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SAVAITINIAI ĮVYKIAI
• AUSTRIJOS FEDERALI
NĖS RESPUBLIKOS prezi
dentas Kurt Waldheim’as 
padavė į teismą Pasaulio 
Žydą Kongreso pirmininką 
Edgar Bronfman'ą(iš New 
Yorko) už šmeižtą. Bronf- 
man'as, Montrealio degtin
darių giminės milijonierius 
yra anksčiau pakartotinai 
teigęs, kad Waldheim’as 
esą buvęs nacių "naikinimo 
mašinos" dalimi.

AFGANŲ LAISVĖS KOVO
TOJAI IR RAUDONASIS 
KRYŽIUS

Užsienio spaudos agen
tūros skelbia, kad pirmą 
kartą po sovietines invazi
jos į Afganistaną, stebint 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus atstovams, afganai 
laisvės kovotojai išlaisvino 
apie 140 Kabulo režimo 
įkalintų politinių belaisvių.

Afganai rezistentai nuo 
sovietinės okupacijos pra
džios yra iš viso išlaisvinę 
apie 500 politinių kalinių 
ir Kabulo režimo bei so-

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIO ‘’ATŽALYNO” JAUNIMAS ŠOKA SAVO METINIAME KONCERTE TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 1987.5.2d. 
“Atžalynas” šiuo metu turi apie 80—90 jaunų šokėjų; Tėvu komiteto pirm, yra ]. Vitkūnienė , sekr. D. Bonner, i žd. E. Pamataitis, parengimu 
v ado v as P. Šturmas. Ši grupė ruo ši asi kelionei [Šveicarija, kur 1988 m. vyks Tautiniu Šokiu F estival i s,

tvirtino visą laiką ir Lie
tuvos mokslininkai). Švedai 
atominės energijos eksper
tai tvirtina, kad Ignalinos 
saugumo sistema yra dar 
menkesne už Černobylio, 
dėl to ji būtų dar pavojin
gesnė, jei joje pradėtų 
veikti naujas reaktorius.

Švedijoje taip pat vis

apie sovietų realybę geriau, 
negu bet kas kitas. Todėl 
nieko stebėtino, kad so
vietą- bando tas bendruo- 
m=T’es izoliuoti ir apjuo
dinti".

Prisiminusi, kad Sov.Są- 
junga teikia finansinę pa
galbą PLO ir engia žydus

klausia:"Kodėl mes, žydai, 
padedame žmonėms, kurie 
nori mus (Izraelį) nustumti 
į jurą? Gyvenimas iš tikrų
jų yra klaikus.".

Bet - Izraelis engia a- 
rabus...Arabai nenori pripa
žinti Izraelio...

JAV-ėse: Philadelphijoje, Chieagoje, Kalifornijoje, Buffalo 
N.Y. ir Washingtone.

Liko nuliūdę: sūnus, inž. Liūtas Grinius, marti Nijolė, 
vaikaičiai: Audra, Aras, Vytis ir Nida, ir du provaikai
čiai.

Velionė visuomet rėmė Vyriausią Lietuvos išlaisvinimo 
Komitetą.

Norint pagerbti a.a. Kristinos Grinienės atminimą, 
prašome aukas siųsti Tautos Fondui, P.O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421.

vietų paimtų į nelaisvę as
menų. Dabar pirmą kartą 
tai vyko stebint Tarptauti
nio Raudonojo Kryžiaus 
atstovams.
• RUSŲ POETĖ Irina Ra- 
tušinskaja, kuri praėjusiais 
metais buvo išleista vykti 
į Didžiąją Britaniją gydytis, 
kritikuojama ir puolama 
sovietų Tasso už "išsigal
votus pasakojimus apie Čer
nobylį". Atrodo, kad tai 
yra ženklas, jog jai leidimo 
sugrįžti neduos.

ŠVEDAI NUOLAT RŪPI
NASI IGNALINA

Kai kuriuose Vakarų 
Europos kraštuose yra ne
normaliai pakilęs radioakty
vumo lygis, kai kur padau
gėjęs net tris kartus virš 
normalaus.

Vakarų Vokietijos kai 
kurie specialistai mano, 
kad padidėjęs radioaktyvu
mas sklinda iš Sovietų Są
jungos. V.Vokietijos aplin
kos apsaugos ministerija 
per vokiečių ambasadą 
Maskvoje kreipėsi į sovietu 
vyriausybę prašydami tiks
lių informacijų apie radio
aktyvumo padėtį Sovietų 
Sąjungoje. Galimas dalykas, 
kad sovietai neseniai įvyk
dė naują branduolinio už
taiso bandymą ir todėl ra
dioaktyvumas pakilo.

Mums svarbu, kad už
sienio spaudos agentūros 
pranešė, jog sovietai oficia
liai patvirtino, kad tuo tar
pu nebus plečiamas Ignali
nos atominės elektrinės 
Lietuvoje pajėgumas.

Konkrečiai yra atsisa
koma nuo projekto Ignali
nos jėgainėje įjungti naują 
reaktorių šalia jau dviejų 
veikiančių.

Spaudos agentūros pa
žymi, jog Ignalinos atomi
nės elektrinės plėtimas e- 
sąs sustabdytas dėl Švedi
jos pakartotinai pareikšto 
susirūpinimo šios jėgainės 
nepakankamu saugurnufką

daugiau pasigirsta nuomo
nių, kad Ignalinos elektrinė 
iš viso turėtų būti uždary
ta ir dėl jos geografinės 
pavojingos padėties.

YRA IR KITOKIŲ BALSŲ 
PASISAKYMŲ

Didžiosios Britanijos 
TIMES dienraščio nuolatinė 
bendradarbė Barbara Amiel 
aprašydama Kari Linno by
lą ir jo ištrėmimą iš Ame
rikos, sako nežinanti,kiek 
Linnas yra kaltas. Jis ga
lėjo būti kolaborantas, ar 
estų nacionalistas, ar fana
tiškas antikomunistas, už
kietėjęs po bolševikinių 
žiaurybių, kuriuos patyrė 
estai. Jeigu su vokiečiais 
jis buvo įsivėlęs iš patrio
tinio nacionalizmo, tai ga
lėjo būti dalinai pateisina
ma pasisakant teisme. Deja 
jis tos galimybės neturėjo 
Amerikos civiliniame teis
me.

Dabar Linnas yra iš
siųstas mirti. Atrodytų, 
rašo ji, kad kai kuriems 
žmonėms Amerikos konsti
tucijos garantuota laisvė 
yra netaikoma. Autorė, pa
ti būdama žydė, klausia: 
"Kas su mumis atsitiko, 
kad mes nutariame, jog 
kaikurie žmonės gali būti 
išmetami vilkams?"

Ji taip pat sako, kad 
buvusiame kare mūsų tėvai 
kovojo dėl visiškai aiškių 
principų. Jeigu dabar mes 
nesiskaitome su žmogaus 
teisėmis, mes pažeidžiame 
tuos idealus, dėl kurių ko
vojo ir krito mūsų tėvai. 
Todėl jai, kaip žydei, jos 
tautiečių prisidėjimas prie 
šios bylos atrodo dvigubai 
nesuprantamas. Tas prisi
dėjimas, rašo ji, padeda 
šiandieniniam žydų vienin
teliam oponentui, Sovietų 
Sąjungai.

Ji taip pat tvirtina: 
Baltijos valstybių ir Ukrai
nos stambios etninės bend
ruomenės Vakaruose žino

Mylimai Motinai, buv. Lietuvos prezidento 
a.a. Kazio Griniaus našlei

A + A
KRISTINAI GRINIENEI

mirus,
reiškiame gilią užuojautą sūnui, VLIKO 
vicepirminikui Liūtui Griniui ir jo šeimai 
bei visiems artimiesiems

VYRIAUSIAS LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

PRANEŠA elta
• Š. m. gegužės 2 d. VLIKUI pranešta, kad balandžio 
29 d. kun. A. Svarinskas ištremtas į Uralą, o kun. S. 
Tamkevi&us į Mordaviją.

Nijolė Sadūnaitė buvo suimta š.m. balandžio mėn. 1 
d. anksti rytą ir tardyta iki vėlaus vakaro. Ją tardė 
gen. Henrikas Vainauskas, Saugumo viršininko pavaduoto
jas ir vidaus reikalų ministerio pavaduotojas.

Š.m. balandžio 29d. į Uteną buvo atvežtas jauno lie
tuvio, Alvino Laurinavičiaus kūnas. Jis žuvo Afganistane. 
Pranešta, kad tose kovose Afganistane žuvo 500 sovietų 
karių, jų tarpe apie 90 lietuvių.

• š.m. gegužės 2 d. VLIKO Valdyba savo posėdyje 
apsvarsčiusi VLIKO atstovybės Europoje reikalus, nutarė:

1) nuo š. m. birželio 1 d. VLIKO atstovybė pradės 
veikti Strasburge, Prancūzijoje;

2) Įstaigos nuolatiniu vedėju sutiko būti Algis 
KLIMATUS.

Tkimės, kad VLIKO atstovybės įsteigimas Europoje 
padės stipriau iškelti Lietuvos laisvės aspiracijas ir nepri
klausomybės atstatymo viltis.

MIRĖ KRISTINA GRINIENĖ
Š.m. gegužės mėn. 2 d. 4 vai., p.p., sūnaus inž. Liūto 

Griniaus globoje, Washingtone, mirė Kristina Arsaitė- 
Grinienė, buv. Lietuvos prezidento Kazio Griniaus (g. 
Saliamos Būdoje, 1866 , mirusio Chieagoje 1950, birželio 
4 d.) našlė. Tris metus sirgusi (emphysema), atsiskyrė 
nuo artimųjų.

Velionė buvo gimusi 1896 m. rugsėjo 29 d. Suvalkų 
Kalvarijoje. Buvo gailestinga sesuo, Lietuvos "Pieno Lašo 
Draugijos gimdyvių, kūdikių ir dieninio lopšelio reikalų 
vedėja; draugijos "Kovai su Džiova" nuolatine bendradar
be, filateliste ir urmininke; varpininke - teisininke, ir 
studentų globėja; Lietuvos pogrindininke; JAV-ėse - preky
bininkė ir gailestinga sesuo, visuomet žmona ir motina. 
I-mojo pasaulinio karo metu: Maskvoje ir Saratove; vėliau 
Kaune; Vokietijoje (su vyru ir šeima kaip pabėgėlė);

PAREIŠKIMAS VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KLAUSIMU
Ryšium su Lietuvos krikšto 600 metų sukakties minė

jimu, išeivijoje pradėta akcija prašyti Popiežių, kad Vil
niaus arkivyskupiją priskirtų prie Lietuvos bažnytinės 
provincijos.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Valdyba, 
apsvarsčiusi šį klausimą, pareiškia:

1) Vilniaus arkivyskupijos dalis, kuri yra Kremliaus 
prie Lietuvos priskirtoje teritorijoje, faktiškai yra atskirta 
nuo Lenkijos bažnytinės provincijos. Jos apaštaliniu admi
nistratoriumi Popiežius yra paskyręs vysk. J. Steponavičių, 
kuris, deja, yra sovietų valdžios ištremtas,, tačiau jo 
pareigas eina kun. V. GUTAUSKAS. Vilniaus apaštalinis 
administratorius yra pilnateisis Lietuvos vyskupų konferen
cijos narys, ir neturi jokių ryšių su Lenkijos bažnytine 
provincija.

2) Prieš II-jį pasaulinį karą buvusi Vilniaus arkivysku
pija yra faktiškai padalinta į tris dalis dėl susitarimų 
Jaltoje ir Lenkijos-Sovietų Sąjungos sienų sutarties 1945 
m. Pietinė jos dalis tebėra Lenkijos bažnytinės provinci
jos dalis su centru Balstogėje, kurią valdo atskiras apaš
talinis administratorius, o šiaurinė dalis, kuri Kremliaus 
yra priskirta prie Gudijos, neturi jokio apaštalinio admi
nistratoriaus.

3) iš autoritetingų šaltinių patirta, kad Vatikanas šią 
padėtį nesiima pertvarkyti dėl sekančių priežasčių:

a. Vatikanas sutvarko bažnytinės provincijos reikalus, 
kai valstybės sienos yra nustatytos tarptautinėmis sutar
timis. Tačiau dabartinės Rytinės Lietuvos sienos yra 
Maskvos vienašališkai nustatytos.

b. Vatikanas nepripažįsta prievartinio Lietuvos įjungi
mo į Sovietų Sąjungą. Tatai jis parodo pripažindamas 
Lietuvos pasiuntinybę prie Švento Sosto.

c. Vatikans esąs nuomonės, kad oficialus Vilniaus 
arkivyskupijos klausimo išsprendimas reikštų Lietuvos 
aneksijos prie Sovietų Sąjungos pripažinimą.

Yra aišku, kad Lietuvai esant okupuotai ir neturint 
savo vyriausybės, Vatikanas tuo reikalu turėtų tartis su 
Maskva ir tuo būdu pripažinti jos suverenumą Lietuvoje 
bei aneksiją.

Mes griežtai pareiškiame, kad tiktai laisva Lietuva, o 
ne jos okupantas, ’ gali spręsti ją liečiančius klausimus.

d. Maskva aiškiai siekia Vilniaus arkivyskupijos klausi - 
mo formalaus išsprendime savo naudai. Tai patvirtina 
Vatikano pareigūnai, ir tai rodo faktas, kad Maskva tam 
tikslui panaudoja kai kuriuos okupuotos Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios vadovus, kurie, neabejotinai, Maskvos spaudžia
mi, pritaria šiam Maskvos siekiui ir viešai spaudoje pasi
sako už Lietuvos pasiuntinybės prie Švento Sosto panaiki
nimą, tuo būdu ir už Lietuvos sovietinės aneksijos įteisi
nimą.

Mes griežtai smerkiame tokias Maskvos pastangas ir 
okupuotos Lietuvos Katalikų Bažnyčios vadovų prievarta
vimą savo imperialistiniams tikslams pasiekti.

e. Kovojančios už laisvę Lietuvių Tautos vardu mes 
dėkojame Šventajam Sostui už nusistatymą nepripažinti 
Lietuvos aneksijos prie Sovietų Sąjungos ir už atsisakymą 
daryti bet ką, kas įtvirtintų šią nelegalią aneksiją.



Ui Lietuvos išlaisvinimą! U f iitikimybę Kanadai ! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyauti an Canada? 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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BALTIEČIŲ VETERANŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS TORONTE 1987.4.4. Paskaita skaito pagrindinis suvažiavimo 
kalbėtojas parl amento nary s dr. Stanley HAIDASZ. Prie stalo viduryje sėdi bal t i eci u saj ungo s pi rmininkas Stasys 
JOKŪBAITIS. Nuotrauka St. Dabkaus

1 Vladimir Maksimov

VAIDINIMAS AKLIEMS IR 
KURČNEBYLIEMS

Kažkas neseniai labai vykusiai pastebėjo: sušvelnin
ti tarptautinius politinius santykius į Vakarus važiuoja 
Evtušenko ir Voznesenskij, paaštrinti politinius santykius 
ir vėl važiuoja Evtušenko ir Voznesenskij.

Šitas kalambūras gana tiksliai charakterizuoja sovie
tų kultūrinę politikų su užsieniu. Esmingiausia jų reikšmė 
slypi tame, kad per 60 su viršum metų ši gana primityvi 
kultūrinės politikos taktika yra veiksminga ir dabar.

Kad įsitikintumėm, pažiūrėkime į nesenų sovietų 
istorijų.

Dvidešimtieji metai: dar nespėjo apželti bolševikų 
sušaudytų Kronštato jūrininkų broliški kapai, kuriuos Gri
gorijus Zinovjev'as pavadino "perlas ir pasididžiavimas 
rusų revoliucijos", kaip Leninas jau paskelbė naujų ekono
minę politikų - N.E.P.A. ir dešimtys pačių žymiausiųjų 
idėjinių sovietinės kultūros "vojažerių" pasklido po Vaka
rus su alyvos šakele dantyse ir su propagandinėmis kalbo
mis kišenėse. Intelektualų salionuose ir Paryžiaus, Berly
no, Londono bei New Yorko snobų auditorijose kalbėjo 
susižavėjusiems apie negirdėtų valdžios liberalizacijų, neį
sivaizduojamų kultūrinę laisvę, kūrybos sužydėjimų ir 
socialistinį humanizmų. To pasėkoje kilo politinis, eko
nominis ir moralinis Sovietų Sųjungos autoritetas ne die
nomis, bet tiesiog valandomis. Diplomatiniai pripažinimai 
seka vienas po kito, šalys rungtyniauja siūlydamos kredi
tus, intelektualai ir politiniai veikėjai pagarsėjusiais var
dais, užplūsta Sovietų konsulatus su prašymais vizoms, 
kad galėtų aplankyti "ateities šalį", pasipila susižavėjusių 
straipsniai žymioje savoje spaudoje.

Tuo pačiu metu bolševikai ramiausiai pavergia Už- 
kaukazį, Vidurinę Azijų, kraujuose paskandina sukilusius 
Tambovo ūkininkus, badu išmarina Kubanę ir Pavolgio 
kraštų, išprovokuoja neramumus Bulgarijoje ir Vokietijoje, 
suorganizuoja špionažo bei dezipformacijos tinklus Euro
poje bei Šiaurės ir Pietų Amerikoje.

Džiūgaudami pasekme , "didžiojo eksperimento" pa
žangusis Vakarų,, elitas užsikimšo ausis ir užmerkė akis, 
kad negirdėtų neigiamų žinių . iš socialistinės šalies. Čia 
jiems daug pasitarnavo žinomieji autoritetai: Herbert 
Welles, Romain Rolland, Bernard Shaw ir visa eilė nema
žiau pasaulyje žymių asmenų. Jie visi mirė sava mirtimi, 
apsupti bendraamžininkų pagarbos ir jausdamiesi išdidūs, 
atlikę savo pareigas kenčiančiam žmogui.

Daug blogiau nutiko šio propagandinio spektaklio 
sovietiniams dalyviams. Atlikę savo propagandininkų pa
reigas jie /visi - Jesenin'as, Majakovski's, Mejerhold'as, 
Pilniak'as, Tretjakov'as, Voronski's ir daugelis kitų buvo 
priversti nusižudyti arba buvo nukankinti požemiuose tų 
pačių įstaigų, kurios juos buvo siuntusios užsienin.

BALTŲ LYGOS SUVAŽIAVIMO PROGA BUVO GAUTA 
EILE SVEIKINIMŲ RAŠTU. Spausdiname keletu ištraukų:

" ... I pay tribute to your united declaration to restore 
the independence of Estonia, Latvia and Lithuania - 
-and to once again witness the return of freedom and 
self-determination to the Baltic nations.

May today's gathering be an opportunity to honour 
your ancestors and to remember their joys and sorrows. 
And may it also provide each with a moment of reflec
tion upon the lives that you and your families have built 
here in a new land.

Together you have accomplished much and have cont
ributed greatly to the fabric of Canadian society.

My very best wishes to you all for a most succesful 
convention.

John Turner, 
Ottawa, April 4, 1987.

"... Ontario is truly a multicultural province. It is so 
because people from many cultures have worked hard to 
contribute to the development of the province by re
specting each other, by working together in creating 
meaningful opportunities to participate in events which 
touch our lives, and by speaking out for social and eco
nomic change.

The Baltic Veterans" League contribute often and 
long to Ontario's past, present and future. The efforts 
of your League are a fine example of your commitment

Dar žiauresnio likimo susilaukė tie emigrantai, ku
rie pasakėčias apie sovietų demokratėjimų priėmė kaipo 
teisybę, patikėję skleidžiamai propagandai savųjų tarpe, 
pasižymėję kaip politiniai veikėjai, grįžo tėvynėn. Jie visi 
be pėdsakų dingo Liubjankos ar kitų kalėjimų požemiuose. 
Tiktai vienas kitas padlaižys, kaip grafas Aleksiejus Teis
toj, liko gyvas. Nežiūrint viso jų nihilizmo, bolševikai pa
sirodė esu ir tikri snobai.

Trisdešimtieji metai: vos tik pasibaigė kruvina ūki
ninkų kolektyvizacija ir dirbtinis badas Ukrainoje, kur žu
vo milijonai nekaltų žmonių, šalyje prasidėjo politinių 
teismų procesai, valymai, įvesta totalinė cenzūra, kai 
naujieji skelbėjai "sovietinio rojaus" išskubėjo į Vakarus 
su sensacingais pranešimais apie Sovietų Sųjungoje kles
tinčių demokratijų, apie darbininnkijos laimingų gyveni m a^ 
ir visokius socialistinio realizmo pranašumus.

Ir vėliai Vakarų auditorijos tirpo iš džiugesio bei 
pasitenkinimo, sužavėti Sovietų Sųjungos kultūros repre
zentantų. Ir vėl jiems talkon atskubėjo geriausi šulai pa
žangiosios krypties kapitalistinio pasaulio: Thomas Mann, 
Berthold Brecht, Leon Feichtwanger su visa eile mažiau 
garsiųjų . Pasikartojo tas pats , kas anksčiau įvykdytiems, 
kaip Mykolui Kolcovui, Izaokui Babel'iui, Vladimirui Kiršo- 
n'ui - kulka pakaušin. Anksčiau minėtiems kaip Thomas 
Mann ir kitiems - vieša pagarba, bankuose solidi sųskaita 
ir pomirtinė garbė.

.Keturiasdešimtieji metai: žlugusio fašizmo poveiky
je kultūrinis bendravimas suklestėjo tiesiog epidemišku 
mastu. Prancūzų .mųstytojai, ištikimybės ekstazėje net 
skelbė lozungų"jeigu esi ne Stalino pasekėjas - nesi inte- 
tektualas". Kas gi po to lieka ?

Sovietų kultūros dezinformatoriams kaip Konstantin 
Simonov'ui, Uja Ehrenburg'ui, Aleksandr Fadejev'ui, lyg 
burtininko lazdele pamojus, atsiverdavo visų salonų, visų 
kabinetų ir visų žymiųjų asmenų namų durys. Karo metų 
"ginko brolių" pareiškimai buvo priimti už "grynų pinigų" 
ir jais. abejojantieji susilaukdavo visuotino pasmerkimo.

Šiai , taip viliojančiai "pavietrei", neliko abejinga ir 
mūsų emigracija. Sovietišku patriotizmu užsikrėtė ir žino
miausios rusų šeimos: Volkonsk'ių, Krivošein'ų, TatiščevV 
ir eilė kitų. Berdiajev'as prie savo namų net iškėlė rau
donų vėliavų. Pasiilgę rusiškų beržynėlių, imperatoriškų 
vėliavų rikiavosi eilėn gauti sovietinius pasus. Patsai Mo
lotovas su pasiuntiniu Prancūzijoje Bogomolov'u laimino 
šiuos neišmanėlius, grįžtančius tėvynėn.

Juos, atvykusius Maskvon, suimdinėjo tiesiai Balt- 
gudijos stotyje ir apie juos daugiau niekas nieko negir
dėjo. Tuo metu milijonai sovietinių buvusių karo belais
vių buvo prigrūsti lageriuose nuo Vorkutos iki Nagejev'c 
įlankos. Karo tribunolai, be jokių skrupulų, skyrė bausmes 
buvusiems karo laimėtojams, kurių tarpe buvo ir Alek
sandr Solženitcin'as. Nauja bado banga numarino šimtus 
tūkstančių Ukrainos bei Moldavijos ūkininkų.

( bus daugiau )

and energy. On behalf of the Government of Ontario 
Premier David Peterson, I wish you continued success in 
the future. We are indented to you for your faith and 
example! Most sincerely,

Lily Munro, 
minister.

"... Would you please be kind enpugh to convey to all 
members present my heartfelt greetings, along with my 
best wishes for a fruitful and most agreeable meeting".

With warm personal regards.
Lieutenent-Governor

XXXVII ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS NEW YORKE

Kaip jau anksčiau buvo pranešta, XXXVII-jų Š.A. 
Lietuvių Sporto Žaidynių II-ją dalį vykdo New Yorko 
Lietuvių Atletų Klubas, ŠALFASS-gos Centro Valdybos 
pavedimu, 1987 m.gegužės 16-17 d.d., New Yorke. Šios 
žaidynės skiriamos paminėti 50 metų sukakčiai nuo Lie
tuvos vyrų krepšinio rinktinės laimėjimo Europos krepši
nio pirmenybių 1937 m.Rygoje.

Žaidynių programoje: 1987 m.Š.A.lietuvių krepšinio 
tinklinio, šachmatų, raketbolo ir plaukimo pirmenybės. 
Plaukime kartu vyks ir Š.A.Pabaltiečių pirmenybės.

Žaidynių vykdytojai, New Yorko LAK, pirmininkau
jamas Antano Mičiulio, sudarė organizacinį komitetų, 
kuriam vadovauti pakviestas Pranas Gvildys (adresas duo
tas žemiau). Varžybinio komiteto pirmininkas yra Algis 
Jankauskas.

KREPŠINIO ir TINKLINIO PIRMENYBIŲ progra
mos nustatytos atsižvelgiant į preliminarinės registraci
jos davinius.

Krepšinis vyks šiose klasėse: vyrų A, vyrų B, Jau
nių A, jaunių B ir jaunių C.

Tinklinis - vyrų, moterų, mergaičių A ir mergai
čių B klasėse.

Krepšinyje ir tinklinyje prieauglio A klasei priklau
so gimę 1938 m. ir jaunesni, B klasei - gimę 1970 m. 
ir jaunesni ir C klasei - gimę 1972 m. ir jaunesni.

Krepšinio varžybų vadovas - Vidmantas Matusaitis, 
tel: (20D-944-1229. Tinklinio - dr. Rimas Vaičaitis, tel: 
(914) - 643-8923.

RAKETBOLO PIRMENYBIŲ programa: vyrų viene 
tas (neriboto amžiaus), moterų vienetas (neriboto am
žiaus), vyrų senjorų (gim.1942 m.ir vyresnių) vienetas, 
dvejetas (vienoje grupėje vyrams ir moterims). Užsiregis
travus pakankamai žaidėjų, vyrų(neriboto amžiaus) klasė 
kvalifikaciniu bildu bus padalinta į 2 ar daugiau grupes, 
pagal patyrimų.

Galutinė žaidėjų kvalifikacija ir varžybų pravėdi
nto sistema bus nustatyta pasibaigus dalyvių registraci
jai. Varžybų vadovas - Vincas Dūlys,tel:(301)-987-5275.

Raketbolo varžybos vyks State University College 
at Old Westbury, Old Westbury, NY.

Raketbolo turnyro pradžia: Šeštadienį gegužes 16 
d.,9:00 AM, visoms klasėms.
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ŠACHMATŲ PIRMENYBĖS vyks New York Institute of 
Technology, Old Westbury, N.Y. Šachmatų turnyro vado
vas - Edvardas Staknys, tel: (718) -523-8517.

Šachmatų varžybos bus pravestos 5-kių ratų švei
carų sistema. Laiko riba - 40 ėjimų per 90 min. Trys 
ratai vykdomi pirmų dienų ir du - antrų.

Esant pakankamai dalyvių, varžybos bus vykdomos
A ir B klasėse, pagal žaidėjų surūšiavimų. Taigi, bus 
išvedama ir jaunių klasė (žemiau 20 m.). Dalyvių skai
čius neribotas.

A klasės laimėtojui teks dr.Algirdo Nasvyčio At
minimo Pereinamoji Taurė, įsteigta 1982 m. Taipogi nu
matomos piniginės premijos: nemažiau $50,- už pirmą 
vietų, $30,- už antrų ir $20,- už trečių. Premijas skiria 
privatūs aukotojai.
PLAUKIMO PIRMENYBĖS vyks Š.A. Pabaltiečių pirmeny
bių rėmuose, lietuvių pirmenybes išvedant iš pabaltiečių 
varžybų pasekmių. Varžybos vykdomos šiose klasėse: vy
rų bei moterų atviroje (15 m.ir vyresnių), senjorų - 
"Masters" (25 m. ir vyresnių), jaunių bei mergaičių 13- 
14 m., 11-12 m., 9-10 m. ir žemiau 9 m. Programa ap
ima visus plaukimo stilius.

Plaukimo varžybų vadovas - Arvydas Barzdukas.teL 
(703)-560-1410 namų; (703)- 241-2500 darbo.

VISI žaidynių dalyviai, tiek klubai, tiek ir indivi
dai, privalo būti atlikę 1987 m. ŠALFASS-gos metinę 
narių registracijų savo sporto apygardose ar ŠALFASS 
Centro Valdyboje.

Dalyvių registracija - krepšiniui ir tinkliniui 
rūpinasi Pranas Gvildys, 93 Wheeling Ave., Staten Island 
NY 10309,tel;(7180-356-7871.

Reikalui esant, į jį galima kreiptis dėl informaci
jų apie motelius, parengimų eigos, adresų, tvarkaraščių.

Visos žaidynės vyks OLd Westbury, rytiniame New 
Yorko priemiestyje, apie 16 mylių nuo New Yorko. 
ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

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

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

Sudarydami testamentus, bent dali turto pali
kime KANADOS LIETUVIŲ FONDUI ‘’(Lithuanian- 
Canadian Foundation).

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

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

St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6
Šio Fondo šūkis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos - 
y lietuvybei išeivijoje!”'«a-s====--===^^====s===Hf



Kur Vėjas, Vanduo ir Dangus
Stundžia

3* (pabaiga)
V .ė'. 1 Į Šiaurę

Neilgai stovėjome Oswego, nes viliojo vandeny pla
tybės. Papildę maisto atsargas, atsirišome marinoje nuo 
krantinės ir vėl pirmyn. Diena vėl buvo giedra, šilta su 
silpnu vėju. Plaukėme kursu 035° palei Meksikos įlanką 
į praplaukime tarp Stony salos ir Stony iškyšulio. Kaip 
ir praeitą dieną, vėl buvo daug darbo keičiant bures ir 
protarpiais vis panaudojant variklį.

Nuo Stony iškyšulio plaukėme palei Henderson į- 
lanką užstojančias mažas saleles ir jas aplenkę, įsukome 
į Sackets uostą. Tai įdomi vietovė, kurioje gal prieš pus
antro šimto su viršum metą buvo Amerikos laivyno bazė. 
Dabar gi uostas, užimtas jachtą. Miestelis su senais, tur
būt, 19-to šimtmečio, namais atrodo apleistas. Kiti bu
riuotojai mums patarė nupėdinti į gal už poros kilometrų, 
nuo miestelio esantį garsą vietinį restoraną, kuriame sakė 
net eilėje reikia pastovėti. Pakeliui radome buvusią karei
vinių miestelį. Dideli, dviejų, trijų aukštų namai su išmuš
tais langais ir kiaurais stogais stovi nenaudojami. Dar 
II-jo Pasaulinio Karo metu tos kareivinės buvo užimtos, 
o dabar tie keliolika namų atrodo parduodami, bet kas 
juos tame užkampyje norės pirkti. Sunku buvo žiūrėti į 
tokį aplaidumą ir pinigų mėtymą. Mes su Raimundu apta
rėme, kad tuose namuose galėtų įsikurti speciali mokykla. 
Viename tų namų, ant įlankos kranto, rodosi ir tas gar
sus restoranas.

Rytas išaušo su launagiu, arba, pagal žvejus, su 
pietų vėju. Planavome aplankyti Henderson įlanką ir ten 
esantį to paties vardo uostą, bet vėjas, jau sustiprėjęs, 
pūtė tiesiai iš priekio. Nesinorėjo per dieną vargti, todėl 
pasirinkę tinkamesnį kursą, nutarėme patraukti Į Main 
Duck salą, maždaug už 40 kilometrų.

Vėjas buvo pastovus, nereikėjo visą dieną keisti 
burių. Plaukėme kairiuoju vertimu, t.y., vėjui pučiant iš 
kairės, jachta bėgo pasvirusi į dešinę. Pietinėje pusėje 
palikome tolumoje didesnes Stony ir Galloo salas ir apie 
17 vaL. sukome į Main Duck saloje esančią įlankėlę. 
Ir čia mus ištiko nesėkmė.
Užsėdome Ant Dugno

Šioje įlankėlėje teko išmesti inkarą 1979 metais. 
Šį kartą radome prie įėjimo du plūdurus, bet neatkreipiau 
dėmesio į naujai pastatytus vedlinės linijos ženklus ir gal 
esant 50 metrų nuo kranto, jachta tvirtai užsėdo ant dug 
no. Kaip tyčia, kelionėje mūsų pripučiamos valties vienas 
ventilis sugedo ir patys negalėjome išvežti inkaro.

Čia atėjo į pagalbą vienas prancūzas iš Quebec'o, 
kuris į krantą nutempė virvę. Ji buvo sujungta su špina- 
kerio kėlimo falu, einančiu į stiebo viršūnę. Krante atsi
radę buriuotojai iš kitų jachtų tempdami virvę, palenkė 
jachtą, kuriai pavyko nuslysti į arčiau krano esančią giles 
nę vietą.

Pasisekė, o jau galvojom, kad per jachtos radijo 
telefoną reikės šauktis artimiausios pakrančių apsaugos 
stoties pagalbos.

įplaukėlėje stovėjo gal pustuzinis jachtų-taip ne
daug buvo gilesnio ploto ir vos užteko vietos užsiinkaruo- 
ti. Be to, reikėjo saugotis, kad inkaras neužsikabintų už 
kitų jachtų inkarų lynų. Čia vėl prancūzų jachtos jauni
mas pagelbėjo su savo valtimi išveždami kitą inkarą iš 
jachtos darkio ( galo).

Nuogąstavome, kad naktį vėjas nesustiprėtų ir ne
nustumtų jachtos į seklesnę vietą, buvusią čia pat šone. 
-Be savo valties butume negalėję perkelti inkarų. Visas

ŽVILGSNIS Į ŽYDŲ TAUTOS PRAEITĮ IR DABARTĮ 
Prof. dr. Romo Vaštoko paskaitos santrauka

J. V a r č i u s
Įžanginės pastabos
Prof. dr. R. Vaštokas, pradėdamas paskaitą, paaiškino 

kad jis nėra istorikas nei senųjų laikų žinovas. Todėl 
paskaitoje jis ribojasi tik knygos turiniu, b- jos įvertinimą 
turėtų padaryti istorijos žinovai.

' Profesorius gvildeno "The Chosen People" knygos 
keturias temas. Pirmosios trys lietė dr. D. Ralio knygą 
tiesioginiai ir ketvritoji iš tos knygos išryškėjusias išva
das. Nors knyga nėra labai didelė, tik 255 puslapių apim
ties, kurių dalis paskirta autoriaus biografijai, įvadui, 
išvadoms, bibliografiniams šaltiniams bei vardų rodyklėms, 
tačiau pasirinktos temos atžvilgiu knygos apimtis yra 
labai plati. Ji prasideda su žydų tautos pradžia ir baigia
si Sol Litmano pasisakymais apie lietuvių laikyseną nacių 
okupacijos laikais. Taigi, ši nedidelė knyga nagrinėja virš 
keturių tūkstančių metų istorinius įvykius. Ji apima Šv. 
Rašto studijas, teologiją, Psichologiją ir istoriją.
išrinktoji tauta

Knyga yra dviejų dalių: pirmoji - "išrinktoji tauta" ir 
antroji - "Persekiojamoji tauta".

"Išrinktoji tauta" remiasi biblijos ir istorijos duomeni
mis ir iškelia šias pagrindines temas: žydų tautos sando
rą su Jehova /Dievu/, išrinktinumo sąmonės kilmę sando
ros pasekmėje, Šventosios žemės apgyvendinimas, žydų 
kilčių kivirčai ir pagaliau praradimas šventosios žemės ir 
žydų išblaškymas po pasaulį, taip vadinamas Diaspora 
arba tremtis, kuri tęsėsi aštuoniolika šimtmečių. Taigi, 
pirmoji dalis nupasakoja žydų tautos bendrus charakterio 
bruožus, kurie pasireiškė pačioje pradžioje žydų istorijos: 
visapusiška religijos įtaka ir išrinktinumo sąmonė.

įsitikinimas, kad jie yra Dievo išrinktoji tauta, žy
dams davė pasitikėjimą jų darbuose ir žygiuose. Žinoma, 
jie privalėjo laikytis sandoros su Jehova, laikytis Jo 
įstatymų. Už tą ištikimybę Dievo įsakymams, Jis padėjo 
jiems nugalėti priešus. Tačiau, jei žydai laužė įstatymus, 
jie kantėjo nelaisvę, buvo baudžiami ir blaškomi, neturė
jo savo tėvynės žemės. Tuo metu atsakomybė buvo kolek
tyvinė: už vieno nusikaltimus buvo baudžiama visa žydų 
bendruomenė, /šią kolektyvinę atsakomybę žydai primetė 
ir kitoms tautoms. Tų senų pažiūrų įtakoje kai kurie 
žydai už vieno lietuvio bendradarbiavimą su naciais karo 
metu, apkaltino visą lietuvių tautą. J.V./.

Taigi, Senojo Testamento istorijoje Jehova buvo suvo
kiamas kaip tautinis Dievas, kuris naudojo dvejopę maste
lį: vieną žydams, o kitą nežydams. Žydų tautos religijos 
vadai, nežiūrint jų nusikaltimų Dievo įstatymams, vistiek 
gauna malonių; jie Dievo globojami kaip jo vaikai, o 
nežydai naikinami be atodairos žiauriausiais būdais. Ki
tos tautos priklausė neišrinktiesiems, kurie turi būti 
žudomi ir naikinami kaip Dievo priešai.

Taigi, nuo pat žydų istorijos pradžios, minėtos knygos 
autorius randa dviejų bendruomenių sąvokas: žydų ir
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įlankos dugnas buvo vienas dumblas, gal metro ar daugiau 
gilumo. Kadaise buvo ir dabar ta įlankėlė yra žvejų prie- 
bėga, bet ežerus užteršus, žvejų laivynas beveik išnyko.

Graudu, kai pagalvoji, kaip technologijos pažangos 
sąskaiton, arba aiškiau sakant - pramonininkams besivai
kant pelno-, buvo nuniokota gamta. Užteršta visa aplinka, 
oras, vandenys ir dirvožemis. Tokia brangi gamtos dovana 
kaip Superior, Huron, Erie ir Ontario ežerai, didžiausi 
pasaulyje gėlo vandens telkiniai, tapo surinkimo vieta nu
tekamiems pramonės, miestų ir žemės ūkio teršalams.

“ Iš tikrųjų, vėjas iš pat ryto jau tiesė savo sparnus 
ir sukome galvas kaip iš įlankėlės, nepalikus inkarų iš
plaukti. Kaip tyčia, šalia stovinčios jachtos dar kažko 
laukė. Išleidus kiek eina priekinio inkaro lyną, pavyko iš
kelti durkio inkarą. Mūsų laimei, ištraukiant priekinį in
karą, o jį reikėjo greitai traukti, vėjas nenuvarė musų 
į dumblą ir jachtos ragas pamažu pasuko į išėjimą. Leng
viau atsidusome ir šį kartą atidžiai sekėme, kad vedlinės 
linijos ženklai sutaptų ir vėl neužsestume ant dugno, ku
ris buvo nuklotas apskritais akmenimis.
Grįžtame į Ramų Uostą

Norėjome plaukti į atvirą ežerą, apsukant Princo 
Edvardo iškyšulį, bet išlindus iš salos užuovėjos, mus pa
sitiko stiprus vėjas ir šešių pėdų bangos. Jachta beveik 
nejudėjo pirmyn, nes bangos ir vėjas atmušdavo ją atgal. 
Iš didelių burių pasidarė beveik "nosinės". Su tokiu grei
čiu gal kelios dienos užtruktų, kolei pasiektume artimiau
sią uostą. Man prisiminė kitas toks lėtas plaukimas, kaip 
kad dainuškoje: "lėtu laivu į Kiniją"... Bet ne į Kiniją 
buriavau, o su kvebekiečių laivu "Belle Blonde" iš San 
Chuano uosto Puerto Rico salos į Nevis salą.

Tas laivas anksčiau buvo švyturio vietoje,- ilgus 
metus stovėjo jūroje užinkaruotas ir skleisdavo tam tikrą 
šviesą. Vėliau šį švieslaivį, matomai, pakeitė švyturys ant 
plūduro. Išėmus švieslaivį iš tarnybos, vienas laivyno at
sargos karininkas jį nupirko ir perstatė į brigantines tipo 
burlaivį su vėjinėmis burėmis ir dviem stiebais.

Tada išplaukę iš uosto, buriavome kelias valandas, 
o paėmus kursą į Virgin salyno Šv. Tomo salą, pasitaikė 
stiprokas vejas ir dar tiesiai iš priekio. Burės buvo surink 
tos, surištos ir teko pasikliauti laivo mašinomis. Statant 
švieslaivius, nesirūpinama jų greičiu, bet stovingumu - 
todėĮ "Belle Blonde" vos judėjo pirmyn. Trumpai sustojo
me Šv.Tomo salos Šarlotės Amalijos uoste ir paskui Ne
vis saloje, kur išlipau, nes turėjau grįžti į San Chuan'ą. 
Su pora pertraukų beveik visą laiką plaukėme naudodami 
mašinų jėgą ir per penkias dienas nuplaukėme tik' apie 
porą šimtų kilometrų. Laivas toje kelionėje turėjo suvar
toti apsčiai degalų.

Grįžkime iš Karibų juros į Ontario ežerą, kur mu
sų jachta palipdama ant bangos, dejuodama krisdavo že
myn ir gal vėžlio greičiu slinko pirmyn. Negi reikia būti
nai su bangomis galinetis? Pasukome kursu vėl į Quinte 
įlanką. Kolei pasiekėme įlanką, teko gerokai pavargti ir 
sušlapti, taip pat ilgokai užtruko paburiuoti iki įlankos 
tuos 27 kilometrus.

Pasiekę įlanką, buriavome "ekspresso" greičiu ir 
tą dieną sukorėme virš 100 kilometrų. Temstant spėjome 
pasiekti Murray kanalą ir prie rytinio įėjimo sustojome 
nakvoti.

Sekančią dieną perejome kanalą, Presquile įplauką 
ir pasiekėme Cobourg uostą. Toliau seke Whitby ir po 
dviejų savaičių prisirišome namų uoste Etobicoke jacht
klube.

Vėjų deive Laima buvo gerai nusiteikusi ir buriuo
jant atgalios siuntė palankų ir vidutinio stiprumo vėją. 
Vienoje atmintinoje kelionėje, matomai, buvome deivę 
kuo nors užrūstinę, nes per dvi savaites net 11 dienų pu
tė priešingas vėjas.

nežydų. Išrinktosios tautos sąmonė žydų bendruomenėje 
stiprino jų tautinį išlikimą ir gaivino jų kūrybinius pasi
reiškimus. Tačiau moderniaisiais laikais, kai religingumas 
blėsta, ir kai religinė sandora pakeičiama į ištikimumą 
Izraelio tautai, jaučiamas pavojus jų išlikimui, ypač išei
vijoje. Žinoma, žydų išeivijos išsilaikymo strategijoje per 
daugelį šimtų metų išbuvusi išrinktinumo sąmonė yra tik 
viena iš daugelio kitų apraiškų.

Prie to turime pridėti ir religijos gajumą, religijos 
gilią įtaką visose gyvenimo šakose, siekimą mokslo ir 
pažinimą tradicijos Toroje ir Talmude, mokyklų įvedimą, 
gyvenimo uždarumą savo bendruomenėse, atsisakymo 
mišrių vedybų, atsakomybę bendruomenės už jos narius, 
bendros hebrajų kalbos mokėjimą. Šie visi faktoriai jungė 
visas žydų bendruomenes Europoje ir užtikrino žydų 
tautos tęstinumą ir išlikimą.

Persekiojamoji tauta
Tačiau tas žydų išlikimas šimtmečių bėgyje buvo daug 

kartų grąsinimas kitų tautų persekiojimais. Šių persekioji
mų istorija ir sudaro "The Chosen People" antrą dalį. 
Čia nagrinėjama žydų išlikimo problema persekiojimų 
įvykių eigoje. Knygos autorius aprašo žydų santykius su 
Mohamedu, ispanais, ukrainiečiais ir lenkais, ryškindamas 
žydų trėmimus, žudynes, naikinimus. Primena žydų var - 
gus Rusijoje ir Ukrainoje, ypač jų nelaimę po revoliuci
jos, prie kurios jie buvo prisidėję. Paskutinis skyrelis 
atvaizduoja žydų likimą Lietuvoje sovietų ir nacių okupa
cijos laikais ir apibūdina tų įvykių aprašymą viešosios 
istorijos puslapiuse.

Kaip ir pirmoje dalyje, taip ir antroje, jos autorius 
ieško iš istorijos išvadų, kurios paaiškintų įvykių eigą. 
Jis pateikia duomenis, kurie rodo ne tik persekiojimo 
faktus, bet ir jų priežastis. Autorius argumentuoja, kad 
žydų, kaip tarpininkų vaidmuo, dažnai nulemdavo jų liki
mą.

Žydai gyvendavo kitų tautų tarpe uždarose bendruo
menėse, bet dažnai atsirasdavo tarp aukštojo, valdančiojo 
luomo ir paprastų žmonių (kaip Ukrainoje), kurie sugebė
davo tarnauti galingiesiems. Dažnai žydams nebuvo kitos 
išeities, kaip imtis to verslo, kuris aristokratams ar 
krikščionims atrodė negarbingas, kaip pavyzdžiui, mokes
čių rinkimas ar pinigų skolinimas (kaip pav., Anglijoje). 
Kadangi žydai, būdama atskira bendruomenė, nė su vienu 
sluoksniu nesimaišė, tai jie atlikdavo nemalonų, nors ir 
labai pelningą darbą abiems luomams.

Toks tarpininkavimas, nors žydams buvo pelningas, 
bet kartu ir labai pavojingas, dažnai iššaukdavęs neprama- 
tytų pasekmių. Kai pasikeičia valdžia, arba ją nuverčia 
jos priešai, arba įvyksta revoliucijos, tai liaudis išliej i 
savo kerštą buvusiems jų skriaudėjams ir žydai tapdavo 
pirmomis aukomis. Persekiojimų laikais žydi, kaip buvę 
blogos valdžios pareigūnai, priklausą svetimai bendruome
nei su savo skirtinga kalba ir išpažįstantieji kitą Dievą, 
labai nukentėdavo.

Žydų likimas dar labiau pablogėdavo karų metais, kas 
buvo labai ryšku Ispanijoje, Lenkijoje, Lietuvoje. Kai 
kraštą okupuodavo priešas, tai žydai dažnai viešai rody
davo savo lojalumą tautos priešams. Pasikeitus aplinky
bėms, priešams pasitraukus ar juos sunaikinus, santykiai 
tarp žydų ir masės žmonių tapdavo kerštingi, dažnai 
pasireiškę žudynėmis. Tokie pergyvenimai žydų sąmonėje 
ugdė keršto jausmus nežydų pasauliui ir kartu stiprino 
atsparumą, o geros sąlygos veda į nutautėjimą, į asimi
liaciją. Šitokia padėtis mažina bendradarbiavimo viltį 
tarp žydų ir kitų tautų žmonių. (Tas ypač ryšku Kanado
je ir JAV, kai žydų ekstremistai pradėjo kaltinti pabėgė
lius iš komunistinių kraštų fantastiškais karo nusikalti
mais, įvykusiais II D. karo laikais, prieš 45 metus. J.V.).

Taigi, sujungiant abidvi knygos dalis, prieiname išva
dos, kad išrinktosios tautos sąmonė, iesivijos eigoje gavo 
naują persekiojamos tautos sąmonę, kuri dabar atsispindi 
žydų charakteryje. Tie du elementai - išrinktosios ir 
persekiojamos tautos sąmonė, tampa tautos likimo raktu. 
Suprasti žydų charakterį, kaip tvirtina knygos autorius, 
surasti priežastį jų likimo ir atidengti jų laikyseną, svar
bu tuos du principus gerai pažinti.
Kritiškos pastabos

"The Chosen People" autorius dr. D. Ralys yra surin
kęs nepaprastai daug medžiagos savo temos gvildenimui. 
Jo akiratis apima Egiptą, Šventąją žemę, Ispaniją, Ukrai
ną, Lenkiją, Lietuvą. Šių kraštų gyvenime apibūdina žydų 
likimą. Žinoma, tokio plataus masto, tokio didelio užsima 
jimo pasekmėje, pavienės dalys tarnauja pagrindinei te
mai. Skyrelis apie įvykius Lietuvoje, rusų ir nacių okupa
cijos metais, mums pats svarbiausias ir įdomiausias. Jis 
turi tik 48 puslapius ir kiekvienam aišku, kad savo plačia 
pažintimi, autorius galėjo jį gerokai praplėsti.

Autorius nagrinėja žydų tautinio charakterio bruožus, 
keldamas pagrindines dvi: išrinkimo ir persekiojimo te
mas, jis kartais pražengia atvejus, kurie temą pakeistų. 
Mažai minima apie Anglijos ir Prancūzijos žydus ir be
veik nieko nerandame apie žydus Vokietijoje arba apie 
Hitlerio rasines teorijas, kur naikinamas vyko ir plėtėsi 
dėl rasinių priežasčių, o ne dėl žydų kaip tarpininkų, 
vaidmens.

_ Taip pat būtų įdomu palyginti žydų likimą su kitų 
mažumų išsilaikymu, kaip sakysime, čigonų arba šiaurės 
bei pietų Amerikos indėnų tautelių, kurios nei išrinkimo, 
nei persekiojimo sąmonės neturėjo. Šitokiu būdu auto
riaus išvadas būtų galima labiau sutvirtinti. Būtų įdomu 
žinoti, kodėl tos mažumos arba išnyko, arba išliko. Visa 
tai yra bendra visų (tautinio charakterio) istorikų studijų 
problema, kaip išspręsti tautos charakterio kaitos proble
mą.

Istorijos eiga pagal laiką ir kraštą niekad nėra ta 
pati, ypač kada laikas apima virš keturis tūkstančius 
metų, o kraštai paliečiami nuo Arabijos iki Ispanijos, nuo 
Anglijos iki Rusijos.

Nors tautinis vienodumas ir pastebimas, ypač religijos 
įstatymų ir Kalbos įtakmėje uždaroje bendruomenėje, 
aplinkybėms keičiantis, keičiasi ir tautinio charakterio 
vienodumas. Taigi, visur galutinis razultatas priklauso 
tiek nuo naujų aplinkybių, tiek ir nuo atsineštų išeivių 
tradicijų. Pavyzdžiui, Izraelio valstybės atstatymas po II 
D. karo, jos apsiginkllavimas ir 1967 metų karo laimėji
mai prieš Egiptą, nebūtų ilgai pramatomi istorinio tauti
nio charakterio rėmuose.

Dar vieną pastabą tenka pasakyti daugiau moralinio 
pobūdžio, negu mokslinio tyrinėjimo. Jei žmonių ir tautų 
persekiojimus ir naikinimus išaiškinsime, jei ir atsakysime 
kodėl tai padaryta ar daroma, visada liks pats nusikalti
mas, pats siaubas. Knygos autorius kaip istorikas, šio 
klausimo negvildena, nes šios knygos rėmuose tas klausi
mas neįeina į temą.

Taigi, viską susumavus, kas aukščiau pasakyta, tenka 
konstatuoti, kad knygos didelis mastas ir padarytos išva
dos yra patiektų duomenų pateisintos. Tuo pačiu pasirink
tas studijos būdas, būtent, tautinio charakterio nagrinė
jimas, neleidžia istorinio palyginimo su kitais atvejais 
bei tautinio charakterio keitimosi kelių tūkstančių metų 
bėgyje.
Knygos aktualumas

Pagrindinis knygos svarbumas mums yra tas, kad tai 
yra pirmas tokio masto bandymas pažvelgti į labai opų 
žydų-nežydų bendravimą įvairiais laikotarpiais. Taigi, 
gauname tik bendrą problemos supratimą, bet kartu ir 
įvykių apžvalgą Ukrainoj, Lenkijoje ir ypač Lietuvoje per 
sovietų komunistų ir nacių okupacijas. Reikia tikėtis, 
kad dr. D. Ralio pradinis darbas paskatins ir kitus moks
lininkus nagrinėti plačiau ir bendrąją, ir specifinę temą.

Autorius teisingai tvirtina, kad aprašymas lietuvių- 
žydų santykių temos yra labai sunkus ir nedėkingas dar
bas, ypač jeigu bandoma surasti objektyvumą... Ir tai ne 
tik kad mums aregyvų šaltiniai neprieinami, bet kad 
naciai ir sovietai klastojo duomenis savo naudai ir klasto
jo Lietuvos istoriją... Naudojantis jų dokumentacija, nėra 
galimumo padaryti objektyvių išvadų.

Panaši objektyvumo problema randasi irgi bandant 
kaikuriuos žydų ir lietuvių pasisakymus suderinti. Vienas 
iš ryškesnių pavyzdžių yra klausimas, kiek buvo išvežta 
žydų 1941 m. birželio mėn., prasidėjus deportacijoms 
Lietuvoje. Žinome, kad lietuvių buvo deportuota apie 
34,U00. Žydai tvirtina, kad jų buvo išvežta iš Pabaltijo 
25,(JUO. Tą skaičių panaudojo ir Sol Litmanas savo kalti
nimų knygoje apie Helmut Raucą.

Pagal žydų skaičiavimus, iš Lietuvos buvo deportuota 
nuo 4,000 iki 15,000 jų tautiečių. Tačiau žurnalistas 
Juozas Kojelis, kuris tuo metu dirbo prie deportacijos 
traukinių, teigia, kad buvo išvežta tik trys žydų vagonai, 
o istorikas Zenonas Ivinskis mini iš viso 200 žydų šeimų.

Knygos autorius iškelia kolektyvinio atsakingumo prob 
lemą, kuri dažnai iškyla žydų-nežydų santykių diskusijose. 
Knygoje teisingai tvirtinama, kad maža lietuvių dalis 
bendradarbiavo su naciais žydų naikinime. Kita dalis 
lietuvių žydus gelbėjo, juos slėpdami savo namuose, nežiū 
rint mirties bausmės; kiti nieko nedarė. Taigi, lietuvių 
tautos likysena nebuvo išskirtina nuo kitų kraštų, kuriuo
se naciai žydus naikino.

Verta priminti, kad šiose diskusijose Kanadoje visos 
žydų organizacijos aiškiai ir viešai atmetė kolektyvinio 
atsakingumo samprotavimą. Kaltinami yra asmenys, o ne 
jų šeimos ar tautos. įdomu pastebėti, kad knygos auto
rius mini, kad Lietuvoje tas asmeninis atsakingumo prin
cipas buvo viešai paskelbtas Karaliaus Kazimiero kodekso 
1468 metais, pagal kurį už nusikaltimą atsako nusikaltė
lis.

Dr. D. Ralio savo temos aiškinimo metodas aiškiai 
išryškina daugelio žydų ir nežydų nesutikimo šaknis. 
Šitoks supratimas gali padėti rasti daugiau objektyvumo 
istorijos rašyme ir bendros kalbos ieškojime.

tbus daugiau)
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ŠIE SOLISTAI DAINUOS KANTATOJE'

Sol. Slava Žiemelytė - kontraltas, dainavimo 
stuaijas pradėjo pas Lietuvos valstybinės 
operos^ žvaigždę E. Kardelienę Montrealyje. 
Karališkoje muzikos konservatorijoje Toronte 
dainavimo mokėsi pas Madame Jessner ir 
dr. E. Vinci. Yra dainavusi The Canadian 
Opera Company, Banff Opera, CBC-TV 
Opera ir daugiau kur radijo bangomis ir 
televizijoj. Savo dainavimo rečitalius yra 
atlikusi Kanadoj, Amerikoj ir Australijoj.

Sol. Gina Čapkauskienė - koloratūrinis sopra
nas, kitataučiams žinoma, kaip Gina Capkas, 
gimė Lietuvoje.

Kanadoje gyvena nuo 1949 metų. Daina
vimą studijavo Montrealyje. 1960-61 m. 
dalyvavo Kanados muzikos festivaliuose, ku
riuose laimėjo pirmąsias vietas.

Chieagos Lietuvių Operoje ji atliko pa
grindines roles operose "La Traviata", "Car
men", "Meilės eliksyras", "Romeo ir Julia", 
"Lucia di Lammermoore", "Carmina Burana" 
"Vilius Telis".

Toronte, Reyerson teatre, 1984 m. atliko 
pagrindinę soprano pratiją operos premjeroje 
"Dux Magnus".

1974 ir 1979 metais su koncertais aplan
kė didžiuosius Australijos miestus. 1975 m. 
dainavo Carnegie Recital Hall, New Yorke. 
1980 m. su dideliu pasisekimu koncertavo 
Škotijoje, Anglijoje ir V.Vokietijoje. 1983 
m. aplankė P. Amerikoje Kolumbiją.

Sol. muz. Vaclovas Verikaitis, - solistas, chorvedys, gimna
zijos mokytojas. Jis pradėjo muzikinę veiklą 1942 m. 
Vilniaus Operos chore. Dainavimo mokėsi pas C. Benonį 
ir A. Kutkų.

Sunkiose išeivijos gyvenimo sąlygose puoselėjo lietuvių 
dainos meną ir organizavo įvairius dainos vienetus.

Nuo 1953 m. dainavęs Kanados CBC radijo programo
se "Sunday Morning Recitals", jis per visus penkerius 
metus į savo repertuarą įtraukdavo ir lietuviškų dainų. 
Jis buvo choristu ir solistu Toronto Operoje, 15 metų 
dalyvavo populiarioje Romanovo radijo valandėlėje "Songs 
of my People". 1970 metais įkurtas Hamiltono Mergaičių 
Choras "Aidas". Su juo Vaclovas Verikaitis koncertavo 
Kanadoje, JAV, Pietų Amerikoje ir Europoje.

Nuo 1978 metų jis vadovauja Toronto Lietuvių Vyrų 
Chorui "Aras".

V. Verikaitis yra baigęs Toronto Muzikos Konservato
riją ir Mokytojų Kolegiją. Jis dėsto muziką gimnazijoje, 
kurioje veda chorą ir orkestrą.

Sol. Antanas Keblys, atvykęs į Kanadą, buvo paskatintas 
Lietuvos Operos solistės E. Kardelienės, pradėjo muzikos 
studijas. Lankė Le Conservatoire Royal de Musique ir 
mokėsi pas privačius profesorius.

McGill Universitete lankė muzikos fakulteto klasę ir 
dalyvavo jos ruošiamuose operos pastatymuose. Dalyvavo 
muzikos festivaliuose Toronte, Ottawoje ir Montrealyje.

Kartu su Montrealio Aušros Vartų Parapijos choru ir 
Vyrų Oktetu, kaip solistas, lankėsi daugelyje Š. Amerikos 
ir Kanados lietuvių kolonijose.

Atskirus savo rečitalius yra davęs pas Pranciškonus 
Kennebunkporte, Maine ir Montrealyje.

Su koncertais yra aplankęs Australiją, Argentiną, 
Braziliją, Uragvajų, ir Kanadoje Winnipegą, Toronto, 
Delhi, Ont.

Sol. A. Keblys yra ilgametis Montrealio Aušros Vartų 
parapijos choro koordinatorius - meno vadovas, taip pat 
ir Montrealio Vyrų Okteto iniciatorius.

Dobilas

IŠMESTINUKAS
APYSAKA

( tęsinys)

Tą pačią dieną Laimą aplankė Petras ir Je
ronimas, kurie irgi atėjo ne tuščiomis. Atnešė jai 
tris dėžutes konservą ir dar šį tą. Svarbiausia, jie 
padėjo užsiregistruoti darbo įstaigoje ir tuo pačiu 
gavo maisto kortelią. Įrodžiusi svarbą reikalą susitik
ti brolį, ji dar gavo leidimą dvi savaites judėti lais
vai po kraštą. Grįžtant į namus, vaikinai dar parodė 
valgyklą, kur buvo galima gauti rudai nudažyto van
dens, vadinamo alumi ir kaulą viralo, pavadinto Bru
že. Iš tikrąją, tai buvo žymiai geriau, kaip tas su 
dirbtina putele alus ar išbalusi kava...

Sekančią dieną atsigavusi ir švariai apsiren
gusi Laima pasiryžo aplankyti savo sūną. Kelionė 
buvo trumpa, nes lomoje miestelis radosi tik už 30 
km. Stotelė, lyg pailga dėžė su raudonu stogu gulė
jo šalimai geležinkelio bėgią. Ją apėmė savotiškas 
jausmas, kai prisiartino prie namą, kuriuose turėjo 
rastis jos mažytis. Kelis kartus ji praėjo bailiai dai
rydamasi. Širdis lyg iššokti norėdama, daužėsi krūti
nėje. Galą gale, skubiais žingsniais prisiartino ir pa
sibeldė į duris. Negreitai pasirodė atvertose duryse 
moteriškė. Lyg norėdama skubiai užtrenkti duris, 
aštriai pasakė laužyta vokiečią kalba:

- Vyro nėra namie! - Ir durys jau darėsi, kai 
Laima sušuko lietuviškai:

- Aš esu lietuvė. Labai norėčiau su jumis, 
ponia Žemaitiene pasikalbėti.

Nustebusi Žemaitienė atvėrė duris iki galo 
ir dar aštriau pasakė:

- Ko dar betrūko jo kolekcijoje.
- Aš jūsą vyro visai nepažįstu...
- Aš jūsą irgi nepažįstu. Iš kur atsiradote?

- Nebijokite, nieko blogo jums nepadarysiu, 
norėjau tik pasikalbėti. Galima sakyti, tik dabar esu 
atbėgusi iš Lietuvos. Nejaugi neprisimenat? Buvote 
mane aplankiusi, kai aš kritiškai sirgau. Esu Laima 
Baltušytė.

- Dieve, Dieve, dar to betrūko...'įeikite, ką

MONTREALIO JUNGTINIS CHORAS su MUZ. DIRIGENTU IR KOMPOZITORIUM A. STANKEVIČIUM viduryje, II- eilėje. 
Jie atliks kantatą KRYŽIŲ IR RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA gegužės 23 d. Šv. Kazimiera parapijos salėje.

Tony’s Photo Studio

KAS YRA TA KANTATA?
( JOS PASIRODYMO BELAUKIANT)

KANTAI’A yra vokalinis veikalas, specifinės muzikos 
formos. Kantatų gali būti dvejopų - pasaulinių ir religi
nių.

Kantatoje palyda yra instrumentalinė (orkestras), 
susidedanti iš choro ir solo partijų, rečitatyvų, duetų ir 
kvartetų. Kantata skiriasi nuo oratorijos ir operos, nes 
joje yra išjungta sceninė vaidyba, rūbai, dekoracijos bei 
dramatiniai elementai.

/Ankstyvesnėse oratorijose, o ypatingai 18-me šimtme
tyje, buvo naudojama sceninė išraiška. Šiandieninėse 
oratorijose temos yra religinės ir atliekamos koncertinėje 
formoje.

Religinėje kantatos kompozicijos formoje randame 
vieną iš subtiliausių ir neabejotinai aiškią muzikinę ekš- 
presiją.

Lietuviai kompozitoriai iš viso, mažai tesukūrė kanta
tų. Sukurtosios buvo pasaulietinės: J. ' Naijalio "Garbė 
didvyriui" 1909 m., C. Sasnausko "Broliai" 1910 m., J. 
Žilevičiaus "Vytauto Didžiojo kantata" 1933 m. ir J. 
Gruodžio, Br. Budriūno ir kitų.

Šio pokario išeivijoje religine tema kantatos dar nėra 
buvę. Lietuvos Krikšto atnaujinimo 600 m. jubiliejaus 
proga, Montrealio lietuviai ryžosi pasinaudoti savo ypatin 
ga padėtimi, nes čia turime iškilų poetą, gerą kompozi
torių, chorų ir solistų.

Poetas dr. Henrikas Nagys sukūrė šiai kantatai libretą 
"Kryžių ir Rūpintojėlių. Lietuva", o mūsų kompozitorius 
Aleksandras Stankevičius šiam libretui parašė muziką.

Šia proga buvo sujungti visi Montrealio chorai ir 
mergaičių dainos vienetas "Ramunėlės" iš Ottawos. Susi
darė daininikų būrys iš virš 70 asmenų. Buvo pakviesti

. gi darysi.
Patylėjusi pridūrė: - Nelabasis mane į tą 

klampynę bus įtraukęs, niekas kitas. Gyvenau kaip 
žmogus, o dabar kas iš manęs beliko? Kad nors bū
čiau iš namą nepakrutėjus... Mano vyrelio mergšės 
ir namuose neduoda ramybės jo bejieškodamos. Būk 
tokia gera ir nepribaik manęs visiškai...

Laima nedrąsiai ir išraudusi įėjo į kambarį. 
Jame buvo šutinančiai šilta ir drėgna. Ant grindą 
mėtėsi keletą dėžučią ir kažkokią žaisliuką. Žemai
tienė atrodė tikrai nepavydėtinai. Plaukai lyg ilgai 
nematę nei žirklią, nei gerą šuką, suversti į kuodelį 
gulėjo nuvirtę ant vieno šono. Ant buvusios kadaise 
gražios, rausvos suknelės, ryškėjo dėmės.

- Neatėjau tavęs nuskriausti, bet neturėdama 
nei draugą, nei pažįstamą, užėjau pasiguosti ir ži
noma, jei leisite, Vytuko pasižiūrėti. Mano pačios 
padėtis irgi apverktina, nes ką turėjau širdžiai bran- 
gesnio^ žuvo ant mano ranką per bombardavimą.

Žemaitienė pastovėjo kurį laiką nuleidusi ran
kas ir lyg iš miego pabudusi, sušvelninusi balsą, pa
prašė Laimą jaustis kaip namie. Palūkėjusi pridėjo:

- Vytukas, brangioji, dabar miega. Negi ža
dinsi pačiame įmigyje. Dėkui Dievui, ligi šiol svei
kas ir auga kaip ant mielią. Turėtą greitai, atsibusti.

Skubiai paduodama kėdę, apkabinusi Laimą, 
..pasodino. - Tuojau pašildysiu kavos, dar ne visai 

atšalusi, nes mano vyrelis tik ką išėjo į darbą. Jau, 
Dieve mano, kad pasiėmiau kryželį, jog ir savo prie
šui to nelinkėčiau.

Laima apsimetė nesusivokianti ir nieko neži
nanti:

- Ar irgi kokią negerovę apturėjote?
- Nežinau kaip ir žmogui pasakyti. Rodos, 

buvo žmogus kaip žmogus, bet vedęs, visai išprotėjo. 
Kad jau su vokietpalaikėm glamžosi, sunku, bet kai 
jau paskutines turimas drapanas dėl ją išnešioja, tai 
negaliu išturėti, o gyventi reikia. Kad va, Vytuko 
nebūtą, eičiau, kur kojos neša. Pamanykit, mano 
vestuvinį žiedą su jomis pralakė. Gal ir kuriai do
vanojo. Nebenoriu daugiau ir kalbėti. Tegul pasika
ria, tik žinai, kai ne viena esu, kurgi turėčiau ding
ti?

Laima sėdėjo parėmusi galvą ant ranką ir 

Toronto solistai - Slava Žiemelytė ir Vaclovas Verikaitis, 
montreališkiai - Gina Čapkauskienė ir Antanas Keblys.

Kantatos atlikime dalyvaus orkestras ir vargonai. 
Vargonuos M.Roch, diriguos pats kompozitorius A. Stanke
vičius.

Šiose iškilmėse dalyvaus ir mūsų vyskupas J.E. Vincen
tas Brizgys, kuris pradžioje suteiks krikšto sakramentą 
keliems naujagimiams ir tai bus lyg įvadas į Krikščiony
bės minėjimo jubiliejų.

Pasiruošimas Kantatos, premjerai jau eina prie galo. 
Dabar belieka laukti šios iškilios kantatos - "Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva" - pasirodymo.

Keista, kad tik Kanados lietuviai šio jubiliejaus proga 
pasirodys su naujais religiniais kūriniais: Montrealyje su 
Kantata ir Toronte su Oratorija. Amerikos lietuviškose 
kolonijose, atrocio, joks iškilesnis relginis kūrinys nebuvo 
sukurtas. Tad bent kaimynystėje gyvenantys tautiečiai 
turės progos čia atvykti ir dvasiniai atsigaivinti, nes 
muzikos klausant, ir mes visi pasidarome jos dalimi, ypatin
gai šia proga. Nors menas nėra gyvenimo duona, bet jis 
yra gyvenimo vynas.

Šis koncertas Montrealyje bus vienas iš originaliųjų 
mūsų kolonijoje ir ypatingai montreališkiai ir apylinkių 
lietuviai turėtų atkreipti reikiamą dėmesį. Kiek daug 
beliko rytojų išgirsti platesnio masto originalios kūrybos?

Premjera įvyks Montrealyje, 1987 m. gegužės 23 d. 
3:00 vai. p.p. Šv. Kazimiero parapijos šventovėje, 3426 
Parthenais St.

Yra atspausdintas Kantatos leidinys, kuriame rasite 
įžangos žodį, lietuvišką libretą; libreto vertimus į anglų 
kalbą vertė Arūnas Staškevičius, į prancūzų - Rytis Bu
lota; ir Kantatos gaidas. Taip pat solistų, chorų bei dai
nos vienetų nuotraukas, mecenatų sąrašus. Viršelį nupiešė 
dail. R. Bukauskas. A. K e b 1 y s

paklausė:
- Jei taip, tai manau ir pinigą mažai parneša.

- Duoda dar šiek tiek, bet tik toms korte
lėms išpirkti teužtenka. Gi žinai, vien iš kortelią, 
kad ir viską gautumei, vargiai ar užtektą. Pamažu 
kai ką išmainau ir taip laikau apkabinusi Vytuką, 
o ko laukiu - ir pati nežinau.

Laima, norėdama tą atsiradusią nejaukią at
mosferą sušvelninti, pradėjo kalbėti apie kelionės 
vargus. Pašildžius kavą, pasigirdo ir pabudęs vaikas. 
Žemaitienė skubiai nubėgo į kitą kambarį ir netru
kus atneše Vytuką dar užmiegotomis akytėmis. Neiš 
reiškiamas jausmas perbėgo per Laimos kūną. Ji, 
lyg stabo ištikta, kurį laiką su iškreipta šypsena 
stovėjo. Tą nejauką sustingimą nutraukė Žemaitienė.

- Nebijok, Vytuk, čia tave atėjo aplankyti 
labai gera mergaitė. Tave ji myli.

Laima, nervingai atsikosėdama, vos girdimai 
pratarė:

- Koks tu jau didelis esi užaugęs, pursliuk. 
- ir priėjusi švelniai uždėjo ranką ant galvytės. Vai
kas staiga pasisuko į šalį, suraukė. išraudonavęs vei
dą ir ruošėsi užtraukti kuo garsiau, bet Žemaitienė 
prispaudė jį prie savęs.

- Nebijok manęs, - drąsino ir Laima.
- Niekam tavęs neatiduosiu,- užtvirtino Že

maitienė. - Reikia vaikui leisti apsiprasti, nes labai 
mažai mato svetimą žmonią.

- Niekam neprivalai jo atiduoti,j pasakė Lai
ma.- Paties likimo yra tau paskirtas. Širdyje negaliu 
išsižadėti ir nustumti į šalį motinišką meilę, kad ir 
dabar, aplankydama. Bet nenoriu niekam padaryti 
ir skriaudos. Prašau, laikyk paslaptyje kitos motinos 
buvimą. Jis augdamas ir užaugęs nieko neprivalo 
žinoti apie mane. Tik tau, brangioji, jis priklauso...

- Tikrai negalėčiau pernešti, jei jo netekčiau. 
Kas buvo iš manęs likę, kai savąjį palaidojau? Ne- 
paslaptis, kad buvau išprotėjusi. Geriau apie tai vi
sai neužsiminti. Matai, -tęsė Žemaitienė,- jau jis 
pradeda- apsiprasti. Paimk, Laimute, tą vežimėlį nuo 
grindą ir duok jam. Neseniai gavau nuo kaimynės. 
Tuos ratukus jis labai mėgsta ir kartais ilgą laiką 
su jais vienas pažaidžia.

( bus daugiau )
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Kėdainių senamiesčio kampelis po restauravimo. Ir toliau res
tauruojami architektūros pastatai, o nauji derinami su senaisiais.

LĖKTUVŲ LINIJA 
VILNIUS —PALANGA

Nuo š.m. balandžio mėn 
iš Vilniaus į Palangę atida
rytas skridimo ruožas. Jį 
aptarnauja vienas naujau
sių ir moderniausių keleivi
nių lėktuvų JAK-42, iki 
šiol skraidinęs keleivius 
tik į Maskvę. Lietuvos ci
vilinė aviacija turi kelis 
tokius lėktuvus. Iš Vilniaus 
į Palangę galima nuskristi 
per 35 minutes.

Pirmę skrydį atliko la
kūnas inžinierius Kazys 
Lazdauskas, antrasis pilo
tas- Petras RauduVė, me
chanikas Vladimir Petruš- 
kov ir dvi palydovės.

• "Tarptautinių Žodžių Žo
dynas, išleistas 1985 m., 
Lietuvių Kalbos Komisijos 
nutarimu, nėra galiojantis 
visais atvejais, nes jame 
atspausdinta nemaža barba
rizmų. Kas tikrino šio žody
no atspausdinimų pačioje 
pradžioje? Ar ne lietuvių 
kalbos žinovai?

• VILNIUJE, remontuojant 
ir retauruojant Vilniaus ka
tedros pastatus (dabar ten 
įrengta paveikslų galerija), 
po vidurinės navos grindi
mis užtikta pagoniškojo 
laikotarpio- senosios lietu
vių religijos- ritualinių a- 
peigų aikštelės liekanų.

Apeiginė aikštele, kaip 
spėja tyrinėtojai, buvo su
daryta iš kelių grindinių 
lauko akmenų bei deginto 
molio. Jos aplinkoje užtiko 
kelis iš dalies išlikusius 
židinius, naudot/us degina
mųjų aukų aukojimui.

Manoma, kad tai ir bus 
kai kuriuose istoriniuose 
šaltiniuose paminėtos Per
kūno šventyklos liekanos.

• VILNIUJE Meno Darbuo
tojų Rūmuose buvo sureng
tas vakaras pagerbti rašy
tojų Marijų Pečkauskaitę- 
ŠATRIJOS RAGANA- Šie
met nuo jos gimimo sueina 
1 10 metų.

SUKAKTUVININKAS 
JURGIS KARNAVIČIUS

niai, 106 statybos mašinos,
635 trikotažo pramonės

popieriaus
593

Prof. Jurgis Karnavičius mašinos, 143 
ilgametis konservatorijos pramonės mašinos, 
rektorius, specialus fortepi- tekstilės pramonės mašino'š. 
jono katedros profesorius Hitlerinės •—
buvo pagerbtas savo 75 baigoje (1944 m.pradžioje) 
m. amžiaus sukakties proga, trečdaliu sumažėjo veikian- 

- -- “j pramonės įmonių ir
tiek pat (palyginti su 1940 
m.) darbininkų. Ir po to:

"Pokario atstatomuoju 
laikotarpiu (kur tikrumoje 
buvo sovietų okupacijos 
metai) 52 TSRS miestai,70 
šalies įmonių tiekė 
Lietuvai pramonės 
mus."

Tik statistikoje 
mi, kę už tai 
Lietuvos, įskaitant ir

1.... —
Pagerbimas vyko balan- čių 

dž’o mėn. 6 d. Lietuvos tie' 
jValstybinės Konservatorijos 
Ididžiojoje salėje.

Prof. J. Karnavičius 
lyra sūnus žymaus kompozi- 
Itoriaus Jurgio Karnavičiaus. 
■ Jis baigė nepriklausomos 
j Lietuvos valstybinę konser
vatorijų 1933 m. Kaune. 
Studijavo fortepijono klase- 

!je pas prof. Dauguvietytę- 
Malko, vėliau tobulinosi
Berlyne ir Paryžiuje pas 
prof. Libermann. Valstybi
nės Konservatorijos direk
torium ir profesorium išbu
vo nuo 1950 m.

TOKIA GUDRI 
STATISTIKA

Tarpe įvairių dau
giau ar mažiau objektyvių 
patiektų statistikos davinių 
vietinėje spaudoje randame 
ir tokius sugretinimus: 

"Hitlerinės okupacijos 
metais iš Lietuvos fabrikų 
ir gamyklų buvo išvežta 
arba sunaikinta 3.924 elek
tros motorai, 1.127 metalo 
pjovimo staklės, 815 kal- 
vystės-presavimo bei lieji
mo įrenginiai, 1.660 auto
mobilių. 229 kėlimo įrengi

okupacijos pa-

Tarybų 
įrengi-

nepažy- 
išsivežė iš 

žmo-
nės.
• Pereitais metais, pagal 
statistikos duomenis, Lie
tuvos teatrus aplankė 1 
milijonas ir 962.000 žiūro
vų. Teatrai surengė 4396 
spektaklius.

Dažnai bilietus į teat
rus išdalina vadinamos prof- 
sųjungos. Gražus paprotys 
auklėti publikų teatrui, tik 
žmonės dažnai ateina pa
vargę po darbo, o ypač 
po stovėjimų eilutėse...

© DISCO METIMO čempio
nas Romas Ubartas atsto
vaus Sovietų Sujungę pasau
liniame čempionate Italijo
je. Sis sportininkas yra 2 
metrų ir 2 cm.aukščio.

P. I N D R E I K A 
SOVIETINĖ RUSIJA SIŪLO JAV ATLIKTI BENDRA 
KELIONĘ Į MARŠA

Sovietų Sąjunga, prisimindama gražų bendradarbiavimą 
1975 m. išorinės erdvės tyrinėjime, kada "Apol
lo" astronautai ir Sojuz kosmonautai buvo susijungę. 
Dabar vėl siūlo atlikti bendrą misiją į Marsą, kuri turėtų 
didelės įtakos siekiant taikos. Tačiau Pentgonas tokį 
siūlymą atmeta, vadovaudamasis Amerikos didesne techno
logine pažanga.

Žinome, kad planeta Marsas romėnų mitologijoje vai
dino labai svarbią rolę, nes Marsas buvo karo dievas ir

® VILNIUJE, Žemaitės gat
vėje statomas r namas, kur 
įsikurs Lietuvos Aklųjų D- 
jos centrinė biblioteka.

Šiame 5-kių aukštų na
me šalia bibliotekos veiks 
rehabilitacijos kabinetas, 
bufetas, valgykla ir 2 kon
certinės salės.

® VILNIAUS Gėlininkystės 
Skyrius suorganizavo puokš 
čių parodų Parodų Rūmuo
se. Dalyvavo daugiau kaip 
400 gėlininkų su savo gėlių 
sudėtinėmis. Komisija iš 
500 puokščių geriausiomis 
pripažino gėlininkių V.Aidu- 
kienės ir Vilniaus Apželdi
nimo Tresto darbuotojos 
D.Norvaišienės.

*******

M. SLEŽEVIČIUS į prasidėjusias derybas dėl Sovietų 
įgulų įvedimo Lietuvos teritorijon žiūrėjo absoliučiai 
skeptiškai. Kada iš Maskvos sugrįžę Lietuvos delegacijos 
atstovai jį aplankė, jau gulintį ligos patale ir įrodinėjo 
jam, kad nebūsiu taip blogai, kaip kad kas mano, M.Sle
ževičius trumpai atsakė: "Ponai, ar jūs manote, kad aš 
jau esu proto netekęs? Kų jūs man čia kalbate? Kokia 
gali būti kalba apie nepriklausomybę, kada galingas ir 
agresyvus kaimynas įvedė į mūsų žemę 25.000 savo ka
riuomenės...Nebėra nepriklausomos Lietuvos..." Ir lyg no
rėdamas nuslėpti neišmatuojamų skausmų, nusigrįžo į 
sienų. Su tais jo žodžiais pasikalbėjimas nutrūko. Seni 
kovos draugai išsiskirstė. Tai buvo bene paskutinis ir 
pats skaudžiausias jo pareiškimas.

( Iš "Mykolas Sleževičius".'. Jis buvo sudaręs 
II-ųjį nepriklausomos Lietuvos ministerių kabinetų, buvo 
IV-tojo kabineto ministerių pirmininku ir užsienio reikalų 
ministeris • J is pašaukė savanorius ginti kraštų, organiza
vo kariuomenę kovai su bolševikais ir lenkais, likvidavo 
lenkų ruošiamų Lietuvoje P.O.W.sukilimų. Taip pat vado
vavo sunkioms diplomatinėms deryboms prie Taikos Kon
ferencijos ir su Lenkija. 1920 m. susirinkus Steigiama
jam Seimui, jis kaip Seimo atstovas dirbo įvairiose ko-
misijose ir pirmininkavo užsienio komisijai. Vėliau buvo 
visų trijų demokratinių seimų narys valstiečių liaudininkų 
frakcijoje. 1920 m. kartu su kitais trimis Seimo atsto
vais lankė didžiųsias Vakarų Europos valstybes Lietuvos 
reikalais. Buvo užsienio ir teisingumo ministeris. M.Sle
ževičius pasirašė su Sovietų Sųjunga

laimėjus mūšį dalis grobio visada buvo aukojama Marsui. 
Planeta Marsas nesunkiai įžiūrima ir plika akimi, yra 
rausvos spalvos ir todėl romėnai Marsą pasirinko karo 
dievu...

Marsas užima ketvirtą vietą planetų atstumo atžvilgiu 
nuo saulės. Bet kadangi Marso išvaizda yra elipsės pavi
dalo, tai atstumas nuo saulės nėra vienodas - trumpiau
sias - 206,000,000 km. ir ilgiausias - 249,000.000 km. 
Nuo žemės jis nutolęs 248,000,000 km. Marsas yra ma
žesnis už žemę 4 kartus, o jo diametras 6,700 km. Marso 
metai yra ilgesni už mūsų žemelės metus .10,5 mėn. 
Tokiu būdu, jo metai yra lygūs vieneriems metams že
mės ir plius 10,5 mėn. Jis apkeliauja saulę per 24 valan
das ir 37 min. Bet jame temperatūra yra labai žema - 
-124° F. Atgręžtoje pusėje į saulę esti -31° C. Marso 
atmosferą sudaro įvairių dujų mišinys, tarp kurių randasi 
ir deguonies, bet labai mažas kiekis. Jis turi du palydo
vus -mėnulius. Spėjama, kad Marsas prieš milijoną metų 
yra turėjęs pakankamai vandens. Jo paviršius išraižytas
ir nelygus. Astronomus stebina, kad Marsas kaitalioja
pagal metų laikus spalvą, ypač pusiaujo ruože. Daroma 
išvada, kad jame randasi kokia nors gyvybės forma -
samanos ar kitos rūšies augalai. Marse pastebimos aukš

tumos, kalnai, kurie siekia net 8 km. aukštį. Marso po
liarinės sritys yra apklotos ledų sluoksniu. Jo lygumos 
išvagotos taisyklingos formos kanalais arba buvusių upių 
vagomis. Stebėtina, kad kaitaliojantis metų laikams, 
keičiasi ir Marso paviršiaus vaizdas. Spėjama, kad jo aši
galiuose tirpstąs ledas ar sniegas išgaruoja ir garai suoa- 
ro tamsius debesis, kurie apsupa Marso planetą. Debesų 
spalva yra nevienoda - juodi debesys yra išgaravusio 
vandens, o ružavi - atspindys Marso paviržiaus plotų, 
Daugelis astronomų spėja, kad debesų spalva priklauso 
nuo audrų ir vėjų sukeltų dulkių, kurios pakyla į atmosfe
rą, kuri yra skirtinga nuo žemės atmosferos, nes ją suda
ro įvairių dujų mišinys, kuriame yra tik pėdsakai deguo
nies.

nepuolimo sutartį.
(Liet. Encikl.)

Hamilton 522-8392
JEIGU CERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

JEIGU NORI NUSTOTI - MUSU

London 438—1122 
Windsor 252-3842 11 

Calgary 287 — 2712 l 
Winnipeg233 — 3504 3 i 
Sudbury 674-6217
- J-------- L S

ATEIK I LIETUVIU A,A. (ALCOHOLIC ANONYMOUS) 
GRuHj SUSIRINKIMĄ SUSIRENKAME KIEKVIENĄ i 
TREČIADIENĮ. 7722 GEORGE ST. LA SALLE. 0UE. i 

81 ——— H

AA CENTRINES ;
J Montreal 273-7544 

523 -9977

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

1987. y.14

ARBA SKAMBINK MUMS:

*******

"Žmogus, kuris neskaito, nėra nė kiek pranašesnis 
už tų, kuris nemoka skaityti". ( A.Van Buren )

*******
" Draugai yra tie žmonės, kurie, 
jums einasi, palaukia atsakymo".

pasiklausę, kaip
(E. C.)

I

P. Enskai t i s 
PENSININKŲ RŪPESČIAI

Prieš dvidešimt metų du draugai suėję kalbasi:
- Vakar turėjome puikų Petro gimtadienį. Samgiai 

įsigerėme.
- O kiek jūs ten išgėrėte? - paklausė draugas.
- Tai išeitų ant galvos po bonką...
Praėjus dvideširntmečiui tie patys draugai jau nekalba 

apie išgėrimą, bet tik apie ligas ir daktarus.
- Tie daktarai visai nesirūpina pensininkais. Aš 

savo daktarui pasiskundžiau, kad skauda kairę koją. O 
tas daktaras sako, kad jau toks amželis ir jis nieko nega
li padėti. Tada aš jam sakau:

- O kodėl man dešinės kojos neskauda, o tik kairę - 
juk abidvi vieno amžiaus.

iš tiesų, šiandien pensininkai per daug skundžiasi savo 
ligomis. Skųsdamiesi jie patys sau ir įsikalba tas ligas. 
Vienas daktaras man pasakojo:

- Pas mane kartą atėjo indijonas ir skundėsi, kad jam 
miegant po medžiu su pražiota burna, į jo vidurius įlindo 
varlė ir dabar nuolat kurkia. Nieko nepadėjo aiškinimas, 
kad varlė žmogaus viduriuose negali gyventi. Jis vis 
sake, kad varlė tikrai ten apsigyveno.

- Na, gerai, - pagaliau sakau jam, - mes tą varlę iš- 
imsime. Paskirtu laiku paguldėme jį ant opracijost,3talo 
ir užmigdėme. Tada atnešėme gyvą varlę ir įdėjome į 
lėkštę, dar užpylę truputį kraujo. Kai indijonas atsibudo, 
jam parodėme tą varlę. Jis tuojau džiaugdamasis išėjo iš 
ligoninės ir daugiau nesiskundė varlės kvarkimu."

O vienas mano draugas štai ką pasakoja:
-- Man labai skaudėjo koją. Nepadėjo jokie vaistai, 

įsitaisiau lazdą, kad kojai lengviau būtų atsiremti. Bet, 
štai, kartą viename susirinkime kažkas, noromis ar neno
romis, mano lazdą pavogė. Sakau sau: - "Gal jam labiau 
skaudėjo, tegul naudojasi". -Na, išėjau be lazdos ir nusto
jo koją skaudėti".

Viena sena mnoterėlė kunigui per išpažintį pasakoja 
savo "griekus" buvusius prieš penkiasdešimt metų.

- Kam tu man tai pasakoji, - klausia kunigas, - juk 
tai buvo prieš penkiasdešimt metų?

- Taip, bet tai smagu prisiminti.
Ir pensininkai, jei galvotų apie praėjusius laikus, ma

žiau kreiptų dėmesį į savo dabartines "negales" ir jos 
sumažėtų. O antra, skųsdamasis savo ligomis tikrai jų 
nesumažins.

Marso ašies pakrypimas, lyginant su saules plokštuma, 
nevienodai perduoda saulės spindulių Marso ašigaliams. 
Temperatūra ant Marso labai skirtinga, palyginus su že
mės pemperatūra, nes jame nėra atmosferos, arba jį su
pančio oro sluoksnio, kuris supa mūsų žemelę. Antra, 
Marso traukos jėga yra silpna: pvz., jei ant žemės daik - 
tas sveria 100 kg., tai ant Marso jis tesvertų tik 38 kg. 
Marsas turi du palydovus - Deimos ir Phobos, kurie kėliau 
ja aplink Marsą ir jį apkeliauja per 7,5 vai.

1975 metais į Marsą buvo atlikti keli amerikiečių 
skridimai. Buvo nufotografuotas Marso paviršius, dulkių 
audros, esantieji jame krateriai. 1976 m. liepos 20 d. 
amerikiečių erdvės tyrinėjimo raketa VIKING I laimingai 
nusileido ant Marso, po jos sekė kita, kuri taip pat nusi
leido gretimai pirmosios. Raketų instrumentai išanalizavo 
Marso žemę, atmosferą, temperatūrą ir nufotografavo 
aplinką. Bet nerado jokių pėdsakų, iš kurių mokslininkai 
galėtų nuspręsti apie gyvybės buvimą Marse.

NAMŲ REMONTO
-$ 15.000 VAJUS

I
> REIKALINGA $.15,000

10.000

MALONŪS "NL" SKAITYTOJAI,- 

Prašome pasinaudoti žemiau 

5.000 esančia atkarpa ir jų 

atgal atsiųsti "NL" adresu:

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

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENJ NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS 

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

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

Adresas ........................................................................................ - •\

Siunčiu už "NL" PRENUMERATĄ 198 m........... dol.
"NL" NAMŲ REMONTO VAJUI ................  dol.
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toronto hi ... .
KANADOS LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ KULTŪRINĖ 
POPIETĖ

Stepas V a r a n k a

"The Chosen People" Kny
gos Istorija.

( tęsinys )

Gerai, kad mano pastan
gas rėmė kai kurie mūsę 
tautiečiai, o ypač žurnalis
tai - Steponas Varanka ir 
Stasys Prakapas. Jie mane 
stipriai rėmė morališkai 
ir net, reikalui esant, pri
sidėjo pinigais. Taigi, mes 
tryse ir įsteigėme lietuviš
ką leidyklėlę - "Alpha 
Book Publication", kuri šią, 
knygą ir išleido.

Išleido gerųjų mūšy tau- 
tiečiy, parapijy, kredito 
kooperatyvy ir Lietuvių 
Fondo aukomis. Lietuvių 
Fondas knygos išleidimui 
skyrė 2 stambias aukas- 
1983 m. ir prieš pat kny
gos išleidimą. Betgi pasku
tiniąją auką, pasikeitusi Fon
do vadovybė, atšaukė. Kai 
kurie tautiečiai šiuo Fondo 
elgesiu gerokai pasipiktino. 
Aš norėčiau pasakyti, kad 
pats Lietuvių Fondas buvo 
ir yra visiškai nekaltas. 
Jis yra be galo naudinga 
institucija mūsų tėvynei, 
o dalinai ir išeivijai. Jis 
yra visais atžvilgiais rem
tinas. Fondo vadovybė gal

r-»* r-» a »« a LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

6 % 40 dicnų.term indėl
6/6% vi 8 m£i>. term, indėlius
7 %.ūži rn term, indėlius 
7 % už 2 m. term, indėlius 
7% % už 3 m. term, indėlius 
7%% už GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai 
7/2% už pensijų planą

(variable rate)
7/2% už 1 m. term, pensijų planą 
7/6% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate) 
6%% už specialią taup. s-tą 
6 % už. taupymo s-tas 

5%-6% kasd. palūkanų sąskaita 
5%% už čekių s tas (dep.'

AKTYVAI VIRŠ_58 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame Iki $65,000 Ir mortgičlus Iki 75% (kal- 
nvlo tūrio Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2 Oūu. Asmenines paskolos mirties atveju apdraustos Iki 
$ 15,Otio Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginei perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los- (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VAI 4XOOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki t i.<l pu piety; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 •. >1 > , te iki k vai vuk.n o; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų tin pnsjr tiiiipjuvio menesiais šeštadieniais uždaryta)
BUS I INE; Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West.
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

Ir 532-1149 M6P1A6

TAI SKOLINKIS PIRMUTINIAME IR DIDŽIAUSIAME

TORONTO LIETUVIŲ

KREDITO KOOPERATYVE

'ARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8 
Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

T M

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind..............  6 %

180-364 d. term, ind..............  6'/2%
1 metų term, indėlius.......... 7 %
2 metų term, indėlius.......... 7 %
3 metų term, indėlius .......... 7’/4%
1 metų GlC-met. palūk........  73/4%
1 metų GlC-mėn. palūk........  71/4%
RRSP ir RRIF (pensijos) ..... 71/z%
RRSP-1 metų term, ind........  7'/z%
Specialią taup. s-tą .............  6'/4%
Taupomąją sąskaitą ...........  6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk. 6'/4%
Kasd. pal.čekių sąsk. iki 53/4% 

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

AKTYVAI VIRŠ 34 MILIJONU DOLERIU

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

nesuprato šios knygos tiks
lo, ar, kaip mums gana 
dažnai yra įprasta, pabijojo 
neišsiaiškintų pasekmių, 
o gal kieno nors ir pakurs
tyta, ankstesnį nutarimą 
panaikino. Mes gi iš bėdos 
išsiritome perpus sumažin
dami spausdinamos knygos 
tiražą, pasiskolindami trūks
tamą sumą pinigų ir skolą 
grąžindami iš lėšų, sutelktų 
už parduotas knygas. Taigi 
ne prieš kiekvieno fondo 
žmones mums nereikia nu
sistatyti, nes, turbūt, mes 
visi nesame tobulumo pa
vyzdžiai.

Dar reikia pasakyti, kad 
knyga jau yra išplatinta, 
žinoma, nemaža jos skaičių 
išdalinus veltui žymiesiems 
valdžios ir įstaigų pareigū
nams, ogi net ir paprastes- 
niems anglams, laikraščių 
redakcijoms bei šiek tiek 
seniesiems lietuviams. Toks 
buvo mūsų tikslas. Gavome 
nemažai padėkų žodžiu ir 
raštu.

Dabar rengiame naują 
knygą apie žydų gelbėjimą 
Lietuvoje. Ji gerokai už- 
kirs kelią žydams kaltinti 
visą mūsų tautą žydžudyste 
Jog leidimui, su kuriais te
ko kalbėti, visi pritaria,

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo .. 10)6%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 9)i%
2 metų .................... 9 T %
3 metų .................... 10 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 8%%
(variable rate)

PARAMA

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo........................  10’/z%
Sutarties paskolas

nuo......................... 10’/z%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų................... 9’/ž%
2 metų................... 93/4%
3 metų................... 10 %
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų.......... 91L°/o

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskol as iki $l5.000_ 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių irtaupymo sąskaitose. 

• entuziastas dr. LHeckas 
jau ir auką jos išleidimui 
yra įteikęs. Dėkojame dak
tarui labai.

Naujai kanygai mums 
labai trūksta medžiagos. 
Kas gelbėjote žydus, ar 
žinote, kas gelbėjo, būkite 
malonus parašyti "Tėviškės 
Žiburiams", arba "Alphai".

Prof. Romas VAŠTOKAS 

skaito paskaita.

Po Antano Gurevičiaus 
plataus pranešimo apie 
"The Chosen People" kny
gos audringą atsiradimą, 
apžvalgą-recenziją apie ją 
patiekė prof. dr. Romas 
Vaštokas.

Romas Vaštokas gimė 
nepriklausomoje Lietuvoje 
1935 m. Po baisią II-jo Pa
saulinio Karo audrą, kaip 
ir daugelis lietuvių vaiką 
su savo tėvais bei globė
jais vargo Vokietijos sto
vyklose...

Pasiekęs laisvąjį pasau
lį, baigęs vidurinį mokslą, 
studijavo Toronto universi
tete antropologiją. Vėliau 
studijas tęsė Columbia uni
versitete New York mieste. 
Daktaro laipsnį gavo 1970 
m. Šiuo metu profesoriauja 
Trent universitete Kanado
je. Universiteto vadovybe 
jam buvo pavedusi atlikti 
specialius mokslinius projek
tus. Prof.dr. Romas Vašto
kas 1970-1975 m. buvo ant
ropologijos departamento 
direktorius, Ontario Paliki
mo D-jos p-kas, Kanados 
Uolą Tyrimo D-jos p-kas 
ir keletos mokslinių grupių, 
direktorius. Prof. Vaštokas 
yra parašęs nemažai moks
linių straipsnų ir prisidėjęs 
prie knygos "Sacred Art 
of the Algonkians" knygos 
išleidimo apie indėnų ak
mens meną.

Prof. Romas aktyviai 
reiškiasi ir lietuvių visuo- 
m eniniame-ku lt Oriniam e- 
politiniame gyvenime. Jo 
straipsniai anglų spaudoje 
apie karo nusikaltėlių me
džioklę" susilaukia rimtų 
diskusijų. Prof. Vaštokas 
yra dažnai kviečiamas pa
skaitininku tautinių švenčių 
proga.

1984 m. prof.dr. Romas 
Vaštokas liberalų partijos 
Hastings-Frontenac apylin
kėje buvo išrinktas kandi
datu į Kanados parlamentą. 
Gaila, negavo reikiamo 
skaičiaus balsų; butume 
turėję pirmą lietuvį Kana
dos parlamente. Politika 

tai labai svarbi arena 
siekiant Lietuvai laisvės.

Prof.R. Vaštoko apžvalga 
apie "The Chosen People" 
knygą atpasakoja žurnalis
tas J.Varčius. Žiūr.3 psl.).

"NL" RĖMĖIO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:

R.Polišaitis, L.Adamavičius, P.Dikaitis.Mme P.Le- 
cours, R.Lapinas (2 m.), A.Viskantas, J.Gabrusevi- 
čienė, A.Blauzdžiūnas; M.Šniuolis;

RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
po $5,- J.Budrevičius. B.Keturakis, A. 

Rusinas;
PRENUMERATĄ IR AUKĄ:

$ 30,- A.Stalionis, $20,- R.V.Paukštaitis; K.Šimkus; 
po $10,-St.Ališauskienė, V.Verbyla, B.Pauparėlis, A.Staš
kevičius, A.Niaura; po $5,- A.Matusevičius, S.Janušonis, 
K.Dūda;

AUKOS:
$20,- J.Skučas; $10,- A.Šetikas: $5,- P.Regina (lai^ 

metus Spaudos baliaus loterijoje);
VISIEMS - nuoširdus AČIŪ.' "NL"

T auti n ių šokių an sambl i o Atžalyno” mokyto jos ir mokytoj ai. Is kai rė s: Marytė 
Hurst, Daiva Krivaitė, Zita Gurklytė, Raymundas Turūta, Vida Dovidaitytė, Vida

Vitkunaitė ir Aldona Zanderienė. Visos nuotraukos St. Varankos

SIBIRO TREMTINIŲ 
MINĖJIMAS

Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Toronto Apylin
kės Valdyba rengia Sibiro 
Tremtinių Minėjimą BIR
ŽELIO men. 14 d., sekma
dienį, Prisikėlimo Parapijos 
patalpose.

Paskaitą apie lietuvių 
tremtinius ir apie dabarti
nius politinius kalinius skai 
tys kun.K.Pugevičius.

Numatoma atitinkama 
menine programa.

NAUJA KANADOS LIETU
VIŲ FONDO TARYBA

Metiniame KL.F narių 
susirinkime buvo išrinkta 
12 asmenų į KLF Tarybą: 
H.Stepaitis, A.Bersėnas, 
dr. A.Pacevičius, R.Berse- 
naitė, inž.E.Čuplinskas, H. 
Lapas, P.Augaitis, V.Dargis 
dr.P.Lukoševičius, dr.P.Ce- 
pas, V.Pacevičius, P.Plei- 
nys.

Susirinkime dalyvavo 
76 atstovai. Su įgaliojimais 
ir dalyviais sudarė 358 bal 
sus. Susirinkime taip pat 
dalyvavo Stasys Baras 
iš Chicagos. Jis yra Lie
tuvių Fondo Amerikoje Vai 
dybos vice-pirmininkas.

Iš Montrealio į susirin
kimą buvo nuvykę Bronius 
Staškevičius, Danute Staš- 
kevičienė, Vincas Piečaitis 
ir dr.Petras Lukoševičius.

• "IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
SPORTAS 1944-1984" (re
daktoriai Čerkeliūnas-Kra- 
kevičius-Krašauskas) plati
nama knygų kioskuose ir 
per Sigitą Krašauską. Tai 
40 metų laikotarpį apiman
ti knyga, kuri turėtų būti 
įdomi visiems.
s TORONTO LIETUVIŲ 
GOLFO TURNYRAS vyks 
gegužės mėn. 16 d., 11 vai. 
Golf Haven aikštėje.

Šis turnyras yra sezono 
atidarymo turnyras ir visi 
goifininkai yra kviečiami 
jame dalyvauti.

Ilgametė, darbšti 

Toronto Lietuvių Namų 

šeimininkė ALDONA 
SKILANDŽIŪNIENĖ 

teikia informacija 
tautiečiui Jeronimui 

C i cėnui.

• JAUNŲ ŠEIMŲ išvyka į 
Toronto salas bus gegužės 
23 d.,šeštadienį. Visi vyks
ta laivais į Centre Island 
ir 1 1 vai.r. susitinka prie 
Children's Theatre.

Tėvai, kurių vaikai eina 
į Šeštadieninę Mokyklą, 
gali prisijungti 1 vai.p.p.

Nuo 2 vai. bus organi
zuoti žaidimai, rungtynės 
vaikams.

Vakare nuo 8:30 vai. 
išvyka su vakariene Second 
City teatre.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Jeigu lytų, išvyka į salas 
būtų sekmadienį. Daugiau 
informacijų gausite pas Ju
rą Bušinskienę tel:842-6524

• BIRŽELIO mėn. 7 d. Prb 
sikėlimo Parapijos Taryba 
rengia ATVIRĄ POSEDį 
suplanuoti sekančiu metu 
veiklai. Posėdis vyks Muzi
kos Studijoje, po 10:15 min 
pamaldų.

Kviečiamos visos jauno
sios šeimos dalyvauti ir 
prisidėti savo pasiūlymais 
prie 1987-88 metų veiklos.

e NEPAMIRŠKIME KARA
VANO

Prisikėlimo Parapijos 
patalpose TAUTYBIŲ KA
RAVANAS vyks birželio 
mėn. 19-29 d.d.

Lietuviai jame dalyvau
ja su paviljonu VILNIUS.

TALKA JAUNIMO 
KONGRESUI

JK Talkos Komitetas 
Kanadoje planuoja per į- 
vairius didesnius parengi
mus Toronte ir apylinkėse 
rinkti aukas prie Jaunimo 
Kongreso aukų stalų.

Pirmasis toks stalas bu
vo pastatytas per "Rugia
pjūtės" spektaklį Lietuvių 
Namuose ir buvo surinkta 
$400. Antrasis bus pasta
tytas per Kapinių Lankymo 
Dieną.

Prisikėlimo Parapijoje 
per Velykas Jaunimo sekci
jos suruoštų šokių pelnas 
yra paskirtas Jaunimo Kon
gresui.

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

ATEIK I LIETUVIŲ A.A. (Alcoholics Anonymous) 
GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE.

| (Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610 
Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

SKAMBINKITE tek; 487-5591

Lietuvių Namų 
Žinios

«> LIETUVIŲ NAMŲ BŪRE
LIS liepos men. 7 d., sek
madienį, kartu su ATŽA
LYNO tautinių šokių an
samblio Tėvų Komitetu ruo 
šia metinę gegužinę prie 
Toronto esančiame Clair- 
ville Parke. Platesnė infor
macija bus teikiama atei
tyje.

e LN POILSIO STOVYK
LA šiemet rengiama Tėvų 
Pranciškonų stovyklavietėje 
rugpjūčio men. 8-16 d.d.

Informaciją teikia ir 
registruoja V.Kulnys,tel: 
769-1266.
» GEGUŽES mėn. 10 d.,bu
vo surengti LN tradiciniai 
MOTINOS DIENOS pietūs. 
Kaip visada, dalyvavo di
delis skaičius svečių - šie
met jų buvo apie 400.

Motinos Dienos proga 
iškiliąja motina buvo pa
rinkta dr. Anysienė.

Minėjimui vadovavo ir 
pietums talkininkavo LN 
Vyrų Būrelis.

Buvę jaunimo kongresų 
dalyviai taip pat pasiryžę 
talkininkauti. Pauliaus Kuro 
iniciatyva Toronte, rugsėjo 
mėnesį vyks buvusių kong
reso dalyvių suėjimas. Prie 
jo organizavimo prisideda 
Laima Beržinytė, Gražina 
Ignaitytė ir Giedrė Čepai- 
tytė.

Buvusieji kongreso daly
viai prašomi pranešti savo 
adresus Pauliui Kurui (519) 
837-0780.

• "The Catholic Register" 
š.m.balandžio 18-24 d. lei
dinyje atspausdino informa
ciją apie Nijolę Sadūnaitę, 
kad esanti vienuole, 5 me
tus išsislapstė pogrindyje, 
buvo suimta, 2 valandas 
tardyta ir vėl paleista. Jai 
keliama byla už nesilaiky
mą sovietinių taisyklių.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Įsikūręs huosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ 
MOKAME UŽ: IMAME UŽ
indėlius (P.C.A.) ...... 3 % ne kiln, turto pask. 9.5%
santaupos ....................  4.75% asmenines paskolas! 1.25 %
kasd. palūkan. ui sant4.25% Nemokamas pilnas čekiu 
term, indėlius 1 m........7.75% patarnavimas
term, indėlius 3 m........8.50 % Nemokama nariu gyvybės
reg. pensijų fondo  6. % drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo 1 m. 7.75% dydį, iki $ 2.000 
90 dienų ind. 6.5 % Nemokama asm. paskolą
/min. $5,000/ drauda iki $25.000

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

Hamilton
POBŪVIAI- RENGINIAI

Artėjant vasarai ir kar
tu atostogų laikotarpiui, 
savo kolonijoje turėjome 
nemažai progų dalyvauti 
įvairaus pobūdžio rengi
niuose.

Kovo mėn. 3 d.LKMc- 
terų D-jos Hamiltono Sky
rius buvo suruošus puikų 
Blynų Vakarę, kuriame da
lyvavo gana daug tautiečiu 

•įvairaus amžiaus. Atrodė, 
kad skanūs blynai buvo 
valgomi su pasididžiavimu 
ir pasigardžiavimu. Vaišės 
buvo paruoštos labai pui
kiai ir pravesta tvarkingai. 
Blynų mėgėjai yra dėkingi 
jų kepėjoms, o gal ir ke
pėjams?

Kovo men.8 d. vietos 
lietuvių skautai buvo suren
gę Kaziuko Mugę. Joje 
taip pat dalyvavo daug lan
kytojų. Jie turėjo progos 
nusipirkti lietuviško sti
liaus riestainių, laimėti kę 
nors loterijoje ar nusipirkti 
kokį daiktelį ir pasivaišinti 
vienę kartę metuose jauni
mo parengtose vaišėse.

Kovo mėn. 15 d. vyko 
vietos parapijiečių susirin
kimas. Jo metu buvo išrink
ta Parapijos Taryba iš šių 
asmenų: K.Bungardo, D.Ens- 
kaitienės, V.Gelžinio, dr.V. 
Kvedaro, J.Krištolaičio,
A.Liaukaus, A.Mikalausko, 
J.Stankaus, I. Vasiliauskie
nės ir E.Vindašienės.

Kovo mėn.22 d. LKMo- 
terų D-jos Hamiltono Sky
rius surengė adv. A.Pacevi- 
čiaųs iš Toronto paskaitę 
apie valdžios įstatymo pa
keitimus šeimos testamen
tuose ir palikimus gimi
nėms Lietuvoje. Paskaitoje 
dalyvavo gana daug tautie
čių, Į klausimus svečias iš
samiai ir aiškiai atsakinėjo. 
Šalia to, buvo paminėta

VALYKLA
SPECIALYBĖS:

• BATU TAISYMAS
• DRABUŽIŲ PERSIUVIMAS
• ADYMAS AUDIMU
• MARŠKINIŲ SKALBIMAS
• užuolaidų valymas
• SAUGOJIMAS (STORAGE/
• zomSas
495-90© AVENUE, LaSalle
365-1 "1 43

7661 A CENTRALE, LaSalle

2955 ALLARD, Ville Emard 
766-2667

1987. Y. H 

ir Deschenes Komisijos dar
bai.

Balandžio mėn. 5 d. 
baigėsi Parapijos rekolekci
jos, užtrukusios apie savai
tę laiko, jas pravedė sve
čias iš Washington'o, kun. 
dr. T.Žiūraitis, O.P.

Balandžio mėn. 5 d. 
Scott Parko Gimnazijos 
Auditorijoje vyko Dainų 
Koncertas, kuriame dalyva
vo čekoslovakai, estai, lat
viai, lietuviai ir lenkai. 
Kiekviena tautybė dainas 
dainavo savo kalbose. Lie
tuvius atstovavo mūsų Para 
pijos Choras, vadovaujamas 
D.Deksnytes-Powell, akom
panuojant muz. J. Govedui

Kiekviena tautybė pa
dainavo po penketų daine
lių. Jų grožį sunku vertinti 
objektyviai, nesuprantant 
kalbos.

Lietuviams daugiausiai 
patiko musų choro dainos, 
kurios buvo sudainuotos 
labai puikiai. Reikėtų pri
minti, kad mūsų choro ir 
išorinė išvaizda atrodė la
bai puikiai: gražiai išsiri
kiavę scenoje ir gražiai 
apsirengę, kad ir ne tauti
niais rūbais. Pagarba jiems.

Šios rūšies koncertas 
čia įvyko pirmę kartę. Jis 
buvo rekomenduotas kultū
rinių reikalų viršininkams 
per čekus.

Vasaros metui esant 
čia pat už durų, atėjo lai
kas galvoti apie atostogas 
ir poilsį. Reikia manyti, 
kad šiais metais nemažai 
mūsų tautiečių vyks ir į 
Lietuvę aplankyti savo gi
minaičių bei prietelių. Kita 
gi dalis vyks Romon pasi
matyti su Šv. Tėvu ir at
švęsti Lietuvos Krikšto at
naujinimo 600 m. sukaktį. 
Linkėtina gražios sėkmes 
visiems.

Zigmantas

florida
LB FLORIDOS APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Šių metų gegužės mėn. 
1 ir 2 d.d. St. Petersburgo 
lietuvių klube įvyko LB 
Floridos Apygardos suva
žiavimas. Suvažiavimo 
pradžia gegužės mėn. 1 d. 
penktadienį, 11 vai. ryto.

Po trumpų pranešimų, 
buvo aktualių išeivijos 
problemų svarstymo simpo
ziumas, kuriame paskaitą 
skaitė prof. dr. Pranas 
Zunde, atvykęs iš Atlantos. 
Ko-referentu ir simpoziumo 
vadovu buvo Rimas Česo- 
nis, taip pat iš Atlantos. 
Po simpoziumo - pabendra
vimas prie kavos.

Gegužės mėn. 2 d., 
šeštadienį, 4 vai. p.p.
buvo rengiamas suvažiavi
mo banketas lietuvių klube. 
Programą atliko soliste Ona 
Šaleiūnienė iš Juno Beach; 
taip pat dainavo Ona Ado
maitienė ir Genė Belec
kienė, kurių duetui akorde
onu pritarė Jonas Adomai
tis - visi iš Sunny Hills. 
Stasys 3uozapavičius iš St 
Petersburgo skaitė feljeto
ną. Po programos - karšta 
vakarienė ir šokiai.

• Floridos Amerikos Lie
tuvių Klubo kultūros sekci
ja š.m. balandžio mėn. 4d. 
surengė klube kultūrinę po
pietę, susidedančią iš trijų 
dalių - instrumentalistų 
koncerto, M. Tūbelytės- 
Kuhlmanienės naujai išėju
sios knygos "įsibrovėlė" 
pristatymo St. Petersbur- 
giškiams ir tos pačios 
rašytojos-dailininkės pa
veikslų parodos atidarymo.

Koncertuoti šį kartą 
buvo pakviestos jaunosios 
kartos atstovės - Ilona ir 
Kristina KUPREVlClŪTĖS 
iš Cleveland1 o. Kristina 
groja fortepijonu, o Ilona 
-trompete. Abidvi viešnios 
savo srityse yra profesiona
linio lygio, todėl koncertas 
nors ne dažnai girdimo 
ęąstątp ir sąskambio, buvo 
įdomus ir gerai atliktas; 
grojami J. Haydn'o, J. 
Porret, C. Saint Saė'ns, P. 
Gabay kūriniai praskambė

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1 osv

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

❖
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Gegužės 8
Gegužės 21
Gegužės 28
Birželio 8

Birželio 29
Liepos 9
Liepos 17
Rugpjūčio 6

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

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

pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

KELIONĖ I ROMA - BIRŽELIO 24 - LIEPOS 2 * b

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

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

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

PATARNAVIMAS - GREITAS IR TIKSLUS !

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

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

jo turtingai, su įsijautimu.
Su naujai iš spaudos 

išėjusia M. Kuhlmanienės 
kanyga "įsibrovėlė" susirin- 
kurius supažindino Dalila 
Mackialienė, pati visuome
nininke, režisierė ir rašyto
ja, neseniai išleidusi savo 
romaną "Beržas už lango". 
Prelegentė savo neištęstoje, 
bet visapusiškoje apžvalgo
je aptarė knygą, pačią au
torę, jos nueitą kelią ir 
priežastis, privedusias 
prie "įsibrovėlės" parašymo. 
Pasidžiaugė, kad šiais 
Spaudai sunkiais laikais at
siranda naujų žmonių, ku
rie 'rašo, nors būti lietu
viu rašytoju yra labai 
nepelninga.

Stasys Vaškys nuotaikin
gai paskaitė novelę "SmulK 
menos" iš naujai išėjusios 
knygos.

Atidarydama paveikslų 
parodą, dail. dr. Aldona 
Valienė trumpai nupasakojo 
M. Kuhlmanienės atsieki- 
mus tapyboje, kartu išvar
dindama parodas, kuriose 
dailininkė viena ar su ki- 

* tais dalyvavo.

M. Tūbelyte-Kuhlmanienė 
savo kalboje padėkojo 
klubo kultūros sekcijai už 
šios gražios popietės su
rengimą. Pareiškė, jog ji 
yra labai patenkinta, kad 
gali ir tapyti, ir rašyti - 
kai vienas nusibosta, gali 
ma imtis kito.

Vakarą pradėjo, koordi
navo ir padėkos žodžiu 
menininkams ir svečiams 
užbaigė klubo kultūros 
sekcijos pirmininkė R. 
Mikailienė.

• LŠST Romo Kalantos 
šaulių kuopa rengia Romo 
Kalantos 15-kos metų mir
ties minėjimą š.m. gegu
žės mėn. 14 d. 3 vai. p.p. 
lietuvių klube. Programoje 
dr. kun. E. Gerulio paskai
ta ir meninė dalis, kurią 
atliks muz. Mateikos vado 
vaujamas vyrų vienetas. 
Po programos - kavutė.

Gegužės mėn. 17 d. 1 
vai. p.p. iškilmingos pamal
dos Šv. Vardo bažnyčioje, 
Gulfporte. Visus kviečiame 
atilankyti į minėjimą ir 
pamaldas. Kuopos Valdyba

Rugsėjo 6
Rugsėjo 3
Rugsėjo 17
Spalio 26

ALL SEASONS TRAVEL, B.D.
Visais kelionių reikalais 
bet kur pasaulyje skambinti:

Tel. 533-3531

s Padėka |
ra Hra rara ra
§ Kristina Simonelienė, Šv. Kazimiero para- ra
g pijos vardu nori padėkoti visiems meninininkams, ra 
S dailininkams, modeliams, šeimininkėms, komiteto ra 

nariams ir bei jų žmonoms ir visiems kitiems, g 
kurie prisidėjo darbu ir pyragais, o ypatingai g 
Tony Yaunish, kuris prisidėjo kelių dienų darbais g

ra ruošiant Meno Parodą - _ g
ra ’ K.Š. rara ra

e Balandžio mėn. 12 d. 
klube pietus gamino vetera
nų ir jaunimo tautinių šo
kių grupės. šoKėjai rengia
si kitais metais dalyvauti 
Tautinių Šokių Šventėje 
Hamiltone, todėl išnaudoja 
kiekvieną progą užsidirbti 
kelionei pinigų. Kadangi 
tai buvo Verbų sekmadie
nis, tai ir salė buvo atitin
kamai papuošta - stalai 
apdengti staltiesėmis, o 
scenos priekyje pastatyta 
graži puokštė spalvingų 
Vilniaus verbų /paskolino 
E. Kačinskienė/. Apie 
verbas, jų kilmę ir papro
čius Lietuvoje enciklopedi
nių žinių susirinkusiems 
patiekė A. Kamiene, kuri, 
būdama tautinių šokių va
dovė, vadovavo ir maisto 
gamybai.

montreal
DAINUOJA PER AMŽIUS 
LIETUVIAI... 
("Nepriklausomos Lietuvos" 
Spaudos Baliui praėjus)

Š.m.gegužės 2 d.įvyko 
metinis "nepriklausomos 
Lietuvos" laikraščio balius. 
Esant giedriam bet vėso 
kam orui, svečių prisirinko 
pilnutėle sale, nežiūrint 
jau 3-ią savaitę besitęsian
čio miesto transito streiko- 

Laikraščio administraci
ja ir valdyba pasistengė 
montrealiečiams patiekti 
vėl kitę įdomią programą, 
kurios svečiai laukė su pa
kiliu entuziazmu.

Programa buvo pagaliau 
atidaryta valdybos p-ko 
Juozo Siaučiulio. maždaug 
pusvalandžiu vėliau, negu 
kad buvo numatyta skelbi
me. Buvo prisiminta nese
niai Toronte mirusi viena 
iš pirmųjų "NL" redaktorių 
rašytoja, visuomenės veikė
ja Marija Aukštai- 
t ė. Taip pat buvo supažin
dinti iš toliau atvykę sve
čiai- torontiečiai, iš Flori
dos, iš Suvalkų Trikampio, 
Kingstono.

Sekė meninė programa, 
kurią atliko svečiai daini
ninkai iš Toronto su mums 
jau kartą čia Montrealyje 
dainavusiu, neseniai iš Lie
tuvos atvykusiu jaunu mu
ziku- vokalistu - Vaclovu 
Poviloniu. Kiti du vokalis

GUY <i 
RICHARD 
ROOFER COU VREUR

7725 George LaSalle
^eriousios patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuvi am s patarnauja.
Darba atlieka sqlininaai : r prieinamomis kainomis.
Stogo dengimui ar tai 'r ui skambinkite : 364-1470

tai- tai Valdas Samulevi- 
čius, gimęs ir mokslus išė
jęs Lenkijoje ir Vytautas 
Spudulis, tik pernai aplei
dęs Montrealį. Taigi, šis 
naujas dainos vienetas yra 
tikrai įdomus tiek savo su
dėtimi, tiek pobūdžiu.

Šios grupės referentas 
ir koordinatorius buvo V.Sa- 
mulevičius. Jis savo lakiu 
žodžiu ir sąmojumi supažin
dino su kiekviena daina 
ir dainininku.

Jie savo net 16 dainę 
programą poradėjo su "Vy
rai, užtrauksim linksmą 
dainę". Dainavo trio, patys 
pritardami elektrinėmis gi
taromis. Toliau sekė "Lie
tuva", atlikta solo V.Povi- 
lonio, pačiam pritariant 
akordeonu. Sielą veriantys 
dainos žodžiai sujaudino 
nevieną. Po to jis dainavo 

Aš moju tau"- atrodo, 
jo paties suaranžuota.

Sekančias dvi dainas 
atliko duetu V.Povilonis 
su V.Samulevičium. Pirma - 
"Sužvengs žirgeliai lau
kuos" ir kita - "Motina 
ir Tėvynė", kur refrenas, 
"nerasi motinos antros", 
nevienam ašarą išspaudė.

Po to vėl V.Povilonio 
2 solo: "O tas dulkėtas 
traukinys", kuriuo važiavo 
tremtinių, o vėliau jaunų 
lietuvių rekrūtų būriai, kur 
nors į Tolimus Rytus, o 
gal į Afganistano skerdy
nes. Kita daina- "Einu per 
žemę".

Aštuntas kūrinys buvo 
atliktas trio- "Gromatėlę 
parašiau, parašiau", o kiti 
du - "Matau tave" ir "Tu 
ateik" buvo atlikti duetu 
V.Povilonio ir V.Spudulio, 
jiems patiems palydint gi
taroms.

Vienuoliktą ir dvyliktą 
dainą atliko vėl Vacys 
solo: "Žuvėdros skrenda
ant bangų" ir "Laimės žie
das", prieš tai V.Samulevi- 
čiui padarius gana sąmojin
gą įvadą.

Dabar gi priartėjo vi
siems žuvautojams aktuali 
daina:"Esu daug matęs,daug 
regėjęs", atliktas visų trijų 
vyrų. Čia jie gyrėsi pagavę 
net pusantro metro ešerį, 
kuris nelindo pro duris, 
sukeldami salėje, juoko Šir
mulį.

Keturioliktoji kompozi
cija buvo atlikta duetu-

( nukelta į 8 psl............ )

I



j.

montreal
MIRUSIEJI:

• MAC1KAS Juozas, 54 
m.mirė. Palaidotas iš Šv. 
Kazimiero Parapijos bažny
čios.

Liko žmona Elena ir 
sūnus Petras, duktė Albina 
2 vaikaitės ir 4 seserys. 
Užuojauta artimiesiems.

• GEGUŽĖS mėn. 17 d. šau
liai renkasi punktualiai 2 
val.p.p. prie kapinių koply
čios. Dalyvaus ir kapelio
nas.

Jei kas ta proga norėtu 
pašventinti paminklų,pra
šomi pranešti kapelionui.

• M. GLOBYS su žmona, 
praleidę 6 mėnesius atostogų 
Floridoje, sugrįžo į Mont- 
realį, besidžiaugdami, kad 
dabar ir čia gražu ir ma
lonu.

e STANKEVIČIŪTĖ Livija, 
V.ir L. Stankevičių duktė., 
susižiedavo su Algiu BOBE
LIU, dr.K.ir A.Bobelių sūnu
mi. __ _______________
(.......atkelta iš 7 psl.)
DAINUOJA PER....................
"Kur tas šaltinėlis" (kurių 
man pačiam teko dainuoti 
Marijampolės gimnazijoje 
1941-42 metais) V.Povilonio 
ir V. Samulevičiaus.

Pagaliau, programai ei
nant prie pabaigos, Vacys 
vėl savo skardžiu tenoru 
užplėšė dainų "Traukinyj", 
kur man įstrigo žodžiai "vi
sad mums švies žvaigždės, 
švies".

Galiausiai, visi trys vy
rai užtraukė "Per amžius 
dainavo lietuviai, sustoję 
ant Vilniaus kalnų". Kadan
gi ši daina yra parašyta 
daugiau mūsų liaudies su
tartinės formoje, jai prita
rė ir dalis klausytojų.

Tai buvo mums, mont- 
realiečiams visiškai naujo 
žanro rečitalis, pynės dainų 
išskirtinai sukurtų pokario 
Lietuvoje, kurias atsigabe
no ar net iš naujo atkūrė 
šis jaunas ir gabus muzikas 
-vokalistas Vaclovas Povi
lonis.

Po gerai paruoštos 
karštos vakarienės, aptar
naujant mūsų šaunioms "Pa
vasario" choro mergaitėms, 
rengėjai patiekė mums kitat 
staigmenų. Salės viduryje 
pasirodė profesionali pramo 
ginių šokių pora. Jie atliko 
dviejų dalių programėlę. 
Pirmojoje abu buvo apsi-

H. Nagio ir A. Stankevičiaus
$ KANTATOS PREMJERA

f)
| KRYŽIŲ IR RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA
g įvyks š. m. GEGUŽĖS mėn. 23 d. 3 vai. p.p.
1 ŠV. KAZIMIERO ŠVENTOVĖJE

g 3426 Parthenais St. » Montreal.

PROGRAMOJE: Jungtinis Montrealio A.V. choras;
Šv. Kazimiero par. choras,

S' merg. choras "Pavasaris’’,
’’Gintaro ’’ ansamblio daininkai ir
viešnios iš Ottawos merg. dainos vienetas "Ramunėlės" ž

$) SOLISTAI: G. Čapkauskienė, S. Žiemelytė, V. Verikaitis, A. Keblys.

g) PALYDI: Simfoninis orkestras, Zg
Vargonais: Mme M. Roch, Y
Vyriausias dir.-kompozitorius A. Stankevičius (JĮ

AUKA suaugusiems $10.- (f
» VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI studentams ir jaunimui $5.-
Y 600 m. L. KRIKŠČIONYBĖS SUKAKTUVINIS K-TAS MONTREALYJE §

MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI virs $ 21,000.000; REZERVAS virs $ 750,000

MOKA UŽ:
CERTIFIKATUS ... 8 % TAUPYMO —special .. 5’4 %
TERM. INDĖLIUS:

7)4%
TAUPYMO - su Gyv, dr. 5 %

1 metų.............. . TAUPYMO— kasdieninės 4’/2 %
180 d.- 364 d......... 7 % EINAMOS ....................... 4/2 %
120 d. -179 d. ... 6’/2 % PENSIJŲ - RRSP term. 8’4 %

30 d.-119 d. ... 6’4 % PENSIJŲ- RRSP taup. 6 %

IMA UŽ:
NEKILN. TURTO nuo 9/2%, ASMENINĖS nuo 10%%

Suaidėjo, sutratėjo lotynų 
Amerikos muzikos ritmai. 
Šokėjai sklande, laviravo 
staigiais, vikriais judesiais 
po visų Šukio erdvę.
Dauguma vyrijos stebėjo 
šokius stovėdami, idant ge
riau matytų...

Po koncerto, šokių ir 
loterijų, tas pats Vaclovas 
Povilonis pačiupo savo a- 
kordeonų, užkopė ant see - 
nos ir prie garsiakalbio už
vedė visa eilę sųmojingų 
sutartinių, masinių dainavi-

Chicagos, liepos mėn. 18- 
31 d. d.

Tai labai naudingas se
minaras norintiems pagerin 
ti lietuvių kalbos mokėjimą.

Seminaro kiti dėstytojai- 
Antanas Klimas, Violeta 
Kelertienė, Vytautas Kavo
lis, Ben.Mačiuika,Rimvydas 
Šilbajoris ir kun. J.Valinys,

Seminaro mokestis api
ma pilnų pragyvenimų su 
privačiu kambariu, maistų 
ir mokslų.

Registruotis sekančiu 
adresu:

Lituanistikos Seminaras: 
5620 So.Claremont Avė., 
Chicago, ILL, 60632,USA «

FANTASTIC full or part time opportunity, $1000.- 
per month for only 3 placements / training provided/ 
market the best ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. 
Call Mr. Chaplain, Tel.: 481-6580.

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE”

KASOS VALANDOS

1475 De Seve

Pirm. Antr. Tree. 9:00-3.00 
Ketvirtadieniais 12:00-8:00 
Penktadieniais 10:00 — 6:00 
Sekmadieniais 10:30 - 12:30

Ro semonr Sv. Kazimiero

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

10:30-12:30 i

Vasaros sezono laiku nuo GEGUŽĖS 15 d. iki SPALIO 15 d. | 
SEKMADIENIAIS “LITAS’1 bus uždarytos

mų. O, tas Vacys. Jis yra 
tikras scenos vilkas, speci
alistas, išjudindamas dainon 
kiekvienų, galintį dainuoti, 
ar ne...

Pagaliau, kaip ir kiek
vienas geras dalykas nesi
tęsia amžinai - turėjo pri
eiti prie pabaigos. Negi 
dainuosi visų naktį?...Taip 
baigėsi vėl kitas nepapras
tai malonus subuvimas,šio
je jau daug visokiausių
koncertų mačiusioje Aušros 
Vartų Parapijos auditorijoje.

Mes tave, Vaciau, ilgai 
ir mielai prisiminsime, y- 
patingai tas masines visos 
salės sutartines, kurias tik 
tu vienas sugebėjai taip 
entuziastiškai pravesti.

O kaip būtų smagu vėl 
kada nors padainuoti, saky
sim, dainų apie" berniokų 
iš Suvalkijos lygumų", ku
riais mes abu esame...

D.N. Baltrukonis

» Dr. MAZILIAUSKIENĖ 
Ilona ir šiemet dėstys Li
tuanistiniame * Seminare, 
kuris vyks Mt.Assisi patal-

Dodge Chrysler
Camions Dodge Trucks

LASALLE 
AUTOMOBILE INC.

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

1050 Lapierre
366-7818 coin La Vėrendrye

entrepreNeur ELECTRICAL
ĖLECTRICIEN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
1O2A, ALLION
LASALLE,QUĖ. H8P2C5 ltL:

PASTATŲ KANALIZACIJOS VALYMO SPECIALISTAS (CMG) 

ir VAMZDŽIŲ (PLUMBING) TVARKYMO
REGISTRUOTA [STAIGA

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

RESTORANAS
KOSCflS

Įvairūs gėrimai

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

Priėmimų salė 2-me 'aukšte, talpina apie 120 asmenų, 
tinkama banketams, vedyboms ir kitiems susibūrimams.

6201 Bannantyne, Verdun h4h ij4 .
(coin Allard corner)

768-2707 - 768-9189

D.N. BALTRUKONIS 
1MMEUBLES - CLASSIC INC.

lW«r Nekilnojamo Turto visapusiškas patarnavimas * *t»k I»*»“
PIRKIMAS - PARDAVIMAS

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

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

rengę saloniniais drabužiais; 
vyriškis tamsiai frakuotas, 
o jo partnerė- ilgoje bran
gioje suknioje. Antroje da
lyje - vyriškis pasiliko 
toje pačioje aprangoje, kai 
jo grakštaus sudėjimo part
nerė pasirodė galima saky
ti, minimalėje aprangoj.

Dr. Jonas MALIŠKA
ir 

Dr. Michel WINN 
D.D.S.

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

Tel. Bus: 866—8235 
Namų: 761-4675

pose Lemont, ILL, netoli

Dr. PHILIP STULGINSKĮ
D.D.S.

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

Tel.: 364-4658

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

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

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

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

Tel.:- 366-9745 ir 365 - 0505

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

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

Tel.:, 931-4024

Notarai

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

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

8 psl.

• GJteaux • Biscuits
• Gflteaux au fromage
• Pam • Catė
• Metlleurs beignes

(Ponchki)

WAWELLENKŲ CUKRAINĖ
• įvairūs pyragaičiai
• Spurgos
• Sausainiai
• Aguoniniai ir kitokie 

pyragai

2524. Ontario E.. Mtl 524-3348

PRISTATO VESTUVĖMS IR KITOMS PROGOMS

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

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

ATDARAS T DIENAS PER SAVAITĘ.

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

PETRAS ADAMONIS Tel LTS“ 
C. I. B.

GAISRAS ’ AUTOMOBILIAI ’ ATSAKOMYBĖ * GYVYBE

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD- MONTREAL, QUE. Ii iX 1L7

STANDARD PETER S 0 D 0

profesiniai patarnavimai finansų reikalais; 
Annuities, R.R.S.P., Life Insurance, Group Pension, 
Finansų ir mokesčių planavimas .

4150 St. Catherine St. West, Suite 330 Tel. Bus.: 937-4294 
Westmount, Quebec H3Z 2Y5 Res.: 255-5579

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

Kailių Siuvėjas 
767-6183 dabar pakeistos į : 288-9646

• Taisau ir remodeliuoju
• Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre, Suite 500 A 
Montreal, P.Q. &H3A 2G6________Tel: 288-9646

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & C0TĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY
P H OTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

5220 Queen Mary Rd. Suite 8
TONY LAURINAITIS

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

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

APDRAUSTAS.
SAVININKAS: John OSKOWICZ

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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