — 35th Avenw*. Montreal Ml T - 3 A 6

TIL. 727 -3 120 376 -378 1

Albertas N O R K E L I 0 N A S , BtA. C.S.f., LB.

Komercinio, privataus turto, automobiliu 
atsakomybės, gyvybės draudimas

MCMee„““ d.n.BALTRUKONIS 
iggį'i IMMEUBLES - CLASSIC INC.
iBHP; Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas

PIRKIMAS - PARDAVIMAS
445 Jean Talon W. Suite 305,Montreal, P.Q. H3N1R1

Tel. Business: 273-9181 • Residence: 737-0844.

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & CQtE REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

NEPRIKLAUSOMA
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