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Kaulai ssiLikici
Vakarų pasaulis š. m. birželio 6 dieną prisiminė są

jungininkų kariuomenės išsikėlimą Europoje, Norman
dijos pakraščiuose. Ten susirinko valstybių galvos pa
minėti ano istorinio įvykio keturiasdešimtmečio. Ame
rikos, Kanados ir Europos televizijos tinklai rodė Pran
cūzijos pakrantes, nuklotas tūkstančiais kryžių, liudi
jančių jaunų karių žūtį kovoje prieš hitlerinę tironiją. 
Tie kryžiai kartu yra ir pergalės ženklai, primenantys 
pasauliui, kad laisvės kaina yra matuojama gyvybės au
kos mastu. Tie gausūs kryžiai yra Vakarų pasaulio ženk
lai, primenantys birželinį laisvojo pasaulio žygį, kuris 
turėjo atnešti laisvę visai Europai. Deja, iš rytų atkilo 
kitas žygis, taip pat rengtas laisvės vardu, bet jis nešė 
naują, dar baisesnę vergiją. Kai per Vakarų Europą žy
giavo iš JAV ir Kanados atkilusios laisvės armijos, per 
Rytų Europą veržėsi brutalios vergijos kariuomenė. Ir 
taip Europa buvo padalinta tarp dviejų jėgų. Praėjo ke
turi dešimtmečiai, bet frontas nepasikeitė. Europoje 
ginklai nutilo, karas pasibaigė, bet taika neatėjo. Ji ne
gali ateiti, nes tarp laisvės ir vergijos darna neįmano
ma. Ginklus pakeitė diplomatų kovos konferencijų salė
se, bet ir ten taika nesirodo. Ir kol sovietinė vergija ne
bus pakeista laisve, tol taika bus tik negyvas žodis.

BIRŽELINIS vakariečių žygis prieš tironiją mums 
primena kitą žygį, būtent sovietinį, kuris žiauriai 
palietė Baltijos valstybes — Estija, Latviją, Lie

tuvą. Jis atnešė ne tiktai vergiją, bet ir tautų naikinimą. 
Kai vakariečiai planavo laisvės žygį, rytiečiai jau veržė
si į Baltijos kraštus. Kai vakariečiai pradėjo vykdyti su
planuotą užmojį, sovietiniai rytiečiai jį panaudojo vergi
jos žygiui. Kai vakariečiai žygiavo nešdami laisvę, sovie
tai, prisidengę apgaulingu laisvės vardu, nešė pavergian
tį sunaikinimą. Jie šimtais tūkstančių baltiečių trėmė į 
Sibirą, gabeno į sunaikinimo lagerius. Ten žuvo daugy
bė mūsų žmonių. Sibiras yra nuklotas mūsų tautiečių — 
tėvų, motinų, brolių, seserų kaulais. Su pagrindu yra sa
koma, kad pvz. Norilsko miestas pastatytas ant baltiečių 
kaulų. Retas kapas susilaukė kryželio ar kitokio ženklo. 
Daugybė tautiečių buvo palaidoti Sibiro plotuose kąip 
nežinomi tremtiniai bei kaliniai. Vakariečių kapuS Nor
mandijos pakraščiuose puošia balti kryžiai, bet mūsų 
tautiečių kapų Sibire nepuošia jokie ženklai, išskyrus 
išimtis. Net daugumos jų kapai yra nežinomi. Sunaikin
ta ne tiktai jų laisvė, bet ir jie patys, net jų pėdsakai. Tai 
rytietiškos tironijos aukos. Kai vakariečiai rengia savo 
žygio dalyvių pagerbtuves, organizuoja plataus masto iš
kilmes, prisimena laisvės žygio herojus, — mes liūdime, 
nes mūsų herojai lieka ne tiktai nepagerbti, bet ir pa
vergti bei sunaikinti be jokių pėdsakų.

AR TAI paskutinis dramos veiksmas? Anaiptol! Pa- 
Z-X šaulio drama rieda vjs tolyn veiksmas po veiksmo.

Toje dramoje pradeda vis garsiau šaukti ne tik
tai akmenys, minimi Sv. Rašte, bet ir kaulai, t.y. Sibiro 
plotų kaulai. Jei vakariečių karių kapūs puošia balti kry
žiai, kalbantys jų vardu, tai Sibiro kaulai šaukte šaukia 
apie įvykusią tragediją, kurios kaltininkas yra sovieti
nis komunizmas. Sunaikinimas šimtų tūkstančių nekal
tų žmonių Sibire ir kituose Rusijos plotuose yra stipriau
sias liudijimas prieš komunizmą. Jei socialinė bei poli
tinė sistema vykdo masines žudynes, pasmerkia pati save 
išnykimui arba sunaikinimui. Hitlerinės tironijos vykdy
tojus pasmerkė tarptautinis Niurnbergo teismas. Komu
nistinę sistemą pasmerks pasaulio teismas. Moralinėje 
srityje jis jau yra pasmerktas. Tai žingsnis į teisinį pa
smerkimą, kurio taip bijo Kremliaus vadai. Jie gerai at
simena galingųjų nacionalsocializmo ir fašizmo vadų li
kimą, kurių teisinį pasmerkimą visų pirma lėmė mora
linis pasmerkimas pasaulinėje plotmėje. Dėl to komu
nizmo vadai šiandieną bijo kaulų šauksmo, kuris jau pa
siekia pasaulio opiniją įvairiais kanalais. Tai šauksmas, 
kuris kalba apie didįjį komunistinės sistemos nusikal
timą. Tokio milžiniško masto nusikaltimas negali pra
eiti nepastebėtas. Visų nusikaltimų pasekmė yra propor
cinga bausmė.

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Rinkimai ir pranašystės
Rinkiminis liberalų partijos 

vado vajus pasibaigė penktuo
ju kandidatų susitikumu To
ronte, viešomis diskusijomis, 
pažadų atskleidimu. Nors ofi
cialiai jis buvo skirtas vadą 
rinksiantiems partijos atsto
vams, iš tikrųjų buvo nukreip
tas į visus kanadiečius, kurių 
laukia artėjantys parlamento 
rinkimai. Penkios viešos paža
dų diskusijos buvo surengtos 
penkiose Kanados vietovėse.

Iš septynių kandidatų tik du 
turi rimtą galimybę iškopti į 
partijos vadus — politikon grį
žęs J. Turneris ir dabartinis 
energijos išteklių ministeris 
J. Chretienas. Iš visko matyti, 
kad birželio 16 d. naujo vado 
rinkimuose daugiausia balsų 
gaus J. Turneris, antroje vie
toje palikdamas J. Chretieną. 
Tačiau pirmas balsavimas J. 
Turneriui greičiausiai neat

neš reikiamos balsų daugu
mos. Tada paaiškės į kurio kan
didato pusę sekančiuose bal
savimuose nukryps atstovų 
dauguma. Atrodo, daugiau ga
limybių tapti vadu turi J. Tur
neris, 1975 m. pasitraukęs iš 
valdžios ir politikos, neatsa
kingas už ekonominį Kanados 
kritimą, atnešusį rekordinį 
liberalų partijos populiaru
mo nuosmukį kanadiečių ei
lėse.

Partijos vado rinkimai pa
prastai išjudina nuomonių pa
kitėjimą, nes įtakos turi kandi
datų į vadus pažadai. Rekor
dinį populiarumo padidėjimą 
opozicinei konservatorių par
tijai atnešė B. Mulroney iš
rinkimas į vadus, o dabar pra
sidėjo liberalų atkutimas, 
susietas su jų naujo vado rin
kimu. Nuomonių pakitimai vi- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

KLB delegacija pas Kanados ambasadorių Jungtinėse Tautose Niujorke 1984. V. 11. Iš kairės: Juozas Danys, 
Dainora Juozapavičiūtė, ambasadorius Gerard Pelletier, Algis Pacevičius, Joana Kuraitė-Lasienė

Baltijos valstybės ir Jungtinės Tautos
Galimybės iškelti 

i
J. V. DANYS

PLB visuomeninių reikalų 
komisijos iniciatyva 1984 m. 
gegužės 11-12 d.d. Niujorke 
įvyko PLB,. JAV-LB, KLB, 
PUS, JAV-US ir KUS visuo- 
meninių-politinių studijų sa
vaitgalis.

Vienas tokių studijų tikslų 
yra. išgirsti vyriausybių ir vie
šųjų institucijų atstovų nuo
mones bei pažiūras mums rūpi
mais Lietuvos reikalais. Toli 
gražu nepakanka tuos klausi
mus nagrinėti tik savo tarpe, 
nors ir labai išsamiai, nes ky
la pavojus nustoti realybės pa
jautimo, pamiršti, kad uždaro
je aplinkoje viskas sukasi ra
tu. Reikia žinoti ką amerikie
čiai, kanadiečiai ir kiti mano 
apie mūsų problemas, mūsų 
siekimus, nors tos nuomonės 
gali būti ne tokios, kokių mes 
norėtume ar tikėtumės.

Vienas pagrindinių šios stu
dijinės konferencijos tikslų 
buvo panagrinėti galimybes 
Europos parlamento rezoliuci
ją ar panašią į ją pravesti Jung
tinėse Tautose.

Jieškoma kelių
Europos parlamentas 1983 

m. sausio 13 d. priėmė baltie- 
čiams palankią rezoliuciją 
apie Baltijos kraštų koloniji
nę padėtį Sovietų Sąjungoje ir 
siūlė, kad Europos ekonomi
nės bendruomenės ministerių 
pirmininkų taryba ją pateiktų 
Jungtinėm Tautom. Bet jau pir
moji vykdomoji valdžios insti
tucija — užsienių reikalų mi
nisterių taryba nutarė jai to
limesnės eigos neduoti.

PLB ir JAV LB šį klausimą 
studijavo bendradarbiauda
mos su BATUNu (Baltic Ap
peal to the United Nations), 
kuris veikia jau keliolika me
tų ir kurį sudaro lietuvių, lat
vių ir estų atstovai.

KLB visuomeninių reikalų 
komisija šį klausimą seka jau 
beveik dveji metai ir atskirai, 
ir kartu su latviais bei estais; 
yra kalbėjusi su paskirais par
lamentarais ir užsienio reika
lų ministerijos atstovais.

Pas JAV ir Kanados 
ambasadorius

Pirmą studijų dieną, gegu
žės 11, JAV LB delegacija ma
tėsi su Jose S. Sorzano, JAV 
ambasadoriumi Jungtinėse 
Tautose, jam įteikė memoran
dumą ir kalbėjosi kaip pavei
kiai įteikti norimą rezoliuci
ją JT ar jos komisijoms, pvz. 
dekolonizacijos. Painformuo
ta, kad jau kai kurios petici
jos yra paruoštos, surinkti pa
rašai ir klausta kokios pagal
bos galima tikėtis iš JAV at
stovybės JT.

KLB Kanados užsienio rei
kalų ministerijos dėka buvo 
priimta ambasadoriaus G. Pel
letier, — nuolatinio Kanados 
atstovo JT. Delegacijoje buvo 
adv. A. Pacevičius, KLB pirm., 
ir visuomeninių reikalų k-jos 
nariai — J. Kuraitė-Lasienė, 
J.V. Danys ir Dainora Juoza
pavičiūtė, kuri atstovavo ir 
K LIS. ...

Delegacija įteikė memoran
dumą su paaiškinamąja me
džiaga ir planu, rodančiu kas 
manoma daryti rezoliucijos 
pateikimui JT, ir prašymu, kad 
Kanada paremtų rezoliuciją, 
kai ji bus svarstoma bet ku
rioje JT institucijoje. Kalbė
ta apie galimus variantus re
zoliucijai įteikti, galimus pa
sisekimus ir nepasisekimus. 
Suglaustai išvadas galima taip 
išreikšti: reikia bandyti visus 
kelius, kurių yra trys ar ketu
ri; keliai lėti, sunkūs ir bet 
kuriems rezultatams pasiekti 
tektų skirti daug laiko ir kant
rybės. Ambasad. Pelletier iš 
savo patirties paminėjo, kad 
vienam Kanados pasiūlymui 
priimti reikėjo 5 metų.

Ambasadorius buvo painfor
muotas apie padėtį Lietuvo
je, kas daroma Kanadoje žmo
gaus teisių gynimo srityje ir 
įteikta keletas šios srities 
pagridinių leidinių (“Viola
tions”, “Kronika”, “Catho- 
liques de Lituanie”).

Pasikalbėjimas vyko labai 
palankioje nuotaikoje. Amba
sadorius pabrėžė, kad pasku
tiniais dvejais metais daug 
daugiau girdima apie Lietuvą, 
Latviją bei Estiją. Anksčiau, 
atrodo, baltiečiai ir jų kraš
tai tarptautiniame forume bu
vo primiršti. Paveikiausia 
veikla yra galima žmogaus tei
sių gynimo komisijose.

Ambasadoriaus paskaita
Charles Lichenstein, nese

niai buvęs JAV ambasadorius 
J. Tautose, kalbėjo tema “Ga
limybės iškelti Baltijos vals
tybių klausimą Jungtinėse 
Tautose”.

Jis pastebėjo, kad amerikie
čių masė mažai težino (dažnai 
nieko) ir mažai domisi Balti
jos kraštais. Bet tai nėra išim
tis. Jaunoji karta jau neprisi
mena karo, kodėl jis kilo, kaip 
jis vyko, juo labiau Stalino- 
Hitlerio sandėrio.

Jungtinėse Tautose manoma, 
kad nėra Baltijos kraštų 
klausimo, kaip nėra Ukrainos, 
sovietų žydų, Lenkijos “Soli
darumo”, Afganistano klausi
mų. Ypač sukrečia tai, kad 
Europos vakarų valstybės pa
taria nekelti tokių klausimų, 
nes JT nieko nepadės. Esą ką 
bekalbėsime, tai sovietų el
gesio nepakeis.

gtinėse Tautose

Ch. Lichenstein, kaip ir JAV 
vyriausybė (ypač dabartinė) 
mano, kad JT yra tinkama vie
ta tokiems klausimams kelti. 
Ambasadorius tvirtai įsitiki
nęs, kad juos reikia kelti ir 
tai nepaliaujamai.

1983 m. rudenį pirmą kartą 
per 15 ar 17 metų JAV delegaci
ja įteikė visiems JT nariams 
kajp oficialų JT dokumentą 
prezidento R. Reagano pareiš
kimą Baltijos valstybių de ju
re pripažinimo sukakties pro
ga, kad tos valstybės yra sovie
tų okupuotos. Tai atkreipė dė
mesį ir iššaukė sovietų protes
tus.

Ch. Lichenstein nemano, kad 
JT dabar norėtų bei drįstų Bal
tijos valstybių klausimą įrašyti 
į JT visumos posėdžių darbo
tvarkę. Reikia vengti ir nepa
grįsto optimizmo, ir despera
cijos. Kaip “Solidarumo” sąjū
dis Lenkijoje rodo, tokios idė
jos nemiršta. Jei mes tikime 
savo tikslais, privalome ne
sustodami su jais veržtis pir
myn. Demokratinės idėjos, kad 
ir po ilgų metų bus nugalėto
jos.

Dalyvių klausimai
Klausytojai iškėlė konkre

čių klausimų, į kuriuos amba
sadorius atvirai atsakinėjo.

— Kas būtų mūsų draugai 
bei rėmėjai keliant Baltijos 
kraštą klausimą Jungtinėse 
Tautose?

— JA Valstybės — taip, bet 
toliau, deja, negaliu jums iš
vardinti ilgos eilės energin
gų, drąsių demokratinių kraš
tų, kurie ryžtųsi kelti šį klau
simą. Daugumas jų iš viso nie
ko nenori kalbėti ar daryti ši
tokiu ar panašiu klausimu. 
Dažniausiai ir energingiau
siai panašiais žmogaus teisių 
ir krašto laisvės klausimais 
kalba mažos naujos demokrati
nės Pacifiko valstybės, kaip 
Fiji, Singapūras, Papua, N. 
Gvinėja. Iš Europos kraštų 
dažniau pasisako Norvegija, 
Italija, retkarčiais Anglija, 
kaip ir Kanada, Australija bei 
kai kurios Vidurio ir Pietų 
Amerikos šalys.

— Kurioje JT komisijoje ar 
sekcijoje galima tikėtis dau
giausia pasisekimo?

— Tikriausiai žmogaus tei
sių komisijoje. Patariu susi
rišti su JAV delegacija JT, už
tikrinti tinkamą parinkimą ko
misijų, nuostatų ir formos. 
Kiekvienais metais žmogaus 
teisių komisija posėdžiauja 
Ženevoje, Šveicarijoje. Taip 
pat galima kelti klausimą ir JT. 
visumos posėdžiuose, nes III 
jos komitetas svarsto žmogaus 

(Nukelta į 2-rę psl.)

SEPTYNIŲ VALSTYBIŲ VADUS NORMANDIJOS PAPLŪDI
MIUOSE sutelkė sąjungininkų išsikėlimo keturiasdešimtmetis 
— Prancūzijos prez. F. Mitterandą, JAV prez. R. Reaganą, Bri
tanijos karalienę Elzbietą, Olandijos karalienę Beatrix, Belgi
jos karalių Baudoiną, Norvegijos karalių Olafą V ir Kanados 
ministerį pirm. P. E. Trudeau. Iš tikrųjų pradiniuose išsikėlimo 
veiksmuose 1944 m. birželio 6 d. dalyvavo tik penkios amerikie
čių, britų ir kanadiečių divizijos. Pagrindiniam minėjimui bu
vo pasirinktas kodo vardą turėjęs Utah Beach paplūdimys, ku
riame išsikėlė amerikiečiai. Čia buvo iškeltos septynių valsty
bių vėliavos, sugroti jų himnai. Pagrindinį žodį tarė Prancūzi
jos prez. F. Mitterandas, prisimindamas karo metų sąjunginin
kus, net ir Sovietų Sąjungą, 
kuri dabar sudaro didžiausią 
karo grėsmę pasauliui. Mask
vos propagandistai iš anksto 
kritikavo minėjimą, karo per
galę prisiimdami savo Raudo
najai armijai. Esą išsikėlimas 
Normandijoje tebuvo seniai 
reikalauto antrojo fronto ati
darymas, kai nacių Vokietija 
jau buvo palaužta sovietų ka
riuomenės. Iš tikrųjų Norman
dijoje prasidėjusios kovos A. 
Hitlerį privertė ten perkelti 
daug dar stiprių divizijų iš ry
tinio fronto, atnešė palengvė
jimą .sovietų ofenzyvai. Nor
mandijos kovose žuvo apie 10.- 
000 sąjungininkų ir 20.000 vo
kiečių karių. JAV, Britanijos, 
Kanados karių kapines aplan
kė tų valstybių vadai, lydimi 
Prancūzijos prez. F. Mitteran- 
do, padėjo gėlių vainikus prie 
paminklų.

Išjungė V. Vokietiją
Iš oficialių minėjimo iškil

mių buvo išjungti dabartiniai 
V. Vokietijos vadai ir karo ve
teranai. Keturiasdešimtmečio 
iškilmes betgi plačiai paminė
jo V. Vokietijos spauda ir tele
vizija, pagrindinį dėmesį skir
dama techniniams išsikėlimo 
duomenims. Normandijoje pa
laidoti vokiečių kariai buvo 
pagerbti atskiroje ceremoni
joje, dalyvaujant oficialiems 
vokiečių ir prancūzų pareigū
nams, apie 200 vokiečių karo 
veteranų. V. Vokietijoje pa
sigirdo balsų, kad sąjunginin
kų iškilmės tapo per dideliu 
prieš 40 metų pasiektos perga
lės spektakliu.

Dešimtoji konferencija
Po iškilmių Normandijoje 

Londone buvo sušaukta de
šimtoji ekonominė konferen
cija, kurioje dalyvavo Britani
jos, JAV, Kanados, Prancūzi
jos, Italijos, V. Vokietijos ir 
Japonijos vyriausybių vadaL 
Prez. R. Reaganas susilaukė 
kritikos dėl per augštų pa
lūkanų paskoloms, bet atsi
sakė jas sumažinti, pranašau
damas, kad jos pačios sumažės 
vasaros pabaigoje. Taikos rei
kalams į baigminį pranešimą 
buvo įjungtas paragrafas, už
tikrinantis, kad griežtai bus 
laikomasi demokratijos princi
pų, ginkluojamas! tik apsi
saugoti nuo agresijos. Tarp
tautinės problemos bus spren
džiamos pokalbiais bei dery

Šiame numeryje:
Kaulai šaukia
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Balys Gaidžiūnas apie Stasio Santvara poeziją

bomis, remiamos visos rimtos 
pastangos šioje srityje. Prez.
R. Reaganas jau kelis kartus 
yra pasiūlęs Sovietų Sąjungai 
atnaujinti Ženevoje jos nu
trauktas derybas branduoli
niams ginklams apriboti arba 
j a s perkelti į Europos nu
siginklavimo konferenciją 
Stockholme, bet lig šiol nesu
silaukė pritarimo. Jam atro
do, kad Maskva sąmoningai 
laukia JAV prezidento rinki
mų. tikėdamasi R. Reagano 
pralaimėjimo. Jeigu jis vėl 
laimės rinkimus. Sovietų Są
junga greičiausiai bus privers
ta grįžti prie derybų stalo.

Sunaikino lėktuvus
Amerikietiški Saudi Arabi

jos “F-15” naikintuvai “Spar
row" raketomis sunaikino du 
taip pat amerikietiškus “F-4” 
Irano naikintuvus. Jie buvo at
skridę prie Saudi Arabijos pa
krančių. Įsiveržėlius susekė 
JAV “AWACS” radaro lėktu
vas, į juos nukreipęs Saudi 
Arabijos “F-15” naikintuvus, 
kurių kuras skraidančio JAV 
tanko buvo papildytas ore. Iš 
Irano tada pakilo 11 kitų “F-4” 
naikintuvų. Tokį pat skaičių 
“F-15” naikintuvų pasiuntė ir 
Saudi Arabija. Didesnių oro 
kautynių betgi buvo išveng
ta, Iranui atitraukus savo pa
senusius naikintuvus, kurių 
susitikimas su moderniais 
“F-15” naikintuvais būtų pa
sibaigęs neišvengiamu pra
laimėjimu. Tai pirmas atve
jis, kai į Irano ir Irako karą 
turėjo įsikišti neutrali valsty
bė Persų įlankoje.

Kraujas Indijoje
Indijoje paaštrėjo kariuo

menės susikirtimai su karin
gąja sikų sekta, siekiančia 
nepriklausomybės Pundžabo 
valstijoje, kur sikai turi gy
ventojų daugumą. Premjerės I. 
Gandhi pasiųsta kariuomenė 
Amritsare užėmė auksine va
dinamą sikų šventovę, kurią 
jie laiko švenčiausia vieta. Tą 
šventovę ginkluota tvirtove 
buvo pavertęs sikų vadas J.
S. Bindranvalas. Kautynėse 
žuvo apie 500 sikų su minėtu 
vadu, nemažai karių. Jo mirtis 
dabar išjudino sikus ne tik 
Indijoje, bet ir visame pasau
lyje, kur jie rengia masines 
demonstracijas, degina Indijos 
vėliavas.
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Dešimtmečiai be pėdsakų
Sūduvoje, kapsuose, bai

giant kelionę, kaimiečiai pa
prastai sakydavo: “Štai, vyru
čiai, jau ir netoli Mauručiai”. 
Aš gi andai, sunkiai užtarnau
tą laisvalaikį išnaudodamas, 
taip ir nudrožiau į miesto, at-

Visuomeninių-politinių studijų savaitgalyje, kurį surengė PLB visuomeninių reikalų komisija Niujorke 1984 m. 
gegužės 11-12 dienomis. Kalba inž. J. V. Danys iš Kanados Nuotr. V. Maželio

AfA 
broliui 

JURGIUI STRODOMSKIUI
Lietuvoje .mirus,

mielus JULIŲ ir PONIĄ STRODOMSKIUS Delhi, 
Ontario, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Z. P. Aug ai čia i M. V. Miceikos
M. B. Povilaičiai A. K. Ratavičiai

Delhi, Ontario

Baltijos valstybės.ir Jungtinės Tautos

Iškeliavus amžinybėn

a. a. SOFIJAI SKRIPKIENEI,
nuoširdžiai užjaučiu dukteris — LIUCIJĄ, ANTANINĄ, 
žentą ASMENAVIČIŲ ir visus gimines -

A. Žulys
St. Petersburg Beach, Florida

seit, valstybinę biblioteką dva
sinio peno pasisemti. Pro dau
gelio lentynų mišką eidamas, 
stabtelėjau istorijos kampe
lyje. Čia tarp kitų pūpso sto
ra, ružavais viršeliais, “His
tory of Latvia”. Skaitinėju. Lat
vijos pasiuntinybės leidinys. 
Kita knyga — irgi. Trečioji. . . 
Pasiuntinybė pasidarbavo. Ne 
veltui prie lango sėdi ir pra
eities žvaigždutes skaičiuo
ja .. .

Tikėtasi didesnių darbų
Suskatau jieškoti lietuviš

kų pasiuntinybių ženklų. Kur 
tau. Sako už 40 milijonų aukso 
JAV-se buvo. Ekscelencijos ten 
darbavosi. Ir pavalgyti buvo, 
ir pro langus pasvajoti, ir nu
sižiovauti laiko netrūko. Ne
reikėjo juk ankstų rytą pėstu
te į dulkiną fabriką minti ar 
vėlų vakarėlį skaudančius są
narius namo partempti. Buvo 
laiko pamiegoti ir užsikloti; 
po šonu ir šalia šono buvo .. . 
ir spintelė, ir stalas netuš
čias ... O knygos, o leidinio, o 
veikalo, bent šioj lentynoj, 
nors šalia latvio išdidaus — 
nieko nebuvo. Kasdien tik po 
menką puslapį ir tai per de
šimtmečius tomų tomai susida
rytų. Betgi mūsų ekscelenci- 
joms ne tokie “menkniekiai” 
rūpėjo.

Ana, J. Savickis, savo degan
čioj žemėj, tuo metu kai visas 
mūsų kraštas liepsnojo, apra
šo mūsų pasiuntinių susitiki
mus: “Mūsų kolegos prabangi
nėj mašinoj užsimezga sielą 
kutenantis ir gyvas pasikal
bėjimas. Kokiu būdu geriausia 
skusti barzdą ...” Skaitykim 
toliau: “Puikiame ir išlaikyta
me salone — kurių iš viso ne
daug tokių pasitaiko — įvyko 
stilingas lietuvių pasitarimas. 
Net galima sakyti, valstybinis 
pasitarimas. Tema buvo — dar
žininkystė. Kitokių temų buvo 
vengiama”. Ir juokui galo nė
ra: “Pasiuntiniai jau posėdžia
vo vakar ir šiandien. Šiandien 
nuo pat ryto. Dabartinė posė
džio tema buvo gana dėkinga: 
‘Kodėl į Berną atvykęs vienas 
lietuvis, žymus diplomatas, 
nėra čia atsilankęs ir nėra pa
daręs vizito” (p. 441-43 I dalis).

Medžiaga istorijai
Niekas, manau, netvirtins, 

kad kiekvienas pasiuntinys tu
ri būti kūrėju. Visai ne. Kūrė
jus Dievulis parenka, o tingi
nius? Juk iš 54 lietuviškų ge
nerolų vos pusantro tebuvo 
“raštingi”, kurie šį tą paliko 
savo tautai. Bet archyvų me
džiagą, dokumentus, istorinės 
vertės raštus ir t.t. sutvarky
ti ir juos ateičiai tinkamai pa
likti — kažkokių ypatingų kū
rėjo gabumų nereikia. Atme
tus tingėjimą ir neryžtingu
mą kitokių kliūčių nesimato. 
Jeigu mūsų istorikai, kasdie
ninę duonelę kitur užsidirb
dami, Reliacijų tomus ruošia, 
istorinius dokumentus iš am
žių miego į dienos šviesą vel
ka, istorinius veikalus atei
čiai ruošia, kad savo tautai, 
okupanto prislėgtai, pasitar
nautų, kad ateities kartoms 
akis apšviestų ir juos pasta
tytų ne ant svetimų, bet ant 
savų — lietuviškų kojų.

Mūsų pasiuntinybėse yra 
daugybė vertingų dokumentų. 
Pasiuntiniai ir laiko turėjo, 
ir dabar turi, ir kasdieninės 
duonelės į fabrikus jieškoti 
nereikėjo bėgti. Kodėl tų do
kumentų į dienos šviesą ne
leidžia?

Niūrusis klausimas
Todėl ir kyla nelemtas klau

simas, argi iš tikrųjų nė vie-

nas iš jų neįneš bent savo da
lies į “Codex diplomaticus Li- 
tuaniae”? (Magni Ducatus pali
kim istorikams, jeigu tokių at
siras pragmatizmo epidemijai 
siaučiant).' Čia taip pat never
ta kalbėti ir apie Monumentą
Lituaniaė Historica, nes šiam 
uždaviniui pradėti ir jį tęsti 
mūsų pasiuntiniai turi per^ 
mažai dvasios ir darbščiųjų 
bitelių įkvėpimo. Kalbu tik
tai apie “diplomaticus”, apie 
spintose, o gal ir palėpėse, lai
komus vertingus dokumentus, 
kuriuos dabar taip lengva pa
dauginti, vienaip ar kitaip su
rišti ir išsiuntinėti bent šian
dieninių galiūnų bibliote
koms, kad dabartyje akis paba
dytų, o ateityje už mūsų tau
tos laisvę ar bent gyvastį ne- 
atlaidžiai kovotų, kai mūsų 
pačių jau nė žymės nebebus. 
Juk vienoj vietoj tūnodami do
kumentai gali lengvai žūti įvai
rių nelaimių atveju arba įtū
žusių priešų neatitaisomai 
sunaikinti.

Pelės ir kandys lituanistikoj 
turi ilgametį patyrimą. Jau 
nesuskaitoma daugybė -istori
nių dokumentų bei raštų dul
kėmis paversta dėl mūsų pa
čių, dėl mūsų tėvų ir dėl mū
sų protėvių skandalingo apsi
leidimo. Vargas tau, Lietuvėle, 
ir namie, ir svetur su tokiais 
vaikais — dvasios grytelnin
kais. Namie tau nuožmusis 
okupantas neleidžia, svetur — 
tinginystė ir dvasinis buku
mas supančiojęs. Turėjome ra
šyti mokančių gražiai dekoruo
tų generolų, bet raštingų pa
sirodė tiktai pusantro; turė-
jome ir dar tebeturime šaunių 
diplomatų, bet neturime Co
dex diplomaticus mūsų Lietu
vėlės gyvatai paremti.

Teiktini dokumentai
Mūsų vienintelis raštingas 

generolas Raštikis va kaip ap- 
dūmoja išmėtytos praeities 
takus: “Man buvo pavesta su
derinti ir pagerinti santykius 
tarp Vliko ir Diplomatijos še
fo ir juos rėmusių politinių 
grupių, tačiau tai buvo neįma
noma. Tarp tų dviejų instanci
jų kai kuriais klausimais nuo
monės tada ne mažėjo, bet di
dėjo ir nebuvo vilties tuos san
tykius pagerinti” (Lietuvos 
likimo keliais, IV t., p. 388). 
O kaip būtų gera, jei šiandien 
vietoj tų jau supelėjusių “nuo
monių” bent svarbesnėse bib
liotekose būtų keletas tomų 
“Codex Diplomaticus Litua- 
niae”. Reikšminga tai būtų at
rama kovojančiai tautai, ver
tai pasididžiuoti galėtų “še
fai”, kad be tuščių ambicijų, 
saloninės veiklos, saldžių ir 
karčių pamokslavimų .šį bei 
tą palieka Lietuvos ateičiai. 
Pasišventėliai giliai pogrin
dyje, po enkavedistų žaban
gom sugeba išleisti brandžius 
leidinius, o čia — laisvėje gy
vendami nepajėgia archyvų 
ateičiai tinkamoj formoj pa
likti.

Antai, Vilniaus krašto lie
tuvių sąjunga tik prieš porą 
metų išleido puikų veikalą 
“Rytų Lietuva”. Dabar pasi
rodė anglų kalba P. Česnulio 
pergyvenimai lenkų kalėji
muose, kurie svetimiesiems 
parodys tikrąjį lenkų veidą: 
lietuviai lenkų belaisvius pri
glaudė ir pavalgydino, o len
kai pagrobtos Vilnijos mūsų 
brolius šaudė ir kalėjimuo
se pūdė ... Taip, kas nori dar
bo, naudingo darbo, niekad jo 
nepritrūksta. B.Z.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
teisių pažeidimus. O kelti tuos 
klausimus reikia nuolatos, 
kiekvienais metais, kiekvie
noje sesijoje.

— Ar keltinas Baltijos vals
tybių klausimas dekolonizaci
jos komitete? Juk Baltijos 
kraštų klausimas yra daugiau 
nei žmogaus teisių klausimas?

— Taip, tai būtų tinkama 
vieta šiuos klausimus kelti, 
bet gaila, kad šis komitetas yra
beveik beviltiškai dominuoja
mas Sovietų Sąjungos ir jos są
jungininkų. JAV nėra komite
to narys. Komitete nėra Vaka
rų valstybių atstovų. Tai yra 
labai supolitinta ir uždara gru
pė. Nemanau, kad jūs būsite 
ten palankiai sutikti. Nema
tau vilties ką nors pasiekti šia
me komitete. Manau, kad pa
lankiau būtumėte sutikti vi
sumos posėdžiuose, nes IV-me 
komitete dalyvauja JAV ir ki
tos valstybės.

— Ar būtų naudinga arčiąu 
bendrauti su NGO (Non-Go
vernmental Organizations) or
ganizacijomis?

—1 Taip, labai patartina. Ch. 
Lichenstein • padėjd' jštelgti 
“Heritage Foundation”, kuri 
kelia ir žmogaus teisių klau
simus.

(NGO yra privačių organiza
cijų ar sąjūdžių atstovybės 
informacijos tikslams. JT jas 
pripažįsta ir duoda kai kurias 
lengvatas jų veiklai JT), z

— Kartais teigiama (ir net 
oficialių institucijų atstovų), 
kad visumos posėdžiuose mes 
pralaimėsime. Ar būtų bloga 
kelti klausimą ir pralaimėti?

— Geriau laimėti, bet jei 
klausimas gerai paruoštas, ge
rai išpopuliarintas ir tikslai 
yra teisūs, nieko blogo ir pra
laimėti. Informacija ir klau
simo iškėlimas viešame foru
me turi daug reikšmės.

BATUNo veikla
Specialioje sesijoje, skir

toje BATUNui (Baltic Appeal 
to the United Nations), jo pir
mininkas Ints Rupners prane
šė, ką BATUNas, bendradar
biaudamas su lietuvių, latvių 
ir estų Bendruomenėmis, pla
navo, padarė Europos parla
mento rezoliucijos reikalu.

BATUNas paruošė petici
jos pavyzdį dekolonizacijos 
komitetui ir jau turi 200 užpil
dytų formų. BATUNas kasmet 
siunčia savo atstovę į JT žmo
gaus teisių konferenciją Že
nevoje, Šveicarijoje, ir dabar 
įjungs Europos parlamento 
rezoliucijos reikalus į savo 
informacijos biuletenius. (Per 
pastaruosius 2-3 metus BA
TUNas Europoje užmezgė ry
šius su Europos spauda, ir da
bar daugiau joje rašoma apie 
žmogaus teisių pažeidimus 
Baltijos kraštuose, JVD). Ga
vęs estų, latvių ir lietuvių 
Bendruomenių finansinę pa
ramą, adv. Imants Švedijoje 
renka papildomą medžiagą mi
nėtai rezoliucijai ir teikia 
informacijas Europos vyriau
sybių institucijoms. Informa
cijos biuleteniuose diploma
tams JT BATUNas įtrauks ir 
rezoliucijos klausimą. Tokie 
biuleteniai labai reikalingi, 
nes naujų valstybių diploma
tai (dabar JT yra apie 160 vals
tybių) neturi jokios nuovokos 
apie Baltijos kraštus, ypač dip
lomatai iš vadinamojo 3-jo pa
saulio — Afrikos ir Azijos.

Išvadinės pastabos
Keletas išvadų dėl rezoliu

cijos Baltijos kraštų klausi
mu Jungtinėse Tautose. (Tai 
asmeninės išvados; studijų 
metu nutarimų nebuvo).

Svarbu paveikti viešąją ir 
valdžios institucijų pareigū
nų nuomonę. Tarptautiniuose 
forumuose Lietuvos klausimas 
daugeliui yra nežinomas arba 
vengiamas. Dabar JT yra apie 
100 naujų valstybių, kurioms 
ne tik Lietuva, bet ir Europa

PLB surengtame visuomeninių-politinių studijų savaitgalyje Niujorke 
1984. V. 11-12 buvęs JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose CHARLES 
LICHENSTEIN, padaręs pranešimų apie Baltijos valstybių okupacijos 
iškėlimų Jungtinėse Tautose; šalia jo - TERESĖ GEČIENĖ, JAV LB Fi
ladelfijos apylinklės valdybos pirmininkė Nuotr. J. V. Danio

Kitataučių spaudoje pasidairius
V. Vokietijoje leidžiamame 

rusiškame žurnale “Posev” š. 
m. gegužės mėn. laidoje yra 
paminėta šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukaktis. Žurna
las, trumpai aprašęs kovo mėn. 
įvykusias iškilmes Romoje ir 
tikinčiųjų padėtį Lietuvoje, 
rašo:

“Savaime suprantama, kad 
palyginus su rusų Ortodoksų 
Bendrijos būkle lietuviai ka
talikai yra žymiai geresnėje 
padėtyje. Viena priežasčių 
yra pastovus priešinimasis 
ateistų valdžiai. Lietuvoje, 
palyginus su kitomis sovietų 
respublikomis, eina daugiau
siai savilaidinės spaudos, vei
kia tikinčiųjų teisėms ginti 
komitetas (nuteisus ilgam lai
kui kalėti kunigus Svarinską ir 
Tamkevičių, aktyviausiai ta
me komitete reiškiasi kunigai 
— Vaclovas Stakėnas, Leonas 
Kalinauskas ir Vincentas Vė- 
lavičius). Pagal Lietuvos res
publikos sovieto nario religi
niams reikalams Juzėno pra
nešimą, kurį jis padarė val
džios organams, Lietuvoje šiuo 
metu yra apie 1200 slaptų, bet 
valdžiai žinomų vienuolių. 
Tiek pat, jis spėlioja, gali bū
ti ir nežinomų; Lietuvoje taip 

PADĖKA
Mūsų trisdešimt penkerių vedybinių metų sukakčiai 

paminėti: nuoširdžią padėką reiškiame savo vaikams — 
Vytui, Aldonai, Loretai ir jos sužadėtiniui Gintautui Kamai- 
čiui už jų mums suruoštą sukaktuvinę staigmeną.

Taip pat esame dėkingi draugams, pažįstamiems ir 
giminėms už mums skirtą laiką, triūsą ir kartu su mumis 
praleistą šią sukaktuvinę dieną.

Reiškiame nuoširdų ačiū jums visiems už didžiai ver
tingas dovanas, kurios liks mums neužmirštamos.

Visuomet Jums dėkingi -
Lydija ir Vytas Lenauskai

nežinomos. Reikalinga nuola
tinė, sisteminga informacija 
JT diplomatinių atstovybių 
pareigūnams. Iniciatyva turi 
ateiti iš tų kraštų, kuriuose 
lietuviai gyvena. Lietuviai tu
ri supažindinti su Lietuvos 
klausimu savo krašto viešųjų 
organizacijų, politikos vado
vus, spaudą ir prašyti paramos 
tarptautiniuose forumuose. 
Kiek tik įmanoma, reikia veik
ti per žmogaus teisių komisi
jas ir organizacijas.

Mylimam vyrui
AfA 

JERONIMUI VALAIČIUI
mirus/

dr. ONAI VALAITIENEI reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir kartu liūdime - Paulė Sadauskaitė

Natalija Navickienė

Canadian &rt LHcinovials Uiti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

Užsakykite jau dabar, kad įneš galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

' Namų telefonas 278-4529 - --

pat veikia ir uždrausto jėzuitų 
ordino nariai".

Winnipege leidžiamas len
kų savaitraštis “Czas” balan
džio 28 d. laidoje apgailestau
ja, kad šv. Tėvas, besilanky
damas Kanadoje, neužsuks į 
Wilno miestelį. Straipsnelio 
autorius B. Baharycz įtaria, 
kad vyskupas R. Windle, ku
rio vyskupijoje yra Wilno, ne- 
parėmęs lenkų prašymo.

Lenkų žurnalas “Kultūra” 
balandžio mėn. laidoje rašo, 
kad Pedagoginio Vilniaus ins
tituto polonistikos fakulteto 
dekanas doc. W. Czeczota yra 
pareiškęs, kad šiuo metu Lie
tuvoje yra 112 mokyklų su len
kų dėstomąja kalba, kurių tar
pe 30 vidurinių mokyklų. Pa
starųjų Vilniuje esą septynios. 
Lenkiškose mokyklose šiuo 
metu mokosi 12.000 mokslei
vių. Pagal 1979 m. gyventojų 
surašymą iš 3,5 mil. Lietuvos 
gyventojų yra ketvirtis mili
jono lenkų.

Pagal “Inturisto” vadovų 
tvirtinimus, Vilniuje iš 55 vid. 
mokyklų dvi yra su lenkų dėsto
mąja kalba, penkiose vid. mo
kyklose lenkų kalba dėstoma 
kaip dalykas. J.B.

Pasirenkant laidotuvių namus
Brolių Brown laidotuvių namų 
ROSS CRAIG KOPLYČIA 
turi puikias patalpas pigiomis kainomis

• Patirtis laidojant katalikų apeigomis
• Erdvūs, patogūs lankymo kambariai
• Jaukūs salionai su kava ir sausainiais
• Du erdvūs šešių durų “Cadillac”limuzinai.

prieinami kiekvienai šeimai
• Maldų kortelės anglų ir lietuvių kalbomis,

apdengtos specialia apsaugine medžiaga
• Baldakimas apeigoms kapinėse šeimos bei

draugų apsaugai nuo blogo oro
• Kėdės šeimos nariams sėdėti apeigų metu

kapinėse
• Du policijos pareigūnai palydai į kapines

kiekvienų laidotuvių
• Iš anksto sutartas bei iš dalies apmokėtas planas.

nepakeliantis laidotuvių kainos
• Pervežimas į bet kurią užmiestinę vietovę
• Erdvi autoaikštė
• Patogi, centrinė vieta

Rinkdamiesi laidotuvių namus, palyginkite mūsų 
kainas bei teikiamas paslaugas

Ross Craig Chapel 
Brown Bros. Funeral Homes 
1357 Queen St. W. (at Lansdowne) Toronto 
K. Neil Webster, Mgr. Tel. (1-416) 532-4446



JULIUS SASNAUSKAS Sibiro tremtyje 1983 m. rugpjūčio mėnesį, kai 
jį aplankė jo motina Nuotr. Lietuvių informacijos centro

Buvusios Sibiro tremtinės pergyvenimai

Gana tų miškų... M-garbačauskienė

Ukrainiečiai kreipėsi į 
Jungtines Tautas

Jų nacionalistų organizacijos suvažiavimas ir politiniai užmojai

1983 m. lapkričio mėn. Ha
miltone įvyko dešimtasis Uk
rainiečių nacionalistų orga
nizacijos suvažiavimas. 1984 
m. balandžio pabaigoje šio 
suvažiavimo pirmininkas My
kolą Plaviuk pasiuntė Jung
tinių Tautų sekretoriui Javier 
Perez de Cuellar memorandu
ms, kuriame prašoma paramos 
ukrainiečių tautai kovoje dėl 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Tame memorandume taip pat 
pabrėžiama, kad ekonominė 
sovietų politika yra ne kas ki
ta kaip Ukrainos ir kitų už
grobtų kraštų kolonijinė eks
ploatacija, be kurios Sov. Są
junga neturėtų galimybių savo 
agresijai.

Tame memorandume M. Pla
viuk pareiškia, kad Ukrainos 
delegacija Jungtinėse Tauto
se neatstovauja ukrainiečių 
tautai, bet tik yra sovietų 
įrankis jų tikslams siekti. Šie 
tikslai, pagal M. Plaviuk, yra 
Maskvos vyravimas pasaulyje 
ir dabar pavergtų kraštų ru
sinimas, nes kitaip rusų kal
bos įvedimą į nerusiškus vai
kų darželius sunku būtų išaiš
kinti.

Ukrainiečių nacionalistų 
organizacija taip pat kreipė
si pagalbos į Vakarų pasau
lio valstybes ir į Trečiojo pa
saulio kraštus, kurie žino kas 
yra kolonizmas.

Memorandumo pabaigoje 
pabrėžiama, kad Ukrainai ir 
kitoms sovietų pavergtoms 
tautoms atgavus laisvę, pasau
lyje būtų įgyvendinta pasto
vi taika.

Ukraina 1918 m. sausio 22 d. 
paskelbė savo nepriklausomy
bę, tačiau jos išsikovoti ukrai
niečiams nepavyko. 1920 m. 
pradžioje etmonas Petliura 
kartu su Pilsudskiu žygiavo į 
Kijevą ir tikėjosi, kad ten iš 
savanorių sudarys šešias divi
zijas nepriklausomybei ginti. 
Rytinės Ukrainos vyrai į Pet- 
liuros kariuomenę nestojo dėl 
nepakankamo tautinio susi
pratimo ir lenkų dvarininkų 
baimės. 1921 m. ukrainiečių 
laisvės siekimas buvo bolše
vikų užgniaužtas. Vakarinė 
Ukrainos dalis atiteko Len
kijai.

1929 m. lenkų valdomoje Uk
rainoje pik. Konovalec įstei
gė slaptą Ukrainiečių naciona- 
Isitų organizaciją (Organiza
cija Ukrainskich Nacionalistiv 
— OUN) pogrindžio kovai dėl 
savo krašto laisvės. II D. ka
ro metu vokiečiams užėmus 
Lvovą, ten susidarė Ukrainos 
vyriausybė, kurią po kelių die
nų Hitleris likvidavo, išvež- 
damas jos narius į koncentra
cijos stovyklą.

Nuo 1943 m. pradžios Vaka
rų Ukrainoje pradėjo veikti 
ukrainiečių sukilėliai (Uk- 
rainska Pivstančia Armija — 
UPA). Tai buvo OUN ginkluo
tos pajėgos. Nuo 1944 m. OUN 
vadovavo iš kone, stovyklos 
paleistas Stefan Bandera. 
UPA buvo sovietų nugalėta 

1950 m., tačiau pavieniai ma
ži daliniai veikė ilgiau. Rytų 
Ukrainoje UPA nepavyko suor
ganizuoti.

Sovietai puikiai žino, kad 
be Ukrainos turtų jie būtų silp
ni, todėl visokiais būdais sten
giasi ukrainiečių kovą dėl lais
vės užgniaužti. Petliura, Ko
novalec ir Bandera buvo sovie
tų agentų vakarų pasaulyje nu
žudyti. Banderos žudikas Boh- 
dan Stašinsky pasitraukė į Va
karus. Atlikęs Vakarų Vokieti
joje kalėjimo bausmę, jis buvo 
paleistas. Ukrainiečių spauda 
spėlioja, kad, pasikeitęs pa
vardę ir pasidaręs operaciją 
veido išvaizdai pakeisti, Sta
šinsky gyvena P. Afrikoje. Jis 
bijo ir ukrainiečių naciona
listų, ir KGB keršto.

Ukrainiečių nacionalistų 
organizacijoje yra trys srovės: 
radikalai (Bandera-Stecko), 
konservatoriai (Melnik-Pla- 
viuk) ir konservatoriai-libe- 
ralai, kurie nėra gausūs.

Hamiltono suvažiavime vy
ravo konservatoriai. Visos (ne 
tik nacionalistai) ukrainiečių 
srovės jungiasi į laisvų ukrai
niečių kongresą, kuris savo 
charakteriu yra panašus į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę.

Ukraina apie 200 metų buvo 
valdoma didžiųjų Lietuvos ku
nigaikščių. Šie du šimtmečiai 
Ukrainos istorijoje yra mini
mi kaip tolerancijos ir gero
vės laikotarpis. 1569 m. Zig
mantas Augustas atidavė Uk
rainą administruoti Lenkijai. 
Lenkų ponai, gavę iš karaliaus 
įvairiausių privilegijų, ėmė 
grobstyti ukrainiečių žemes ir 
varyti juos į baudžiavą. Šitoks 
elgesys privedė prie kazokų 
sukilimo (B. Chmelnickis) ir 
kruvino karo, nuo kurio teko 
nukentėti ir Lietuvai. 1655 m. 
Maskvos caro Aleksiejaus ka
reiviai ir Zalatarenkos kazo
kai nusiaubė Vilnių ir Kauną. 
Nuo to laiko nežinoma kur yra 
Vytauto Didžiojo karstas. Šv. 
Kazimiero karstas anuomet 
buvo išvežtas iš Vilniaus ir 
paslėptas Sapiegų dvare. J.B.
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“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Gerry Lougheed 
Funerol Home

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

1943 m. gale į Ustlochčimą 
atvyko pareigūnai, užverbavo 
mane ir Zivą, žydą iš Raseinių 
(vardo nebeatsimenu), dirbti 
miškuose apie 100 km į rytus 
nuo gyvenvietės. (Iš tikrųjų 
mus ten dirbti išvarė prieš 
mūsų norą).

Į darbo vietą pėsčiomis nu
slinkome per savaitę ir nuo 
1944 m. sausio 1 d. pradėjome 
dirbti.

Buvo jau sausio pabaiga. 
Diena iš dienos ėjau silpnyn.

Jei pasiliksiu čia visam se
zonui, žūsiu. Pavasaris dar 
taip toli. O kas tada su Ramu
čiu? (mano sūneliu, paliktu 
Ustlochčime). Jis taip pat žus 
arba atsidurs kur nors Rusi
jos gilumoje vaikų namuose, 
ir niekas jo nebesuras. Ne, 
ne, aš privalau išlikti gyva. 
Man tik reikia būtinai iš čia 
išeiti. Bet aš taip galvoju jau 
nuo sausio pradžios, o vis tiek 
tebesu čia.

Vieną rytą, po pusryčių, kaip 
tik tuo metu, kai reikėjo išeiti 
į darbą, ėmė svaigti galva. At
siguliau ant narų. “Pagulėsiu, 
pagulėsiu, praeis ir eisiu. Taip 
gera, gera gulėti”.

Staiga į žeminę įpuolė įsiu
tęs brigadininkas.

— Tu, šiokia tokia (siakaja, 
takaja) kodėl ne darbe?

Nespėjau nei žodžio ištarti, 
kai jis nieko nelaukdamas, 
nubloškė mane nuo narų, ėmė 
spardyti ir šaukti:

— Kokia motina tave pagim
dė? Ne motina, o kalė tavo mo
tina! (Kakaja mat tebia rodila? 
Ne mat a sobaka tvoja mat).

Kiek paspardęs ir pašaukęs, 
išėjo.

Pasiskųsti nebuvo kam. Atsi
kėliau nuo žemės, apsitvar
kiau suveltus drabužius ir 
šiaip taip nuslinkau į darbą, 
į kelią, kuriuo traktorinėmis 
rogėmis veždavo rąstus į pa
upį. Ten Zivas, vienas senas 
vokietis ir aš kasdavom snie
gą iš per kelio vidurį einan
čio griovelio.

Dabar man buvo daugiau nei 
aišku, kad tęsti nebegalima, 
kad turiu kuo greičiausiai pa
likti tuos man nieko gero ne
žadančius miškus. (

Paprastai išeiti ir tiek. O 
jei pagaus? Aišku, teis. Priteis 
metus ir bus viskas baigta. Rei
kia, kad išleistų, kaip išleidžia 
visiškus ligonius ir invalidus. 
Bet juk aš ne invalidė, ne li
gonė, esu sveika iš prigimties. 
Tik be galo išsekusi. O tokių 
dabar tiek daug. O gal pasisek
tų įrodyti, kad mane būtinai 
reikia į ligoninę paguldyti. 
Juk jau prieš metus siūlė.

Nutariau išbandyti savo 
laimę.

Vasario 3 ir 4 d., užuot ėjusi 
į darbą, nuėjau į medpunktą. 
Jame dirbo dvi labai jaunos 
moterys. Viena jų buvo medici
nos sesuo. Ėmiau skųstis, kad 
be galo blogai jaučiuosi, kad 
visur skauda, be galo silpna. 
Ar negalėtų jos mane nukreipti 
į ligoninę ar pas gydytoją. 
Jos man atsakė, kad galinčios 
tik vienai ar porai dienų nuo 
darbo atleisti, bet į ligoninę 
jokiu būdu. Į ligoninę nukrei
pia gydytojas, o gydytojo čia 
nėra. Jūs pati tai žinot.

— O kur aš galėčiau rasti gy
dytoją?

— Už aštuoniolikos kilomet
rų į rytus nuo čia yra mieste
lis. Ten yra ir gydytojas.

Jos viena į kitą pažiūrėjo 
ir nusišypsojo. Jos manė, kad 
aš iki gydytojo neprisikasiu.

Paskui medicinos sesuo, tru
putį pakreipusi lūpą ir mindži
kuodama veltiniu apautą deši
nę koją,sako:

— Jei labai norit, aš galiu 
nukreipti pas tą gydytoją.

Man to tik ir reikėjo. Papra
šiau, kad mane šiandien nuo 
darbo atleistų.

Abu raštelius nunešiau į 
kontorą, kad valdžia žinotų, 
jog šiandien į darbą išeiti ne
galiu ir kad ryt einu pas gydy
toją.

Parėjusi į žeminę, visą die
ną ilsėjaus.

Kitą rytą skardinėje, kurioje 
parsinešdavau sriubą iš val
gyklos, pasitirpdžiau sniego, 
be muilo nusiprausiau veidą 
ir tuojau po pusryčių, dar su 
tamsa, išėjau.

Kelias vingiavo mišku čia 
šiek tiek paplatėdamas, čia 
susiaurėdamas, čia pakilda
mas į kalvelę, čia vėl nusileis
damas. Ant vienos kalvelės 
užkopusi pasijutau kaip bokš
to viršūnėje. Žiūrėjau į pasau

lį iš viršaus. O tas pasaulis 
— vieni miškai, neaprėpiami, 
neužmatomi. Jie atrodė kaip 
tamsiai žalios samanos, ušžė- 
lusios ant suklotų ant žemės 
nevienodo dydžio akmenų mil
žinų.

Uralo kalnai buvo ne už ma
rių.

Į kalveles kopti buvo labai 
sunku. Beveik ant kiekvienos 
sustodavau ir ilsėdavaus. Pa
galiau pavargau taip, kad nors 
krisk. O jokio miestelio vis dar 
nematyti.

Gal ne tą kelią parodė? Gal 
iki miestelio ne 18, o 28 kilo
metrai?

Tik kai saulė ėmė krypti į 
vakarus, miškai pasitraukė į 
šalis, pamačiau tamsių trobų 
grupę.

Vadinamoji poliklinika buvo 
pagrindinėje gatvėje. Ją radau 
nesunkiai. Kai įėjau į gydyto
jo kabinetą, vos nesušukau iš 
džiaugsmo: už stalo sėdėjo 
man jau pažįstamas lietuvis 
gydytojas, tremtinys, tas pats, 
kuris daugiau kaip prieš porą 
metų Kortkeroso gimdymo na
muose priėmė mano dukrytę.

Jis mane taip pat, nors ir ne 
iš karto, pažino ir paklausė, 
kaip aš šiuose kraštuose atsi
radau.

Aš jam trumpai papasako
jau, kaip mudu su Zivu pėsti 
ne mažiau kaip 100 km. nukul
niavome, kad mano jėgos jau 
baigiasi ir kad aš norėčiau iš 
tų miškų kuo greičiausiai pa
bėgti.

— Suprantu, atsakė gydyto
jas, linguodamas galvą. Jums 
reikia gulti į ligoninę. Į kokią 
Ligoninę jūs norite?

— Į Kortkeroso.
— Gerai.
Gydytojas ėmė rašyti nukrei

pimą visai manęs neapžiūrė
jęs.

Kol jis rašė, aš žiūrėjau į sta
lą. Tarp krūvelėmis sudėstytų 
popierių ir rašomųjų priemo
nių gulėjo keletas ne visai ma
žų skalbiamojo muilo gabaliu
kų.

Gydytojas, baigęs rašyti nu
kreipimą, uždėjo ant jo ant
spaudą ir padavė jį man. Po to 
paėmė vieną muilo gabaliuką 
nuo stalo ir tarė:

— Tai jums dovana nuo ma
nęs.

Tai buvo didelė, be galo di
delė dovana.

Į žeminę sugrįžau tik labai 
vėlai naktį, nors, kaip man at
rodė, skubėjau.

Rytą, kuo anksčiausia, nuė
jau į kontorą ir padaviau tar
nautojai nukreipimą. Toji susi
raukė, piktai mane nužvelgė, 
bet pas viršininką nuėjo. Grį
žus, vėl pažiūrėjo į mane su 
pasišlykštėjimu, lyg į kokį kir
miną.

Ko čia į mane spoksai? — gal
vojau. Ar žmonių nematei? 
Manai nesuprantu ką apie ma
ne galvoji? Atsidurtum mano 
vietoje, tai ir tu atrodytum 
taip, kaip dabar aš atrodau. 
Visi taip atrodytų.

— Pasiimkit duoną penkiom 
dienom ir keliaukit, — tarė 
ji šiurkščiai.

— O kaip su atlyginimu už 
darbą?

— Eikite į kasą.
Kasoje pasakė, kad buhalte

ris išvažiavęs į rajoną, o be jo 
leidimo niekas jokių pinigų ne
moka.

Vakare duoną gavau tik už 
šią dieną. Likusią, sakė, ati
duos rytoj rytą. Susijaudinau. 
O jei sugalvos vilkinti ir rytą 
vėl duonos neišduos? To kraš
to žmonėms kartais malonu iš 
bejėgio pasityčioti. Jaučiau, 
kad ir atlyginimą už darbą bus 
sunku išplėšti.

O vis tiek aš iš čia išeisiu ir 
niekad nebegrįšiu, nors jūs ir 
labai nenorit, kad pasklistų 
gandas, jog iš šito miško kir
timo punkto darbininkai bėga. 
Jūs gerai žinot, kaip iš tokių 
vietų bėgama, todėl ir spardo- 
tės.

Tą vakarą ramiai išgulėti ant 
narų negalėjau. Pasivarčius 
nuo vieno šono ant kito, nuta
riau nueiti į vieną iš vokiečių 
barakų pas tas vokietes su ku
riomis sausio pradžioje dirbau 
miške. Jos kvietė mane jas ap
lankyti. Ne atsisveikinti, ne 
pasiguosti — jos man padėti 
negalėjo. Tik taip sau, kad grei
čiau praeitų vakaras.

Aptvarkiau savo drabužius, 
užsirišau rūpestingiau skarą 
ir nuėjau.

Atitremtieji iš Pavolgio vo
kiečiai gyveno dviejuose ba

rakuose. Tiedu barakai buvo 
vienas į kitą labai panašūs. 
Visas barakas — viena patal
pa. Vidury barako — dvi ply
tos, sudūrusios nugaras. Kaip 
dalis lietuvių Ustlochčime, kol 
kurį laiką gyveno lentiniame, 
kiaurasieniame barake, taip 
čia vokiečiai: šeima nuo šei
mos buvo atsiskyrusios paklo
dėmis ar kokiais nors kilimais. 
Barako grindys lentinės, ne
dažytos, kūrenosi plytos, at
rodė nešalta.

Lyginant su žemine, kurioje 
buvome patalpinti abiejų ly
čių iš visur surankioti darbi
ninkai, čia buvo daug švariau. 
Nustebau, kad visi vokiečiai, 
trečios ar ketvirtos kartos atei
viai, tarp savęs kalbėjo vokiš
kai.

Kai pasakiau, kad suprantu 
apie ką jie savo gimtąja kalba 
šneka ir kai dar porą sakinių 
surezgiau vokiškai, mano bu
vusios bendradarbės visai iš
tirpo. Ėmė pasakoti kuo smul
kiausiai, kaip jie (vokiečiai) 
visai neblogai gyvenę Pavolgy- 
je, kaip juos išvežė ir išdrabs
tė po Sovietų Sąjungą. Net nuo
traukų nemažą krūvelę atnešė 
parodyti. Nuotraukos buvo 
blankios, pageltusios, kai ku
rios vos įžiūrimos. Beveik vi
sose už stalų sėdėjo besišyp
santys ar besijuokiantys žmo
nės. Kai kurios moterys su ma
žais vaikais ant kelių. Tai vis 
vaišių stalai įvairiausių šei
mos švenčių proga. Papasako
jo, kad jų buvę kaimynai Pavol- 
gyje gyvena ir dirba panašiame 
miško kirtimo punkte, kaip 
šitas, maždaug apie 20 km nuo 
čia, į kairę nuo didžiojo kelio, 
kuris eina į Kortkerosą. Ten 
yra ir lietuvių. Jų daugiau dar 
kaip vokiečių. Net virėja lie
tuvė. Jos tame miško kirtimo 
punkte jau buvusios ir žinan
čios.

Aš tom vokietėm tikėjau ir 
širdy dėkojau už informaciją. 
Vieną užtikrintą nakvynę jau 
turiu — galvojau sau.

Atsisveikindamos vokietės 
vėl kvietė mane kada nors į jų 
baraką užeiti.

Vis dėlto duoną kitą rytą 
man išdavė visą. Ir buhalte
ris buvo jau sugrįžęs. Kai pa
prašiau kasininkę atlyginimo 
už darbą, ji tylėdama nuėjo 
pas buhalterį. Tasai jai kaž
ką burbtelėjo. Tarnautoja, 
grįžusį prie langelio, išdro
žė:

— Kaaą? Jums atlyginimą? 
Tokie darbininkai, kaip jūs, 
net valgiui neužsidirba.

Pažiūrėjo į mane kaip į nie
kalą ir nusisuko.

Norėjau dar ginčytis, kad jie 
neturi teisės mano uždirbtų 
pinigų neišmokėti, bet pagal
vojau: kai esi labai mažas ir 
neturi užnugario, geriau tylėti 
ir neerzinti tų, kurie su tavim 
gali pasielgti taip, kaip jiems 
patinka.

Svarbiausia — dabar iš tos 
skylės išbėgti.

Prieš iškeliaudama, patikri
nau savo maišelį. Batukai yra. 
O kur plaukams kirpti mašinė
lė? (tuos daiktus atsinešiau, 
kad galėčiau į maistą iškeisti). 
Nebėra. Drebančiomis ranko
mis išverčiau visą palovį, pa
kėliau matracą dar ir dar kar
tą. Mašinėlės nebebuvo. Kaž
kas man nesant namie ją pasi
savino. Pykau nat savęs, kad 
nemokėjau jos paslėpti. Va
gies jieškoti nebuvo nei laiko, 
nei prasmės. Vis tiek nerasi.

Kai visi išėjo į darbą ir miš
ko kirtimo punktas ištuštėjo, 
susidėjau į maišelį duoną, gy
dytojo dovanotąjį muilo gaba
liuką, batukus, šaukštą, peilį, 
puoduką, skardinę, kurioje 
parsinešdavau maistą iš val
gyklos, seną Ramučio antklo
dėlę, kurią pasidėdavau po 
galva. Maišelį užrišau virvu
te. Užsimetusi jį ant pečių, 
pasukau to kelelio link, ku
riuo truputį daugiau kaip 
prieš mėnesį atėjau.

Nors ir turėjau nukreipimą 
į ligoninę, ėjau kiek galėda
ma greičiau. Atsarga gėdos 
nedaro.

AMBER VIDEO 
PRODUCTIONS
Edvardas Gataveckas
Vestuvių iškilmės filmuoja
mos "video" būdu Toronte ir 

apylinkėse. Žema kaina.
Skambinti telefonu
242-4114 Toronte.

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

Tėviškės žiburiai » 1984. VI. 14 — Nr. 24 (1791) • psl. 3

VYTAUTAS-JONAS GYLYS, Įgaliotas Lietuvos ministeris ir generalinis 
konsulas Kanadai, miręs prieš 25-rius metus Toronte

Lietuvos atstovas prieš 25 metus
S. m. birželio 14 d. sueina 25-ri metai nuo generalinio 

Lietuvos konsulo Kanadai J. V. Gylio mirties

PRANYS ALŠĖNAS
1959 m. birželio 14 d., 10.30 

v.v., Toronte staigiai mirė įga
liotas Lietuvos ministeris gen. 
konsulas Kanadai Vytautas- 
Jonas Gylys. Jo palaikai labai 
iškilmingai palaidoti birželio 
17 d. Toronto Park Lawn kapi
nėse iš lietuvių Šv. Jono Krikš
tytojo parapijos šventovės.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
lietuviu, šiek tiek anglų ir kai
myninių draugiškų tautų atsto
vai.

Į laidotuves buvo atvykęs lie
tuvių diplomatų atstovas iš Či
kagos dr. P. Daužvardis, Onta
rio parlamento narys Andy 
Thompson, Kanados Baltiečių 
Federacijos atstovas kun. Lū
šis, Baltiečių moterų tarybos 
pirm. Kopmanis, ukrainiečių 
atstovas Boyko, Estijos konsu
las Markus bei kitų org-jų 
atstovai.

Šiauliai dalyvavo organizuo
tai su savo vėliava. Taip pat 
organizuotai dalyvavo ir skau
tų padalinys.

Atlydėjus velionį į šventovę, 
buvo laikomos dvejos Mišios. 
Vienas jų atnašavo Šv. Jono Kr. 
parapijos klebonas kun. P. 
Ažubalis, o kitas — Hamilto
no lietuvių parapijos klebo
nas kun. dr. J. Tadarauskas. 
Mišių metu giedojo sol. V. Ve- 
rikaitis.

Prie velionies karsto pasa
kytame labai nuoširdžiam žo
dyje kun. P. Ažubalis, be kita 
ko, pabrėžė didelį velionies 
pareigingumą. Buvo primintas 
paskutinis velionies tarnybi
nis pasirodymas šeštadieninės 
lietuvių pradžios m-klos moks
lo metų užbaigime, kur jis su 
dideliu užsidegimu kalbėjo 
mokiniams. Kun. P. Ažubalis 
pabrėžė, jog velionis laido
jamas kanadiečių kapinėse tik 
laikinai. Jau turimos užpirk
tos grynai lietuviškos kapinės, 
į kurias ir būsią perkelti ve
lionies palaikai.

Kapinėse kalbėjo Lietuvos 
konsulas dr. P. Daužvardis Lie
tuvos diplomatų vardu, iškel
damas ilgametę ir sąžiningą 
velionies tarnybą Lietuvai ir 
lietuviams. Po to kalbėjo ilga
metis velionies draugas gen. 
Estijos konsulas Markus. Jis 

PLB surengtos konferencijos metu Niujorke buvo aplankytas JAV atstovo 
Jungtinėse Tautose pavaduotojas dr. JOSE SORZANO. Iš kairės: PLB vice- 
pirm. RIMANTAS DIRVONIS, JAV LB visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. JONAS URBONAS, LJ Sąjungos atstovas LUKOŠEVIČIUS, dr. J. 
SORZANO, PLB visuomeninių reikalų komisijos pirm. ALGIMANTAS 
GEČYS, BATUNo pirm. INTS RUPNERS, PLB reikalų vedėja DANUTĖ 
KORZONIENĖ Nuotr. A. Remeikio

pareiškė: “Mes abu atstovavom 
čia saviems kraštams: Jūs — 
Lietuvai, aš — Estijai, bet abu 
kartu atstovavome vieninte
liam ir didžiausiam gėriui — 
laisvei. ..”

Artimųjų bei giminių vardu 
žodį tarė K. Kalendra, kuris, 
be kita ko, iškėlė ir itin sim
boliškai būdingą faktą, jog ve
lionis buvo krikštasūnis Lietu
vos atgimimo tėvo dr. Jono Ba
sanavičiaus.

įleidus karstą į duobę, velio
nies kapą apdengė daugybė 
vainikų. Šventovėje ir kapinė
se velionies laidotuvės buvo 
filmuojamos. Užrašymo dar
bus atliko J. Dvilaitis.-

Laidotuvėms tvarkyti buvo 
sudarytas specialus komite
tas: V. Meilus, kun. P. Ažuba
lis, prof. A. Zubrys, A. Kiršo- 
nis ir J. R. Simanavičius.

Apie velionies mirtį rašė To
ronto dienraščiai “The Globe 
and Mail” ir “Daily Star”. Pir
masis įsidėjo ir velionies nuot
rauką, pabrėždamas velionies 
dešimties metų konsularinę 
tarnybą Lietuvai.

Biografinės žinios
Pagal Lietuvių Enciklopedi

ją V. J. Gylys (g. 1886 m. Griš
kabūdyje), diplomatas. 1907 m. 
baigė Kauno gimnaziją, 1912 
m. — Petrapilio universiteto 
teisių fakultetą teisių kandi
dato laipsniu. 1912-17 m. dir
bo Petrapilyje vidaus reika
lų ministerijoje, juriskonsul
tų skyriuje, 1917-18 m. — Suo
mijos generalgubernatūroje.

1919 m. Lietuvos atstovas 
Suomijai, 1920.11.24 — Estijai, 
1921 m. — konsulas Karaliau
čiuje, 1924 m. — konsulas Ko
penhagoje, 1927 m. — konsulas 
Rygoje, 1930 m. — gen. konsu
las Londone. 1932 m. — Klaipė
dos krašto gubernatorius. 1934 
m. charge d’affaires Briusely
je, 1937 m. — įgaliotas ministe
ris ir nepaprastas pasiuntinys 
Stockholme, 1938 m. — toms pat 
pareigoms paskirtas Danijai 
ir Norvegijai, 1949 m. — gen. 
konsulas Kanadoje, 1917 ir 
1918 m. Suomijoj buvo lietuvių 
tremtinių dr-jos pirmininkas 
ir tuo metu dėstė politinę eko
nomiją Helsinkio liaudies uni
versitete.
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A.a. kun. Antanas Zamanas, 
Narviliškių parapijos klebo
nas Vilniaus arkivyskupijoje, 
mirė š. m. sausio 5 d. Velionis 
gimė 1908 m. balandžio 29 d., 
kunigu įšventintas Vilniuje 1936 
m. birželio mėnesį. Palaidotas 
Narviliškiuose sausio 9 d. — Tą 
pačią sausio 5 d. mirė Vilkijos 
parapijos administratorius a.a. 
kun. Petras Mačiūta, gimęs 1933 
m. birželio 30 d., kunigu įšven
tinta? 1960 m. balandžio 3 d. Po 
gedulinių pamaldų Vilkijoje nu
vežtas ir palaidotas Išlaužo ka
pinėse netoli Prienų. — Kovo 7 d. 
Kauno ligoninėje mirė a.a. kun. 
Alfonsas Lukoševičius, dabar 
Varduva pavadintos Žemaičių 
Kalvarijos klebonas ir Plungės 
vicedekanas, gimęs 1914 m. rug
pjūčio 26 d., kunigu įšventintas 
1942 m. kovo 21 d. Dirbo įvairio
se Telšių vyskupijos parapijose. 
Palaidotas kovo 12 d. Žemaičių 
Kalvarijos kapinėse. Šioje pa
rapijoje dabar liko tik altaris
tas kun. Petras Lygnugaris, at
šventęs deimantinę amžiaus su
kaktį. — Kovo 17 d. taip pat Kau
no ligoninėje mirė a.a. kun. 
Aleksandras Alkovikas, Kalvių 
parapijos klebonas Kaišiadorių 
vyskupijoje, gimęs 1917 m. lie
pos 21 d., kunigu įšventintas 
1945 m. sausio 21 d. Palaidotas 
kovo 20 d. Žaslių kapinėse. — 
Balandžio 22, Velykų sekmadie
nį, Šančiuose mirė vietinės pa
rapijos klebonas a.a. kun. Al
fonsas Lapė, sulaukęs 76 metų 
amžiaus, kunigu įšventintas 1933 
m. Palaidotas Šančių parapijos 
šventoriuje. — A.a. kun. Kazi
mieras Pivariūnas gegužės 8 d. 
palaidotas Alovėje, Kaišiadorių 
vyskupijoje. Velionis gimė 1910 
m. kovo 7 d., kunigu įšventintas 
Kaune 1936 m. gegužės 31 d. Dir
bo įvairiose parapijose, pasta
ruoju metu vadovavo Nemunai
čio parapijai. Susilpnėjus svei
katai, gyveno kaip altaristas 
Alovės parapijoje. — Raseiniuo
se gegužės 15 d. palaidotas ten 
miręs altaristas a.a. kun. Jonas 
Gudas, gimęs 1897 m., kunigu 
įšventintas 1925 m.

FILOLOGŲ IŠLEISTUVĖS
Gegužės 17 d. Sarbievijaus 

kiemelyje su Vilniaus universi
tetu atsisveikino 239 filologi
jos fakulteto absolventai, ten 
susirinkę su savo specialybių 
vėliavomis. Ši absolventų lai
da mokslą pradėjo 1979 m., kai 
universitetas šventė savo 400 
metų sukaktį. Penkeriem univer
sitete praleistiem metam buvo 
skirti penki varpo dūžiai. Su 
absolventais atsisveikino filo
logijos fakulteto dekanas do
centas J. Balkevičius, docentė 
L. Sudavičienė, profesorė S. 
Červinskienė, užsienio kalbų 
katedrų docentai — L. Petra
vičius, G. Baužytė, V. Mickie
nė. Fakulteto dekanas J. Bal
kevičius juos pakvietė į pasku
tinę paskaitą didžiojoje Aulo
je, primindamas, kad, be šios, 
per penkerius metus jiems teko 
•išklausyti dar 1.200 paskaitų, 
dalyvauti 300 seminarų, išlai
kyti apie 40 egzaminų, 50 įskai
tų. Apie 80% šiemetinės filolo
gų laidos absolventų gavo paskjv 
rimus į miestų, rajonų liaudies 
švietimo skyrius. Rugsėjo 1 d.

Simon Travel _ 
nauju pavadinimu

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu

11 DIENŲ
Liepos 24

13 DIENŲ SU 
Liepos 4 
Rugpjūčio 9

VIENOS SAVAITĖS £> 

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
• sutvarkant dokumentus Iškvietimams
■ nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje
" tarpininkaujant bei sutelkiant ypač gerą finansinę 

paramą, greitą Ir labai naudingą giminėms Lietuvoje 
palikimų sutvarkymą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872
Savininkė — Audronė Našlėnaltė-Simon

jie pravers mokyklų duris. Iš
kilmingoji dalis užbaigta stu
dentų himnu “Gaudeamus igi- 
tur”. Sarbievijaus kiemelyje 
filologų orkestras “Serbentą” 
sugrojo maršą geriausiems ab
solventams — vokiečių kalbą ir 
literatūrą studijavusiai Rasai 
Bunkutei, lietuvių kalbos ir li
teratūros specialybės absolven
tei Irenai Ručinskaitei, buvu
siam fakulteto kultūros klubo 
pirm. Romui Vileikiui. Maršas 
taipgi buvo skirtas ir komjau
nimo sekretoriams — Sergejui 
Temčinui, Gintarui Morkūnui, 
Vyčiui Vydūnui.

BALTIEČIŲ KONCERTAI
Lietuvos, Latvijos, Estijos 

operos ir baleto teatrai propa
gandiniais koncertais turėjo 
atiduoti duoklę Baltijos respub
likų sostinių sovietiniam “iš
laisvinimui” prieš 40 metų. Dvi 
dienas trunkantys koncertai ge
gužės 23 d. buvo pradėti Vil
niaus operos ir baleto teatre, 
kurin suvažiavo geriausi bal- 
tiečių dainininkai ir baleto šo
kėjai. Okupuotai Lietuvai at
stovavo operos solistai — N. Am
brazaitytė, V. Daunoras, I. Mil
kevičiūtė, G. Grigorianas, I. Ja- 
siūnaitė, R. Tumuliauskaitė, 
A. Markauskas, J. Valuckas, ba
leto solistai — L. Bartusevičiūtė 
ir A. Molodovas, N. Beredina ir 
P. Skirmantas, dirigentai — J. 
Aleksa ir V. Viržonis. Koncer
tuose taipgi dalyvavo Vilniaus 
operos ir baleto teatro choras 
su orkestru. Koncertus režisavo 
R. Siparis, scenos dekoracijas 
paruošė dail. H. Ciparis. Ta pa
ti koncertinė programa pakar
tota Latvijos ir Estijos žiūro
vams..

IŠGELBĖJO MERGAITĘ
Valdas Araminas gegužės 16 

d. “Tiesoje” aprašo balandžio 
24 d. kilusį gaisrą gyvenamaja
me jiame Salininkuose. Užside
gė Birzgių butas, kuriame be 
priežiūros buvo palikta šešia
metė dukrelė Nijolė. Ją išgel
bėjo tame pačiame name gyve
nantis Alvydas Lukša, kai pro 
atluptas duris į koridorių jau 
pliūptelėjo liepsna ir dusinan
čių dūmų kamuoliai. A. Lukša, 
beveik nieko nematydamas pro 
dūmus, apčiuopomis surado 
mergaitę ir ją išnešė iš degan
čio buto. Tai jau ne pirmas at
vejis, kai tenka gelbėti be prie
žiūros paliktus vienus vaikus, 
kurie kartais patys sukelia gais
rą, žaisdami su degtukais. Šį kar
tą verčia stebėtis ugniagesių pa
daryta išvada: “Nustatyta, kad 
gaisras Birzgių bute kilo nuo' 
įjungto ir palikto radijo imtu
vo, kuris stovėjo netoli rūbų 
spintos. Toji užsidegė pirmiau
sia, o jau nuo jos užsiliepsnojo 
apmušalais apklijuotos sienos, 
aitrūs dūmai užtvindė patal
pą ...” Kyla klausimas, kaip yra 
gaminami dabartinėje techniko
je radijo imtuvai, kad nuo jų už
sidega butas? Anksčiau teko 
skaityti, kad vieną gaisrą su
kėlė ir ilgiau paliktas neišjung
tas televizorius, kuriam taipgi 
tinka radijo imtuvams iškeltas 
klausimas. Apie tokias gaisrų 
priežastis dar neteko matyti 
pranešimų Kanados spaudoje.

V. Kst.

LIETUVOJE
Rugsėjo 4 

GIMINĖMIS!!!
Spalio 2

Gruodžio 19

Liepos 10 Rugsėjo 10
Spalio 2

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ”
KREDITO KOOPERATYVAS 1 nLlVl
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125

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

AKTYVAI PER 20 MILIJONŲ DOLERIŲ

Šv. Kazimiero sukakties minėjimas Otavoje buvo surengtas 1984.IV.28-29 
d.d. Nuotraukoje — pronuncijus ANGELO PALMAS po pamaldų tarp lie
tuvių užkandžių metu Nuotr. J.V.’ Danio

Hamilton, Ontario
PADĖKA

Nuoširdus ačiū visoms mote
rims, kurios surengė ir dalyvavo 
mano šventėje — mergvakaryje. 
Ypatingas ačiū Br. Br. Venslo- 
vams už jų malonų priėmimą savo 
namuose ir mieloms rengėjoms — 
p.p. Pleinienei ir Vaitiekūnienei 
už jų įdėtą darbą ruošiant šį links
mą pobūvį. Taip pat dėkoju savo 
puseserėms: Ritai Kazlauskaitei, 
Gorėtai Mikalonytei-Duncan ir 
Vilijai Banionytei, kurios prisi
rengė atvažiuoti iš tolimo Kliv- 
lando kartu su mumis smagiai pra
leisti vakarą. Nuoširdus ačiū Jums 
visoms už Jūsų bendras ir atski
ras dovanas. Jūsų nuoširdumas 
liks visada kaip malonus prisimi
nimas mūsų širdyse!

Jums dėkinga —
Aldona Gedrimaitė 

ir Linas Butkys
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
atsilankiusiems pasveikinti mū
sų, įsikūrusių naujuose namuo
se. Ypatingą padėką reiškiame 
staigmenos rengėjoms — E. Baly- 
tienei, I. Pečiulienei, D. Kekie- 
nei. Ačiū K. Mileriui už mūsų 
įkurtuvių ir 10 metų vedybinės 
sukakties pravedimą, už puikius 
prisiminimus apie praeitus lai
kus ir dabartinius. Ačiū taip pat 
dr. V. Majauskui ir D. Majauskai- 
tei-Leigh už pasakytas kalbas ir 
gražius linkėjimus, nuoširdų drau
giškumą. Dėkojame A. Gudeliui, 
V. Pečiuliui, A. Zimnickui už pa
linksminimą su muzika. Buvo ma
lonu pašokti ir dar prisiminti 
jaunystę. Ačiū E. Balytienei ir 
D. Kekienei už gražias gėles. Dė
kojame ir visiems, prisidėjusiem 
bei dalyvavusiem mūsų įkurtuvė
se: F. L. Ankams, S. N. Aleksams, 
V. A. Apanavičiams, P. E. Daly
toms, P. D. Babinams, S. L. Baltru- 
šaičiams, A. J. Bacevičiams, K. 
Ciuzeliui, V. P. Dums, A. O. Dzie- 
mionams, J. A. Deksniams, O. Gurz- 
dienei, G. Gudelienei, A. Gude
liui, B. G. Grajauskams, B. M. 
Harmman, A. S. Jankauskams, A. 
V. Juraičiams, J. Klipui, V. D. 
Kekiams, F. P. Krivinskams, J. J. 
Kamaičiams, J. B. Kažukauskams, 
P. P. Kareckams, A. L. Krakaus- 
kams, N. J. Kaleininkams, A. Lu
kui, B. J. Lapinskams, V. Lukoše
vičienei, V. V. Majauskams, D. Ma- 
jauskaitei-Leigh, G. O. Melnin- 
kams, B. D. Mačiams, B. E. Mila- 
šiams, J. L. Mikalauskams, K. Mi
leriui, D. Melnikui, A. G. Patam
siams, K. A. Pajaujams, V. I. Pečiu
liams, P. O. Polgrimams, J. K. Ru- 
daičiams, J. S. Remesat, V. E. Sa
kams, K. E. Simaičiams, E. Sventic- 
kienei, S. N. Senkams, J. B. Sta
niams, K. V. Stankams, A. Svabai- 
tienei, A. B. Šilgaliams, J. L. To
liams, M. Vigitaitei, P. J. Vizba
rams, G. K. Žukauskams, A. I. Žu
kauskams, A. S. Zimnickams, K. 
Žiobienei.

Visiems mieliems svečiams, dė
kojame už tokią brangią dovaną, 
kuri švies mums visą gyvenimą.

O. A. Godeliai

London, Ontario
LAIMĖ ... NE “TAURO” PUSĖ

JE ... Krepšinio B klasės vyrų ko
manda “Tauras” dalyvavo 34-se Š. 
Amerikos lietuvių žaidynėse To
ronte balandžio 28 ir 29 d.d. Pir
mose rungtynėse “Tauras” susiti
ko su Hamiltono “Kovo” komanda, 
šių žaidynių II v. laimėtoja. Nors 
kurį laiką “Tauras” pirmavo, bet 
hamiltoniečių patvarumas rungty
nes laimėjo (Londono duomeni
mis) 73:63.

Nemanau, kad yra tikslu porą 
taškų pridėti “priešo” komandai, 
jei pirmos komandos žaidėjas pa
sakė teisėjui nepatinkamą žodį 
ar padarė nepatinkamą mostą. 
Tuo baudžiama visa komanda, o 
ne atskiras žaidėjas.

Londonui iškovojo taškų: J. 
Butkus 16, D. Shaver 12, G. Pocius 
11, M. Šicas 8, J. Brikmanis 6, D. 
Šicas 4, F. Šicas 4, P. Šicas 2. Be 
to, žaidė R. Dragūnevičius ir D. 
Brewer.

Antrose rungtynėse žaista prieš 
Čikagos “Lituaniką”. “Tauras” be
veik visą laiką pirmavo ir pirmą 
puslaikį baigė 41:38 savo naudai.

Aršiausia kova išsivystė pasku
tinę minutę, kai buvo vieno taško

skirtumas “Tauro” naudai. Nė 
vienai komandai nesisekė mesti, 
bet... paskutinę akimirką “Litua
nika” įmetė ir baigė rungtynes 
76:75 savo naudai. Taigi šį kartą 
laimė buvo ne “Tauro” pusėje.

Londonui taškų iškovojo: J. Brik- 
manis 22, J. Butkus 12, D. Shaver 
10, P. Šicas 10, R. Dragūnevičius 
6, P. Jocius 6, M. Šicas 5, F. Šicas 
4, D.. Brewer.

Nelietuviškomis pavardėmis 
žaidėjai yra lietuvaičių antrosios 
pusės. Keli iš gerųjų “Tauro” žai
dėjų šį kartą sirgo arba turėjo 
egzaminus. Su dėkingumu buvo su
tiktas J. Butkaus žygis: trūkstant 
žaidėjų, jis nutraukė savo atosto
gas ir sugrįžo iš Floridos specia
liai šioms pirmenybėms! D. E.

(Nukelta į 8-tą psl.)

Delhi, Ontario
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MINĖ

JIMAS rengiamas birželio 17 d.; 
11 v.r. pamaldos šventovėje, po jų 
— šventoriuje prie kryžiaus pade
dami vainikai, trumpas žodis apiė 
šio minėjimo reikšmę, po to minė
jimas tęsiamas parapijos salėje. 
Visuomenė ir vietos organizacijos 
prašomos gausiai dalyvauti.

Apylinkės valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už sureng

tas man tokias gražias įkurtuves 
naujoje vietoje Delhi, Ont. Atva
žiavusi iš Vakarų Kanados iš Jūsų 
visų patyriau labai didelį nuo
širdumą. Su meile priėmėte mane 
į savo tarpą. Dėkoju p.p.: Bertu- 
lienei, Bikams, Čeikoms, Dadur- 
kai, A. Didžbalienei iš Hamilto
no, Jociams, Jakubickams, Jokubi- 
lienei, Kairiui, Mažeikienei, Nor- 
kams, Rudokienei, Simutienei, 
Šiurnienei, Stankams, Strodoms- 
kiams, Tamošauskienei, Trečio
kienei, Urbonavičienei, Vinda- 
šienei, Vitams, Vėžauskams, Žio
gams, Zadurskiams. Ypatinga pa
dėka rengėjoms, kurios tiek daug 
darbo ir širdies įdėjo: p.p. Bertu- 
lienei, Čeikienei, Norkienei, Šiur
nienei, Strodomskienei, Zadurs- 
kienei, Žiogienei.

Nuoširdi padėka p.p. Žiogams, 
mano pažįstamiems iš Lietuvos. 
Jų dėka įsikūriau Delhi ir visą 
laiką jaučiu jų meilę bei globo
jančią ranką.

Ačiū, ačiū visiems. Jūsų lietu
viškas nuoširdumas visuoment 
bus malonus prisiminimas. Lieku 
Jums visuomet dėkinga —

Aldona Aleliūnienė

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. .

(Esu “Union Gas" A 
atstovas) (ajl

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ont. L9C 2M3

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.).................. 6%
santaupas......................... 7’/«%
kasdienines palūkanas 
už santaupas........................7%
term, indėlius 1 m............. 11 %
term, indėlius 3 m.......... 11 Va %
reg. pensijų fondo.......... 97«%
90 dienų indėlius..... ........ 93/«%
(minimum $5.000)

Ottawa, Ontario
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 

išleido savo 1983-1984 m. metraš
tį “Trupinėliai”. Jis apima visų 
metų veiklą, vaizdais ir mokinių 
rašiniais parodo mokyklos gyve
nimą bei rūpesčius. Metraštis re
daguotas mokytojos ir vedėjos 
Alės Paškevičienės. Visi rašiniai 
perrašyti gražia rašysena. Daug 
nuotraukų. Apima 47 psl. Metraš
tis atspausdintas daugintuvu. Kor.

Vancouver, B.C.
VIEŠNIA IŠ LENKIJOS. Š. m. 

balandžio 29 d. E.E. Gumbeliai 
savo namuose suruošė atsisveiki
nimo vakarą Elenutės Gumbelie- 
nės seseriai Gražinai Wojcik. Ji 
atvyko iš Lenkijos ir viešėjo pas 
juos 3 mėnesius. Svečiai jai įtei
kė atsisveikinimo dovaną. Ji iš
važiavo paviešėti pas savo brolį į 
Hamiltoną.

MOTINOS DIENOS minėjimas 
įvyko gegužės 13 d. Douglas mokyk
loje. Minėjimą pradėjo pirm. B. 
Vileita, pasveikindamas visas mo
tinas. Sugiedojus Tautos himną, 
mirusios motinos buvo pagerbtos 
tylos minute.

Irena Petrovski savo kalboje 
gražiai apibūdino gyvenimą su 
savo motina. Genė Venckuvienė f 
skaitė įdomią paskaitą “Lietu
vė motina dabartinėje Lietuvo
je”. Kadangi p. Venckuvienė ne
seniai atvyko iš Lietuvos, tai ji 
labai vaizdžiai mums nušvietė su 
kokiais sunkumais susiduria lie
tuvė motina mūsų krašte.

I. Petrovski labai nuoširdžiai 
ir išsamiai pranešinėjo anglų ir 
lietuvių kalbomis meninę progra
mą. O šį sykį programa buvo ga
na plati, kadangi atsilankė iš 
Seattle tautinių šokių grupė “Lie
tutis”, vadovaujamas Zitos Pet
kienės. Jie mums pašoko net 7 šo
kius. Kiekvienas šokis buvo vaiz
džiai apibūdintas Dainos Kinde- 
rytės ir Bertulytės. Jolanda Ma- 
lerytė, Kristina Greblikaitė, Ne
lė Venckutė ir Jonas Venckus pa
deklamavo montažą “Motinai”.

Moterų oktetas, vadovaujamas 
Vidos Malerienės, padainavo 7 
dainas. Joms akompanavo Algi
mantas Dimskis akordeonu. Pas
kutinė daina “Ausk, dukrele, plo
nas drobes” buvo inscenizuota 
su Lietuvoj išaustais rankšluos
čiais.

Algimantas Dimskis gražiai 
pagrojo akordeonu lietuviškų 
dainų rinkinį ir ištraukas iš 
“Smuikininkas ant stogo” (“Fid
dler on the Roof’).

Užbaigiant programą, vyriau
siom amžiumi motinom — p. An- 
dersonienei ir p. Smilgienei įteik
tos gėlės. Taip pat įteikta po gvaz
diką visom motinom, dalyvavu- 
siom minėjime.

Po minėjimo visi buvo pakviesti 
prie bendro stalo užkandžiams ir 
kavutei.

Šį sykį į mūsų minėjimą susi
rinko daug jaunimo. Jie įsisma
gino, ir mūsų akordeonistui A. 
Dimskiui grojant pašoko. Seatlie- 
čiai pašoko dar keletą tautinių 
šokių.

Šis gražus motinos minėjimas 
ilgai liks mūsų širdyse.

MERGVAKARIS. Gegužės 20 d. 
p. Goransų namuose buvo suruoš
tas mergvakaris būsimai jauna
jai Cindy Ludeman, kuri buvo ap
dovanota gausiom dovanom.

VESTUVĖS. Gegužės 26 d. susi
tuokė Cindy Ludeman ir Vitas Kli
mas. Tėvai jiems iškėlė puošnias 
vestuves. Šalia vestuvių torto bu
vo ir didelis lietuviškas raguolis. 
Jaunavedžiai povestuvinei kelio
nei pasirinko Europą.

DR. JULIUS SAKALAUSKAS iš
vyko vienam mėnesiui į Europą.

JONINIŲ LAUŽAS. Birželio 23 
d. Medžiotojų ir meškeriotojų klu
bas “Bebras” Leonardos ir Jono 
Macijauskų sodyboje (16459 88 
Ave., Surrey) ruošia tradicinį Jo
ninių laužą. Visi kviečiami da
lyvauti ir drauge jieškoti papar
čio žiedo. Krsp.

• Užsakykite “Tėviškės Žibu
rius” kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems

IMAME UŽ:
neklln. turto pask.............. IZ^/o
asmenines paskolas.... 12’/a %
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį Iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda Iki $10.000.

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Prel. Jonas Kučingis, 37 me
tus vadovavęs Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijai Los Angeles 
mieste, pasitraukia iš klebono 
pareigų. Jas š. m. birželio 15 d. 
perima Los Angeles kardinolo 
naujuoju klebonu paskirtas ilga
metis parapijos vikaras kun. dr. 
Algirdas Olšauskas. Prel. J. Ku
čingis ir toliau pasiliks parapi
joje kaip klebonas emeritas. At
sisveikindamas su parapijie
čiais, jis prisimena 1947 m., kai 
jam iš prel. J. Maciejausko teko 
perimti mažą namuką su jame 
įrengta nedidele koplyčia, sau
jele tikinčiųjų. Senoji vieta bu
vo parduota už $18.000, įsigyta 
kita, kurioje dabar išaugo šven
tovė, salė, mokykla, klebonija, 
vienuolynas, kuriame dabar gy
vena pensininkai. Dabartinis 
parapijos turtas su žeme ir pasta
tais yra vertas apie $3 milijo
nus. Svarbiausia, kad buvo susi
laukta didelio skaičiaus para
pijiečių, kurie visi yra auksi
nės širdies žmonės, dosniai re
miantys parapiją. Didžiausią 
rūpestį betgi sudaro kiekvieno 
parapijiečio laidotuvės, prime
nančios iškrintančią plytą. Sky
lėms užtaisyti reikia daugiau 
jaunimo. Tuo ypač turėtų susi
rūpinti skautų ir ateitininkų 
šeimos. Parapijai" reikia naujos 
jėgos padengti mirties atneš
tiems nuostoliams. Prel. J. Ku
čingis, galvodamas apie ateitį, 
taria: “Atsiminkime, kad be lie
tuviškos parapijos nebus lietu
vybės ir be lietuvybės nebus pa
rapijos. Religinė ir lietuviška 
bazė yra pagrindinė sąlyga išsi
laikyti lietuvybei išeivijoje”. 
Kitą rūpestį jam sudaro stoka 
pašaukimų į kunigus, liečianti 
ne tik šią parapiją, bet ir apla
mai lietuviškąją išeiviją. Šv. 
Kazimiero parapijos vadovybės 
pasikeitimu ši problema nėra 
išsprendžiama, tik nukeliama 
ateičiai. Esą Los Angeles lietu
vių kolonijai būtų palaima, jei
gu joje atsirastų bent vienas 
jaunuolis, kuris pasirinktų ku
nigo pašaukimą ir, baigęs moks
lus, įsijungtų į pastoracinį dar
bą Šv. Kazimiero parapijoje.

A.a. kun. Antanas Petrauskas, 
ilgai sirgęs širdies liga, gegu
žės 11 d. mirė Ročesteryje, su
laukęs 76 metų amžiaus. Ročes
teryje liko jo brolis ir sesuo An- 
tosė, Lietuvoje — sesuo Teresė • 
Žukauskienė. Kiti du broliai jau 
yra mirę anksčiau: Jonas — Ka
nadoje, Bronius — Lietuvoje.

Brazilija
BLB tarybos posėdis, įvykęs 

gegužės 14 d. Sao Paulo mies
te, Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, aptarė veiklos planus. Trė
mimų Sibiran minėjimą BLB su
rengs kartu su Brazilijos lietu
vių kunigų vienybe birželio 17, 
sekmadienį, Sao Paulo katedro
je. Mišias laikys vysk. Dom Lu
ciano Mendes de Almeida. Į pa
maldas bus pakviesti ir kitų ko
lonijų atstovai, minėjimo reikš
mę atskleis prie katedros durų 
dalinami šiai progai išleisti 
lapeliai. Posėdyje nutarta pa
siųsti padėkos laišką popiežiui 
Jonui-Pauliui II už gražias šv. 
Kazimiero sukakties iškilmes 
Vatikane ir jo nuolatinį palan
kumą lietuviams. Valdybos 
pirm. A. D. Petraitis pasiūlė Va
sario 16 proga surengti spaudos 
konferenciją. Tarybos pirm. J. 
Tatarūnas, svarstydamas Brazi
lijos lietuvių archyvo reikalus, 
patarė archyvui bei muziejui 
specialų pastatą pastatyti “Li
tuanikos” stovyklavietėje. 
Transatlantinių lakūnų S. Da
riaus ir S. Girėno minėjimas 
liepos 15 d. bus surengtas “Li
tuanikos” stovyklavietėje. BLB 
valdybos pirm. A.D. Petraitis 
liepos 15 d. išvyks Europon, kur 
jo viešnagė truks1 pusantro mė
nesio. Jį turės pavaduoti kitas 
valdybos narys.

Australija
Motinos dienos minėjimą su

rengė Sydnėjaus lietuvių para
pijos savaitgalio mokykla, va
dovaujama Julijos Lašaitienės. 
Jis pradėtas pamaldomis Šv. 
Joakimo šventovėje Lidcombė- 
je. Mišias atnašavo ir motinoms 
skirtą pamokslą pasakė mokyk
los globėjas mons. P. Butkus. 
Mokiniai atliko skaitymus, ti
kinčiųjų maldas ir atnešė au
kas. Motinos dienos minėjimą 
parapijos salėje įvadiniu žo
džiu pradėjo mokyklos globėjas 
mons. P. Butkus. Apie motinų 
meilę savo vaikams kalbėjo L. 
Stasiūnaitytė. Dainų ir dekla
macijų programėlę atliko vaikų 
darželio ir įvairių mokyklos 
skyrių mokiniai. Praėjusių moks
lo metų užbaigoje dėl ligos ne
galėjo dalyvauti mons. P. But
kus. Kaip savaitgalio mokyklos 
globėjas, jis dabar apdovanojo 
knygomis tais mokslo metais dir

busius mokytojus — Juliją La- 
šaitienę, Emiliją Viržintienę, 
Jutą Šliterienę, Renatą Migie- 
nę, Vytenį Šliogerį, Nijolę Venc
lovienę, Jūratę Frazer, Loretą 
Šarkauskaitę ir tėvų komiteto 
pirm. Danutę Ankuvienę. Moti
nos dienos minėjimas užbaig
tas Tautos himnu ir vaišėmis.

Sydnėjaus skautų židinys ge
gužės 12 d. visus pakvietė į Lie
tuvių klubą, kuris tą vakarą ta
po Konrado kavine Kaune. Spe
cialia programa buvo norima 
priminti, kad nepriklausomos 
Lietuvos laikais toje kavinėje 
rinkdavosi beveik visas Kauno 
elitas — rašytojai, žurnalistai, 
dailininkai, muzikai, teatra
lai bei kitų laisvų profesijų at
stovai. Programon buvo įjungtos 
juostelėse gautos Čikagoje lie
tuvių operos pastatytų A. Pon- 
chiellio “Lietuvių” ištraukos, 
primenančios Kauno operą. Va
karo dalyvius, susodintus prie 
atskirų staliukų aptarnavo jau
nieji židiniečiai. Gautas $900 
pelnas atiduotas Lietuvių na
mams.

Britanija
Dvyliktąją metinę Templeto- 

no premiją, kuri skiriama už re
ligijos puoselėjimą pasaulyje, 
šiemet laimėjo anglikonų kun. 
Michael Bourdeaux. Premiją 
jam gegužės 15 d. Londone įtei
kė Karalienės Elzbietos vyras 
princas Pilypas. Kun. M. Bour
deaux 1969 m. įsteigė Kestono 
kolegiją, renkančią medžiagą 
apie religijos persekiojimą ko
munistų valdomuose Centro ir 
Rytų Europos kraštuose. Kole
gijos biuleteniuose ir atskiruo
se leidiniuose visada pateikia
ma žinių apie katalikų perse
kiojimą Lietuvoje, ten tikinčių
jų vedamą sunkią kovą už reli
ginę laisvę. Kun. M. Bourdeaux 
yra didelis mūsų tautos bičiu
lis, anglų kalba parašęs Lietu
vai skirtą knygą “Land of Cros
ses”, kurioje apžvelgiama tra
giška Lietuvos Katalikų Bendri
jos istorija nuo II D. karo pra
džios iki dabartinių laikų. Da
bartines sunkias Lietuvos tikin
čiųjų problemas kun. M. Bour
deaux dažnai iškelia tarptauti
niuose suvažiavimuose, skaity
damas paskaitas įvairiuose 
kraštuose.

A. a. Edvardas Mykulskis, 60 
metų amžiaus, balandžio 4 d. 
mirė Trure. Velionis, kilęs iš 
Pumpėnų apylinkės, priklausė 
gen. Plechavičiaus vietinei rink
tinei, buvo įjungtas į vokiečių 
kariuomenės dalinius, pateko 
anglų karo nelaisvėn Belgijo
je. Britanijon atvyko 1947 m. 
ir visą laiką dirbo prie statybų. 
Paliko žmoną, sūnų ir dukrą. Sū
nus Dovydas, turintis daktaro 
laipsnį, dėsto matematiką Lon
dono universitete, dukra moky
tojauja. Laidotuvėse dalyvavo 
keturi lietuviai ir būrelis anglų.

Prancūzija
Nauja PLB vadovybė išrinkta 

balandžio 24 d. Paryžiuje įvy
kusiame tarybos posėdyje. Jos 
pirmininku išrinktas kun. J. Pet
rošius; valdybon išrinkti: pirm. 
Ž. Mikšys, vicepirm. ir sekr. R. 
Bačkis, ižd. Ž. Klimienė. Revizi
jos komisiją sudarė—J. Kazake
vičius, J.-Ch. Mončys ir J. Tom
kus. Visais PLB reikalais prašo
ma rašyti šiuo adresu: Commu- 
naute Lithuanienne en France, 
PLB valdyba, 7, rue dės Lions- 
Saint-Paul, 75004 Paris, France. 
Tragiškieji birželio įvykiai bus 
prisiminti Paryžiaus lietuvių 
susirinkime birželio 24 d.

Vokietija
VLB Hiutenfeldo apylinkė me

tinį savo narių posėdį sušaukė 
balandžio 29 d. Apylinkė turi 
60 užsiregistravusių narių, bet ji 
mažai žinoma, nes ją savo veikla 
užgožia Vasario 16 gimnazija. 
Susirinkimo aprašyme pasigen
dama antrosios kartos lietuvių 
jaunuolių, bet džiaugiamasi tre
čiąja karta — vaikais ir kūdi
kiais, kuriuos susirinkiman at
sivežė lietuviškos šeimos, pri
klausančios antrajai kartai. Jos 
betgi nėra gausios. Ligšiolinę 
valdybą sudarė pirm. A. Lipšys, 
ižd. Riterienė ir sekr. M. Šmi
tienė. Apžvelgiant atliktą veik
lą, paaiškėjo, kad Suvalkų tri
kampio lietuviams buvo pasiųs- 
tos kelios dešimtys siuntinukų, 
pareikalavusių didelio valdybos 
darbo. Keli lietuvių susibūri
mai buvo surengti Vasario 16 
gimnazijos parke, surengta sėk
minga vasaros stovykla lietuvių 
vaikams ir jaunimui. Naujon 
apylinkės valdybon išrinkti: bu
vęs Vasario 16 gimnazijos moki
nys Antanas Šiugždinis — stam
baus banko tarnautojas, Edmun
das Kaciucevičius — Vasario 16 
gimnazijos mokytojas, Antanas 
Veršelis, sen., gimnazijos rė
mėjas.



Vaizdas iš tautiniu šokių šventės Čikagoje 1980 m. Š. m. taut, šokiu šventė įvyks Klivlande liepos 1 Ntr. J. Garlos

Ar Kingas buvo marksistas?
Konservatorių spaudos ir kai kurių politikų nuomonės

Ar sportas jau toks bereikšmis?
Trisdešimt ketvirtųjų Š. Ame

rikos lietuvių sporto žaidynių 
metu teko išsikalbėti su JAV 
lietuvių sporto vadovais apie 
tenykštes darbo sąlygas ir pro
blemas. Jie minėjo, kad jų darbo 
sąlygos yra labai panašios į mū
siškes, o pagrindinė problema 
beveik visuose kraštuose esan
ti ta pati — lietuviškosios visuo
menės visiškas nesidomėjimas 
sportu. Sportas esąs nelietuviš
kas, nenaudingas nei lietuvy
bės išlaikymui, nei lietuviškam 
reikalui aplamai. Tad žvilgter
kim, ar sportas iš tiesų yra jau 
toks bereikšmis.

Visuomenės abejingumas
Kanadiečių ir amerikiečių vi

suomenėje sporto varžybos daž
nai nustelbia visus kitus rengi
nius. Svarbiausiose žaidynėse 
pirmą sviedinį neretai meta 
pats Kanados ministeris pirmi
ninkas, o JAV-bėse — preziden
tas! Ar ką nors panašaus mato
me lietuviškoje visuomenėje? 
Anaiptol ne!'Čia nė apylinkės 
pirmininkas dažniausiai nepasi
rodo. 1984 m. balandžio 28 ir 29 
d.d. Toronte vyko vienas svar- 

„ biausiųmūsų žąidynlų. Nežinau, 
kiek žiūrpvų buvo A klasės var
žybose. Nemanau, kad jų buvo 
daug. B klasės varžybose “susi
domėjimas” buvo lygus nuliui: 
tik pora tėvų ir pora žaidėjų 
žmonų. Atrodo, Toronte galėtų 
būti po vieną kitą šimtinę visų 
rūšįų varžybose.

Mes dažnai priekaištaujame 
jaunimui, kad jie nelanko rengi
nių (paprastai rengiamų vyres
niosios kartos), kad jie nesido
mi tuo, kas vyksta apylinkėje. 
Atrodo, jaunimas gali padaryti 
tokį pat priekaištą vyresniajai 
kartai: kur jie yra ir kodėl jie 
visai nesidomi, ką jaunimas vei
kia?

Parama ir nauda
Tas yra ir su parama. Kana

diečių visuomenėje mėgėjų 
sportą remia įvairios organiza
cijos bei parapijos, vyriausybė 
atleidžia nuo mokesčių jam skir
tas aukas ir 1.1. Pasižymėję spor
tininkai gerbiami platesniu 
mastu.

Viena kita šviesesnė išimtis 
pasitaiko ir pas mus, bet tik. .. 
kaip išimtis. Tuo tarpu pas ka
nadiečius sportas yra labai ver
tinamas ir remiamas. Pas mus 
vieni aukoja nuoširdžiai, kiti 
“kentėdami”, treti teisinasi ne
turį smulkių, neturį laiko ir pan.

Sportas yra naudingas jauni
mui, nes auklėja žmogaus cha
rakterį, ugdo jo atsparumą, karš
tose rungtynėse pratina susi
valdyti ir nepadaryti draugiš
kų rungtynių kruvina kova. Net 
ir skaudžiai pralaimėjęs spor
tininkas turi elgtis džentelme
niškai — turi paduoti “priešui” 
ranką ar net jį pasveikinti su 
laimėjimu. Juk pralaimėjimas 
reiškia tik priminimą, kad dar 
reikia padirbėti, kad negalima 
užmigti ant laurų.

Sportas ir lietuviškumas
Ar sportas bereikšmis lietu

vybės išlaikymui? į sportinin
kų eiles dažnai įsijungia tas 
jaunimas, kuris kitoje lietuvių 
veikloje visai nedalyvauja ar net 
nieko apie lietuvių veiklą ne
žino. Sportan įsijungęs jis ne 
tik apie mūsų veiklą sužino, bet 
ir pradeda lankyti lietuvių ren
ginius, susidraugauja su aktyviu 
lietuvių jaunimu ar net sukuria 
lietuvišką šeimą.

Jaunimas, kuris nenori ar ne
gali šokti, dainuoti, pasirenka 
sportą. Galima sutikti, kad ideo
loginės organizacijos yra tam 
tikru atžvilgiu naudingesnės, 
tačiau šis receptas tinka tik da
liai jaunimo. Kai kurie jaunuo
liai sako, kad jiems proto mankš

tos užtenka mokykloje. Jie nori 
raumenims darbo. Jie tik grįžę 
iš mokyklos suolo nenori sėsti 
į kitą panašų suolą įvairiom 
diskusijom.

Jei ir gera organizacija, to dar 
neužtenka. Jeigu jon įsijungti 
jaunuolis yra verčiamas tėvų ar 
kitų artimųjų, kartais iš to yra 
daugiau žalos, negu naudos: pa
ima priešingą kryptį, o ne tą. ku
rią organizacija stengėsi įtai
goti.

Sportan įsijungti niekas jau
nimo neverčia — jis pats į jį ver
žiasi. Kur nukrypsta šis jauni
mas. jei apylinkėje nėra sporto? 
Įsijungia į kanadiečių visuome
nę, kuri daug palankiau žiūri į 
sportą, kuri sudaro daug geres
nes sportavimui sąlygas. Spė
jama galimybė — tokie jaunuo
liai retai kada begrįžta prie 
lietuviško kamieno.

Per sportą j viešumą
Jaunimas — tautos ateitis. 

Mes skiriame jam dėmesį, bet 
ne visada paimame reikiamą 
kryptį. Ateiname į salę, džiau
giamės savo jaunimu, nuošir
džiai plojame, bet tuo viskas 
jr, baigiasi. Mes dažnąi pamirš
tame, kas yra svarbiau,: tupėti 
malonumą džiaugiantis savo jau
nimu ar. . . jo veiklos dėka su
dominti gyvenamo krašto visuo
menę ir joje įsigyti draugų, ku
rie gali mums ateiti į pagalbą, 
sprendžiant vienokias ar kito
kias mūsų problemas.

Sportas daugiau, negu bet kuri 
kita mūsų veiklos sritis atkrei
pia informacijos tinklo ir vieti
nės visuomenės dėmesį. Tai ro
do mūsų žaidynės ir pirmoji 
Laisvės olimpiada Toronte. Bu
vo aprašytos ne tik pačios žai
dynės, bet ir priežastys, iš
šaukusios tokios olimpiados 
atsiradimą.

Bendravimas su savaisiais
Per praėjusias žaidynes To

ronte buvo ^surengtas susipaži
nimo vakaras. Pradžioje vadovai 
nuogąstavo, ar salės nebus apy
tuštės. Bet po kiek laiko jos bu
vo sklidinai užpildytos. Neskai
tant vadovų, tai buvo jaunimo 
vakaras, kuriame dalyvavo 500- 
600 jaunimo. Šaunūs berniukai, 
gražios merginos. Sumegztos 

INTERNATIONAL

SOL. ALGIO GRIGO vadovaujama kelionių agentūra G. T. INTERNATIONAL, INC. 
praneša, kad 1984 m. spalio 4 dieną prasideda įdomi 16 dienų išvyka į Europą. Maršrute: 
Niujorkas, Helsinkis, Leningradas, VILNIUS, Maskva, Helsinkis, Niujorkas.

11, DIENU LIETUVOJE (spalio 6 iki 16)
Labai ribotas vietų skaičius! Tolimesnių informacijų prašom kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC. 6240 So. Kedzie Ave., Suite 3 
arba P. O. Box 29163, Chicago, IL 60629 

TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702
KANADOJE: Elena Verikaitienė (416)534-3120

PILNA KAINA IŠ: Niujorko $1,540.00
Čikagos $1,720.00
Toronto $1,690.00

Nakvojant dviem kambaryje , įskaitant / visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, 
maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų!

Šiai kelionei vadovaus ir pats lydės sol. ALGIS GRIGAS.
Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais.

naujos pažintys, pasikeista ža
vinčiais žvilgsniais, paimti adre
sai, pažadėta parašyti ar net vėl 
susitikti. . . Neperdėta spėja
ma galimybė — to vakaro dėka 
gali būti sukurta ir viena kita 
lietuviška šeima. Stebėjęs va
karo nuotaikas, priėjau aiškią 
išvadą, kad tokiomis progomis 
susipažinimo vakarai yra bū
tini.

Sportas, ypač didesnio masto 
žaidynės, yra labai gera prie
monė jaunimui suburti. Sava
noriškai susibūręs jis ne tik 
sportuoja, bet imasi ir kito lie
tuviškam reikalui naudingo dar
bo. Ir kai su tokiu entuziazmu 
jis pradeda veikloje reikštis; 
argi jis neužsitarnauja visuo
menės įvertinimo ir ne tik mo
ralinės, bet ir materialinės pa
galbos?!.

Laisvės olimpiada
Štai 1984 m. liepos 5-7 d.d. 

Toronte įvyks Laisvės olimpia
da. Tenka stebėtis su kokiu entu
ziazmu jaunimas toje srityje dir
ba. neskaičiuodamas visos gau
sybės darbo valandų. Nepapras
tas jų ryžtas lyg sakyte sako, kad 
jaunimas lietuviško reikalo nau
dai yra linkęs įvykdyti ir, visuo
menės nuomone, svarbius užda
vinius. Net ir dainų šventės bei 
kiti panašūs didieji renginiai 
dažniausiai yra paminimi tik 
tos vietos televizijos, radijo ir 
spaudos arba visai nepaminimi. 
Tuo tarpu platesnio masto spor
tiniai renginiai susilaukia di
desnio dėmesio.

Šiuose kraštuose išaugęs lie
tuvių jaunimas realiau galvoja 
ir tiksliau pataiko į taikinį, ne
gu vyresnioji karta. Tad nelaiky
kime sportininkų žemesnės kla
sės jaunimu, lyg nemėgstamais 
pamestinukais, bet ir juos pri
imkime savo šeimon tikraisiais 
vaikais. D. E.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Zf/nnr/r
Simple elegance... by Finnish design

JAV senatas 78 balsais prieš 
22 priėmė nutarimą, jog pra
dedant 1986 m. kiekvienas tre
čias sausio mėnesio pirmadie
nis bus laikomas valstybine 
švente, pagerbiant prieš kele
tą metų teroristo nužudytą 
Amerikos juodųjų piliečių 
vadovą, metodistų kunigą Mar- 
tyną-Liuterį Kingą. Po paskel
bimo Baltųjų rūmų spaudos 
konferencijoje ABC pranešė
jas Sam Donaldson prezidentą 
paklausė: “Ar Kingas yra bu
vęs komunistų simpatiku, kaip 
apie jį senate kalbėjo Šiau
rinės Karolinos valstijos se
natorius respublikonas Jesse 
Helms? Ir kodėl federacinė 
vyriausybė atsisakė iki 2027 
metų (trisdešimt penkerius 
metus) neskelbti FBI įrekor- 
duotų Kingo pasikalbėjimų 
juostelių? Spaudoje matyti 
daug kontroversinių žinių apie 
Kingo asmenį ir jo priešame- 
rikinę veiklą”.

“Taip, visą teisybę sužino
sime tik po 35 metų” — atsakė 
prezidentas Reaganas. — Do
kumentą, pagerbiantį M.L. 
Kingą aš pasirašysiu, nes ne 
tik senatas, bet ir atstovų rū
mai 338 balsais prieš 90 pasi
sakė už šventės įvedimą, nors 
ir su tam tikromis rezervaci
jomis. Dėl slaptumo, gaubian
čio FBI juosteles, administra
cija neturėjo kito pasirinkimo, 
kaip tik pagerbti susitarimą 
tarp federacinės valdžios ir 
Kingo šeimos narių. Aš neabe
joju senatoriaus Jesse Helmso 
nuoširdžia kalba ir tikiu, kad 
tai, ką jis pasakė kongreso na
riams, buvo žinoma prieš bal
savimą”.

Yra daug aiškiai dokumen
tuotos medžiagos, rašo konser
vatorių spaudoje George Shan
non, kad M.L. Kingas aktyviai 
veikė su žinomais komunistais. 
Juk daug kartų ir nuotrauka 
buvo spausdinama žurnaluose, 
kurioje M.L. Kingas parody
tas su marksistų simpatikais 
marksistų auklėjimo centre 
Highlander Folk School Ten
nessee valstijoje. Jų tarpe 
matomi Bayard Rustin — ho
moseksualas ir juodųjų vei
kėjas, buvęs Kingo asmeniniu 
sekretorium; Hunter Pitts 
O’Dell, kuris, prisidengęs 
penktuoju straipsniu Ameri
kos konstitucijos, atsisakė

Narkotikai Ispanijoje
K. BARONAS

Jau keletą kartų atostogas 
teko praleisti Ispanijoje bei 
aplankyti didesnius jos mies
tus. Seniau mano dėmesį at
kreipdavo parkuose, gatvėse 
ar kurortiniame miestelyje 
tvarkingai ir gražiai apsiren
gęs jaunimas, dažniausiai 
apsuptas tėvų ir senelių ra
telio.

Deja, pasikeitė mano mėgsta
mas atostogų kraštas! Penkta
dieniais, stebėdamas televi
zijos ekrane savaitinių įvykių 
apžvalgą “Auslandjournal”, 
buvau nustebintas vaizdų iš 
Ispanijos jaunimo gyvenimo 
bei statistinių duomenų, lie
čiančių narkotikų vartojimą. 

liudyti senato komisijoje apie 
komunistų veiklą krašte; Ab
ner Berry, James Dumbrowski, 
Carl and Anne Braden ir kiti 
žinomi Amerikos komunistų 
veikėjai. M.L. Kingo politinę 
veiklą rėmė ne tik JAV komu
nistų partija, bet ir promark- 
sistinės organizacijos, kaip 
W.E.B. DuBois klubai, Revo
liucinės veiklos sąjūdis, Draft 
Resistance Union ir kitos ko
munistinės fronto organiza
cijos.

Po Kingo nužudymo 1964 m. 
balandžio 4 d. per jo laidotu
ves ne tik vienos tautybės ran
kose esanti liberali spauda, 
bet ir kai kurie kairiojo spar
no Amerikos politikai, drauge 
su Louisianos valstijos sena
torium sakė liaupsinančias 
kalbas asmeniui, kuris peikė 
Amerikos sūnus, kovojančius 
Vietname. M.L. Kingas tais 
metais buvo viešai paskelbęs 
nepaklusnumą Amerikos įsta
tymams, Aukščiausio teismo 
įsakymams ir valstijų tvarkos 
nuostatams/

Pasak “Shreveport Journal”, 
dr. M.L. Kingas dėl savo veik
los turėjo būti sustabdytas 
ne užmušėjo kulipkos, bet ša
lies įstatymų, jau tada, kai jis 
viešai atsisakė klausyti fede
racinio teismo įsakymo. Tuo 
būtų buvę išvengta ne tik pra
gaištingų minių demonstraci
jų, bet ir gaisrų bei didžiulių 
nuostolių. O kokios pasekmės 
bus po 35-rių metų, švenčiant 
M.L. Kingo šventę, kainuojan
čią valstybei 225 milijonus do
lerių į dieną, kai bus paskelb
tos FBI pasikalbėjimų juos
tos? Jose, be abejonės, yra įre- 
korduota ne tik Amerikos civi
linių teisių gynėjo dr. Kingo 
priklausymas marksistų gru
pei, bet ir jo, kaip baptistų 
bendruomenės kunigo, mora
linis elgesys.

Toliau AP reporteris Patrick 
J. Buchanan, klausia: “Kodėl 
‘Washington Post’ savo laiku 
taip griežtai reikalavęs, kad 
būtų paskelbtas kiekvienas žo
dis iš prez. R. Niksono juoste
lių, neparodė jokio susidomė
jimo dr. M.L. Kingo juostelė
mis? Turbūt dėl to, kad Vašing
tono laikraštis bijojo Ameri
kos visuomenei parodyti tikrą
jį Kingo veidą.

Sulietuvino: J. Vs.

Ir vokiečių spauda paskutiniu 
metu atkreipė didesnį dėmesį 
į šią Iberijos valstybę, iškel
dama ilgesniuose straipsniuo
se neigiamas ir teigiamas Is
panijos gyvenimo savybes. 
Prie neigiamų savybių vokie
čiai priskyrė vis didėjantį nar
komanų skaičių, pažymėdama, 
kad jų'ir nusikaltimų skaičius 
auga labai greitai. Ji nurodė 
San Sebastiano banko užpuoli
mą, paėmimą įkaitais net 10 
žmonių, susišaudymą su poli
cija. Dviem narkomanam poli
cija buvo priversta pristaty
ti narkotikus. Vienas jų pats 
nusišovė, kitas pasidavė po
licijai. Visa ši drama buvo ro
doma Ispanijos televizijoje. 
Vėliau tėvai paprašė tokių 
vaizdų nerodyti.

1983 m. nuo narkotikų var
tojimo mirė 83 jauni ispanai 
(Vokietijoje 348). Tačiau so
cialistinė valstybė ypač vidaus 
reikalų ministeris, buvo stip
riai sukrėstas. Trijų mėnesių 
laikotarpyje Madride mirė 13 
narkomanų. Visoje Ispanijoje 
jų yra apie 350.000. Šį “patar
navimą” jaunimui atlieka 11.- 
000 “prekybininkų”.

Socialistinė vyriausybė tik 
dabar pastebėjo padariusi di
delę klaidą, anksti atleisda
ma anksčiau stipriai laiko
mas valdžios vadeles, išleis
dama iš kalėjimo beveik 7.000 
nusikaltėlių bei sumažindama 
bausmę, Olandijos pavyzdžiu, 
pagautam jaunuoliui su mažu 
narkotikų kiekiu. Į tas visas 
“lengvatas” stipriai reagavo 
Ispanijos gyventojai. Pvz. vie
noje vietovėje patys gyvento
jai nulinčiavo narkomaną už 
vaistininko, taksi vairuotojo, 
praeivio nužudymą.

Susirūpinusi vyriausybė su
šaukė net specialų posėdį. Spė
jama, kad ir mažas surastas 
“kanapių” kiekis bus griežtai 
baudžiamas, o policijos tarny
ba sustiprinta narkomanų 
kvartaluose.

Oficialios statistikos rodo, 
kad policija konfiskavo trigu
bai daugiau kokaino ir heroino 

(Nukelta į 9-tą psl.).
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Dabartinės Lenkijos Štetino lietuviai po pamaldų 1984.11.19 prie vietinio 
ukrainiečių klubo, kurio patalpose turėjo savo susirinkimą

Šeduvietis, mokęs kiniečius
Kun. Petras Urbaitis, buvęs Kinijos inisijonierius, 

50 metų vienuolinių įžadų proga
Šis aukštaitis, keliaujantis 

misijonierius, išvydo pasaulį 
1915 m. kovo 15 d. Pakalniškių 
k. prie Šeduvos, Panevėžio aps. 
Jo tėvai, kurį laiką pagyvenę 
Amerikoje, grįžo Lietuvon ir 
susilaukė šešių vaikų šeimos.

Petrukas, baigęs pradinius 
mokslus Šeduvoje, 1928 m., iš
vyko Italijon pas, saleziečius 
drauge su 40 jaunuolių būriu, 
kuriam vadovavo kun. A. Skel- 
tys ir lydėjo klierikas Ant. Sa
baliauskas. Pasimokęs keletą 
metų saleziečių mokykloje Pe- 
rosoje, P. Urbaitis pasirinko 
misijonieriaus kelią ir 1931 
m. buvo išsiųstas į Hong Kon
gą. Prieš leisdamasis šion ke
lionėn, jis aplankė savo gim
tinę ir atsisveikino su savai
siais.

Hong Konge P. Urbaitis at
liko naujokyną, studijavo kal
bas, teologinius mokslus ir dar
bavosi saleziečių pastatų tvar
kyme bei jų statyboje. 1934 m. 
jis buvo išsiųstas į Šanchajų 
atlikti tarpstudijinių prakti
kos darbų. Ten ištisus trejus 
metus mokėsi penkiatoninės 
vietinės kiniečių kalbos ir mo
kė tikybos šimtus kiniečių vai
kų. Kurį laikę darbavosi Por
tugalų Kolonijoje Makavoje. 
Grįžęs į Hong''Kongą, baigė 
teologijos mokslus ir buvo 
įšventintas kunigu 1940 m. Čia 
darbavosi ištisus ketverius 
metus, po to vėl buvo nusiųs
tas į Makavą darbuotis sale
ziečių įsteigtuose našlaity- 
nuose.

Kun. P. Urbaitį, besidarbuo
jantį Kinijos misijose, užklu
po neramūs laikai ir komunis
tų revoliucija. 1951 m. buvo 
suimtas raudonųjų ir ištrem
tas į Hong Kongą. Grįžęs Ita
lijon aprašė savo pergyveni
mus ir išleisdino knygą “Ki
nija — Azijos milžinas”. Kurį 
laiką darbavosi lietuvių sa
leziečių įsteigtoje gimnazi

Septintosios 
laisvojo pasaulio lietuvių 

tautinių šokių šventės 
bilietų informacija 

Šventė įvyks Koliziejuje, 
Richfield, Ohio, 

1984 m. liepos 1 d.
Bilietai gaunami:
KLIVLANDE: Valdonė Žiedonis, 18706 Kildeer, Cleveland,

Ohio 44119, USA. 
“Patria”, 794 East 185 St., Cleveland, Ohio 44119, USA.
Tel. (216) 531-6720.

ČIKAGOJE: p.p. Vaznelių “Gifts International” krautuvėje, 
2501 West 71 St., Chicago, IL 60629, USA. 
Tel. (312) 471-1424.

TIKETRON: visur JAV-se su kredito kortele: Lithuanian Folk
Dance Festival.

Bilietų kainos: $14.00, $10.00, $7.00 ir $5.00.
Organizacijos, užsisakiusios ir sumokėjusios už ne mažiau 
kaip 25 bilietus iš anksto per Coliseum, gaus $2.00 nuolaidą 
nuo kiekvieno bilieto.

KANADOJE bilietai platinami ligi birželio 10 d.
TORONTE bilietus platina V. Dauginis, 1613 Bloor St. W., 

tel. 533-1121; sekmadieniais - Lietuvių namuose pietų metu.
HAMILTONE - J. Krištolaitis (tel. 689-5733) sekmadieniais 

Jaunimo centre.
Kanadiškais doleriais bilietų kaina: $17.00, $13.00, $9.00, $6.00.

IŠKILMINGO POKYLIO BILIETAI
POKYLIS bus liepos 1 d. “Stouffers Inn” on the Square 

viešbutyje. Kaina: $27.00
JAUNIMUI — “Holiday Inn”, Rockside. Kaina jaunimui: $13.00.
BILIETUS PLATINA: Ona Jokūbaitienė - (216) 481 -7161,

3000 Hadden Road, Euclid, Ohio 44117, USA
Romas Zorska, (216) 371 -0130,
4113 Silsby Rd., University Hts., Ohio 44118, USA.
Bilietus užsakant paštu, čekius rašyti: Lithuanian Folk

Dance Festival, Inc. ir pridėti sau adresuotą voką su pašto ženklu.
Bilietų platinimo komisija

joje Castelnuovo. Nustojus jai 
veikti, leidosi į ilgas keliones 
po Europą ir Ameriką. Šiuo 
metu gyvena Brazilijoje ir dar
buojasi lietuvių parapijoje. 
Savo kelionėse jis lanko iš
blaškytus tautiečius, buvusius 
saleziečių mokinius, platina 
savo parašytas knygas.

Daugiausia darbo P. Urbai
tis yra įdėjęs į stambųjį savo 
leidinį “Kinija — Azijos milži
nas”, 1974 m. Italijoje. Jame 
jis supažindina skaitytoją su 
Kinijos gyvenimu, istorija, 
geografija, kultūra, tikyba ir 
Lt. Ten rašo ir apie savo drau
gą kun. A. Perkumą, taip pat 
buvusį Kinijos misijonieriu, 
jo nuotykius, pastatytas mo
kyklas, susidūrimą su komu
nistais ir 1.1.

Iš P. Urbaičio leidinio ma
tyti, kad Kinijoje buvo dvie- 
jopi misijonieriai — sėslieji 
ir keliaujantys. Kun. A. Per- 
kumas priklausė prie sėsliųjų, 
o kun. P. Urbaitis — prie ke
liaujančių. Pirmasis, ištrem
tas iš Kinijos, įsikūrė Vene- 
zueloje, kur ir dabar sėsliai 
gyvena, bei darbuojasi kaip 
lietuvių kapelionas, o antra
sis ir dabar priklauso prie ke
liaujančiųjų. Jis aplankė dau
gybę kraštų, jų -tarpe Izraelį, 
Japoniją (kun. Margevičių), 
Australiją, Lenkiją. Pernai 
dalyvavo tarptautiniame espe
rantininkų kongrese Vengrijo
je su Lietuvos pasu. Taip pat 
jis dalyvauja kristoforininkų 
sąjūdyje, platina savo paruos
tą literatūrą lietuvių kalba. 
Linkėtina jam ir toliau būti 
keliaujančiu misijonieriumi, 
skleidžiančiu lietuvišką ir 
krikščionišką žodį. K.A.S.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — 
atsiųskite dar jų neskaitančių 
adresus. Jie gaus keletą numerių 
nemokamai.



Logikos ir žurnalistikos pamoka
Mano pastabos ir J. Kojelio atsiliepimas
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Cukraligė ir jos kontrolė
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Turiu pareikšti gilią padė
ką Juozui Kojeliui už man su
teiktą garbę — atsiliepimą į 
mano trumpą ir paprastą 
straipsnį su dideliu atsidė
jimu ir mokslišku priėjimu. Ne 
tik supratau visas savo klai
das ir nemokšišką nesugebėji
mą rašyti, bet atnaujinau sa
vo žinias ir apie silogizmus. 
Jei logikos mokslo paviršuti
niškai ir buvau ragavusi, tai 
toks dėmesys kiekvienam ma
no sakiniui ir minčiai yra iš 
tikro pritrenkiantis. Tačiau į 
mano kuklų priekaištą apie pa
stovų reklamavimą studijų ir 
konferencijų, visada pasibai
giančių tuščiais žodžiais, ne 
darbais, atsakymo nėra. Tik ci
tatomis iš praėjusių 15 metų 
studijų lyg ir dar toliau tvir
tinama, kad veiksmas nereika
lingas, tik idėjos. Vienok iš 
pranešimo apie buvusį politi
nių studijų savaitgalį aš ne
galėjau nesuprasti, kad buvo 
daromi konkretūs pasiūlymai 
vykdyti kitiems.

Mano straipsnis taip pat su
teikė progą gerb. J. Kojeliui 
parodyti savo erudiciją, pami
nėti garsų profesorių, pas ku
rį teko mokytis logikos, ir ne
praleisti progos mesti akme
nėlį į VLIKo darželį. Pripažin
dama spaudos laisvės princi
pą, tame nieko blogo neįžiūrė
čiau, tačiau nemalonu, kad aš 
savo raštu daviau akstiną to
kiems pareiškimams.

Nebuvo labai džentelmeniš
ka vardinti straipsnio pra
džioje mano “kvalifikacijas”, 
mane pristatant kaip “labai 
produktyvią ir visokiausiomis 
temomis rašančią žurnalistę”. 
Kas skaito, mano “produktin- 
gumą” pažįsta. Kas neskaito, 
tam jis nėra svarbus nei reikš
mingas. Ir nerašau “visokerio
pomis temomis”, kaip apie me
diciną, archtektūrą, muziką, 
sportą ir pan. Ribojuosi mū
sų visuomeninio gyvenimo kul
tūrinėmis ir švietimo temo
mis, kartais reaguodama į ki
tus viešus mūsų veiklos pasi
reiškimus, nes esu jautri mūsų 
gyvenimo problemoms ir akty
viai dalyvauju pačiame sun
kiausiame darbe'—su trijų de
šimtmečių patyrimu lituanisti
nėse mokyklose. Šalia to, tu
riu profesiją, iš kurios pragy
venu, o savo laisvalaikį skiriu 
“idėjoms” ne studijų savaitga
liais, bet konkrečiu darbu. Bū
tų malonu praleisti besikal
bant ir diskutuojant studijų 
savaitgalius, jei mano savait
galiai nebūtų atiduoti mūsų 
jaunimui, o darbas pasiūlytas 
kitiems.

Pagaliau esu įtikinta, kad 
politinių studijų tikslas nė
ra darbas. Manau, kad šito pa
sakymo ir J. Kojelio logikos 
mokslas nesugriaus. Tačiau 
kiek aš iki šiol supratau pri
mityvioje savo galvosenoje, 
studijų tikslas yra teorines 
žinias pritaikyti gyvenimui. 
Tai pasireiškia ir kasmetinė
je mokytojų studijų savaitė
je Dainavoje, kurios metu vi
si mokytojai dalinasi savo pa
tyrimu, o vėliau jį panaudoja 
mokyklose.

Išmokau daug ir susipažinau 
su “principingomis klaido
mis”, bet su gerb. Kojelio mo
kyklos darbo sąvoka griežtai 
nesutinku. Gaila, kad litua
nistinėje mokykloje vartoja
ma anglų kalba. Kongreso at

Toronto “Gintaro” ansamblio jaunių grupė su vadove R. YČIENE (antroje eilėje pirma iš dešinės). Visi jie pasi
ruošę dalyvauti tautinių šokių šventėje Klivlande š.m. liepos 1 dieną Nuotr. O. Burzdžiaus

stovams ir senatoriams laiškų 
rašymas gali ir turi būti atlie
kamas ne pamokų metu. Tas 
trupinėlis laiko šeštadieniais 
privalo likti išimtinai lituanis
tikai. (Pabrėžiu, kad pati nuo 
vaikystės kalbu angliškai ir 
esu dėsčiusi anglų kalbą ir 
literatūrą gimnazijoje). Taip 
pat iš ilgametės patirties ži
nau, kad dauguma lituanisti
nių mokyklų mokytojų gerai 
pažįsta bent vieną jaunimo 
organizaciją ir yra patys bu
vę aktyvūs jų nariai. Kad mo
kiniai pamokų metu neprotes
tuoja, jei siūloma vartoti ang
lų kalba, nereikia stebėtis — 
juk jiems tai žymiai lengviau. 
Tėvai neprotestuoja dėl kelių 
priežasčių. Visų pirma tėvai 
skiria mažai dėmesio tam, kas 
vyksta lituanistinėje mokyk
loje. Tai lengvai sprendžia
ma iš mokinių namų darbų ir 
jų sąsiuvinių. Taip pat tėvai 
gal ir nežino, kad lituanisti
nėje mokykloje jau dėstoma 
dviem kalbom. Klivlando Šv. 
Kazimiero lituanistinėje mo
kykloje (12 skyrių) dar kalba
ma ir dėstoma lietuvių kalba, 
išskyrus specialią klasę, ku
rioje mokosi mišrių šeimų vai
kai. Jiems yra pritaikytas spe
cialus kursas.

Pagaliau dėl nuomonių skir
tumo nėra taip svarbu, bet gai
la, kad toks ilgas straipsnis 
buvo skirtas man mokyti ir kri
tikuoti. Nemanau, kad tai la
bai įdomu “TŽ” skaitytojams. 
Jiems įdomiau skaityti orias 
diskusijas, kuriose kalbama 
apie principus, o ne pavienio 
žmogaus sakinių “blusinėji- 
mą”, kaip kad buvo išsireiš
kęs Vaižgantas. Atvirai kal
bant, nusibodo skaityti apie 
jokių darbų neatliekančias 
studijas bei sesijas ir tik apie 
nuostabius kai kurių organiza
cijų atliktus darbus. Pagrin
dinė mano klaida gal ir nebu
vo logikos stoka ar nemokėji
mas rašyti. Greičiausia didžio
ji mano kaltė buvo ta, kad aš 
drįsau paliesti Baltiečių lygos 
veiklą. Nors pastaruoju metu 
jai nestinga puikios reklamos, 
kuri buvo ir mane pozityviai 
paveikusi, aš vėl darausi skep
tiška. Ar iš tikro viskas jau 
taip tobula ir puiku? Visi re
portažai skelbia stebuklus, su
judinusius žemę. Bet laikas pa
rodys, kas iš tikrųjų pasiekta. 
Taip pat Lygos gynėjai, kriti
kuodami vyresnės kartos senų
jų organizacijų nesugyvenimą, 
patys praktikuoja piktą kriti
ką be jokios provokacijos, kaip 
kad išsireikšta minėtame 
straipsnyje VLIKo adresu.

Esu eilinė mūsų visuomenės 
narė — žurnalistė, diletante, 
kaip ir mes visi. Mūsų politi
niam gyvenimui bando vado
vauti ir kartais sėkmingai va
dovauja inžinieriai, gydyto
jai, veterinarai, kunigai, ar
chitektai. O mes už jų darbą ir 
pasišventimą esame dėkingi, 
nes visų pastangų pagrinde 
glūdi gera valia ir Lietuvos 
laisvės idėja. Didžiųjų demo
kratijų politikai vadovauja 
daugiausia politinių, teisinių 
ir ekonominių mokslų specia
listai. Mes tokių sąlygų saviš
kiams negalime statyti. Tai gal 
ir nevertėtų mūsų kuklios 
plunksnos atstovams statyti 
didelių mokslinių sąlygų, ri
boti jų tematiką ir šaipytis 
iš jų “produktingumo”. Pro- 
duktingumas iki šiol nebuvo 
laikomas bloga ypatybe. Dar 

neseniai ir šio laikraščio ve
damajame buvo sielojamasi 
rašto žmonių ir skaitytojų 
“dezertyravimu”. Tačiau ne
sistebėčiau, jei tokių pamo
kymų nuvarginti, kai kurie 
mūsų žurnalistai įsijungs į 
spaudos dezertyrų eiles.

Ačiū už pamoką. Jau vėlu, 
ryt dar viena lituanistinės 
mokyklos darbo diena. Taisau 
mokinių literatūros nagrinė
jimo rašinius ir jaučiu, kad 
ir per šiuos mokslo metus bu
vo šis bei tas nuveikta, pasiek
ta be reklamos, prakalbų ir 
reportažų.

RŪTA-KRISTA BEŽYTĖ, duktė 
Monikos ir Jono Bežių, 1984 m. 
gegužės mėnesį baigė Manitobos 
universitete gerais pažymiais geo
logijos fakultetą bakalaurės laips
niu. Sekančių mokslo metų pradžio
je studijas gilins Ontario Hamil
tono universitete, siekdama magist
rės laipsnio. Ji dalyvaudavo Va
karų Kanados jaunimo stovyklose. 
Tikimės, kad ji ras dvasinį prie
globstį ir Hamiltone. Baigusi stu
dijas grįš Winnipegan apsišarva
vusi mokslo laipsniais ir patirti
mi lietuviškoje veikloje.

VYTAUTAS KRUČAS, B.A., B.Ed., 
gimęs 1949 m. Matachewan, Ont., 
užaugęs Sudbury, Ont., gyvena 
Markham, Ont.; Scarborough, Ont., 
gimnazijoje dėsto buhalteriją, kom
piuterio ir prekybos mokslus. Dirb
damas kaip finansinės ir prekybi
nės srities patarėjas, per 3 metus 
laisvu nuo darbo laiku studijavo 
Toronto York universitete ir gavo 
magistro laipsnį (MBA). Vytautas 
prenumeruoja ir skaito “Tėviškės 
žiburius”

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS

su 30 metų patirtimi. Atlieka 
išorės ir vidaus dažymo bei po- 
pieriavimo darbus. Skambin
ti vakarais po 6 v.v. 769-7044 To- 
ronte KAROLIS ABROMAITIS

Dr. Vinco Kudirkos šeštadieninė mokykla Otavoje 1983-84 m. Sėdi iš kai
rės: Lina Augaitytė, Audrius Čeponkus, Rasa Augaitytė, Aleksas Čepon- 
kus, Daiva Jurkutė. Lina Radžiūtė. Stovi mokytoja ir vedėja Alė Paškevi- 
čienė ir jaun. mokyt. Rima Radžiūtė. Trūksta mokinio Stepo Jurgučio

“Visi ryžkimės Lietuvai!”
Pietų Amerikos lietuviu kongresas Venezueloje liepos 21-25 d.d.

Vykdydama Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimo pa
vedimą, š. m. liepos 21-25 d.d. 
Venezuelos Lietuvių Bendruo
menė rengia VIII Pietų Ameri
kos lietuvių kongresą. Ta pro
ga šaukiamas P. Amerikos Lie
tuvių Bendruomenių pirminin
kų suvažiavimas, antrasis P. 
Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimas ir stovykla, o 
taip pat P. Amerikos lietuvių 
kunigų vienybės konferencija. 
Kongresas sutampa su šv. Ka
zimiero 500 mirties sukakti
mi. Bus prisiminta ir Lietu
vos karaliaus Mindaugo 730 m. 
vainikavimo sukaktis.

Kongreso šūkis: “Visi ryžki
mės Lietuvai!” Pagrindinis 
kongreso uždavinys — kritiš
kas žvilgsnis į save.

Pirmąją kongreso dieną, 
be iškilmingo atidarymo ir 
įžanginės kun. K. Pugevičiaus 
paskaitos, bus pamaldos Ka- 
rako katedroje šv. Kazimiero 
sukakties proga, o taip pat Min
daugo krikšto bei jo vainika
vimo Lietuvos karaliumi su
kakties proga. Mišias konce- 
lebruos Karako arkivyskupas' 
kardinolas Jose Ali Lebrun. 
Po pamaldų bus padėtas vai
nikas prie Simono Bolivaro 
paminklo.

Antrąją.kongreso dieną, sek
madienį, bus iškilmingos pa
maldos San Casimiro švento
vėje (San Casimiro miestely, 
apie 90 km nuo Karako). Bus 
pašventintas Venezuelos lie
tuvių padovanotas altorius, 
atidengta šv. Kazimiero sta
tula (Amerikos lietuvių — p.p. 
Marijos ir Antano Rudžių do
vana), o taip pat perkėlimas 
iš Karako į San Casimiro šv. 
Kazimiero relikvijų. Vakare 
numatomas baltiečių simfoni
nės muzikos orkestro koncer
tas.

Sekančios dvi dienos bus 
praleistos kalnuotoje Pozo 
de Rosas užmiesčio vietovėje 
— San Pedro de los Altos, kur 
vyks kongreso darbai. Be pa
skaitų ir pranešimų, planuo
jamas specialus diskusinis 
jaunimo forumas, kurį praves 
buvę Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai. Jie kritiškai įver
tins lituanistinį švietimą 
gimnazijoje ir pasisakys dėl 
gimnazijos organizuojamų 
kelionių į Lietuvą. Taip pat 
apie lituanistinį švietimą ir 
kultūrinį darbą bendruome
nėse kalbės PLB valdybos na
rė Milda Lenkauskienė.

Antrąją posėdžių dieną 
priešpietis skiriamas kritiš
kam P. Amerikos lietuvio 
žvilgsniui į save. Diskusijos 
bus pravestos literatūrinio 
teismo forma ir palies visas 
svarbiausias bendruomeninio 
darbo sritis. Popietė bus re
zervuota darbui įvairiose dar
bo grupėse, ruošiant nutari
mus. ir rezoliucijas. Vakare 
bus baigiamasis kongreso po
sėdis, o po jo jaunimo organi
zuojamas laužas su programa.

Kongreso proga televizijos 
studijoje bus įrašytos Mišios 
visam kraštui ir atliktas pa
šnekesys apie tautinę ir reli
ginę padėtį Lietuvoje. Du te
levizijos kanalai perduos šią 
programą sekmadienį, liepos 
22 d. Kongreso išvakarėse kun. 
K. Pugevičius turės spaudos 
konferenciją, kurioje dalyvaus 
svarbiųjų krašto dienraščių ir 
televizijos žurnalistai.

Liepos 25 d. bus skirta indi
vidualiems pasitarimams, išvy
koms į pajūrį ir į Venezuelos 
“Alpių kaimą” — Colonia To
var. Vakare bus Karaliaus Min
daugo balius, dalyvaujant lie
tuviams ir venezueliečių bei 
kitų tautų atstovams.

“U.S. News & World Report” 
1984.11.6 išspausdino pasikal
bėjimą su dr. Allan Drash, JAV 
cukraligės draugijos pirminin
ku, kurio santrauką čia pateikiu.

Dabar daug geriau žinoma, 
kaip kontroliuoti šią ligą. Pada
ryta pažanga persodinant kasą, 
aprūpinančią ligonį pakankamu 
insulino kiekiu. Taip pat pasiek
ta geresnių rezultatų su žmo
gaus pagaminto insulino pompo
mis. Genetinei-inžinerinei tech
nikai pavyko pagaminti insuli
ną laboratorijoje. Daugiausia 
yra jaudinantis naujas tyrinėji
mas su vaistais, kurie sulaiko 
cukraligę.

Cukraligė (diabetes mellitus) 
pasireiškia insulino stoka, kuri 
suardo kūno pajėgumą paversti 
maistą energija. Esame linkę 
manyti, kad cukraligė yra tiktai 
cukraus liga. Iš tikrųjų ji atsi
randa d ė 1 kūno nepajėgumo 
virškinti (metabolizuoti) ne tik
tai cukrų, bet ir angliavande
nius, riebalus, baltymus. Negy
doma cukraligė gali baigtis są
monės netekimu ir mirtimi.

Yra dvi cukraligės rūšys. Pir
moji prasideda vaikystėje ar jau
nystėje dėl insulino stokos. Ka
sos ląstelės, gaminančios insu
liną, būna visiškai sunaikintos. 
Tokie ligoniai privalo gauti kas
dieninius insulino įšvirkštimus, 
kitaip jie mirs per kelias dienas 
ar savaites.

Antroji rūšies cukraligė pa
prastai prasideda viduriniame 
amžiuje. Kūnas gali pagaminti 
pakankamai insulino, bet nevei
kia hormonai. Šios formos cukra
ligė paprastai būna susijusi su 
nutukimu.

Cukraligė nužudo daugiau 
amerikiečių — (300,000 į metus), 
negu bet kokia kita liga, išskyrus 
širdies ligas ir vėžį. Ji gali su
kelti arterijų sukietėjimą, apo
pleksiją (stroke), širdies smūgį, 
inkstų sutrikimą, aklumą ir ga
lūnių gangreną. Tai svarbiausia 
priežastis inkstų sutrikimo, apa
kimo ir galūnių praradimo.

Tarp 5 ir 6 milijonų amerikie
čių turi nustatytą cukraligę. Ma
noma, kad kiti 5 milijonai — tu
ri nenustatytą, nepastebėtą cuk
raligę. Taigi, apie 10 ar 11 mi
lijonų, 80 iki 85%, turi viduri

į vykdomąjį kongreso komi
tetą įeina visi VLB organiza
ciniai junginiai. Darbo naštai 
pasidalinti sudarytos darbo 
grupės. Kongreso komitetui 
vadovauja VLB krašto valdy-

1 bos pifm. dr. Vytautas A'. Dam- 
brava. Svečių registracija ir 
priėmimu rūpinasi Eugenija ir 
Vladas Mažeika bei jų vado
vaujamoji grupė (Qta. San Ni
colas, Calle Macareo, Lomas 
de Trinidad, Caracas 1081; 
tel. 93.30.03; kongreso infor
macija — Jūratė Rosales (tel. 
978-3907), liturgija — Algis 
Dugnas, turizmu — Vilius Nel- 
sas (tel. 93.14.72). Kongreso 
darbus koordinuoja kr. valdy
bos sekretorius Juozas Menke- 
liūnas, o kongreso sekretorius 
yra agr. Vincas Baronas.

Bene pirmą kartą P. Ameri
kos jaunimas pilnai įsijungs 
į kongreso darbų programą. 
Kongresui pasibaigus, jauni
mas dar stovyklaus iki savai
tės pabaigos.

Svečias iš Brazilijos
Sibirinių trėmimų sukak

tis Venezueloje paminėta pa
maldomis birželio 3 d. Jas lai
kė iš Sao Paulo atvykęs sale
zietis kun. Petras Rukšys, “Mū
sų Lietuvos” redaktorius.

Savo žodyje jis iškėlė nuo
pelnus parapijos kapeliono 
kun. Antano Perkurrid, kuris111 
tiek misijose Hong Konge ir 
Kinijoje, tiek ir pastoracinia
me darbe Venezueloje negai
lėjo darbo bei jėgų lietuvių 
parapijos ir bendruomenės gy
vybei išlaikyti. “Galbūt jo fi
zinės jėgos jau yra išsekusios 
— sakė kun. Rukšys, — tačiau 
savo dvasia jis yra optimistas; 
ir dabar jis su džiaugsmu su
tinka kiekvieną užsimojimą, 
tarnaujantį Dievui ir tėvynei 
Lietuvai.

Kun. Rukšys pastebėjo, kad ■ 
Brazilijoje gyvenančių sale
ziečių finansinė padėtis yra 
nepavydėtina. Kun. A. Perku- 
mas esąs vienas tų, kurie juos 
pagal išgales remia.

Po pamaldų įvykusiame po
sėdyje krašto valdybos pirmi
ninkas pateikė daugiau bio
grafinių duomenų apie besi
lankantį kunigą, iškeldamas 
jo pastangas lituanistinio švie
timo srityje. Likusi susirin
kimo dalis buvo paskirta P. 
Amerikos lietuvių kongreso 
darbams svarstyti.

Kaip visada, buvo ir kuklios 
vaišės. Buvusieji saleziečių 
auklėtiniai pardavinėjo kun. 
Rukšio atvežtus tautinius ir 
religinius atminus (suveny
rus). Inf. 

Inž. RIMAS SLAVICKAS, išrinktas 
Ontario inžinierių sąjungos Niaga
ros pusiasalio skyriaus pirmininku

niame amžiuje prasidėjusią cuk
raligę.

Antrosios rūšies cukraligė žy
miai padidėjo per pastaruosius 
20-30 metų. Apie du trečdaliai 
šios rūšies ligonių per daug sve
ria ir yra fiziškai neveiklūs. Pir
mosios rūšies cukralige sergan
čių skaičius nepadidėjo.

Cukraligė nėra pagydoma, ta
čiau gydytojai gali pagelbėti. 
Daug ligonių, kurių cukraligė 
prasidėjo subrendus, gali kont
roliuoti ją, sumažindami svorį 
ir sustiprindami fizinę veiklą.

Genetinės-inžinerinės techni
kos pagamintas insulinas yra 
svarbi pažanga, nes dabar ga
lima turėti šio gaminio neribo
tą kiekį.

Cukraligės sukėlėjas yra pa
veldėjimas ir aplinka. Mano
ma, kad daugeliu atvejų cukra
ligę sukelia virusinės infekci
jos. Pvz. kas sirgo tymais (ger
man measles) per pirmuosius 
tris nėštumo mėnesius, rizikuo
ja turėti vaiką, pas kurį išsyvys- 
tys cukraligė ne vaikystėje, bet 
jaunystėje ar kiek vėliau. Taip 
pat žinoma, kad būna paveldėtas 
palinkimas į abiejų rūšių cuk
raligę.

Cukraligės draugija JAV-se 
rekomenduoja tokią dietą kont
roliuoti šiai ligai: 50-60% anglia
vandenių, kurie yra lėtai virš
kinami, kaip pvz. javai ir dar
žovės; 12-20% baltymų; 10% pri
sotintų ir 10% neprisotintų rie
balinių rūgščių. Baltasis cukrus 
turi būti apribotas dietoje, bet 
ne išjungtas.

Šie ženklai gali reikšti cukra
ligės pradžią:

• Staigi dažno šlapinimosi 
pradžia.

• Nepaprastas troškulys ar 
maisto troškimas.

• Greitas svorio praradimas.
• Irzlumas ir greitas pavar

gimas.
• Šleikštulys ir vėmimas.
• Niežėjimas, odos infekcijos 

ir lėtas isipjovimų gijimas.
• Neaiškus regėjimas.
• Spengimas ausyse, sustin

gimas pėdose ir rankose.
Be to, šeimos cukraligės isto

rija ir besaikis svoris padidina 
galimybę cukraligei atsirasti.

Paruošė: J. Str.

Tbppen, LINEN 
Supply 1 
LIMITED

Nuomojamos 
staltiesės

specialiom progom
Garbės stalo užtiesalai vestuvėms, mergvakariams, 
krikštynoms, namų ir įstaigų pobūviams. Spalvotos 
staltiesės ir servetėlės — baltos, auksinės, mėlynos 
(royal)*, riešutinės*, tamsiai raudonos, persikinės*, 

platininės*, rausvos*.

Topper Linen Supply Limited
54 Junction Road, Toronto, Ontario

'Užsakyti prieš keturias savaites. (416) 763-4576

Dovanos giminėms Lietuvoje
Nauji pasikeitimai ir patvarkymai siuntiniams į Lietuvą siųsti: 
nuo š.m. rugpjūčio 1 d. siuntėjas jau negalės sumokėti muito. 
Sena tvarka, sumokant muitą čia, siuntinių užsakymus priimame 
iki š.m. liepos 16 d. Visi seniau skelbti mūsų siuntiniai galioja.

SIUNTINYS nr. 2-1984
3 m. šilkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros vilnonės medžiagos eilu
tei; 2 svarai vilnonių siūlų; 3 vilnonės gėlėtos skarelės; didelė vilnonė, 
plona gėlėta vakarinė skara; nepermatomo nailono medžiaga suknelei;
1 pora “Wrangler" rumbuoto aksomo džinsai; 1 pora “denim” džinsų.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu ...................$490.00
l šį siuntinį dar galima įdėti 7 svarus įvairių prekių.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų 
(kaina su muitu):

Dirbtinio minko kailis apsiaustui, De-Lux, sveria 6 sv.................$110.00
Džinsai - rumbuoto aksomo, “Wrangler” arba “Levi"................. 46.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ............................................ 55.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ......................................................... 13.00
Sudedamas lietsargis .................................................................. 13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai .................................................. 52.00
Puiki suknelei medžiaga .............................................................. 44.00
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei ............................................. 66.00
Aksomo medžiaga eilutei, dvigubo pločio, 3 m............................. 83.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m......................................... 77.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m......................................... 88.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m......................................... 110.00

Šiuos maisto gaminius galima siųsti su drabužiais: 1 sv. arbatos — 
8.50, 1 sv. nescafes — 13.00, 2 sv. pupelių kavos — 15.00, 1 sv. šoko
lado — 7.50, 40 cigarečių — 5.50.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti $65.00 persiuntimui. 
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.

BALTIC STORES & CO.
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England.
Tel. 01 460 2592.



Devynis rinkinius pasklaidžius
Poezijos popietė su Stasiu Santvarų

BALYS GAIDŽIŪNAS

Su kiekviena išleista kny
ga jų autoriai, nori ar nenori, 
eina į visuomenės teismą. Ir 
tie visuomenės tariami teisė
jai, kaip jiems geriau atrodo, 
priima, abejoja ar atmeta. 
Dažnai būna, kad vieni tą pa
čią knygą giria, o kiti peikia. 
Rečiau būna, kad dauguma vie
nodai. sutartų. Kažkada esu 
skaitęs, jog su daugeliu kny
gų tas pats, kaip ir su jaunys
tėje sutiktom mergaitėm. Vie
niem jos gražios ir gražiausios, 
o kitiems tik pro šalį praeinan
tys vardai.

Poetų ir dainininkų tauta
Turbūt visi esame girdėję 

pasakymą, kad lietuviai esame 
poetų ir dainininkų tauta. Kiek 
perdėta, bet teisybės daug. 
Juk kultūrinę mūsų praeitį 
nagrinėjantieji dažnai prime
na, kad nuolatiniai senovės 
lietuvių karai su kryžiuočiais, 
slavais ir totoriais, neleido 
sukurti materialinių kultūros 
paminklų. O sukūrė didžiulius 
lietuvių tautos dvasinius pa
minklus — liaudies dainas, 
pasakas, padavimus. Lietuvių 
tautos poetinė dvasia tais mil
žiniškais darbais amžiams įsi- 
pilietino. Ji skambėjo ir tebe
skamba keliant pergalės vai- 
ninką, visokių negandų me
tais, nešant svetimų priespau
dą ir vėl išsineriant į laisvę.

Kai kan. Mikalojus Daukša 
XVI š. pabaigoje pasakė, kad 
lietuvių kalba turi stiprinti 
tautą ir valstybę, kai pramo- 
kom lietuvių kalbos rašto — 
atėjo ir rašytinė lietuvių kal
bos poezija. Jos dabar išlei
džiama nemažai — ir tėvynėje, 
ir visur kitur, kur tik lietuviai - 
susirado pakenčiamas gyveni
mo sąlygas. Jei dabar tėvynėje 
poezijos knygoms uždedamas 
pažabojimas, tai čia mes nau
dojamės visiška laisve. Ten 
daug ką reikia maskuoti kūry
bos eilutėse, o čia — sakyk vis
ką drąsiai, ką tik pasakyti no
ri.

Poezija — vienatvės menas
Esu skaitęs, kad poezija yra 

vienatvės ir vienišumo menas. 
Bet poezijoj, autorius, ją pa'~ 
skelbęs, prieš visus nusivelka 
savo dvasinius marškinius ir 
kalba apie intymiausius išgy
venimus: meilę, neapykantą, 
pasisekimus ir nepasisekimus, 
mirties skausmą, kai ta nepa
sotinama mirties ranka ką 
nors iš artimųjų išsiveda. Kas 
jau skaitėt ar skaitysit S. Sant- 
varo “Buvimo pėdsakus”, tai 
rasite. Esate tai radę ir kito
se jo poezijos knygose. Kai tas 
jo aštuonias poezijos knygas 
paskubomis vėl perverčiau, 
susidariau tokią nuomonę: 
daugiausia patriotinės poezi
jos sutelkta “Laivai palauž
tom burėm” knygoje, išleis
toje 1945 m. Vokietijoje; dau
giausia skausmo, maldų ir him
nų, dangui — “Aukos taurėje” 
1962 m.; daugiausia erotinės 
meilės “Dainose ir sapnuose” 
1977 m.; daugiausia filosofi
jos — “Rubajatuose” 1978. Rin
kinys “Buvimo pėdsakai” dau
giau išbalansuotas, bet taip 
pat apstu meilės pradų ir filo
sofinių rubajatų, iš kurių ga
lima atsekti Stasio Santvaro 
gyvenimo sampratą.

Poezija turi plaukti iš širdies
Savo laiku M.K. Čiurlionis 

yra rašęs: “Poezija turi plaukti 
iš širdies, kad tikras poezijos 
žiedas visada turi magijos ga
lią pravirkdinti, nuraminti, 
pakelti, uždegti. Ir tikra poe
zija yra visuomet be galo pa
prasta savo tobulume”. O sau 
ir kitiems reiklus Oskaras Mi
lašius, Lietuvos diplomatas 
Prancūzijoje, yra sakęs: “At
mink, norint būti poetu, rei
kia visų pirma būti žmogum, 
šviesesniu už kitus”. Ar S. Sant
varas tiems M.K. Čiurlionio 
ir Oskaro Milašiaus reikala
vimams atitinka? Esu įsitiki
nęs, kad taip. Šviesumo reika
lavimus dar ir su kaupu per
šokęs.

Pranas Naujokaitis, parašęs 
daugiatomę “Lietuvių literatū
ros istoriją” sako, kad S. Sant
varo poetinės kūrybos pagrin
diniai bruožai yra žmogus ir 
amžinasis Kūrėjas. Esą apie 
tai ir sukasi jo poetinės kūry
bos pagrindiniai žmogiškos 
buities aspektai. O prof. Juo
zas Brazaitis, rašinyje “Sant
varas teatre ir poezijoj” sako: 
“Poezijoje Stasys Santvaras 
yra įaugęs į taurius humaniš
kuosius pergyvenimus ir ver

tybes, į eleginius nusiteikimus, 
į pakilų toną. Jam priklauso 
vieta mūsų ankstyvojo simbo
lizmo srovėje, iškilusioje ne
priklausomos Lietuvos pra
džioje. Joje palaipsniui slūgo 
nuo miglotų didingų simbolių 
į paprastumą ir realistinį vaiz
dingumą. Sakytume, saulė 
ėmė sklaidyti pakalnių debe
sis”.

Pats S. Santvaras apie sa
ve 1959 m. išleistoj poezijos 
rinktinėj “Atidari langai” taip 
kalba: “Lietuvių poezijos ap
žvalgininkai ir kritikai daž
niausia mane vadina neosim- 
boliku. Tiesa, simbolizmas 
nebuvo man svetimas. Tačiau 
man jis tiek tėra savas, kiek 
jis yra savas lietuvio dvasiai, 
kiek jis yra būdingas lietuvių 
liaudies kūrybai. Visą laiką, 
kurį gyvenau su grožine lite
ratūra, mano idealas buvo ir 
tebėra — poetinio grožio ir me
ninės tiesos meilė. Nepaisant, 
kokie sunkūs gyvenimo įvykiai 
blaškė, aš vis stengiausi, kiek 
tik mano dvasinės jėgos įvei
kė, būti savaimingas ir nuošir
dus. Ypačiai man visuomet rū
pėjo sakinio sklandumas ir 
skambumas — lietuvių kalbos 
muzika, teikianti rašytojui 
milžiniškus išteklius garsinių 
spalvų ir atspalvių”.

Ką kiti rašė?
Išleidus “Buvimo pėdsakų” 

knygą, pirmoji recenzija, rašy
ta Prano Naujokaičio, pasiro
dė “Tėviškės žiburiuose”, vė
liau Kazimiero Barėno “Dirvo
je” ir Jurgio Gliaudos vėl “Tė
viškės žiburiuose”.

Įdomu pasekti, ką tie pirmie
ji recenzentai — rašytojai apie 
“Buvimo pėdsakus” rašė. O jie 
rašė gerai. Pranas Naujokaitis 
sakė, kad autorius lieka išti
kimas pasirinktam savaimin
gam kūrybos keliui, nenukryp
damas į jokius mados sąjū
džius. O Jurgis Gliaudą rašė, 
esą S. Santvaro poetinėj kūry
boj randame baroko dinami
kos, klasicizmo statikos, pom
pastiško rokoko puošeivišku
mo, pastoralės intymumo, pul
suojančio modernizmo ele
mentų. Esą jo talento poliai 
— atlaidus stoiko šypsnys ir 
mąstančio agnostiko būsena 
be deklaracijų, be modernių, 
manieringų konvulsijų rodo 
mūsų amžiaus žmogų, rymantį 
po egzistencinių rūpesčių naš
ta. (Kaip matot, čia daug gliau- 
diškų tarptautinių, bet taik
lių žodžių).

Kazimieras Barėnas, kuris 
visada mėgsta platesnį naujų 
knygų nagrinėjimą, “Dirvoje” 
apie “Buvimo pėdsakus” rašy
damas apžvelgė ir visą poe
tinę jo kūrybą. Jis rašė: “Per 
tiek metų — aštuonios knygos. 
Daug ar mažai? Sakyčiau, kad 
tiek, kiek poetas sukūrė. Juk 
būna neįdomu, kai poetai, iš
mokę eiliuoti, prigamina to
mų tomus jau nebe poezijos, 
bet skambios rašliavos. O Sta
sys Santvaras ne rašo, bet ku
ria, jo namaža kūrinių juk se
niai jau įėjo į lietuvių poezijos 
aukso fondą. Tik prisiminkim 
tokius stebuklingus jo eilėraš
čius — kūrybines aukštumas, 
kaip Vabalėlis, Medinė skry
nia, Rudenio duona, Vakare ir 
apsčiai kitų iš ankstyvesnių 
rinkinių, ir nustebsime to di
džio talento paslaptim, kuri 
slypi jo kūryboje”.

Poezija masėms ar elitui?
Jau geras pusmetis, kai Lie

tuvoje leidžiamas savaitraštis 
“Literatūra ir menas” skiria 
nemažai vietos įvairiems poe
zijos nagrinėjimams. Tuos nag
rinėjimus rašo rašytojai ir 
šiaip apie poeziją gerai nusi
manantieji. Štai ką ten rašo 
Vytautas Rubavičius: “Kur 
poezijos esmė, kas lemia kūri
nio poetiškumą, kaip reikia tei
singai suvokti kūrinį ir kur 
galima patikrinti, ar tu jį tei
singai suvokei? Tokie klausi
mai buvo svarstomi dar seno
vės Indijoje, Kinijoje, Grai
kijoje. Svarstymų ir atsaky
mų įvairovė rodo, kad į šiuos 
klausimus vienareikšmiškai 
negalima atsakyti. Neįmano
ma apibrėžti poezijos esmės, 
poetiškumo. Iki šiol nėra net 
suformuluota, kas yra eilėraš
tis. Bet, nepaisant to, žmoni
ja poeziją skaitė ir skaito, iš
gyveno ir išgyvena jos kuria
mus vaizdinius, o poetai rašė 
ir rašo eilėraščius. Matyt, to
kia jau yra kultūros ypatybė — 
nuolatos mąstyti apie tai, kas 
neišsemiama”.

Kitas, vertas dėmesio pasisa

kymas yra Jono Mačiukevi
čiaus, kuriame jis užgriebia 
vadinamų moderniųjų poetų 
klausimus. Jis rašo: “Eilėraš
čiai, ypač jaunųjų ‘modernis
tų’, dažnokai tampa mįslėmis 
ne tik skaitytojams, bet ir ko
legoms rašytojams bei kitų me
nų kūrėjams. Naivu ir neteisin
ga būtų sakyti, jog nesupras
tas eilėraštis yra blogas eilė
raštis. Kad poezija kaskart su
dėtingesnė, reikėtų tik džiaug
tis, jeigu, žinoma, nebūtų vis 
sudėtingiau nustatyti, kiek 
tuose sudėtingumuose tikros 
poezijos ir kiek paprasčiau
sios painiavos. Laimė, kad tu
rime įvairių poetų — sudėtin
gesnių ir paprastesnių — skai
tytojas dar randa šį tą ir sau, 
dar turi progų patikėti poezi
jos grožiu”.

S. Santvaro poezija — ma
sėms ar siauram eiliniam ra
teliui? Pirmąją supranta be
veik visi, o antrąją maža, bet 
labai pretenzinga grupė, kuri 
vis aiškina, kad ten daugiau 
parašyta, daug daugiau poeti
nių brahgenybių galima už
čiuopti už daugtaškinių eilu
čių.

S. Santvaro savaimingą poe
ziją sunku į tuos rėmus įterpti. 
Ji yra intelektuali, bet ne siau
ram rateliui skirta. Ją nesunku 
suprasti ir įsiminti. Iš jo kū
rybos sakinių nėra išmesti lie
tuvių kalboje reikalingi kable
liai ir taškai, ji neapsunkinta 
daugtaškiais, ją nesunku pa
versti dainuojama daina.

Kitos kūrybos šakos
S. Santvaras — ne vien poe

tas. Jo kūryba šakota.
Poeziją jis pradėjo spausdin

ti 1921 m. “Lietuvos” dienraš
čio priede “Sekmoji diena”. 
Pirma jo poezijos knyga “Sau
lėtekio maldos” pasirodė 1924 
m. Po to ėjo “Pakalnių debe
sys”, “Giesmės apie saulę ir 
sielą”, “Laivai palaužtom bu
rėm”, “Atidari langai”, “Aukos 
taurė”, “Dainos ir sapnai”, 
“Rubajatai” ir čia plačiau už
siminti “Buvimo pėdsakai”. 
Taigi iš viso devynios knygos. 
Visi jo poetinės kūrybos ap
žvalgininkai rašo tik apie aš
tuonias knygas, nes viena — 
“Atidari langai” buvo anks
čiau išleistų knygų rinktinė.

S. Santvaras, kaip draminės 
literatūros kūrėjas, pradėjo 
reikštis nuo 1923 m. Tada iš
ėjo jo dramatizuota poema 
“Saulytė”. Po to sekė “Žvejai”, 
“Minių mylimoji”, “Kaimynai”. 
Buvo dar parašyti “Pranašas”, 
“Pavergtieji”, “Moterų san
tarvė”.

Teatrinėj veikloj S. Santva
ras pradėjo reikštis taip pat 
nuo 1923 m. Ėjo per “Tautos 
teatrą” ir “Vilkolakį”, buvo 
Valstybės operos solistu, ope
ros dramaturgu, prižiūrėjo 
operos solistų lietuvių kalbos 
tartį, vertė operų libretus, pats 
kūrė operų libretus, vertė at
skiriems solistams operų ari
jas ir dainas, buvo dramos teat
ro dramaturgu, Jaunimo teatro 
direktorium. Vokietijoje, su 
kitais rašytojais, keliavo per 
stovyklas ruošdami literatūros 
vakarus. Keliavo kurį laiką ir 
įsikūręs Amerikoje, keliauja 
ir dabar.

S. Santvaras yra parašęs dau
gybę literatūrinių apybraižų, 
rašytojų biografijų, suredaga
vęs Fausto Kiršos pomirtinį 
kūrybos 318 puslapių leidinį 
“Palikimas”. Visą tą jo kūrybą, 
kaip Niujorko jo bičiuliai yra 
nukalę, galima vadinti pager
biamųjų pagerbėja.

Pagaliau S. Santvaras — laik
raštininkas. Eilę metų, man re
daguojant “Dirvą”, buvo labai 
aktyvus redakcinės komisijos 
narys, beveik kas savaitę tai 
vienu, tai kitu klausimu rašęs. 
Rašo daugelyje laikraščių ir 
dabar. O kur dar Lietuvių ra
šytojų draugijos atkūrėjas 
tremtyje ir jos veiklus pirmi
ninkas ...

O kur kiti buvimo pėdsakai?
Poezijos “Buvimo pėdsakai” 

graži, gražiai išleista knyga. 
Labai prasmingas vardas. O ar 
tas vardas netiktų ir kitokiai 
jo knygai, kurią išskėstomis 
rankomis sutiktų ne tik kultū
rininkai, bet visa knygas skai
tanti lietuvija. Apie tai už ma
ne tegul kalba rašytojas Jurgis 
Jankus. Štai ką jis viename 
laiške 1982 m. man rašė: “Ne 
sykį esu baksnojęs jį patį, kad 
atsisėstų ir parašytų autobio
grafiją. Teisingą, stiprią, at
virą. Nevyniodamas į vatą nei 
savęs, nei kitų. Puiki būtų kny-

Architekto EDMUNDO ARBO suprojektuotas rėminis fonas šv. Kazimiero 
statulai Los Angeles lietuvių šventovėje Nuotr. Pr. Gasparonio

Jaunos dailininkės paroda Vokietijoje
K. BARONAS

Vokietijos lietuvių kultū
ros draugijos suvažiavimo pro
ga jauna (amžiumi) dailininkė 
buv. torontietė Jūratė Batū- 
raitė-Lemkienė Huettenfeldo 
katalikų parapijos patalpose 
surengė, rodos pirmą savo pa
rodą Vokietijoje, išstatyda- 
ma 21 kūrinį.

Dalyvaujant gražiam lietu
vių skaičiui bei vokiečių spau-' 
dos atstovams, dail. A. Krivic
kas, atidarydamas nedidelia
me kambaryje išstatytus pa
veikslus (o jie yra verti tinka
mesnių patalpų!), pažymėjo, 
kad Jūratė yra ne vien gabi 
kūrėja, bet ir žmona bei tri
jų vaikų motina. Tad ir moters, 
kaip kūrėjos, pareigos visuo
met istorijoje buvo nelengvos. 
Meno pasaulyje daugiausia fi
gūravo ir gal figūruos vyrai. 
Tačiau Jūratė surado laiko sa
vo kūrybai.

Vincas Mykolaitis-Putinas

Rūstybės psalmė
O Lietuva, mūsų Tėvyne, 
Nualinta vargo ir smurto. 
Užgriuvo mūs akys aptemę 
Ir ausys nuo melo apkurto.

Širdy mes nešiojame opą. 
Ji kaulus ir smegenis ryja. 
Krūtinėje gelia ir sopa. 
Ir gyslose kraujas rūdija.

Skliautai apsiniaukė žvaigždėti, 
Kai brolis prieš brolį pablūdo. 
Ir krito kaktoj pažymėti 
Su nuodėme Kaino ir Judo.

Duobėti laukai ir dirvonai, 
Griuvėsiuose ūkanos plauko, 
Apspardyti rinkoj lavonai 
Nukauti ant tėviškės lauko.

Ar maža raudų Jeremijo, 
Sumintų po kryžium ant kelio 
Sukruvintom ašarom lijo, 
Kai motinos verkė sūnelių.

Mes einam į sutemų gūdį, 
I naktį klastingą ir baisią.
Bedaliai pakriūtėse glūdi, 
Žaizdas skarmalais apsitaisę.

Mes einame tylūs, benamiai 
Į juodą kalėjimų spūstį.
Duok, Viešpatie, širdžiai neramiai 
Tą naktį daugiau nepabusti.

Dvasia nuo to siaubo pabėgo, 
Nuo sielvarto galvos pabalo. 
Tik prieglobsty amžino miego 
Sulauksim kentėjimų galo.

O Dieve teisingos rūstybės, 
Valdove vergų ir tironų, 
Perkūnais kerštingos teisybės 
Išpirkt skriaudas milijonų.

(1944) (ig pOgrjnijžio leidinio 
“Lietuvos ateitis” 7 nr.)

ga, nes visą gyvenimą sukinosi 
tarp žmonių, apie kuriuos ir 
yra ir būtų verta ką pasakyti, 
o per juos atvertų ir pats save, 
gal net kitokį, negu mes pažįs
tam. Bet turbūt nerašo. O gal. 
Kokia būtų puiki dovana”.

Ar tas pagraudenimas padės 
ar ne, bet tegul poezijos “Bu
vimo pėdsakų” autorius tai 
žino ir į tą prašymą atsiliepia.

Jūratė Batūraitė-Lemkienė 
yra grafikė ir tapytoja. Jos kū
ryba apgaubta moterišku šydu, 
subtilumu, lyriškumu. Jos gra
fiškieji piešiniai daugiausia 
atlikti tušu, vaizduoja kokį 
nors gamtos kampelį. Ji vado
vaujasi ne moderniom naujo
vėm, o vien kruopščiu darbu 
ir meile menui. Malonu, kad 
Kanados gimtovaizdį Jūratė 
iškėlė į Europos meninį pali
kimą. Tad Jūratė yra pirmoji 
Kanados kregždė Vokietijos 
žemėje. Baigdamas dail. A. 
Krivickas palinkėjo jai suruoš
ti parodą Kanadoje, nuvežti į 
ją europietiškos dailės bruo
žus, kurie būtų drauge josios 
tikrasis “aš”. Jos kūryboje tu
rėtų būti jaučiamas dvasinis 
dviejų žemynų junginys.

Keletą kartų teko aplankyti 
Jūratės parodą, ilgiau sustoti 
ties jos kūryba. Aiškiai paste
bima atsivežta realistinė Ka
nados mokykla (Jūratė baigė 
Toronto meno mokyklą), aiš
kiai matomas gamtos poveikis 
dailininkei, pvz. kad ir Huet
tenfeldo vaizduose.

Malonu, kad į šią jauną lie
tuvaitę dailininkę atkreipė 
dėmesį vokiečiai, pakviesdami 
dar šį rudenį į grupinę paro
dą Lampertheime. Gal iš ten 
jos keliai eis į Heidelbergą, 
Štutgartą, Miuncheną?

Kiek man žinoma, paveikslai 
buvė parduodami. Jų kaina 
svyravo tarp 300 ir 600 markių.

Jau gegužės 21 d. (paroda 
įvyko gegužės 18-20 d.d.) “Lam- 
pertheimer Zeitung” įdėjo 
dail. J. Batūraitės-Lemkienės, 
dail. A. Krivicko ir kelių ne
atpažintų lietuvių nuotrauką 
prie išstatytų paveikslų. Laik
raštis pažymėjo, kad juose vy
ravo daugiausiai Huettenfeldo 
motyvai. Taip pat įdėta trum
pa dailininkės biografija bei 
jos nueitas mokslo kelias Ka
nadoje.

“Siuntė mane motinėlė į jūreles 
vandenėlio ..Medžio drožinys - 
čikagiečio P. LAURINAVIČIAUS
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U KIJLTMĖJE VEIKLOJE
Penktasis mokslo ir kūrybos 

simpoziumas įvyks 1985 m. ameri
kiečių Padėkos dienos savaitgalį 
(lapkričio 28-30 d.d.) Čikagoje, 
Jaunimo centre. Mokslinės šio 
simpoziumo programos komitetą 
sudaro: dr. Jonas Bilėnas — pir
mininkas, dr. Bronius Jaselskis 
— griežtųjų mokslų, technikos 
ir architektūros sekcijos vadovas, 
dr. Jonas Daugirdas — medicinos 
mokslų sekcijos vadovas, dr. Al
gis Norvilas — humanitarinių ir 
socialinių mokslų sekcijos vado
vas. I organizacinį komitetą įsi
jungė: pirm. Ramojus Vaitys, 
vicepirm. Irena Kerelienė, ižd. 
Kostas Burba, sekr. Audronė Ta
mošiūnaitė, spaudos ryšininkė 
Snieguolė Zalatorė ir leidinių re
daktorė Nijolė Užubalienė.

Lituanistikos instituto dabar
tinio prezidiumo kadencija pasi
baigia šių metų pabaigoje. Nau
jam prezidiumui išrinkti sudary
ta komisija: pirm. dr. Kęstutis 
Keblys, 15225 Seven Pines Ave., 
Baton Rouge, LA 70817; nariai — 
dr. Mirga Girniuvienė, 11 Syca
more Lane, Westford, MA 01886, 
ir kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
850 Des Plaines Ave., Apt. 409, 
Forest Park, IL 60130. Kandida
tus į 1985-88 m. prezidiumą gali 
siūlyti LI skyrių vedėjai arba trys 
tikrieji nariai. Prie pasiūlymo 
jie turi pridėti kandidato sutiki
mą būti renkamu. Pasiūlymus rei
kia /atsiųsti bet kuriam rinkimo 
komisijos nariui iki š. m. liepos 
3 (j d.

. Dail. Viktoro Vizgirdos am
žiaus aštuoniasdešimtmetis ba
landžio 29 d. paminėtas Cape 
Cod, Mass. Pagerbtuves viename 
restorane surengė šios vietovės 
LB apylinkės valdyba su pirm. V. 
Židžiūnu, sukaktuvininkui įtei
kusiu visų dalyvių pasirašytą svei
kinimą. Apie dail. V. Vizgirdos 
gyvenimą bei jo ilgų metų kūrybą 
kalbėjo dail. J. Rūtenis. LB Bos
tono apygardos vardu sukaktu
vininką sveikino — inž. Viktoras 
Kubilius, dr. Juozas Girnius, dr. 
Jurgis Gimbutas, Irena Galinie
nė. Pastaroji įteikė asmeninę do
vanėlę — iš Sv. Žemės atvežtas 
vitražų reprodukcijas. Raštu bu
vo gauti sveikinimai iš JAV LB 
krašto valdybos pirm. dr. Antano 
Butkaus ir kultūros tarybos pirm. 
Ingridos Bublienės. Sukaktuvinin
kas, taręs humoristinį padėkos 
žodį, vakaro dalyviams padova
nojo vieną savo paveikslą, kuris 
burtų keliu teko inž. Česlovui 
Mickūnui.

Čikagos ateitininkų sendraugių 
skyriaus gegužės 11 d. Jaunimo 
centro kavinėje surengta vakaro
nė buvo skirta rašytojai ir dramos 
aktorei Birutei Pūke.levičiūtei. 
Pirmojoje dalyje ji kalbėjo apie 
teatrinę savo veiklą, antrojoje — 
literatūrinę. Teatras ją viliojo nuo 
vaikystės dienų, bet motina skati
no rašyti. Tėvams nežinant, įsi
jungė į B. Dauguviečio dramos 
studiją Kauno teatre. Pokalbiuo
se su tėvais teko imtis kompromi
so — įsigyti gyvenimui praktiš
kesnę profesiją Kauno universi
tete. B. Pūkelevičiūtė pasirinko 
trejus metus trunkančias žurna
listikos studijas, kad greičiau vi
są savo gyvenimą galėtų atiduoti 
teatrui. Tapo Kaune įsteigto Jau
nimo teatro aktore, bet II D. ka
ras ir jo užbaiga sujaukė numaty
tus planus. Pokarinėje Vokietijo
je iš Regensburgo važiavo studi
juoti į Tiubingeno universitetą. 
Teatran ją sugrąžino lemtingas 
traukinio sustojimas Augsburge, 
kur ji susitiko su Henriku Kačins
ku, vaidino, iš jo mokėsi vaidy
bos paslapčių. Teatrui buvo skir
tas ir B. Pūkelevičiūtės gyveni
mas Montrealyje, kur ji pastatė ir 
vėliau į plokšteles įrašė Kazio Bo- 
ruto “Baltaragio malūną”, Balio 
Sruogos “Milžino paunksmę”. Ten 
buvo pagamintas filmas “Aukso 
žąsis”, atnešęs daug nuostolių.

Čikagon B. Pūkelevičiūtė at
vyko taip pat tęsti teatrinės veik
los, bet turėtos viltys nepasitei
sino. Pastovaus teatrinio vieneto 
nepavyko įsteigti, liko tik posūkis 
literatūron. Jis buvo pradėtas pir
mąja poezijos knyga “Metūgės” 
1952 m. Gimė “Aštuoni lapai”, 
“Rugsėjo šeštadienis”, “Naujųjų 
metų istorija”, “Marco Polo Lie
tuvoje”, “Devintas lapas”, “Sa
lomėja painiavose” bei kiti kūri
niai, kurių daugelis laimėjo pre
mijas konkursuose. Jos padėjo 
padengti filmo “Aukso žąsis” 
nuostolius. Vakaronėje ji atsklei
dė kūrybines tų literatūros kūri
nių idėjas ir problemas. Prisipa
žino, kad ją vis dar vilioja ir teat
ran linkusi širdies dalis — savo ir 
kitų rašytojų kūrinių rečitaliai.

Lietuvos aklųjų draugijos kul
tūros dienos buvo surengtos Kel
mės rajone. Gyventojams koncer
tavo sol. B. Grincevičiūtė, lyri
nis sopranas, akordeonistas S. 
Stasiulis, kamerinis choras, va
dovaujamas prof. A. Jozėno, pu
čiamųjų instrumentų orkestras, 
Šiaulių ir Panevėžio tarprajoni
nių kultūros namų saviveiklinin
kai. Įvairūs aklųjų padaryti gami
niai buvo rodomi Kelmėje veiku
sioje parodoje “Darbo ir šviesos 
keliu”.

Velionies kompoz. Stasio Vai
niūno vardas balandžio 12 d. su
teiktas Palangos vaikų muzikos 
mokyklai. Apie S. Vainiūno nuo
pelnus muzikinei lietuvių kultū
rai kalbėjo Lietuvos kompozito
rių sąjungos valdybos pirm. V. 
Laurušas, atsiminimais apie sa
vo buvusį mokytoją dalijosi kom
poz. J. Juzeliūnas. Koncertinę 
programą atliko Vilniaus filhar
monijos sopranas R. Maciūtė, 
instrumentalistės A. Vainiūnai- 
tė ir B. Vainiūnaitė, velionies 
dukros, styginis Vilniaus kvarte
tas, Palangos vaikų muzikos mo
kyklos mokiniai. Koncertui vado
vavo muzikologė O. Narbutienė.

Respublikinėje Vilniaus biblio
tekoje gegužės 15 d. literatūros 
vakaru paminėta deimantinė ra
šytojo Juozo Baltušio amžiaus 
sukaktis. Apie jo gyvenimą ir kū
rybą kalbėjo filologijos mokslų 
kandidatas P. Bražėnas, lietuvių 
prozos viršūne pavadindamas J. 
Baltušio “Sakmę apie Juzą”. Su
kaktuvininkas atsakinėjo į daly
vių klausimus. Jis prisipažino Ju- 
zo personažu norėjęs parodyti 
lietuvio nepalaužiamumą, jo tvir
tumą. J. Baltušio novelę “Pasku
tinis tylus džiaugsmas", ištraukas 
iš romano “Sakmė apie Juzą” skai
tė dramos aktoriai G. Urbonaitė 
ir V. Bagdonas. Bibliotekoje bu
vo surengta jo raštų ir gyvenimą 
vaizduojančių nuotraukų paroda.

Vilniaus konservatorija akor
deonistus pradėjo ruošti prieš 25 
metus. Akordeono klasę lig šiol 
baigė 85 specialistai, dirbantys 
pedagogais, rengiantys koncertus 
ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ri
bų. Ypač spėjo pasižymėti — R. 
Daubarytė, S. Stasiulis, S. Strič- 
ka, E. Gabnys, G. Smolskus, 
R. Sviackevičiaus vadovaujamas 
kvintetas, E. Gabnio ir G. Savcho- 
vo duetas. Devyniolika akordeo
nistų buvo paruošta Latvijai, Es
tijai, Ukrainai, Rusijai. Sukak
ties proga akordeono muzikos 
koncertai surengti Panevėžyje, 
Šiauliuose, Klaipėdoje. Juose da
lyvavo konservatorijos studen
tai — solistai, akordeonų orkest
ras, E. Gabnio ir G. Savkovo due
tas, R. Sviackevičiaus vadovauja
mas kvintetas, svečiai iš Maskvos 
ir Kijevo. Savo problemas peda
gogai aptarė mokslinėje konferen
cijoje.

Sąjunginis architektūros kon
kursas geriausiefns diplominiams 
1983 m. studentų darbams atrink
ti buvo surengtas Jerevane. Kon
kursui gauti 296 diplominiai pro
jektai. Jin įsijungė ir keturi Vil
niaus inžinerinės statybos institu
to 1983 m. laidos absolventai. Pir
mąsias vietas laimėjo trys: R. Bei
norto suprojektuoti Vilniaus poli
tinio švietimo namai (vadovas doc. 
A. Dineika), A. Navidansko Drus
kininkų miesto centro projektas 
ir R. Kazlauskaitės-Jurgaitienės 
suprojektuota eksperimentinė Su
dervės gyvenvietė (vadovė doc. 
N. Dičiuvienė). Antrą vietą už
ėmė D. Šarausko paruoštas Aly
taus miesto visuomeninio centro 
projektas (vadovas vyr. dėstyto
jas Z. Daunoravičius).

Prof. Jurgio Fledžinsko amžiaus 
šešiasdešimtmetį specialiu kon
certu paminėjo Vilniaus konser
vatorija. Sukaktuvininkas yra 
Vilniaus konservatorijos 1949 m. 
laidos absolventas, jau 35-rius me
tus ruošiantis altistus, tiek pat 
laiko grojantis Lietuvos styginių 
kvartete, kuris 1959 m. ir 1964 m. 
tapo tarptautinio konkurso laurea
tu, o 1965 m. laimėjo respublikinę 
premiją. Prof. J. Fledžinskas Vil
niaus konservatorijoje suorgani
zavo kamerinio ansamblio katedrą 
ir jai vadovauja penkiolika metų. 
Apie jo nuopelnus muzikiniam 
Lietuvos gyvenimui kalbėjo ilga
metis bičiulis prof. J. Karnavičius. 
Koncerto programoje dalyvavo,, 
daug prof. J. Fledžinsko auklėti-.,., 
nių — ir altistų, ir grojančių ki
tais instrumentais. Koncertas už
baigtas didelio altų ansamblio pa
sirodymu, kurį paruošė docentas 
Petras Radzevičius, tarptautinio 
konkurso laureatas, vienas prof. 
J. Fledžinsko mokinių. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8____________________ •___________ 532-3414

AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9-12.30 =

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius.......
180-185 d. termin. ind..............
term, indėlius 1 metų..............
term, indėlius 2 metų..............
term, indėlius 3 metų..............
pensijų s-tą..............................
spec. taup. s-tą........................
taupomąją s-tą........................
depozitų-čekių s-tą.................

93/4% 
10 % 
1O’/4% 
10’/2% 
101/2% 
91/2%
8 % 
73/4%
6 % Jaunučių ateitininkų įžodis Klivlande 1984. V. 12. Iš kairės: Beržinskas, Kudukytė, Penkauskaitė. Apeigas atlie

ka kun. G. Kijauskas, SJ Nuotr. V. Bacevičiaus

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

ANAPILYJE skyrius veikia

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ....................... 12 %
mortgičius nuo............ 11 'I2 -141/4%

v.p.p.sekmad. 9.30 v.r. —

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas 762-7775

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Handy-Man

Atlieku vėsinimo ir šaldymo sistemų 
remonto darbus namuose, automobi
liuose ir komerciniuose pastatuose.

Savininkas — Danny Jurėnas
Toronte tel. 233-9185 (tarnyba veikia 24 valandas)

HOMETARIO Insurance Brokers
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda ? Prieš mokėdami, pažiūrėkite į mūsų kainas. Prašykite —
“Ted” tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

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

tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------- ---------—----- --------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St. W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada
Jums sąžiningai patarnaus A. BliŪdŽllIS

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K2M4 Telefonas 531-1331

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE

296 Brock Avenue
Dundas ir College) Telefonas

•k Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
■k Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai, k Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
★ GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sovietų Sąjungą 
sustabdomi nuo liepos 16 d., 5 v.p.p. Norintieji 

pasinaudoti nelaukite paskutinės dienos.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531 -3098 S. ir F. Janavičiai

TIM’S AUTO BODY ltd.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei 
dažymas (bakeoven) ir visi mechaniniai taisymai. 
Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St.W.)

( Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS
Telefonai 533-8451,533-8452

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

siškai sujaukė lig šiol gana 
tikslius viešosios nuomonės 
tyrėjų duomenis. Gallupo insti
tutas antrą kartą iš eilės už
registravo liberalų pirmavi
mą net 6%. Problemą betgi su
daro beveik tuo pačiu metu 
gauti kitų viešąją nuomonę 
tiriančių institucijų duome
nys. Viena jų paskelbė konser
vatorių pirmavimą 5%, kita — 
1,5%. Iš skirtingų duomenų 
sunku padaryti tikslias išva
das. Lieka tik spėliojimas. 
Matyt, abiejų partijų populia
rumas yra beveik susilyginęs, 
tačiau vėl gali ateiti didelių 
pakitimų, kai bus paskelbti 
Kanados parlamento rinkimai 
ir prasidės rinkiminė kova, 
kai abi partijos jon įsijungs 
su naujais vadais. Konserva
torių vadas B. Mulroney da
bar vengia didesnio savo pla
nų atskleidimo, juos sąmonin
gai nutylėdamas, kad jie iš 
anksto nebūtų žinomi libera
lams, kurie tokiu atveju bent 
dalimi jų galėtų pasinaudoti. 
Pastebimos tik aiškios B. Mul- 
ronio pastangos suartėti su 
daug balsuotojų turinčiomis 
etninėmis grupėmis, kurias 
beveik visiškai ignoravo anks
tesnis konservatorių vadas J. 
Clarkas.

Viešosios nuomonės tyrėjų 
duomenis liūdnomis akimis 
stebi NDP socialistų vadas E. 
Broadbentas, nes juose jo par
tijos populiarumas vertinamas 
tik 9,5-11%. Dabartiniame par
lamente socialistai turi 32 
atstovus. Populiarumo kriti
mas sekančiuose parlamento 
rinkimuose gali baigtis gero
ku jų skaičiaus sumažėjimu 
arba visiška partijos katastro
fa, jeigu būtų išrinkta mažiau 
nei 12 atstovų. Tokiu atveju 
parlamente tampama tik po
litine grupele, prarandamos 
partijos teisės. Populiarumo 
kritimas sunkiai besupranta
mas, kai Kanadą slegia ekono
minės problemos, masinis ne
darbas. Socialistai turi palan
kiausias sąlygas savo idėjoms 
įgyvendinti. Matyt, daugeliui 
kanadiečių socialistiniai E. 
Braodbento planai atrodo ne
realūs ir nepriimtimi. Atsa
kymo į šiuos klausimus tenka 
jieškoti praeityje, kai naujų
jų demokratų partija buvo 
įsteigta 1961 m. iš ankstesnės 
socialistų partijos Cd-opera- 
tive Commonwealth Federa
tion. Abiem atvejais iš oficia
laus pavadinimo buvo išjung
tas socializmas. Tačiau šį kar
tą NDP socialistus, laužyda
mos savo įstatus, lėšomis bei 
organizacinėmis paslaugomis 
įsipareigojo remti Kanados 
darbo unijos, į kurias dabar 
daug kanadiečių žiūri kreivo
mis akimis dėl išsikovotų per 
didelių laimėjimų, daugeliu 
atvejų nuostolingų ekonomi
niam krašto gyvenimui.

Pagrindinė parama NDP so
cialistams ateidavo iš Kana
dos darbo kongreso, jungian
čio unijas, o ji gali būti žalin
ga remiamiems socialistams, 
kai kongresas iškelia kanadie
čių daugumai nepriimtinus 
reikalavimus. Tokios klaidin
gos taktikos vėl buvo susilauk
ta Kanados darbo kongreso 
atstovų suvažiavime Montrea- 
lyje. Nuosaikumo ribas per
žengė karingieji unijų atsto
vai pasiūlyton rezoliucijon 
įjungę absurdiškus reikalavi
mus, kad reikia kovoti už dar
bo savaitės valandų sumaži
nimą, paliekant 40 darbo va
landų atlyginimą, reikalauti 
didelio atlyginimų padidinimo 
infliacijos atneštiems nuosto
liams padengti. Rezoliucijon 
taipgi buvo įjungtas įsiparei
gojimas remti NDP socialistų 
partiją. Dėl tos pažadėtos pa
ramos blaiviau galvojantys ka
nadiečiai krašto ekonomijai 
žalingus reikalavimus susies

su E. Broadbento vadovauja
ma socialistų partija, pasida
rydami išvadą, kad balsavimas 
už NDP socialistų atstovus iš 
tikrųjų reiškia pritarimą ka
ringosioms unijoms Kanados 
darbo kongrese. Jo pirminin
ku vėl buvo perrinktas D. Mc- 
Dermottas, vicepirmininkais, 
kurių yra 14, buvo išrinkti jo 
pasiūlyto sąrašo kandidatai. 
Iš vicepirmininkų eilių iškri
to karingasis Kanados pašti
ninkų unijos vadas J. C. Parro- 
tas, savo kandidatūrą paskel
bęs atskirai. Jį pakeitė oficia
liame sąraše kandidatavęs 
nuosaikesnis Kanados laiška- 
nšių unijos vadas R. McGarry, 
išrinktas keturioliktuoju vice
pirmininku, gavęs truputį dau
giau balsų už J. C. Parrotą.

Daugiakultūrė 
konferencija

Š. m. birželio 2 d. konserva
toriai suruošė vienos dienos 
konferenciją Toronto “Shera
ton Centre” viešbutyje, kur 
gvildeno daugiakultūrius kraš
to reikalus.

Po pirmos įvadinės paskai
tos visi dalyviai, kurių buvo 
apie 500, turėjo penkis semi
narus, kuriuose svarstė įvai
rius klausimus, susijusius su 
daugiakultūriškumu. Sociali
nių, politinių ir ekonominių 
klausimų seminarui pirminin
kavo parlamento narė Flora 
MacDonald. Po 25 kalbėtojų 
pirmininkė subendrino pasisa
kymus. Kiekvienas kanadietis 
turi dalyvauti savo krašto gy
venime. Valdžia negali diktuo
ti. Visi turi naudotis galimy
be laisvai reikštis socialiniuo
se, politiniuose ir ekonomi
niuose reikaluose. Neturi būti 
žiūrima į matomą ar nemato
mą naujo kanadiečio spalvą — 
reikia vertinti žmogų indivi
dualiai. Turi būti abipusis — 
valdžios ir gyventojų bendra
vimas. Etninės grupės turi rei
kalauti, kad jų balsas būtų iš
girstas ir vykdomas.

Visi dalyviai buvo pavaišinti 
pietumis. Pietų metu partijos 
vadovybė pareiškė, kad dau
giakultūrė veikla tik prasidė
jusi. Partija jieškos naujų ke
lių etninių grupių bendravimo 
srityje. Įvairios kultūros, re
ligijos ir kalbos yra kanadiš- 
kos ir jos turi būti globojamos. 
Visi turi jaustis kanadiečiais. 
Partija pabrėžė, kad galimybė 
visiems pasireikšti bus užtik
rinta.

Po pietų vėl visi išsiskirstė 
į darbo posėdžius, kur nagri
nėjo skirtingus daugiakultū
rius klausimus. Iš lietuvių 
konferencijoje dalyvavo M. 
Abromaitis, V. Matulaitis ir 
adv. A. Pacevičius.

Vakare buvo iškilminga va
karienė ($25 asmeniui), kur 
kalbėjo konservatorių vadas 
Brian Mulroney.

Konferencijos dalyviams 
kelionės išlaidas apmokėjo 
vietos konservatorių partijos 
skyriai. V.M.

London, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.)

KLB LONDONO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS — birželio 24, 
sekmadienį, po 11 v.r. Mišių, pa
rapijos salėje. Valdybos ir revi
zijos komisijos rinkimai, koresp.

West Lome, Ontario
PAMALDOS LIETUVIAMS bir

želio 24, sekmadienį, 2 v.p.p., St. 
Mary’s šventovėje. Po Mišių — si- 
birinių trėmimų minėjimas Lietu
vių klube, Rodney, i.m.

• Senesniems asmenims labiau 
reikalingi draugai, negu ankstesnio 
ūkininkų tipo giminės (A. Comfort).

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 638-3171, 247-6405

Ateitininkų žinios
Jaunimo rekolekcijos įvyko bir

želio 2-3 d.d. Padėka tėvų komi
tetui ir p. Prakapienei už suruoš
tą maistą, Prisikėlimo parapijai 
už finansinę paramą. Ypatingas 
ačiū p.p. Stripiniams už patalpą, 
Ričardui Punkriui ir kun. Markui 
už pačių rekolekcijų pravedimą.

Jaunučių ateitininkų stovykla 
Dainavoje įvyks liepos 15-29 d.d. 
Registruotis JAS centro val
dyboje, 10425 S. Kenton, Oak Lawn, 
Illinois, USA.

Sendraugių stovykla Dainavoje 
įvyks rugpjūčio 5-12 d.d. Vaikus 
nuo 2 m. globos Rasa Šoliūnaitė 
ir būrys studentų. Už patalpas 
kaina — $65 šeimai, už maistą — 
pagal amžių. Visais registraci
jos reikalais kreiptis į stovyklos 
vadovą Vyt. Šoliūną, 115 Stephen 
St., Lemont, IL 60439, USA.

Nuoširdi padėka parėmusiems 
Toronto ateitininkų veiklą: p.p. 
Uleckams — už $100, B. Pabedins- 
kicnei už $50. L. U.

Studentų ateitininkų 
stovykla

Kviečiam visus studentus at
vykti į ŠAŠ cv ruošiamą vasaros 
stovyklą, liepos 2-8 d. d. (po taut, 
šokių šventės) netoli Klivlando 
(apie 2 vai. j pietus), Camp Tipper
canoe YMCA stovyklavietėje (Tip
percanoe, Ohio). Stovyklos vieto
vė ir progama garantuoja, kad ne- 
pritūks užsiėmimų. Būsime gra
žioj gamtoj, pietų Ohio kalnuose, 
prie didžiulio ežero. Bus arkliais 
jodinėjimas, buriavimas ir irkla
vimas, iškylavimas, įvairūs būre
liai (meno, tautinių šokių, chore
lis ir t.t), įdomios vakarinės pro
gramos. Kalbės Linas Kojelis apie 
Lietuvos politiką, kun. dr. V. Cuku- 
ras (Federacijos dvasios vadas), 
dr. Antanas Razma apie studentų 
istoriją, dr. Jolita Kisieliūtė-Na- 
rutienė apie Lietuvos ekonomiją.

Tikrai bus labai smagu, įdomu, 
džiugu. Kaina — $125 visai savan 
tei su viskuo. Dėl tolimesnės in
formacijos kreipkitės pas Algirdą 
Lukoševičių Niujorke (212 - 849- 
6083), arba Ramintą Pemkutę Čika
goje (312 - 426-2120).

Skautų veikla
• Žiemos laikotarpio veiklos 

pabaigtuvės įvyko birželio 2 d. 
St. ir G. Kuzmų miške, Maple, Ont. 
Saule, grynu oru ir bendra kelio
ne autobusu pasidžiaugė apie 60 
“Šatrijos” ir “Rambyno” sesių-bro- 
lių. Draugovių sueigos ir žaidi
mai buvo iškylos programoje. Da
lyvavo visa eilė vadovų-vių: Asta 
Saplienė, L. Yčienė, G. Tarvydie
nė, M. Kazakevičienė, J. Melnykai- 
tė, J. Yčienė, V. Šernaitė, S. Sap
lienė, V. Stirbytė, E. Kazakevi
čius, G. Senkevičius, K. Batūra, 
L. Saplys, P. Petrauskas, A. Stun
džia, A. Gvildys. Visi jie praėju
sią žiemą vadovavo vienetams ar 
kitaip aktyviai reiškėsi. Ačiū jiems 
ir joms. Ačiū p. Kuzmams už lei
dimą pasinaudoti jų gražiu mišku. 
Iškylą suorganizavo “Šatrijos” tun
tas, kuriam vadovauja ps. Asta 
Saplienė su gausia vadija.

• Ačiū D. Stukui, parėmusiam 
Romuvą $40 auka. Aukotojas yra 
ilgametis Romuvos talkininkas.

• Birželio 4 d. vadovų-vių posė
dyje priimta XXI-osios Romuvos 
stovyklos programa. Pažymėtinos 
varžybos: gairelių pasigaminimo, 
rikiuotės, pionerijos, sporto, pa
veikslų, šūkių, plakatų šv. Kazi
miero ir Vilniaus temomis, laužų, 
tvarkos ir švaros. Antroji savai
tė skiriama iškyloms, įžodžiams, 
šakų sueigoms. Vidurinis savait
galis — svečiams. Liepos 17 d., 
7 v.v., skautų būkle — paskutinis 
priešstovyklinis pasitarimas ir 
informacinė sueiga visiems vado
vams, kurie stovyklaus.

• Jei kas galėtų patalkinti šei
mininkavimo darbuose Romuvos 
stovykloj, prašom kreiptis į Pet
rą Petrauską tel. 767-6895.

• LSS rinkimuose siūlyti kan
didatus iki liepos 15 d., užsiregist
ruoti ir pasisakyti rūpimais klausi
mais. Tai proga išsirinkti vado
vybę 3 m. laikotarpiui. Laukiama 
jaunesnių vadovų-vių didesnio 
aktyvumo. Rinkimai sąjungos atei
čiai, ne praeičiai.

• Toronto skautininkės, “Šatri
jos” tuntas, visi Kanados rajono 
vadovai-vės užjaučia sesę Mari
ją Vasiliauskienę, jos šeimą ir 
artimuosius, Lietuvoje mirus ma
mytei. Č. S.

MOKA: 
93/<% už 90 dienų term, indei.

10 % už 6 mėn. term, indėlius 
1O’/4% už 1 m. term, indėlius 
101/2% už 2 m. term, indėlius 
101/2% už 3 m. term, indėlius 
91/2% už pensijų planą 
9 % už namų planą 
8 % už specialią taup. s-tą 
73/4% už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

= IMA:
5 už asmenines
S paskolas nuo............12 %
“ už nekilnojamo turto pa- 
5 skolas (mortgages):
— su nekeičiamu nuošimčiu
= 1 metų ..................... 123/4%
- 2 metų .................... 13’/2%
Z 3 metų .....................141/4%
■j (fixed rate)

S su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ....... 111/2%

S (variable rate)

AKTYVAI virš 39 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

GARBENS REALTOR

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5

ALFONSAS GARBENIS, savininkas, dirbantis šioje srityje 
virš 30 metų, sąžiningai patarnaus nekilnojamo turto reikaluose

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonas 773-6480

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mort- 
gičių parūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

* Nemokamas namo įkainojimas * 
((staiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

1566 Bloor Street West Tel.
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų

A.E.LePAGE, n Tni
lllllllllllllllllllllllll Da,va T- Da"nda' B ‘

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431 
769-9424

’ TYPE MASTER GRAPHICS"
3317 Bloor Street West, Toronto, Ontario M8X 1E7

Telefonas: 236-1048
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir analų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

Dabar turime įvairių silkių pigia kaina: kibiras — $32.50 
arba $1.39 už svarą (kibire yra 25 svarai — 50-70 silkių) 

Turime įvairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

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

L * atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių k * parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
■ * įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus,
■ duris, veidrodžiusF * atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

Greitas ir tikslus patarnavimas!
DRA. IDA

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

Juozas-Eimis Ramas
Tek 364-5081, namų 766-5857

ZlIlCtntP Simpson’s, 176 Yonge St,ZlIlOiaiC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

!
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Tai buvo prieš 35 metus
Pirmojo moterų organizacijos skyriaus sukaktis

Š. m. birželio 10, sekmadie
nį, Kanados LK motery draugi
jos Lietuvos kankiniy parapi
jos skyrius atšventė 35-riy me
tu veiklos sukaktį. Organizuo
tai, su vėliava dalyvavo iškil
mingose pamaldose, o po jų su
sirinko Anapilio salėn akade
minei ir meninei daliai. Susi
rinko ne tiktai narės, bet ir ju 
šeimos, rėmėjai, viešnios ir 
svečiai — iš viso apie 200.

Skyriaus pirm. G. Trinkienė, 
pradėdama iškilmę, pakvietė 
A. Aperavičienę uždegti žva
kę scenoje, papuoštoje vėlia
vomis, ir tuo būdu prisimin
ti mirusias nares bei a.a. kun. 
P. Ažubalį, dvasios vadą. Tai 
buvo atlikta visiems giedant 
“Marija, Marija”.

Iškilmės pranešėja R. Tri'n- 
kaitė pakvietė dr. A. Užupie- 
nę-Lukienę papasakoti savo at- 
siminimy iš ty dienų, kai To
ronte steigėsi pirmasis kat. 
motery dr-jos skyrius Šv. Jono 
Kr. parapijoje. Kalbėtoja bu
vo pirmoji skyriaus valdybos 

■ pirmininkė ir papasakojo visą 
veiklos eigą, kaip skyriaus val
dyba tapo laikina centro valdy
ba, įsteigė visą eilę skyrių Ka
nadoje ir plėtė draugijos 
veiklą.

Sukaktuvinį skyrių sveikino 
gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas ir Ponia, dvasios 
vadas kun. J. Staškus, centro 
valdybos pirm. dr. O. Gustai
nienė, Kanados lietuvių katali
kų centro pirm. V. Bireta, “Mo
ters” red. N. Kulpavičienė, 
Delhi sk. pirm. V. Garnelienė, 
Hamiltono sk. atstovė M. Vaito- 
nienė, Išganytojo ev. parapijos 
moterų dr-jos atstovė p. Su- 
kauskienė, Prisikėlimo par. 
sk. atstovė. I. Punkrienė, Ana
pilio moterų būrelio pirm. R. 
Celejewska. Montrealio sk. at
siuntė raštišką sveikinimą.

Gėlių prisegimu buvo pa
gerbtos gyvosios skyriaus pir
mininkės: dr. A. Užupienė-Lu- 
kienė, V. Otienė, S. Petraitie- 
nė. T. Sekonienė, B. Sirutie-

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

(prieš Lietuvių Namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

nė ir dabartinė pirm. G. Trin
kienė. Pastaroji dar buvo ap
dovanota specialiu adresu ir 
III tomu veikalo “Lietuvos baž
nyčios” už energingą jos veik
lą kat. moterų eilėse.

Mepinę dalį atliko N. Beno- 
tienės vadovaujama trijulė — 
sesutės Zita ir Daina Gurklytės 
ir Dana Pargauskaitė. Didžio
ji meninės programos dalis te
ko sol. S. Žiemelytei, kuri, 
akompanuojama muz. J. Govė- 
do, padainavo R. Strausso, Čai
kovskio, Rimskio-Korsakovo ir 
G. Bizet kūrinių. Solistė buvo 
palydėta gausiais plojimais.

Iškilmė baigta gražiai ir ska
niai paruoštomis vaišėmis. 
Maistas buvo pagamintas žy
miosios kulinarės J. Bubulie- 
nės, o salė ir stalai papuoš
ti pačių skyriaus narių.

Baigant vaišes paaiškėjo, 
kad kaip tik tą dieną gen. kon
sulas dr. J. Žmuidzinas mini 
86-tąjį gimtadienį. Entuzias
tingai jam buvo sugiedota “Il
giausių metų”. Dl.

Narkotikai 
Ispanijoje
(Atkelta iš 5-to psl.) 

nei 1980 m. Šios “prekės” atei
na iš P. Amerikos į Madridą. 
Iš ten vėliau siūlai veda į ki
tus Ispanijos miestus.

Narkotikai yra labai bran
gūs, tada nėra ko stebėtis, kad 
1983 m. buvo užpulta 500 vaisti
nių, falsifikuota 32.000 recep
tų. Ispanijos narkomanui į die
ną reikia apie 20.000 pezetų 
(apie 150 dol.). 1976 m. buvo 
3.660 užpuolimų, o pernai — 
38.000. Ypatingai dažnai ban
kų užpuolimai, kurių pernai 
buvo net 3.880.

Į kovą su šia liga Ispanija 
įjungė vieną geriausių pasau
lio futbolininkų, šios sporto 
šakos jaunimo didvyrį — Diego 
Maradoną iš FC Barcelonos ko
mandos. Dažnai jis pasirodo te
levizijoje, kviesdamas džiaug
tis jaunyste, sportuoti, užmirš
ti kokainą, heroiną ar “kana
pes”. Jeigu jaunuoliui kas pa
siūlo narkotikus, jis prašo pa
sakyti. griežtą ne ir pranešant 
apie tą asmenį policijai.

Negeresnė padėtis Vokieti
joje. kurios kaimyninėje Olan
dijoje' veikia narkotikų cent
ras. Ir čia kovoja ne tik poli
cija, bet ir organizacijos, mo
kyklos, tėvų komitetai. Teko 
dalyvauti dukros lankomos 
gimnazijos tėvų susirinkime, 
kuriame psichologas skaidrė
se ir filme parodė šios ligos 
pasekmes. Taip pat vyresnių
jų gimnazijos klasių mokiniai 
vežiojami į rehabilitacijos 
centrus, kur jiems rodomas 
narkomanų gydymas bei grąži
nimas į normalų gyvenimą. 
Sveikas jaunimas tokio vaiz
do būna paveiktas. Nesiste
biu, kad ir mano Jūratė tą die
ną buvo nekalbi.
• Pinigai yra geras lamas, bet 

blogas valdovas (Baconas).

“Vilnius Manor” namų atidarymo iškilmėje. Iš kairės: Ontario parlamento atstovas T. RUPRECHT, min. C. 
BENNETT. Toronto burmistras A. EGGLETON. pensininkų klubo pirm. H. ADOMONIS, Ontario premjero at
stovas parlamento narys Y. SHYMKO Nuotr. H. Wojstiw

Viena tėvo diena
Realus šeimos gyvenimo epizodas

ZIGMAS GIRDAUSKAS
Tėvo diena artėjo su vis la

biau išsipuošiančia gamta. Šeš
tadienį, prieš pat tėvo šventę, 
laimingu sutapimu, buvo išgel
bėta jauna gyvybė. Tuo mo
mentu, kai pas mus atvyko Au
relija, Rasa ir Eiga, mažas 
juodvarniukas pabėgo iš tėvų 
sukrauto lizdo. Pabėgėlis strik
sėjo ant prieangio grindų, liūd
nai čirpdamas. Abu tėvai gar
siai čerškė artimo medžio ša
kose. Aiškiai girdėjosi, kaip 
motina plūdo tėvą, kad jis per 
daug griežtai vaiką bausda
vęs .. .

Didelį triukšmą išgirdęs, iš 
trečio kiemo, kur nėra šunų; 
išniro didelis geltonas kati
nas su atkištais ūsais, pasta
tytom ausim, pariesta uodega, 
medžioklei pasiruošęs. Jis jau 
daug metų mūsų rajoną žvalgo 
ir mažesni šunys nė nemėgina 
jo užkabinti. Vos spėjo mer
gaitės sugauti juodvarniuką ir 
įbėgti į mūsų namą. Jos perda
vė jį mūsų septynmetės dukros 
Rūtos globai.

Rūta jį apgyvendino aukšto
je dėžėje ir išskubėjo į bib
lioteką sužinoti iš mokslo kny
gų, ką svečias mėgtų vakarie
nei. Patiekalų skaičius nebu
vo didelis visus viršijo vande
ny pamirkyta balta duona.

Sekmadienio rytą viena aki
mi mačiau, kaip žmona labai 
tyliai išėjo iš miegamojo. Vė
liau aš ją radau belyginančią 
geriausius mano marškinius 
su plaukų džiovintuvu ant gal

vos. Ji man priminė amerikie
tį astronautą ant mėnulio . . . 
Ji mane sveikino kaip tėvą buč
kiu, atmieštu karštu oru.

Mūsų vedybos yra senoviš
kos — per 18 metų dar nė karto 
nesiskyrėm . . . Dar nė karto 
nepraleidom sekmadienio pa
maldų, o į jas važiuojant auto
mobilis blizgėjo. Išėjau plau
ti jo. Netrukus sūnus Eugeni
jus prisistatė man pagelbėti. 
Jis pats tos klaidos nebūtų pa
daręs, bet mama jį atsiuntė.

Eugenijus buvo penkiolik
metis, aukštas, lieknas, su ne
daug muskulų, bet geras, švel
nus ir lėtokas jaunuolis. Jam 
mama visada turi priminti tris 
dalykus: nusiprausti, nusikirp
ti plaukus ir palikti ramybėje 
telefoną . . . Šie dalykai nebu
vo jo, bet mamos problemos.

Sugrįžus į namą, pasitiko 
Rūta, puošniausia suknele ap
sivilkusi. Ji sveikino mane su 
Tėvo diena ir, plačiai šypsoda
masi, įteikė man daug kartu su
lankstytą kortelę. Kiekvienam 
sulenkime buvo kampuotu vei
du tėvas ir apačioje didelėm 
raidėm vaikų prašymai:

Išsivešk muš pietums... J 
zoologijos soda . . . Į parką . . . 
Paskutiniame sulenkime buvo 
gerai atrodantys šeši doleriai.

Kelias dienas prieš tai Rūta 
mane klausė, ko man labiau
siai reikia, nes Tėvo diena jau 
visai netoli. Aš jai sakiau, kad 
labiausiai man reikia pini
gų. . . Taigi čia ir buvo pini
gai .. .

Rūta buvo gudri. Ji visada iš
prašydavo ko nori švelniu gud-
rumu.

Pusryčiai jau buvo paruošti

“Vilniaus” rūmai Toronte
Oficialiai atidaryti lietuvių pensininkų namai “Vilnius Manor”

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor
4 6 4 4- Bloor Street West 

(priešais Toronto Lietuvių namus) 

.Telefonas 535-2331, namų 532-5893

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS
231-2839

Frank Barauskas Ltd. Realtor-3828 Bloor St.W., ISLINGTON

CHOICE
“ALL THE

MASKELL INSURANCE
world-

IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviai pranciškonai kviečia jus praleisti atostogas
Kennebunkport, Maine, vasarvietėje.
Sezonas prasideda birželio 30 ir baigiasi rugsėjo 3.
Vasarvietė yra labai gražioje kurortinėje vietoje—prie pat Atlan
to vandenyno. Yra jūros vandens baseinas, teniso aikštė, vėsi
nami kambariai, gražus parkas, rengiami kultūriniai vakarai. Bu
to ir maisto kainos žemesnės negu kitur. Informacijai adresas: 
Franciscan Guest House, Kennebunkport, Maine 04046, USA 

Tel. (207) 967-2011

1984 metų ekskursijos
VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai

Birželio 21 -29 Rugpjūčio 16-24
, Liepos 19-27 Rugsėjo 6-14

Liepos 19-31 Spalio 4-12
Vilnius ir Ryga

Galima važiuoti 8 dienoms arba ilgesniam laikui grupėje arba paskirai. 
Grupes gegužės 24, liepos 19 ir rugsėjo 6 lydėsiu aš pats - norintiems 
galėsiu nupirkti automobilius. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau 
nurodytu adresu ir telefonu.

trylikmetės Ramonos, geros 
krepšinio žaidėjos. Ji kepda
vo gerus pyragus, nes pati juos 
labai mėgo. Dešimt minučių 
sėdėjau automobilyje, kol vi
sa šeima susirinko. Važiavau 
greitai ir per kelias minutes 
pasiekėm šventovę, bet ten ku
nigas jau sakė pamokslą.

Jaunas kunigas šį kartą ba
rė motinas, kad jos tėvų ne
atjaučia, nesupranta, jais ne
sirūpina. Tėvai kunigo pa
moksle buvo kenčiantys ir 
skriaudžiami angelai... Nors 
kartą motinoms buvo pasakyta 
teisybė.

Prieš pietus atvyko Eugeni
jaus draugas Romas blizgan
čiu dviračiu. Romas buvo vidu
tinio ūgio greitai galvojantis 
ir veikiantis jaunuolis.

Pietavome visi kartu ių. po 
pietų išsiskirstėme: Eugeni
jus su Romu išvyko dviračiais 
jieškoti maudyklės, mudu su 
žmona išėjome į kino teatrą pa
matyti filmo “Gražioji mano 
ponia", Ramona su Rūta pasili
ko namie žiūrėti televizijos, 
nes niekieno netrukdomos ga
lėjo pasirinkti savo mėgstamas 
programas.

Jau buvo pavakarys, kai mes 
išėjom iš kino teatro. Šiltas 
oras mus apgaubė. Neskubė
dami ėjome namo, dar vis su
žavėti gražiu filmu.

Namuose radom Eugenijų su 
stipriai suraišiota ir labai 
skaudančia ranka. Jo pasaka 
buvo trumpa: negalėjo įeiti 
į maudyklas, nes visos buvo 
perpildytos. Nuvažiavo į par
ką. Ten jie rado prie didelio 
medžio šakos pririštą ilgą, sto
rą virvę. Įsikibę į virvę mėgi
no suptis. Eugenijus buvo tas 
nelaimingasis, kuriam virvė iš 
rankų išslydo; nukrito iš pen
kių metrų aukščio, na, ir gal 
susilaužė ranką.

Aš skubiai nuvežiau jį į ar
timiausią ligoninę. Ten jį 
įregistravus, teko laukti per
švietimo rezultatų.

Ligoninėje niekas nešventė 
Tėvo dienos. Pro duris vis ėjo 
nauji ligoniai. Tai buvo žmo
nės iš miesto ir nuo greitke
lių, atskubėję jieškoti pagal
bos.

Čia sėdėjo ir kitas tėvas su 
trylikmete dukra — laukė duk
ros kojos peršvietimo rezul
tatų. Tėvas buvo labai paslau
gus ir ramino savo dukrelę, bet 
kai sužinojo, kad jos koja ne- 
lūžus, bardamas liepė jai lip
ti lauk iš ratuotos kėdės.

Pagaliau gydytojas pranešė, 
kad Eugenijaus rankos kaulas

Po įtemptų ir ilgų pastangų 
pagaliau Toronto lietuvių pen
sininkų klubas apvainikavo sa
vo darbus namų atidarymo iš
kilmė 1984 m. birželio 5 d.

Prie naujųjų rūmų, 1700 
Bloor St. W., 5 v.p.p., susirin
ko gausus būrys rūmuose jau 
.įsikūrusių pensininkų, kvies
tinių svečių ir valdžios parei
gūnų. Atvykęs Toronto miesto 
burmistras Art Eggleton, ta
rus įvadinį žodį pensininkų 
klubo pirm. H. Adomoniui, pa
sveikino lietuvių užmojį ir per
kirpo kaspiną. Kitas pareigū
nas atidengė pritvirtintą me
talinę lentą su atitinkamu įra
šu. Religines pašventinimo 
apeigas atliko kun. Aug. Sima
navičius, OFM.

Pensininkų klubo pirm H. 
Adomonio pakviesti visi susi
rinko į “Vilnius Manor” salę 
III augšte, kur buvo paruoš
tos užkandinės vaišės su šam
panu. Federacinės vyriausy
bės vardu kalbėjo Mrs. McKeo- 
wen, parlamento nario Jesse 
Flis asistentė, nes nei namų 
ministeris R. Leblanc, nei J. 
Flis dalyvauti negalėjo. Pro
vincinei vyriausybei atstovą 
vo savivaldybinių reikalų bei 
namų min. C. Bennett ir pasa
kė kalbą, primindamas Ontario 
vyriausybės pastangas remti 
pensininkų užmojus.

Sugiedoję Lietuvos himną, 
susirinkusieji persikėlė į ne
toliese esančius Lietuvių na
mus, kur buvo suruoštas poky
lis. Pradžioje pensininkų klu
bo pirm. H. Adomonis anglų ir 
lietuvių kalbomis apibūdino 
pastangas, vedusias į “Vilnius 
Manor” projektą ir jo įgyven
dinimą, kartu išreikšdamas pa
dėką Kanados ir Ontario vy
riausybėms, CMHC — statybos 
ir paskolų korporacijai, archi
tektui V. Petruliui ir savo 
bendradarbiams. Baigdamas 
savo kalbą, H. Adomonis iš
reiškė viltį, kad su laiku prie 
“Vilnius Manor" išdygs ir slau
gos namai.

Atitinkamas kalbas pasa
kė pokylyje dalyvavę svečiai: 
T. Ruprechtas — Ontario par
lamento opozicijos atstovas,

Y. Shymko — Ontario vyriausy
bės vardu ir perskaitė Ontario 
premjero W. Davis sveikini
mą, S. Kupresak — paskolų 
bei namų statybos korporaci
jos vardu ir įteikė $37.000 če
kį. Lietuvių vardu sveikinimo 
kalbas pasakė — KLB krašto 
valdybos pirm. adv. A. Pace- 
vičius, kartu perduodamas 
sveikinimą ir KLB Toronto 
apylinkės valdybos pirm. dr. 
Birgiolo, Lietuvių namų var
du — pirm. V. Dauginis.

Sukalbėjus kun. Pr. Gaidai 
invokaciją, prasidėjo vaišės. 
Po jų dar kalbėjo lietuvių bi
čiuliai Toronto miesto tary
boje — W. Boytchuk ir B. Grys.

Meninę programą atliko 
Lietuvių namų moterų dainos 
vienetas, vadovaujamas muz. 
D. Deksnytės, ir sol. V. Veri- 
kaitis, akompanuojamas J. 
Govėdo.

Baigiant pokylį, S. Mašalai- 
tė pensininkų klubo vardu iš
reiškė padėką H. Adomoniui, 
atlikusiam istorinės reikšmės 
darbą, kurį vainikavo dabarti
niai “Vilnius Manor” rūmai.

Namų atidarymo bei pokylio 
pranešėjo pareigas sklandžiai 
atliko adv. Algis Pacevičius.

Bv.

Gaisras Vasario 16 
gimnazijoje

“TŽ” bendradarbis V. Vo
kietijoje K. Baronas telefonu 
pranešė, kad š. m. birželio 6 d., 
5.20 v.r., kilo gaisras Vasario 
16 gimnazijos berniukų bend
rabutyje. Atvykę gaisrininkai 
iš Huettenfeldo negalėjo užge
sinti gaisro, tad buvo iškviesti 
gaisrininkai iš aplinkinių 
miestelių, atskubėjo talkon ir 
užgesino gaisrą per 3 valan
das. Iš gyventojų niekas ne
nukentėjo, išskyrus asmeni
nius baldus, kurie buvo sunai
kinti gaisrininkų pilamo van
dens. Nenukentėjo ir ten gy
venanti Lemkių šeima su tri
mis vaikais (Jūratė Batūrai- 
tė-Lemkienė yra torontiškė). 
Po gaisro mokiniai ir kiti lai
kinai apgyvendinti gimnazijos 
patalpose. Nuostolių padary
ta už 3 milijonus DM. i

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St, Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bioor ir Jane gatvių kampas namų 233-0303

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

B.A. M.L.S. LL.B

3031 Bloor st.w., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

V EAC E MAS
AH Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5

įskilęs. Reikėjo dar laukti, 
kol ranką sugipsavo.

Prie durų sargai pasikeitė. 
Senesnis, labai rūpestingas, 
išėjo namo, jį pakeitė dar vi
sai jaunas ir mažiau rūpes
tingas. Mes grįžome į namus 
po vidurnakčio. Žmona mūsų 
tebelaukė.

Prieš einant gulti aš primi
niau Eugenijui:

— Kai kitą kartą pirksi man 
kortelę Tėvo dienai, pažiūrėk, 
kad ten būtų dar vienas prašy
mas: nuvežk mus į ligoninę . . . 
Mes visi trys šypsojomės.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai 
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida. Skambinti telefonu

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect1

n d r c n r? p insurance & UKjLoJllrjri REAL estate brokers

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8 

Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir 
RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ

Darbo valandos: 9 v. r. - 7 v. v., šeštadieniais - 9 v. r. - 5 v. p. p. 
Narys "Better Business” biuro

ĮNSURANCl * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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Naujas vyskupas lietuviams
Vatikanas ir lietuvių infor

macijos šaltiniai birželio 7 d. 
paskelbė, kad visai lietuvių 
katalikų išeivijai paskirtas 
naujas vyskupas, būtent kun. 
Paulius Baltakis, lietuvių 
pranciškonų provincijolas. Jo 
paskyrimas buvo atliktas 1984 
m. kovo mėnesį, sutikimas gau
tas balandžio mėnesį, bet iki 
šiol laikytas paslaptyje dėl 
asmeninių naujai paskirtojo 
priežasčių. Konsekracija nu
matoma š.m. rugsėjo 17 d. Port- 
lando katedroje, Me. (?).

Naujai paskirtasis yra titu
linis Egaros vyskupas, kurio 
užduotis — rūpintis lietuviais 
katalikais už Lietuvos ribų. 
Jis yra gimęs 1925 m. Troškū
nų parapijoje, Panevėžio vys
kupijoje. Įstojęs į pranciško
nų vienuoliją, teologinius 
mokslus ėjo Belgijoje pokario 
metais, kunigu įšventintas
1952 m. Belgijoje.

Sielovadinį darbą pradėjo
1953 m. Toronto Prisikėlimo 
parapijoje, kur 15 metų daug 
dirbo ypač su jaunimu sporto 
srityje, organizavo vasaros 
stovyklas. Nuo 1969 m. buvo 
perkeltas į JAV-bes, kur ėjo

TO ROM T ©u
Anapilio žinios

— KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių par. skyrius bir
želio 10 d. atšventė 35 metų veik
los sukaktį.

— Pakrikštyta Petro ir Deboros 
(Ramoškaitės) Trzecak dukrelė 
Melissa-Ann-Kristina.

— Karavano pasai papiginta kai
na gaunami sekmadieniais ban
kelyje pas V. Bačėnų.

— Pamaldos Wasagoje vasaros 
sekmadieniais laikomos Gerojo 
Ganytojo koplyčioje 11 v.r.

— Lietuvių kapinėms aukojo 
$25: V. S. Kneitai, K. Černiaus
kienė, M. F. Yokubynienė; $20 — 
V. Jasiūnienė, K. H. Norkai; $10: 
P. B. Sapliai, V. Ivanauskas; kon
certinio pianino vajui $50 — M. 
Jurkštienė; parapijos skoloms 
$100 — J. Kvederys.

— Birželio 17, sekmadienį, ant
roji rinkliava — arkivyskupijos 
įsakyta popiežiaus lankymosi iš
laidoms.

— Mišios birželio 17. sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Agnietę Aršti- 
kaitienę, 11 v.r. — už a.a. Juozų 
Zenkevičių, Wasagoje 11 v.r. — už 
a.a. Vaclovą.

Išganytojo parapijos žinios
— Parapijos tarybos sekr. M. 

Dambarienė išskrido į Europą 
į jos brolio G. Megio laidotuves. 
Ją pavaduoja antroji sekretorė 
V. Norvaišienė (75 Graydon Hali, 
Apt. 2507, tel. 447-4128).

— Birželio 24 d. įvyks parapijos 
iškyla į Glen Haffy Park, Look-out 
Point. Pamaldas laikys ten 11 v.r. 
kun. P. Dilys. Moterų draugija iš
kyloje ruošia loteriją ir prašo 
laimikių. Juos galima atvežti į 
šventovę, pas E. Šturmienę arba 
iškylon.

— Visuotinis parapijos susirin
kimas gegužės 27 d. nutarė įsteig
ti Lietuvių evangelikų teologinių 
studijų fondą. Jo valdyba išrink
ta parapijos tarybos posėdyje 
gegužės 30 d.: pirm. V. Stanaitis, 
vicepirm. E. Bumeisteris, sekr. 
kun. Paulius Dilys, II sekr. G. Šer
nas, ižd. E. Steponas, informaci
jai V. Dauginis, narys V. Drešeris. 
Be to, parapijos susirinkimas nu
tarė iš įsteigto fondo skirti $1,200 
į mėnesį prof. Martynui Trautri- 
mui, studijuojančiam evangelikų 
teologiją.

— Nuo liepos 1 d. sekmadienio 
pamaldos šventovėje bus 9.45 v.r.

Lietuvių namų žinios
— Birželio 10 d. LN valdybos 

įgaliota “LN žinioms" leisti ko
misija redaktoriaus pareigom 
pakvietė St. Dargį. Posėdyje bu
vo aptartos gairės ir veiklos pla
nai. “LN žinios” vėl pasirodys bir
želio gale, bus leidžiamos kas mė
nesį, o rudenį — kas dvi savaites. 
Norima “LN žinių” leidimo tal
kon įtraukti naujų jėgų, ypač jau
nesnės kartos žmonių.

— LN statybos komitetas yra 
numatęs šią vasarą pakeisti prie
kines LN duris, kurios būtų sau
gesnės ir pritaikytos prie pasta
to.

— “Aitvaras” ir “Aukuras” ruo
šiasi Kanados lietuvių dienų pro
gramai Hamiltone. Režisierės E. 
Kudabienė-Dauguvietytė ir A. 
Byszkievicz-Dargytė turėjo pa
sitarimą LN.

— LN dar galima gauti Karava
no pasus papiginta kaina.

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

“VILNIUS MANOR” butams rei
kalingas prižiūrėtojas. Turi gy
venti vietoje. Skambinti darbo va
landomis tel. 762-1777 Toronte.

įvairias pareigas lietuvių 
pranciškonų vienuolijoje. Nuo 
1979 m. išrinktas vyriausio va
dovo — provincijolo parei
goms. Dabar jo vieton turės 
būti išrinktas kitas pranciš
konas baigti kadencijai (be
likę vieneri metai), nebent 
jis ryžtųsi pats užbaigti tą ka
denciją.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sekminėse per 10.15 v. Mi

šias giedojo “Volungės” choras, 
11.30 v. — parapijos choras. Pa
rapijos tarybos religinė sekcija, 
kuriai pirmininkauja A. Ulba, 
pasirūpino šventovės papuošimu 
bei iškilminga aukų nešimo pro
cesija. Gėlėmis altorius papuošė 
V. Siminkevičienė.

— Pakrikštyta: Vilija-Marian, 
Ronald D. ir Aidos (Graičiūnai- 
tės) Batten, duktė; Anelė-Julija, 
Inos (Vainauskaitės) ir Viktoro 
Radžiūnų duktė.

— "Dux Magnus” operos bilietai 
pardavinėjami salėje po Mišių.

— Bilietai į kun. K. Kaknevičiaus 
primicijų vaišes birželio 24 d., 
4 v.p.p., platinami salėje po 10.15 
v. ir 11.30 v. Mišių.

— Ateinantį sekmadienį antroji 
rinkliava — Religiniam pasaulio 
lietuvių katalikų kongreso rei
kalams.

— Jaunimo stovyklos Wasagoje: 
lietuviškai nekalbantiems lietu
vių kilmės vaikams nuo liepos 1 
iki 14 d., lietuviškai kalbantiems 
— nuo liepos 15 iki liepos 28 d. 
Jaunų šeimų stovykla Wasagoje — 
liepos 28 iki rugpjūčio 4 d.

— Parapijai aukojo: J. M. Vaške- 
vičiai $200, V. Vaškelis $150, S. B. 
Sakalai $100, P. Kudreikis $100; 
po $50: A. Bliūdžius, I. Ehlers, L 
Stasiulienė, R. Pocius, R. Prociw, 
V. Sinkevičius; “LKB kronikai”: 
J. M. Vaškevičiai $100: liet. kat. 
kongresui: J. M. Vaškevičiai $200, 
P. Gaidelis $30; religinei šalpai: 
Gyvojo Rožinio dr-ja $50: klieri
kų fondui: J. M. Vaškevičiai $100, 
Gyv. Rožinio dr-ja $50; kaliniams: 
J. M. Vaškevičiai $100; “Aušros” 
klubui: Pr. Žulys $100.

— Mišios birželio 17, sekmadie
nį, 8.30 v.r., prašant dvasinių pa
šaukimų, 9.30 v.r. — už a.a. Vytau
tą Vingelį, 10.15 v.r. — už a.a. Bar
borą Augaitienę, 11.30 v.r. — už 
Sibire mirusius lietuvius, 7 v.v. — 
už a.a. Joną Matulionį.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visoms mieloms 

rengėjoms bei viešnioms už gra
žiai suruoštą mergvakarį. Esu 
sužavėta jūsų nuoširdumu, ku
ris ilgai liks mano atmintyje.

Ypatinga padėka vyriausioms 
rengėjoms: p.p. Stefai Petraitie- 
nei, Hildai Simanavičienei, Al
fredai Malinauskienei, Gražinai 
Strimaitienei, Janinai Vingelie- 
nei, Birutei Stanulienei, Valeri
jai Siminkevičienei.

Esu dėkinga kad tiek daug ren
gėjų ir viešnių susirinko išleisti 
manęs, besiruošiančios naujam 
gyvenimui. Tik jūsų dėka esame 
apdovanoti tokiomis brangiomis 
ir gausiomis dovanomis.

Su gilia padėka -
Jūratė Biretaitė ir 
Linas Kaknevičius

ATLIEKU visokius namų remonto 
ir staliaus darbus, lauko ir vidaus 
dažymus, valau grindų kilimus ir 
sofas (steam cleaning) pigia kai
na. Skambinti po 7 vai. vakaro tel. 
532-3410 Toronte — J. Baliūnas.

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis, M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvailes Avė., 
Toronto, Ont. (416) 533-8008.

PRIŽIŪRĖTI MAŽAM BERNIUKUI 
jieškau moters, galinčios gyventi 
mūsų namuose arba ateinančios. 
Skambinti tel. 286-1231 Toronte.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus 
už prieinamą kainą. Skambinti 769- 
5024, Toronte.

Sibirinių trėmimų 
minėjimas

Ir šiais metais sibirinių trė
mimų metinės bus minimos/ 
bendromis baltiečių pamaldo
mis birželio 14, ketvirtadienį, 
8 v.v., Šv. Pauliaus anglikonų 
šventovėje. Pamaldas rengia 
Kanados baltiečių federacija 
ir visus baltiečius kviečia da
lyvauti. Apie šio minėjimo pro
gramą spauda nėra gavusi jo
kio pranešimo.

Primicijos Anapilyje
Romoje naujai įšventinto 

kunigo Kazimiero Kaknevi
čiaus primicijos rengiamos 
Anapilyje birželio 24, sekma
dienį. Primicinės Mišios bus 
Lietuvos kankinių šventovėje 
4 v.p.p., dalyvaujant daugeliui 
kunigų, giminių, visuomenės 
atstovų. Vaišės — po Mišių Ana
pilio salėje. Jas rengia Lietu
vos kankinių parapijos taryba 
ir kviečia visus tautiečius da
lyvauti. Pakvietimai (po $10) 
gaunami pas R. Celejewska (tel. 
231-8832) skambinant vakarais 
arba Anapilyje sekmadieniais 
po pamaldų parapijos salėje.

Spaustuvės mašinų 
vajus

Pastaruoju metu gauta kele
tas stambesnių aukų. Vienas 
tautietis atsiuntė $1000, bet 
nenori būti žinomas. Dosni 
“TŽ” rėmėja Sofija Rakštienė 
iš Fruitland, Ont, laimėjusi 
$500 “Tėviškės žiburių” loteri
joje, juos paaukojo spaustuvės 
mašinų vajui. Ontario Londo
no lėšų telkimo skyrius, vado
vaujamas dosnaus “TŽ” rėmė
jo J. Butkaus, atsiuntė $200. 
Algis Kazilis iš Colgan, Ont., 
Petra ir Vladas Jankaičiai iš 
Toronto, Ont., paaukojo po $50. 
T. Bartkus iš Sarnijos, Ont., 
atsiuntė $40, Ed. Miliauskas 
iš Toronto, Ont., — $20. Vi
siems aukotojams bei rėmė
jams reiškiame nuoširdžią pa
dėką už talką lietuviškajai 
spaudai.

Metinis Kanados lietuvių 
medikų draugijos susirinki
mas — vakarienė rengiamas 
birželio 15, penktadienį, 7.30 
v.v., pas p.p. Spudus (160 Cas
sandra Blvd., Don Mills, Ont. 
Tel. 445-9469). Visus narius 
valdyba kviečia dalyvauti.

Metinis KLK Kultūros Drau
gijos “Žiburiai” susirinkimas
— birželio 21, ketvirtadienį, 
7.30 v.v., “Tėviškės žiburių” 
patalpose Anapilyje. Visi na
riai prašomi dalyvauti.

Muzikos konservatorijos kon
certų salėje birželio 24, sek
madienį, 3 v.p.p., rengiamas 
koncertas, kurio programą at
liks fleitistas Tomas Regina 
ir pianistas Lauren Mclnnes.

“Gintaro” ansamblio tėvų 
komitetas liepos 10 d. Lietu
vių namuose ruošia išleistu
vių vakarą gintariečiams, iš
vykstantiems į Angliją. Gin
tariečiai atliks trumpą progra
mą, po to bus vaišės, loterija. 
Visi kviečiami atsilankyti. Įėji
mas — laisva auka.

Jei kas nori vykti į tautinių 
šokių šventę Klivlande, gali 
prisijungti prie gintariečių. 
Dar yra keletas laisvų vietų 
autobuse. Teirautis pas Juo
zą Karasiejų tel. 279-9079. Au
tobusas išvažiuos iš Toronto 
birželio 29 d. vakarą ir grįš 
liepos 2 d. Kaina asmeniui
— $46.

VLIKo 40 metų sukakties 
minėjimą reVigia KLB Toronto 
apylinkės valdyba. Šiam tiks
lui sudarytas specialus komi
tetas: pirm. dr. E. Birgiolas, 
sekr. L. Girinis-Norvaiša, adv. 
A. Pacevičius, A. Firavičius, 
dr. A. Pacevičius, A. Rinkū- 
nas, H. Stepaitis, V. Kulnys 
ir J. Varanavičius. Komitetas 
turėjo pirmą posėdį š.m. bir
želio 6 d. ir nutarė minėjimą 
rengti spalio 14, sekmadienį, 
3 v.p.p., Lietuvių namuose. 
Aptarta minėjimo programa. 
Bus užprašytos Toronto lie
tuvių parapijose gedulingos 
pamaldos už žuvusius Lietu
vos laisvės kovotojus. A. Rin- 
kūnas minėjime supažindins 
visuomenę su VLIKo 40 metų 
veiklos istorija. Pakviestas 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis 
pasakyti pagrindinę kalbą. 
Antrąją šio minėjimo dalį su
darys koncertinė programa.

J.Vr.
Ina Lukoševičiūtė, baigusi 

vaistininkystės mokslus Mont- 
realyje, gavo darbą Toronto 
Sunnybrook ligoninėje ir apsi
gyveno Willowdale priemiesty
je pas gimines. Ji, drauge su 
savo tėvais, aplankė “TŽ” ir 
juos užsisakė.

LIETUVIŲ PAVILJONAS A 
“VILNIUS” 
tarptautiniame Toronto Karavane 
veiks Prisikėlimo parapijos salėse 
(ion college Street) birželio 22-30 dienomis 

sekančia tvarka:
1. Bus atidarytas:

a. darbo dienomis nuo 6 v.v. iki 1 v.r.
b. šeštadieniais nuo 4 v.p.p. iki 1 v.r.
c. sekmadienį, (VI.24) nuo 4 v.p.p. iki 10 v.v.

2. Programą, kartojamą kas valandą, atliks "Gintaro" 
ansamblio šokėjai ir dainininkės su solistu R. Paulioniu:

a. darbo dienomis nuo 7 v.v. iki 10 v.v.
b. šeštadieniais nuo 4 v.p.p. iki 10 v.v.
c. sekmadienį (VI.24) nuo 4 v.p.p. iki 9 v.v.

3. Veiks bufetas su lietuviškų valgių patiekalais bei 
pyragais ir gėrimų baras.
4. Šokiams gros kasdien “Tzygani” orkestras iki paviljono 
uždarymo.
5. įėjimo pasus, su kuriais galima lankyti visus paviljonus, 
parduoda:

a. darbo dienomis — “Paramos” ir Prisikėlimo 
kredito kooperatyvai, Lietuvių namai ir V. Dauginio 
draudos įstaiga,
b. sekmadieniais — Lietuvių namų popietėse, 
Anapilio bankelyje V. Bačėnas ir platintojai Prisikė
limo parapijoje,
c. vakarais ir savaitgaliais — V. Kulnys, tel. 769- 
1266,
d. budėtojai prie įėjimo į paviljoną.

Maloniai kviečiame visus lietuvius atsilankyti su šei
momis bei kitataučiais draugais ir tuo prisidėti prie šio 
renginio pasisekimo. KLB Toronto apylinkės valdyba

Tėvo dienos proga 
birželio 17, sekmadienį, bus pagerbti tėvai 
Toronto lietuvių namuose įprastinėje popietėje — 
jie bus pasveikinti su gėle ir tradicine taurele. Tai 
atliks Lietuvių namų moterų būrelis.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti. Rengėjai

Pranešame tautiečiams, kad
naujas gydytojas

Ramūnas J. F. Saplys, 
B.Sc., M. D. CCFP

pradėjo savo praktiką ir priima pacientus pirmadieniais 
5 - 9 v. v., trečiadieniais 3-7 v. p. p., penkįadieniais 
4.30 v. p. p' - 8.30 v. v. Skambinti galima bet kuriuo metu. 
Adresas:
2425 Bloor St. W.,
Suite 401 (Jane-Bloor),
Toronto, Ontario

Telefonas
(416) 762-7155

AfA 
JERONIMUI VALAIČIUI

iškeliavus amžinybėn,
reiškiu nuoširdžią užuojautą žmonai dr. ONAI 
VALAITIENEI, giminėms ir artimiesiems -

A. Žulys
St. Petersburg Beach, Florida

Dienraštis “The Sunday Sun” 
skyriuje “Lifeline Letters” 
skelbia sovietinių kalinių ad
resus ir skatina rašyti jiems 
laiškus. Tuose sąrašuose bū
na ir nemažai lietuvių. Pvz. 
gegužės 27 d. laidoje buvo įdė
tas J. Bieliauskienės ne tik
tai adresas, bet ir nuotrauka. 
Pagalba sovietiniams kali
niams rūpinasi organizacija 
Toronto Inter-religious Task 
Force (1835 Yonge St, Toron
to M4S 1X8, tel. 486-8046). Jos 
rūpesčiu ir “The Sunday Sun” 
skelbia kalinių adresus bei in
formacijas apie juos. Toje akci
joje dalyvauja ir lietuviai. Mi
nėtame dienraštyje skyrių 
“Lifeline Letters” redaguoja 
Lloyd Kemp. Lietuviai prašo
mi paskambinti jam telefonu 
947-2083, jei gauna kokį nors 
atsakymą iš sovietinių kali
nių arba žinią apie kurį nors 
kalinį. Rašant laiškus sovie
tiniams kaliniams, patariama 
ant voko užrašyti prancūziš
kai “Remettre en main propre” 
ir siųsti registruotu laišku.

Kun. Petras Rukšys, salezie
tis, iš Brazilijos yra atvykęs 
pas gimines Kanadoje ir čia 
praleis poros mėnesių atosto
gas. Lydimas brolio ir giminai
čio p. Seibučio, jis aplankė 
“TŽ” redakciją ir painformavo 
apie savo darbą Brazilijoje. 
Ten jis darbuojasi Sao Paulo 
lietuvių Šv. Kazimiero parapi
joje ir redaguoja savaitraštį 
“Mūsų Lietuva”. Pakeliui į To
rontą jis aplankė Venezuelos 
lietuvius ir keletą dienų vie
šėjo Karako mieste.

Reikia gimnazijai mokytojų. 
Ateinantiems mokslo metams 
nuo rugpjūčio 27 d. reikalin
ga Vasario 16 gimnazijos mer
gaičių bendrabučio vedėja ir 
padėjėja su mokytojavimo gim
nazijoj teise. Viena iš jų tu
rės dėstyti anglų kalbą ir spor
tą. Algos bus mokamos priklau
somai nuo diplomo įvertinimo 
tarp 2,300 ir 2,500 DM mėne
siui, įskaitant atostogas, be 
to — nemokamas butas. Gimna
zijos direktoriaus adresas: 
Andrius Šmitas, Romuva. 6840 
Lampertheim-Huettenfeld 4, 
West Germany. Daugiau infor
macijų galima gauti šiuo adre
su: L. Tamošauskas, 236 Do- 
vercourt Rd., Toronto, Ont. 
tel. (416) 531-4469.

Vasario 16 gimnazijai KLB 
Vankuverio apylinkės valdy
ba surinko aukų po $10 iš J. 
Macijausko, O. Macijauskie
nės, A. Smilgio, B. Vileitos ir 
paskyrė iš savo kasos $60.

Juozas Norkus baigė nuosa
vybių prekybos kursą Ryerson 
politechnikos institute ir pra
dėjo dirbti kaip namų pirkimo 
bei pardavimo agentas “Kings- 
way Real Estate Ltd. Realtor”, 
1614 Bloor St. W. Toronte. Ši 
įstaiga veikia jau 10 metų, tu
ri skyrius Toronte ir Mississau- 
goje. J. Norkus yra baigęs Mai
ronio mokyklą, dainavęs “Var
po” chore, priklauso “Aušros” 
klubui. Dešimtį metų dirbo 
kaip elektrikas prie statybos, 
todėl gerai nusimano apie na
mus ir mielai patars bei pa
tarnaus klientams lietuvių 
kalba.

B MONTREAL
Lietuviškos vestuvės. Mūsų ko

loniją vėl pradžiugino dviejų veik
lių jaunuolių vestuvės. Abu jau
nieji pasižymi skautuose ir yra 
ilgamečiai Montrealio jaunimo 
ansamblio “Gintaras” dalyviai, o 
jaunasis dabar vadovauja “Gin
taro” lietuvių liaudies instrumen
tų orkestrui. Tai Rima Jurkutė 
ir Rimas Piečaitis.

Birželio 2 d.. 3 v.p.p., susirin
kus į AV šventovę gausiai giminei 
bei artimiesiems ir “Gintaro” or
kestrui grojant “Sadutę”, iškilmin
gai prie altoriaus artėjo pamer
gės — jaunosios seserys Ginta ir 
Živilė, pusseserės — Rūta, Rasa 
ir Daiva Jurkutės. Po jų drąsiai 
nešė žiedus trejų metą jaunojo 
broliukas Juozukas. Eisenos ga
le ėjo Rimas Jurkus su savo duk
ra Rima. Prie altoriaus laukė iš
sirikiavę keturi broliai Piečai- 
čiai: jaunasis Rimas ir jo pabro
liai Linas, Aras, Danius ir Danie
lius Mališka. Mišias atnašavo ir 
jungtuvių apeigas atliko AV par. 
klebonas kun. J. Kubilius, SJ. var
gonavo muz. A. Stankevičius. Po 
pamaldų išeinantį vestuvinį pul
ką gintariečiai išleido pro tau
tinių juostų vartus. I

5 v.p.p. vestuvių dalyviai rin
kosi į “Buffet Lapierre”. Čia visi 
vaišinosi mažais/užkandžiais ir 
gėrimais. Po valandos pasirodė 
vestuvinis pulkas, kuris per tą 
laiką ne tik fotografavosi, bet ir 
aplankė jaunojo senelę Marcelę 
Piečaitienę, negalinčią dalyvau
ti vestuvėse. Įeinantį į salę ves
tuvinį pulką gintariečiai sutiko 
vėl su tautinių juostų vartais. 
Prie garbės stalo jaunuosius pa
sveikino jų tėvai su vynu, duona 
ir druska.

Vakaro pranešėjas jaunojo dė
dė Vincas Piečaitis pakvietė pir
mąjį pabrolį Liną Piečaitį pasvei
kinti jaunavedžius. Linas pasi
džiaugė, kad jų šeima pagaliau 
susilaukė sesers, paprašė išgerti 
taurę šampano ir sugiedoti “Il
giausių metų". Rimas Jurkus pa
sveikino visus svečius ir pakvie
tė kun. J. Kubilių palaiminti vai
šių stalus.

Pasistiprinus buvo pristatyti

Greitas ir tikslus patarnavimas!

®
Tel. Bus.: 722-3545 

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. L B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI . ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

f VITAI* ' MONTREALIO LIETUVIŲ lillflw KREDITO UNIJA______
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA
certifikatus: min. $1,000.00

1 metų .......................11 %
Terminuotus indėlius:

1 metų ...................... 10.50%
180-364 d.................10 %
120-179 d................ 9.50%
30-119d................. 9 %

Trumpalaikius indėlius
už $20,000 ar daugiau 

Taupomosios sąskaitos:
specialios.................... 7.25%
su drauda .................. 7 %

Čekių sąskaitos: ............... 5 %

PASKOLAS:

Nekilnojamo 
turto, 
asmenines ir 
prekybines. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
draudžiamos 
iki $10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475DeSeve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč..................9.00-3.00
Ketvirtadieniais............ 12.00-8.00 4.00-8.00
Penktadieniais............. 10.00 - 6.00 2.00 - 6.00

IŠNUOMOJAMAS vienam arba 
dviem asmenim dviejų kambarių 
ir virtuvės butas II aukšte. Yra ga
ražas. Arti požeminio ir autobuso. 
Tik kelios minutės iki parduotu
vių. Pageidaujama nerūkančių. 
Skambinti tel. 766-1356 Toronte.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir laidotuvių pusry
čiai. Skambinti pirmadieniais, ant
radieniais, trečiadieniais ir vakarais 
po 9 v. v. tel. 279-0256 arba 279-6864 
Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ, 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009. Adresas: 
710 Annette St, Toronto, Ont., vienas 
blokas j rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir 
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje. 

jaunosios krikšto tėvai Regina 
Siniūtė-Ayres ir Algis Jurkus, 
jaunojo — Roma Valinskienė ir 
Algis Kličius. Pamatėm ir svečius, 
atvykusius iš toliau: Havajų, Olan
dijos, Niujorko, New Hampshire, 
Saskatūno, Windsoro, Toronto, 
Otavos. Vėliau vakaro pranešė
jas supažindino su jaunųjų tėvais 
Maryte ir Rimu Jurkais bei Re
gina ir Juozu Piečaičiais. Ka
dangi jaunojo tikroji motina Zi
na Rudžiauskaitė-Piečaitienė 
yra mirusi prieš 11 metų, ji buvo 
pagerbta tylos minute. Čia pat 
buvo iššaukti jaunojo seneliai 
Angelė ir Julius Rudžiauskai bei 
jaunosios senelis Domas Jurkus.

Piršlio — Romo Otto korimas 
vos nebuvo įvykdytas, bet tik 
paskutiniu momentu jaunoji iš
gelbėjo, apjuosdama piršlį tau
tine juosta. Svočia Danutė Staš- 
kevičienė su Daiva Jurkute ir Vy
teniu Jurkum atnešė jauniesiems 
pyragą, saldaus gėrimo bei gėlių 
ir pamokė, ko reikia darniam ve
dybiniam gyvenimui.

Žodžiu sveikino Domas Jurkus, 
Marytė ir Rimas Jurkai, Regina 
ir Juozas Piečaičiai, Regina Ayres 
Sinią giminės vardu, Rasa Luko- 
ševičiūtė-Kurienė draugų bei 
visų svečių vardu ir “Gintaro” 
vadovė Silvija Staškevičienė “Gin
taro" vardu, įteikdama jaunie
siems tautinių lėlių porelę.

Raštu sveikinimai gauti iš Urug
vajaus, Romos, Šiaurės Vakarų 
teritorijos ir Ontario Londono. 
Iš Lietuvos gauti sveikinimai ne 
tik raštu, bet ir įrašyta juostelė, 
kuri čia pat buvo išklausyta.

Po visų sveikinimų ir linkėji
mą jaunasis padėkojo svečiams 
už dalyvavimą šitoje puotoje bei 
M. ir R. Jurkams už puikias vai
šes, o “maršalkai” dėdei Vincui 
įteikė tautinę juostą. Puiki mu
zika išviliojo visus pasišokti. Kai 
laikrodis rodė sekmadienio pra
džią, jaunieji buvo išlydėti į 
naują gyvenimą. Povestuvinėn ke
lionėn jie išvyko į Karibų salas.

LK Mindaugo šaulių kuopa 
AV parapijos salėje rengia 
Jonų, Petrų ir Povilų pagerbimą 
birželio 24 d., tuoj po pamaldų. B.S.

WASAGOJE, Springhurst vasar
vietėje, arti lietuvių šventovės ir 
ežero išnuomojami kambariai su 
atskiru įėjimu. Galima virti. Tinka 
trim žmonėm. Telefonas Toronte 
534-8112, savaitgaliais — vietoje 
51 St. S„ 16 nr. Klausti — E. Kulienė.

REIKALINGA VYRESNIO AM
ŽIAUS, malonaus būdo moteris pri
žiūrėti senyvų moterį, pasigamin
ti sau ir dviem senjoram maistų, ap
tvarkyti nedidelį butų. Prie Bloor- 
Iligh Park požeminio traukinio. 
Darbo valandos nuo 1-2 v.p.p. iki 
7-8 v. vakaro. Kreiptis tel. 763-6498 
Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom pro
gom, parūpinama salė, muzika, 
gėlės, sutvarkomi gėrimų (baro) 
reikalai. Skambinti bet kuriuo 
laiku: Anelė Gataveckienė tel. 
(416) 535-0164 arba Antanas 
Gataveckas tel. (416) 239-4496.
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