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Juoda yra balta?
Sovietinė imperija ne tiktai ginkluojasi, bet ir kom- 

promituojasi pasaulio akyse tautų ir pavienių asmenų 
kankinimu bei persekiojimu ypač religinėje srityje. Ji 
skelbia savo ideologiją kaip žmoniškiausią pasaulyje, 
bet praktiniame gyvenime ją padaro žiauriausia. Ji pa
neigė Dievą, iškėlė žmogų, jį sudievaitino ir vietoj hu- 
maniškiausio žmogaus išaugo žmones ryjantis Molochas, 
kurio lageriuose kankinami bei naikinami žmonės vien 
dėl to, kad nenusilenkia Molocho ideologijai. Apie tai 
kalba aiškiausi faktai, surinkti per šešis dešimtmečius, 
tačiau Molocho karalystė jų nepripažįsta, juos neigia ir 
tvirtina, kad sovietinėje imperijoje klesti ir laisvė, ir 
gerovė. Religija esanti laisva, kaip ir visos kitos sritys — 
menas, mokslas, technika ir t.t. Tai aiškus noras iš juodo 
padaryti balta. Tai, kas iš tikro yra pragariškai juoda, 
sovietinė imperija tvirtina, kad tai yra balta. Ta linkme 
veikia visa valstybinės propagandos mašinerija, ir tai 
jau nuo pat komunistų revoliucijos pradžios Rusijoje. 
Tos mašinerijos veikimą girdime jau septintas dešimt
metis. Išaugo naujos kartos, bet mįnėtos mašinerijos vei
kimas lieka toks pat — įkyriai propagandinis, priversti
nis, triukšmingas, nusibodęs ir savos imperijos žmonėms 
neįtikinantis. Iš komunistinės idėjos jis nukalė geležinę 
sistemą, kuri laikosi daugiausia išoriniais šarvais.

GYVENANTIEMS toje sistemoje pastaroji nebe- 
imponuoja. Ji netgi stumte stumia prispaustus 
žmones išsivaduoti, t.y. pabėgti, kai tik atsiranda 
proga. Kitaip atrodo sovietinė sistema laisvėje gyvenan

tiems ir nepatyrusiems jos kumščio. Giliau žvelgian
tiems ir faktus studijuojantiems ji susilaukia smerkian
čio įvertinimo, bet paviršutiniškai žiūrintiems ji atro
do viliojančiai. Tokio paviršutiniškumo netrūksta net 
ir religiniams vadams. Pvz. žymus amerikiečių pamoks
lininkas Billy Graham, pamatęs pilną cerkvę maldininkų 
Maskvoje, padarė išvadą, kad ten klesti religijos laisvė. 
Neseniai lankėsi Sov. Sąjungoje 266 religiniai veikėjai 
— įvairių konfesijų atstovai, priklausą Amerikos Bend
rijų tarybai. Jie važinėjo po Sovietų Sąjungą grupelėmis 
po 10 asmenų, lydimi sovietinių pareigūnų. Jiems buvo 
rodoma tik tai, kas iš anksto valdžios numatyta — būtent 
dar išlikusios tikėjimo oazės, atlaikiusios persekiojimo 
spaudimą. Niekur jie neturėjo progos sutikti tokius žmo
nes, kaip Kovaliovas, Sacharovas, Petkus, Svarinskas, 
Tamkevičius, Sadūnaitė ... Lietuvon net nebuvo nuvež
ti. Grįžę Amerikon, daugelis jų ėmė skelbti, kad Sov. Są
jungoje yra religijos laisvė, kad matę ją važinėdami po 
visą kraštą. Tuo būdu jie parodė ne tik savo paviršutiniš
kumą, bet ir įprastinį amerikietišką naivumą. Jie ir ka
lėjimą aplankę sakytų, jog ten klesti laisvė.

VIS DĖLTO ne visi amerikiečiai tokie naivūs, kaip 
tie konfesijų atstovai, važinėję po Sov. Sąjungą 
ir nematę tikrovės. Pasirodo, yra ir tokių, kurie 
gerai žino sovietų sugebėjimus organizuoti vadinamas 

Potiomkino ekskursijas, kuriose rodomas falsifikuotas 
sovietinis gyvenimas. Pvz. Joseph Sobran “Waterbury 
Republican” dienraštyje parašė straipsnį, kuriame pri
mena anos ekskursijos dalyviams Maskvos baptistų šven
tovėje išskleistą juostą su įrašu: “Esame persekiojama 
bendrija”. Demonstrantai buvę greitai pašalinti, bet 
tikrovė liko praskleista, nors svečių ir nesuprasta. Mi
nėtasis Sobran primena jau iš seniau Amerikos Bendri
jų taryboje dvelkiantį prosovietinį vėją. Esą, jeigu tos 
tarybos žmonės būtų nuvežti į senovės romėnų koliziejų 
ir pamatytų žvėrių draskomus krikščionis, grįžę sakytų, 
kad imperatorius rūpinasi žvėrių teisėmis ir kad liūtai 
nėra tokie baisūs, net verti pagyrimo. Amerikiečių žur
nalistas ta proga pagiria žydus, kurie net ir kraštutiniais 
atvejais gina savo tikėjimo žmones. Esą gėda krikščio
nims, kurie viešai atsuka nugaras krikščionių kanki
niams. Tai esą daro net kai kurie teologai, linkę į mark
sizmo derinimą su krikščionybe. Iš to matyti, kaip toli 
siekia sovietinė apgaulė, sugebanti paveikti naiviuo
sius ir iš juodo padaryti balta. Matyt, marksizmo liga dar 
daug kas turės persirgti, kol atsivers akys.

Pasaulio įvykiai

KANADOS ĮVYKIAI

Karingieji pašto tarnautojai
Kanados paštininkų sutartis 

pasibaigs rugsėjo 30 d. Karin
go J.C. Parroto vadovaujama 
paštininkų unija jau pradėjo 
naujos sutarties derybas su 
pašto vadovybės atstovais. 
Pašto viršininkas M. War- 
renas, vis dar slegiamas me
tinio $262 milijonų deficito, 
nori, kad paštininkai atsisaky
tų anksčiau išsikovoto atlygi
nimų papildo padengti padi
dėjusioms pragyvenimo išlai
doms ir kasmet dvikalbiam 
paštininkam duodamo $700 
priedo. Pašto vadovybė taipgi 
nori, kad visas privilegijas 
gimdyvės gautų ne po pusės, o 
pilnų metų darbo. Anksčiau 
paštininkai po pusės metų ves
tuvėms gaudavo pilnai apmo
kamas penkias laisvas dienas. 
Ši privilegija paliekama, ta
čiau jai gauti siūlomas dvejų 
metų darbas pašte. J.C. Par- 
rotas griežtai atmetė bet ko
kius ligšiolinės sutarties pa
keitimus, nors kai kurios pri
vilegijos yra juokingos. Pvz. 
ar logiška prancūzų ir anglų 

kalbas mokantiems laiškų 
skirstytojams mokėti metinį 
$700 priedą, kai jiems tenka 
skaityti tik adresus? Nesu
prantamos yra ir vienos savai
tės apmokamos atostogos ves
tuvių proga, kurių negauna ki
ti kanadiečiai. Jie vestuvėms 
pasirenka savaitgalius arba 
reguliarias metines savo ato
stogas.

Paštininkai per pastaruosius 
dvejus metus gavo Kanados vy
riausybės nustatytą atlygini
mų padidinimą tik 6% ir 5% 
kaip ir kiti valdžios įstaigų 
bei bendrovių tarnautojai ir 
darbininkai. Atrodo, J.C. Par
roto vadovaujama paštininkų 
unija, turinti 23.000 narių, da
bar sieks gerokai didesnio al
gų padidinimo. J.C. Parrotas 
jau prasitarė, kad bus kovoja
ma už 32 valandų darbo savai
tę be turėto atlyginimo suma
žinimo, atostogų padidinimo, 
už daugiau apmokamų šven
čių, ankstesnio išėjimo pen
sijon su pilna alga iki pensi-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Sovietinėje kariuomenėje žūsta lietuviai
Rašo iš okupuotos Lietuvos gauta pogrindžio "Aušra" 37 numeryje

Naudodamasi visomis oku
panto teisėmis, rusų valdžia 
Lietuvoje, kaip ir kitose Ta
rybų Sąjungos respublikose, 
laiko savo kariuomenę. Yra 
daug atvejų kai kareiviai nu
sikalsta. Aišku, tų nusikalti
mų spauda neregistruoja. Prie
šingai, visomis jėgomis sten
giasi juos nuslėpti. Tačiau lie
tuviai juos prisimena.

Pavojus Lietuvai
Prieš kelerius metus Kau

ne, Panemunės miške, buvo 
rasta išprievartauta ir nužu
dyta jauna mergaitė. Kaip pa
aiškėjo, ją išniekino trys rusų 
kareiviai.

1960 m. viduryje, kaip prisi
mena dauguma kauniečių, ka
reiviai nušovė vieną Kauno gy
ventoją, kai jis juos išvijo iš 
savo sodo. Kareiviai už tai ne
buvo nubausti, nes jie, kaip tei
sinosi, nušovė žmogų prie dali
nio teritorijos ribos.

Panaudodami Lietuvą kaip 
karinį placdarmą, prisrhaigsty- 
dami ją įvairiausiomis rake
tomis, rusų generolai sudaro 
didžiulį pavojų Lietuvai — ka
ro atveju mūsų kraštas bus vie
nas iš pirmųjų taikinių. Taip 
mūsų maža šalis, mažesnė už 
Šveicariją, dėl sovietinių ge
nerolų kaltės, negali pasekti 
Šveicarijos pavyzdžiu — būti 
neutralia valstybe, bet karo 
atveju turės tapti viena iš pir
mųjų karo aukų. Be to, dėl 
branduolinių bombų Lietuvo
je jau dabar sudarytas mums 
didelis pavojus: radiacija kai 
kuriuose Lietuvos rajonuose 
yra tokia didelė, kad atvykę 
Lietuvon užsieniečiai, pama
tavę savo turimais prietaisais, 
atsisako vykti į tuos rajonus. 
Ypač didelė radiacija yra Šiau
liuose. Čia daug kūdikių gims
ta nenormalūs.

Žuvo Varnauskas
Okupantai priverčia mūsų 

jaunuolius atlikti karinę prie
volę kitose “respublikose”, kur 
jie patys turi vykdyti okupan
tų vaidmenį.

Okupacinėje armijoje kari
nės prievolės sąlygos yra sun
kios. Jaunas kareivis yra kaip 
kalinys: privalo dirbti juo

džiausius darbus. Karininkai 
juos laiko beteisiais, nes tą 
įtvirtina ir kariniai nuostatai. 
Daug kareivių girtauja. Daž
nai pasitaiko savižudybių, pa
bėgimų su ginklais, civilių 
žmonių nužudymų. Dažnai ke
liuose tikrinamos mašinos — 
gaudomi pabėgę kareiviai.

Tačiau šiurpiausia, kad pas
kutiniu metu iš armijos atei
na daug žinių apie padažnėju
sius paslaptingus lietuvių ka
reivių nužudymus. Gali būti, 
kad ši prievarta ne atsitiktinė. 
Štai keletas faktų.

1982 m. pavasarį upėje, prie 
karinio dalinio Kaliningrado 
srityje, buvo rastas kareivio 
Varnausko lavonas. Apie savo 
sūnaus nužudymą beveik me
tus įtikinėjo prokuratūrą ir 
dalinio vadovybę nužudytojo 
kareivio motina, gyvenanti 
Kaune. Tačiau vadovybė aiški
no, kad kareivis pabėgo ir din
go be žinios. Aiškindama “pa
bėgimo” priežastis, prispirta 
vadovybė teigė, kad Varnaus
kas atsisakė duoti karinę prie
saiką, po to karininko ir karei
vių buvo vedamas ištirti, ar nė
ra “pamišėlis”, bet, pakeliui 
užėjus į karininko namus, Var
nauskas tariamai nuėjęs į tua
leto kambarį ir iš ten pabėgęs. 
Kai motina nepatikėjo pabėgi
mo versija, buvo imtasi visų 
priemonių surasti Varnausko 
lavoną. Ir taip beveik po me
tų jis buvo atrastas upėje prie 
dalinio su smurto žymėmis.

Čia verta prisiminti ir Ro
bertą Grigą, jo v.argus ir per
sekiojimus sovietinėje armi
joje. Jis irgi atsisakė prisiek
ti ištikimai tarnauti armijoje, 
kuri pavergė jo Tėvynę. Tiktai 
viešas Roberto padėties iškėli
mas galbūt padėjo išsaugoti jo 
gyvybę (dar nežinome tolesnio 
R. Grigo likimo).

Kavaliauskas pasikorė?
Tragiškai tarnybą armijoje 

baigė A. Kavaliauskas iš Vilka
viškio. Paimtas karinei tarny
bai į Kaliningrado sritį, vai
kinas laiškuose skundėsi tė
vams, kad jį ten privartauja 
kažkokie azijatai-homoseksua- 
listai. Tėvų reikalavimu, sū

nus buvo perkeltas į kitą tos 
pat karinės dalies dalinį, kur 
jis buvo patenkintas, atsikra
tęs prievartautojų. Atvykę pas 
sūnų į svečius tėvai matė jį 
laimingą, kad baigėsi siaubin
gos dienos. Tačiau, tėvams iš
vykus, po trijų dienų buvo gau
ta žinia, kad jų sūnus pasiko
rė. Tėvai, pažindami sūnaus 
charakterį ir teigiamą vietos 
pakeitimo reikšmę, pranešimu 
nepatikėjo ir, įsitikinę, kad 
sūnus ne pats nusižudė, krei
pėsi į vadovybę, reikalaudami 
išaiškinti sūnaus žuvimo ap
linkybes. Jų įsitikinimas buvo 
juo labiau teisingas, kad pir
moji medicininė komisija nu
statė, kad A. Kavaliausko la- 
vonos buvo su prievartos žy
mėmis ir buvo nužudytas imi
tuojant savižudybę. Tai atsiti
ko 1981 m. gruodžio mėn.

Kiti žuvusieji
1982 m. vasarą Jurbarko ra

jono kariniame dalinyje buvo 
nužudytas ir paslėptas upėje 
kitas jaunas lietuvis kareivis. 
Kiek besistengė tėvai, net ir 
turėdami visus įrodymus, kas 
nužudė jų sūnų, bet kaltinin
kai nebuvo nuteisti. Bylą na
grinėjęs Jurbarko tardytojas 
Majauskas aiškiai slėpė žudi
kus.

1982 m. lapkričio mėn. Ka
liningrado srities dalinyje 
miegant buvo nušautas kaunie
tis B. kartu su greta jo gulėju
siu kareiviu. Tai galbūt atsitik
tinė žmogžudystė, bet ji liudija 
bendrą netvarką rusų armijo
je.

Dėmesio kareiviui stoką ro
do ir karinių pratybų prave- 
dimas. Manevruose paprastai 
žūva daug kareivių — “pagal 
planą” leidžiama nurašyti net 
iki 3% dalyvaujančių manev
ruose.

1981 m. gegužės 20 d., kai 
sovietinė spauda buvo sukė
lusi aršų triukšmą dėl padė
ties Lenkijoje (“Solidarumas” 
jau pasiruošęs nuversti komu
nistinę valdžią ...), rusų ka
riuomenė Kaliningrado srityje 
ir kitose pasienio vietose bu
vo pasirengusi puolimui. Ka-

(Nukelta į 7-tą psl.)

ŽYMIAUSIĄ DISIDENTĄ JACEKĄ KURONĄ IŠ KALĖJIMO 
VARŠUVOJE išleido komunistinis Lenkijos režimas, laikyda
masis amnestijos pažadų. J. Kuronas buvo įsteigęs Darbininkų 
apsaugos komitetą, iš kurio vėliau išaugo “Solidarumo” unija. 
Komitetas savo darbą nutraukė vieninteliame “Solidarumo” 
unijos atstovų kongrese 1981 m. rudenį. J. Kuronas tada tapo pa
grindiniu “Solidarumo” unijos vadų patarėju. Jis buvo suimtas, 
paskelbus karo stovį 1981 m. gruodžio 13 d. Prieš pat amnestijos 
paskelbimą Varšuvoje buvo pradėta J. Kurono ir kitų trijų Dar
bininkų apsaugos komiteto veikėjų byla, kaltinusi juos bandy
mu jėga nuversti komunistinį režimą. Ji betgi staiga buvo nu
traukta po poros dienų. Trys kaltinamieji dabar jau paleisti, 
kalėjime liko tik H. Wujecas. •-------------------------------- ------- —
Amnestijos atneštą laisvę J. 
Kuronas sutiko kritiškai. Jis
norėjo viešo teismo, kuriame 
tikėjosi oficialaus išteisini
mo, buvo pasiruošęs mesti ašt
rių kaltinimų kompartijos va
dams. Galimas dalykas, amnes
tija, palietusi 652 politinius 
kalinius, ir buvo paskelbta tai 
bylai sustabdyti. J. Kuronui, 
kaip ir kitiems paleistiesiems, 
draudžiama imtis ankstesnės 
veiklos, už kurią jie vėl būtų 
suimti. Amnestija taip pat ga
lioja “Solidarumo” unijos po
grindžio veikėjams. Jie betgi 
turi prisistatyti milicijos nuo- 
vadon, atiduoti radijo siųstu
vus, spausdinimo priemones. 
Lig šiol amnestija pasinaudojo 
43 pogrindininkai.

Netikėtos minos
Keliolika laivų pažeidė Rau

donojoje jūroje ir Sueso įlan
koje pradėjusios sproginėti 
minos. Kaltę dėl jų prisiėmė 
mahometonų “Švento karo” te
roristų grupė, remianti Irano 
ajatolą R. Chomeinį. Žinių 
agentūroms Londone telefonu 
buvo pranešta, kad minų pa
leista beveik 200. Tokiai ope
racijai teroristams reikėjo lai
vų. Įtariami du Libijos ir Ira
no laivai, plaukę Sueso kana
lu, neužsukdami į jokius uos
tus. Iranas ir Libija paneigia 
bet kokį įsivėlimą. Atrodo, mi
nos nėra didelės. Rimtesnės 
žalos laivams nepadaro. Rau
donąja jūra šiuo metu plaukia 
daug keleivinių laivų su maho
metonų maldininkais į Meką ir 
Mediną Saudi Arabijoje. Ke
leiviniame laive nuo minos 
sprogimo gali žūti daug žmo
nių. Egipto prez. H. Mubara- 
kas buvo priverstas šauktis už
sienio pagalbos minoms suras
ti ir sunaikinti. Iš JAV buvo 
atsiųsti keturi minas suran
dantys malūnsparniai, iš Bri
tanijos— keturi laivai.

Stato lėktuvnešį
Londone leidžiamas gerai in

formuotas savaitraštis “Jane’s 
Defence Weekly” atspausdino 
erdvių satelito padarytą nuot
rauką, kurioje matyti Niko
lajeve prie Juodosios jūros 
sovietų statomas didelis atomi
nis lėktuvnešis. Lig šiol So
vietų Sąjunga turėjo tik mažes
nius lėktuvnešius malūnspar
niams. Statyba buvo pradėta 
1983 m. ir dabar spartinama. Ji 
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greičiausiai bus užbaigta 1989 
m., o lėktuvnešio paruošimas 
karo tarnybai užtruks iki 1994 
m. Sovietų lakūnai pakilimams 
ir nusileidimams ant denio tre
niruojasi iš cemento išlieto
je denio imitacijoje. Treniruo
tės vyksta jau ketveri metai. — 
Sovietų “Aerofloto” bendrovė 
išėmė iš tarnybos už garsą grei
tesnį keleivinį lėktuvą “TU- 
144”, primenantį Britanijos ir 
Prancūzijos “Concorde” lėktu
vus. Sovietinis lėktuvas buvo 
labai panašus į britų ir pran
cūzų suplanuotą. Kyla įtari
mas, kad jam buvo pavogti pla
nai iš Britanijos. Sovietinį lėk
tuvą lydėjo nesėkmė: vienas 
nukrito 1973 m. Paryžiaus avia
cijos šventėje, užmušdamas 13 
žmonių, kitas 1978 m. netoli 
Maskvos. Prancūzijos ir Brita
nijos “Concorde” lėktuvai ne
laimių dar nėra turėję. Jie nau
dojami tiktai tolimiems skry
džiams per vandenynus, kur 
kuro išlaidas pateisina dvi
gubai greitesnis keleivių pri
statymas. “Aerofloto” “TU-144” 
lėktuvas tik kartą į savaitę iš 
Maskvos skrisdavo į Alma Atą, 
nepasiekdamas planuose nu
matyto greičio.

Taikos siekėjai
Maskvoje suimta apie 50 ne

legaliai veikiančių taikos sie
kėjų, skatinančių didesnį pasi
tikėjimą tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos. Ši grupė dėl dabarti
nės įtampos, derybų branduo
liniams ginklams apriboti nu
traukimo kaltina ir Sovietų Są
jungą, reikalauja abiejų valsty
bių tiesioginio vadų susitiki
mo. Du suimtieji buvo pasiųsti 
psichiatrinėn ligoninėn. — 
Suktą KGB klastotę atskleidė 
JAV teisingumo sekr. W. F. 
Smithas. Esą apie 20 Afrikos 
ir Azijos valstybių gavo JAV 
baltųjų rasistų “Ku Klux Klan” 
grupės vardu pasiųstus grasi
nimus, kad jų sportininkai bus 
nužudyti, jeigu dalyvaus Los 
Angeles olimpiadoje. Pravesti 
tyrimai liudija, kad tuos laiš
kus parašė ir išsiuntinėjo KGB 
agentai, norėdami atbaidyti 
daugiau valstybių nuo daly
vavimo olimpiadoje. Buvo ti
kimasi, kad juodosios ir gelto
nosios rasės sportininkai, su
silaukę suklastoto baltųjų 
rasistų grasinimo, prisidės 
prie Maskvos paskelbto olim
piados boikoto.
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PRANEŠIMAS IŠ BRAZILIJOS

Lietuva verta mūsų solidarumo
Maldos diena už Lietuvą Sao Paulo katedroje. Arkivyskupo 

straipsniai ir kalbos per radiją skatino telkti moralinę 
pagalbą persekiojamai ir pavergtai Lietuvai

KUN. PR. GAVĖNAS

1984 m. birželio 17 d. buvo 
surengta brazilų Maldos diena 
už Lietuvą. Sao Paulo katedro
je pamaldas už Lietuvą laikė 
Brazilijos vyskupų konferenci
jos generalinis sekretorius 
Dom Luciano.

Paranos valstijos sostinės 
Kuritibos arkivyskupas Dom 
Pedro Fedalto ta proga parašė 
straipsnius apie Lietuvą 
dviem laikraščiam ir perda
vė savo balsą už Lietuvą per 
dvi radijo stotis, kurių viena 
pasiekia visą Brazilijos teri
toriją. “Voz do Parana” (Para
nos Balsas) savaitraštis iš
spausdino beveik viso pusla
pio Ganytojo balsą, pavadin
tą “Lietuva yra verta mūsų so
lidarumo”. Esą arkivyskupas 
gavęs Brazilijos lietuvių kuni
gų vienybės pirmininko kun. 
Pr. Gavėno laišką, kuriame 
sakoma, kad Lietuva verta mū
sų solidarumo ir prašoma, kad 
gausiausia Katalikų Bendri
joje Brazilijos vyskupų kon
ferencija pakelti balsą už Lie
tuvą ir reikalauti iš rusų val
džios, kad šiais šv. Kazimiero 
metais grąžintų Lietuvos kata
likams Šv. Kazimiero švento
vę, padarytą ateizmo muzie
jumi, ir Vilniaus katedrą, pa
verstą paveikslų galerija.

Be to, arkivyskupas prime
na Lietuvos istoriją. Klausy
tojo ausims ir akims atsisklei
džia Lietuva, kuri Europoj pas
kutinė priėmė krikštą. Prabė
ga Mindaugas, popiežiaus vai
nikuotas pirmuoju Lietuvos 
karaliumi; Vytautas, kuris iš
kėlė Lietuvos vardą ir politi
nę galią į Europoj pirmaujan
čių valstybių rangą, ir dėl to 
vadinamas didžiuoju. Esą Lie
tuva gynė Europą nuo mongo
lų bei totorių ir pastojo kelią 
besiveržiantiems germanams 
ir kitiems. Paskui, augant ger
manų ir maskviečių galybei, 
Lietuva susijungė su Lenkija, 
tačiau abi valstybės taip su
silpnėjo, kad kaimynai jas abi 
pasidalino. Taip atėjo 120 me
tų vergija.

Dom Fedalto savo “Ganytojo, 
balse” tęsia pasakojimą, tar
tum dėstytų istorijos pamoką. 
Atgavus nepriklausomybę, 
Lietuva suklestėjo: žemės re
forma, pramonė, mokyklos, 
menas, kultūra, ekonominė 
gerovė (pateikia statistikas, 
duoda palyginimus). Tačiau 
neilgam . .. Primena arkivys
kupas rusų ir vokiečių okupa
cijas, žudynes, persekiojimus, 
trėmimus . . . kun. Alfonsą Sva
rinską, kun. Sigitą Tamkevi- 
čių, Vilniaus arkivyskupą Ju
lijoną Steponavičių . . . Paga
liau pabrėžia: “Lietuvių tauta 
turi teisę būti nepriklauso

Jfarniture£tb
PILNAS NAMŲ

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* Įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro ft

ma . . . Jokia tauta negali būti 
kitos užimta, kitos pavergta”. 
Be to, jis pareiškia: “Kalbama 
apię Tylos Bendriją už geleži
nės uždangos. Betgi ar nesam 
mes tos geležinės uždangos 
krikščionys, jei nedrįstam at
verti burnos?! Turime kelti 
balsą prieš tokią neteisybę lie
tuvių tautai. Lietuva verta mū
sų solidarumo!” ■

Arkivyskupas konkrečiai 
siūlo: “Reikia sudaryti mal
dos grandinę. Iš šitos maldos 
grandinės turi išsivystyti or
ganas, kuris skatintų ir kovo
tų už politinę Lietuvos laisvę 
— už Lietuvą su savo valdžia, 
užtikrinančią lietuvių tautai 
religinę laisvę. Lietuvių tauta 
tikrai verta mūsų solidarumo. 
Verta kaip tauta, verta kaip 
katalikų tauta. Tai vienintelė 
tikrai katalikiška šalis nelem
toje rusų imperijoje.

Šį sekmadienį, birželio 17, 
yra maldos ir mobilizacijos 
diena už Lietuvos išlaisvini
mą iš sovietų jungo. Nebūkime 
tylos Bendrija!”

Atskirai pridėtam kun. Pr. 
Gavėnui laiške Kuritibos ar
kivyskupas dėkoja už jam paro
dytą pasitikėjimą rašant jam 
laišką, už SAO CASIMIRO bio
grafiją bei prijungtą informa
cinę medžiagą apie Lietuvą. 
Ir priduria: “Ir Dievo Kūno 
šventėje (birželio 21 d.) gau
sią maldininkų minią kviečiau 
solidarizuoti su lietuviais, 
kovoti už Lietuvos išsilaisvi
nimą”. “Jei kiekvienas Brazili
jos vyskupas savo vyskupijoj 
ką nors padarys šiuo atžvilgiu, 
manau, gali susidaryti tikras 
žygis už Lietuvą”.

Ar nevertėtų tokiam ryžtin
gam lietuvių tautos gynėjui 
bent padėkos laiškutį parašyti 
ir iš įvairių kraštų ir bet ko
kia kalba? Būtų gerai ir tiesio
giai jam siųsti aktualios infor
macijos apie Lietuvą. Adresas: 
Excmo. Dom Pedro Fedalto, 
DD. Arcebispo de Curitiba, 
Rua Dr. Keller, 450, 80 000 CU
RITIBA, Pa., Brasil.

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

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

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

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

APSTATYMAS
* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Simbolinis Kryžių kalnas, kuris buvo įrengtas “Vilniaus” paviljone Toronte tautybių savaitės metu St. Dabkus

Afganistano partizanai tebekovoja
Jau penkeri metai, bet Sovietu Sąjungos kariuomenė nesitraukia

AfA 
BRANGIAI MAMAI 

mirus,
mielą ONUTĘ JUODIKIENĘ ir šeimą giliai užjaučiame 

bei kartu liūdime —
J. A. Klimai J. Č. Kūrai

P. E. Žuliai

Brangiam Tėveliui

a.a. MYKOLUI REMEIKIUI 
mirus,

mielai dukrai DANUTEI VAITIEKŪNIENEI su šeima 
ir kitiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo
jautą—

Pajarskų šeima

Afganistane nėra kontrre
voliucionierių, nes čia niekad 
nebuvo revoliucijos. Buvo per
versmas, kurį 1978 m. balan
džio 27 d. įvykdė pik. Abdulas 
Kaderas. Po perversmo val
džion atėjo komunistinės Liau
dies demokratų partijos vado
vas, Maskvos statytinis Nuras 
Mohamedas Tarakis. Mėgini
mai įvesti komunistinę san
tvarką sukėlė afganistanie
čių pasipriešinimą. Netgi par
tijos viduje kilo kruvina tar
pusavio kova. Iki šiol dėl val
džios grumiasi dvi frakcijos 
— “Chalk” (Liaudis) ir “Par- 
čam” (Vėliava).

1979 m. rugsėjo mėnesį vėl 
įvyko perversmas: min. pirm. 
Chafizula Aminas nuvertė pre
zidentą Tarakį ir visą valdžią 
paėmė į savo rankas. Reikia 
pažymėti, kad prieš pat per
versmą Aminas lankėsi Mask
voje. Tuojau po perversmo 
nuverstasis Tarakis, paskelb
tas “nepagydomu ligoniu”, 
spalio 9 d. mirė.

- ■
Kova dėl valdžios partijos 

viršūnėje ėjo toliau. Partiza
nų kova plėtėsi. Maskva vei
kiai neteko pasitikėjimo Ami
nu, kad jis sugebės nuslopinti 
liaudies pasipriešinimą. Todėl 
1979 m. gruodžio 27 d. buvo 
įvesta į Afganistaną sovieti
nė kariuomenė. Ir šiandien 
nėra gerai žinoma, kokiomis 
aplinkybėmis buvo nužudytas 
Aminas. Aišku tik tiek, jog tai 
įvykdė sovietiniai agentai. Į 
jo vietą buvo pastatytas “Par- 
čamo” frakcijos vadovas Bab- 
rakas Karmalis, kuris tuo me
tu buvo Afganistano pasiunti
niu Prahoje.

Priešinasi okupacijai
Prasidėjo sovietinė Afga

nistano okupacija, kuriai iki 
šiol priešinasi krašto gyvento
jai. Penktuosius metus kovoja 
ne kokie “kontrrevoliucionie
riai”, bet liaudis. Pakistano 
pasienyje, Pešavaro miesto 
apylinkėse, šiandien gyvena 
apie trys milijonai Afganis
tano pabėgėlių. Šitas faktas 
atskleidžia sovietinės propa
gandos melagingumą. Afganis
taniečiai laiko “dušmanais” 
(priešais) ne savo partizanus, 
bet sovietinius okupantus, nuo 
kurių kas gali bėga į Pakista
ną. Jeigu sovietinė propagan
da skelbtų tiesą, tai tie mili
jonai pabėgėlių nuo tariamų 
reakcionierių, banditų, reak
cijos ir imperializmo samdi
nių jieškotų išsigelbėjimo Sov. 
Sąjungoje, bet dar niekas ne
girdėjo, kad afganistaniečiai 
bėgtų ne į Pakistaną, o j Sov. 
Sąjungą. Užsienio žurnalistai 
Pešavare sutinka daugybę pa
prastų afganistaniečių, kurie 
nukentėjo nuo sovietinių oku
pantų ir juos remiančių stribų. 
Iš tikrųjų kitaip negalima pa
vadinti marionetinės Kabulo 
valdžios karių, kurie remia 
įsibrovėlių veiksmus prieš 
savo žmones. Tiems Lietuvos 
žmonėms, kurie prisimena po
kario metus, nesunku įsivaiz
duoti dabartinę padėtį Afga
nistane.

Pakistano pasienyje, Peša
varo apylinkėse, neseniai lan
kėsi mokytojas Abdulas Džara- 
bas, afganistaniečių laisvės 
kovotojų būrio vadas. Jis at
vyko jieškoti pagalbos ir su 
savanoriais sugrįš pas savo 
partizanus, kurie veikia Fa- 
riabo srityje, Sov. Sąjungos 
pasienyje. Jis taip pat atsto

vauja “Islamo vienybės” parti
jai šiaurės Afganistane. Su 
juo kalbėjosi “Laisvės” radi
jo korespondentas Francesco 
Sartori, kuris užrašė tokį mud- 
žahidų-afganistaniečių parti
zanų vado pasakojimą.

Aštrios kovos
Šiemet kovo 3 d. Džarabo 

partizanai, kurie normaliai 
veikia apie 25 km nuo Sov. Są
jungos pasienio, perėjo į Sov. 
Sąjungos pusę ir 8 v.v. užpuo
lė pasieniečių sargybą. Parti
zanai nukovė dešimt pasienie
čių, dar daugiau sužeidė ir, pa
sigrobę sovietinių automatų, 
sugrįžo į savo bazę.

Netrukus po to, kovo 16 d., 
keli tūkstančiai sovietinių 
karių su tankais ir aštuoniais 
malūnsparniais apsupo parti
zanus Čakmano rajone. Kovos 
truko šešias dienas. Žuvo apie 
-30,mudžahidų. Aštuoni sužeis
tieji pateko nelaisvėn. Liku
sieji afganistaniečių partiza
nai išsigelbėjo, išsiveržę iš 
apsupimo, prieitai išvedę iš 
rikuotės du sovietinius tan
kus ir numušę vieną malūn
sparnį. Trisdešimt penki so
vietiniai ir Kabulo vyriausy
bės kariai buvo nukauti. Par
tizanai pasiėmė jų ginklus ir 
šaudmenis. Tie patys partiza
nai balandžio gale jau puolė 
Chan-Čar-Bago administraci
nį centrą, sunaikino,vieną so
vietinį tanką ir vieną šarvuo
tį. Buvo nukauta vienuolika 
administracijos žmonių.

Už savo šalį
“Laisvės” korespondentas 

klausė partizanų vadą, kodėl 
jie kovoja su nepalyginamai 
stipresniu priešu. Mokytojas 
Džabaras atsakė: “Mes čia gi
mėm ir aukosimės, kad apgin
tume savo tikėjimą, savo lais
vę, savo šalį. Mes nepasiduo- 
sim, nekenčiam komunizmo, ir 
niekas neprivers mūsų su juo 
susitaikyti . . . Kovojame su 
agresyvia ateistine galybe — 
su Sov. Sąjunga . . . Siekiame 
pašalinti komunizmą iš savo 
šalies, jo vietoj iškelti islamo 
vėliavą po Afganistano dangu
mi. Kovosime iki paskutinio 
atodūsio. Mūsų šūkis — laisvė 
ar mirtis”.

Jau penkti metai nėra taikos 
Afganistane. Afganistaniečiai 
ginasi nuo sovietinių užpuo
likų, kuriems talkina Kabulo 
statytiniai. Afganistano par
tizanai kovoja už savo tėvynę, 
už savo tikėjimą, už savo tra
dicijas. Jie žino, dėl ko kovo
ja, aukojasi, žūsta. Bet ar ži
no, už ką kovoja ir žūsta sovie
tiniai kariai, atsiųsti į Afga
nistaną?

Pokalbis su kariu
“Laisvės” radijo korespon

dentas Pakistano pasienyje 
kalbėjosi su buvusiu sovieti
niu kariu Gariku Muradovi- 
čium Džamalbekovu, kurį da
bar globoja mųdžahidai. Jis 
kilęs iš mišrios'šeimos: tėvas 
tadžikas, motina rusė. Karas, 
kurį Afganistanę veda sovie
tinė vadovybė, jam pasirodė 
beprasmis ir nepateisinamas, 
todėl jis perėjo į Afganista
no partizanų pusę, tačiau pa
sakė, kad į savuosius nešau
dys. Partizanai 'suprato jį ir 
išvedė jį iš karo veiksmų zo
nos — į Afganistano ir Pakis
tano pasienį, kur mųdžahidai 
jį dabar laiko drauge su kitu 
buvusiu sovietiniu kariu — 

Nikolajum Vasiljevičium Ba- 
labanovu.

Korespondentas juos pa
klausė, ar sovietiniai kariai 
supranta, kodėl jie turi Afga
nistane kariauti? Džamalbeko- 
vas atsakė — ne. Jie žino, kad 
čia nėra už ką kovoti. Žino, 
kad reikia kovoti už kažkokį 
Babraką Karmalį, už kažkokį 
režimą, kuris neišsilaikytų, 
jeigu jie iš čia pasitrauktų.

Vargas gyventojams
Afganistane vyksta žiaurus 

karas, nuo kurio daugiausia 
nukenčia moterys, vaikai, se
neliai. Jaunimas seniai kovoja 
partizanų eilėse, mobilizuo
tas į Kabulo kariuomenę ar pa
bėgo į Pakistaną. Sovietinė 
kariuomenė, puldama partiza
nus, apsupa kaimus su tankais, 
apšaudo iš pabūklų. Kariai 
grupėmis apgyvendinami pas 
vietos gyventojus, kurie turi 
juos išlaikyti. Jei kas. nors at
sitinka, keršydami išžudo vi
są gyvenvietę. Taip atsitiko 
su Taš-Kurgano kaimu, kuria
me gyveno apie tūkstantis af
ganistaniečių. Vieno desanti
nio būrio vadas kapitonas su 
šešiais kariais išgėrę išėjo į 
kaimą plėšikauti. Partizanai 
juos nukovė. Žuvusio kapitono 
brolis, aukštas divizijos šta
bo karininkas, tuojau įsakė 
atkeršyti visam kaimui. Sovie
tiniai desantininkai apsupo 
kaimą, visus nužudė, jų namus 
su žeme sulygino. Partizanai 
pasitraukė į kalnus. Tiktai 
vėliau atvykęs kažkoks gene
rolas štabo pareigūną ir de
santinio dalinio vadą suėmė, 
desantininkus sugrąžino į Ka
bulą. Lmb.

Lietuvoje jiems 
nėra vietos?

Lietuviškoje sovietinėje 
enciklopedijoje (II tomas) yra 
išspausdinta lentelė rodanti, 
kur ir kiek lietuvių gyvena So
vietų Sąjungoje(pagal 1979 m. 
statistikos duomenis). Lietu
voje — 2.712.233, Rusijos TFSR 
— 66.783, Latvijoje — 37.818, 
Kazachijos TSR — 10.964, Uk
rainos TSR — 9.658, Baltaru
sijos TSR — 6.993, Estijoje — 
2.379, Uzbekijos TSR — 1.040, 
Azerbaidžano TSR — 678, Gru
zijos TSR — 603, Moldavijos 
TSR — 547, Tadžikijos TSR — 
472, Kirgizijos TSR — 430, 
Turkmėnijos TSR — 224, Ar
mėnijos TSR — 83.

Po visą Sov. Sąjungą išmė
tyti gyvena 138.000 lietuviai 
(4.9%). Ten pat skelbiama, kad 
1926 m. Sovietų Sąjungoje gy
veno 41.437 lietuviai, daugiau
sia Rusijos TFS respublikoje.

Sibire ir Rusijos TFS res
publikoje (jai priskirta Rytų 
Prūsijos dalis — Kaliningrado 
sritis) gyvena lietuviai, ku
riems neleidžiama grįžti į gim
tąsias vietas po didžiųjų po
kario trėmimų.

Kaliningrado srityje buvo 
796.000 gyventojų (1977 m.), iš 
jų 3.2% lietuvių. K.

AfA
MARIJAI GAČIONIENEI

mirus, vyrą ALFONSĄ, dukras DANUTĘ, LIUDĄ, 
STEFĄ, sūnų ALBINĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame—

Valė ir Vytas Rasiuliai
Nina ir Vacys
Stasė ir Benius Yokubynai

PADĖKA
Mylimam vyrui ir tėvui 

a.a. POVILUI RAUDŽIUI
mirus 1984 metų liepos 20 dieną, 

nuoširdžiai dėkojame kunigams pranciškonams, atlaikiusiems 
šv. Mišias ir kalbėjusiems maldas prie karsto.

Dėkojame sol. V. Vierikaičiui už giedojimą šv. Mišių metu. 
Esame didžiai dėkingi p. Valevičiui už tartą jautrų paskutinį at
sisveikinimo žodį. Padėka kalbėjusiam verslininkų vardu p. Ra
manauskui. Ypatinga padėka karsto nešėjams.

Dėkojame draugams ir pažįstamiems, aukojusiems Tautos 
fondui velionies vardu.

Nuoširdi padėka visiems giminėms ir artimiesiems už iš
reikštas užuojautas laiškais spaudoje ir žodžiu.

Dėkojame už užprašytas šv. Mišias Toronto parapijose ir 
kitur, už atsiųstas gėlės, kurios puošė velionies kapą.

Dėkojame dr. A. Pacevičiui už gydymą, rūpestį ir padrąsi
nimą neprarasti vilties. Ačiū šeimininkei B. Stanulienei už pa- 

..ruoštus pusryčius. .... J' .. .....
Nuoširdi padėka visiems atsilankiusiems į laidotuvių na

mus ir palydėjusiems velionį į amžino poilsio vietą.
Su nuoširdžiu dėkingumu — . .3 žmona Elena ir sūnūs

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 sutartą? 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

Canadian Slrt fHrinorials Xtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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).
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

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

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

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

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

pagal pageidavimus. .
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VLIKas ir dabarties rūpesčiai

Kauno getas “Teisiųjųmaište”
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Taryba ir policija
Kaune, kaip ir kitur, veikė 

žydų taryba, kuri vadinosi 
“Aeltestenrat” (vyresniųjų 
taryba). Buvo taip pat ir žydų 
policija. Dauguma tarybos ir 
policijos narių laikė savo 
pareiga daryti visa, kas įma
noma, gelbėti žydų gyvybėm. 
Jie nė nemanė, jog svarbiau
sias geto žydų rūpestis — iš
saugoti tarybą ar policiją.

Ne sykį geto policija gauda
vo įsakymą iš okupanto daryti 
kratas žydų namuose, kurie 
buvo anapus geto ribų, po to 
kai jų gyventojus sunaikinda
vo. Jie privalėjo sugaudyt pa
sislėpusius žydus. Žydų poli
cija vykdydavo įsakymą, bet 
savaip. Prisislėpę raiščių ir 
policijos kepurių, geto poli
cininkai įbrukdavo juos besi
slapstantiems žydams, įgalin
dami juos patekti, taip sakant, 
oficialiu keliu į getą. Kitaip 
tie žmonės būtų mirę iš bado 
savo slėptuvėse.

Idant galėtų įtikint okupan
tą, kad jie uolūs ir aktyvūs, 
žydų policininkai rodydavo 
jam lavonus tų, kurie nusižu
dė ar tikrai mirė iš bado. To
kių buvo pakankamai, kad iš
sklaidytų vokiečių nepasitikė
jimą.

Jei vokiečiai nesunaikino 
geto iš pat pradžių, tai todėl, 
kad Wehrmachtui reikėjo gau
sios darbo jėgos.

Žydai sudarė idealų darbo 
jėgos išteklių. Suprasdama, 
jog žydams mirtis atidėta ne 
dėl humanistinių sumetimų, 
bet dėl praktiškų interesų, 
žydų taryba darė, kas tik įma
noma, išsaugoti masių gyvybei. 
Ji nepabūgo skatint kepyklų ir 
net malūno įrengimo gete pa
čiais “nelegaliausiais” būdais.

Pavojingi ryšiai
Atskirtas nuo pasaulio, Kau

no getas tokiu išliko iki 1942 
m. pavasario. Tada jį nelega
liai aplankė nepailstanti he
rojiška lenkė — Irina Adamo- 
vič. Ji tegalėjo paguost kali
nius vien žodžiais, anaiptol 
nenuspalvintais optimizmu ... 
Bet tai buvo dvelktelėjimas iš 
anapus ... Kai viešnia iške
liavo, keli drąsuoliai sumon
tavo radijo priimtuvą ir paslė
pė jį vaistinės rūsyje. Iki tol 
gete nebuvo jokio radijo, buvo 
uždrausta (mirties bausme) jo 
gyventojams skaityt netgi vie
tinius laikraščius.

Pradedant 1943 m. rudeniu, 
Kauno getas pasikeitė. Apgy
vendino kareivinėse tam tikrų 
parinktų įmonių darbininkus, 
ypač tuos, kurių darbdaviai 
buvo vokiečiai (pvz. lauko dar
bininkus, dirbančius prie Kau
no orauosčio). Juos apgyvendi
no su šeimom kareivinėse ša
lia darboviečių.

Tuo metu vienas įvykis pri
trenkė Kauno žydus. Jis, mūsų 
manymu, puikiai parodė kaip 
ribota ir neefektinga buvo in
tervencija iš svetur.

Žmonės sužinojo, jog buvo 
suimtas su šeima ir motina 
(rabino našle) profesorius H. 
N. Šapiro, neseniai mirusio 
buvusio didžiojo Kauno rabi
no Shapiro sūnus. Kitą dieną 
juos visus sušaudė. Už poros 
dienų žmonės patyrė to sušau
dymo priežastis. Vienas arti
mųjų, gyvenąs JAV-se, papra
šė Tarptautinį Raudonąjį Kry
žių pasiteiraut apie didžiojo 
rabino Šapiro likimą ir pasi
rūpint jo gerove, nes tai bu
vo itin iškili asmenybė.

Raudonasis Kryžius laikėsi 
principo nesikreipti į vokie

čių valdžią dėl internuotų žy
dų, nes jie buvo laikomi ne 
internuotais, o kalinamais 
civiliais. Tai nebuvo RK ju- 
ridikcijos ribose. Tokia bu
vo vokiečių vyriausybės pa
žiūra, ir Raudonasis Kryžius 
nebuvo linkęs to nuostato per
žengti, nes šis atvejis nebuvo 
pramatytas Ženevos konvenci
joje.

Tačiau Šapiro atveju RK pa
darė išimtį ir pasiteiravo pas 
vokiečius informacijų apie di
dįjį rabiną. Vokiečių reakci
jos neteko ilgai laukti. Kadan
gi velioniui rabinui nebuvo 
galima pakenkti, teko pakelt 
visas pasekmes jo šeimai.

Pabėgimas
1943 m. Kalėdų išvakarėse 

Kaune įvyko sensacingas pa
bėgimas. Šešiasdešimt ketu
riem žydam kaliniam pavyko 
išsivaduot iš Kauno IX forto. 
Jiems buvo pavesta ištuštint 
15 masinių kapų — ten buvo su
mesta apie 50.000 žydų ir ne
žydų lavonų. Po to liepė juos 
degint, kad neliktų žymės.

Tai būta bendro Himlerio 
plano vykdomo visur, kur bū
ta žudynių. Visur dauguma au
kų buvo žydai.

Su IX forto žmonėmis buvo 
elgiamasi kaip su žvėrimis 
pilna to žodžio prasme. Užda
romi nakčiai, jie plušdavo 
dieną supančiotom kojom. 
Jų kankintojai buvo puikiai 
maitinami — jiems nebuvo 
pašykštima nei svaigalų, nei 
tabako.

Savaime aišku, žydai nega
lėjo turėti jokių iliuzijų apie 
likimą, kuris jų laukia. Jie pui
kiai suprato, kad vokiečiai 
trokšta ištrint visus žudymų 
pėdsakus, pašalint, taip sa
kant, kaltinamąją medžiagą.

Kitas papildomas dalykas, 
kuris stūmė tuos kankinamus 
vyrus į desperatiškiausius žy
gius, buvo tas, kad jie buvo 
netekę bet kokių šeimyninių 
saitų, nes jų artimieji buvo 
sunaikinti. Ne sykį tuos žmo
nes parinkdavo tuo metu, kai 
jie buvo vedami sušaudyt ir 
pasitaikydavo, kad koks Son
derkommando vyras atpažin
davo lavonų tarpe savo paties 
šeimos narius.

Be to, Kauno Sonderkom
mando pusę sudarė Raudono
sios armijos karo belaisviai 
žydai, kurių dėl vienos ar ki
tos priežasties nenudobė vie
toj. Grupei vadovavo kpt. Va- 
silievskis, kurį pačiupo, kai 
jis taikės prisijungti prie 
partizanų.

Pabėgimo iš Kauno planas 
buvo palyginti paprastas. Teko 
atsisakyt pirmojo sumanymo — 
išsiraust virš kilometro ilgio 
tunelį, nes belaisviai neturė
jo tinkamų įrankių, o darbas 
plikom rankom būtų pareika
lavęs per daug laiko. Vargas 
kursto žmoguje išradingumą. 
Kaliniai aptiko koridoriuką, 
vedantį iš jų patalpos iki lau
kinės sienos. Savaime aišku, 
jis buvo užrakintas, apkaltas 
geležiniais pinučiais, o pats 
praėjimas pilnas malkų.

Peiliais ir pjūkleliais kali
niai atidarė duris. Jų kasdie
ninis darbas buvo nurenginėt 
žmones, sušaudytus su drabu
žiais (tai būdavo ne žydai), su- 
dėliot į krūveles jų drabužius 
ir kitus daiktus, išlupinėti auk
sinius dantis, numaustyt žie
dus bei paimti kitas brangeny
bes. Jie tuo pasinaudojo — įsi
gijo ne tik įrankius, bet ir su
kaupė sau karo grobį.

Pabėgimas įvyko 1943 m. 
gruodžio 24-25 d. naktį. Pabė
gėliai numatė kad sargybiniai 

nusilaks ir nebudės. Taip ir 
buvo. Visiem 64 belaisviam 
pavyko pasprukti.

Kelis jų pagavo. Kitiems pa
sisekė. Trylika jų prisiglau
dė gete. Žydų taryba ir poli
cija pasistengė juos paslėpti. 
O tai nebuvo paprasta, nes vi
sur buvo užaliarmuota. Bema
tant sudegino visus jų drabu
žius, nes nuo jų sklido niekaip 
nepašalinamas pragariškas 
tvaikas. Geto pareigūnai bėg
liams davė švarius drabužius, 
batus, naujus tapatybės doku
mentus. Tai dalykai, kuriuos 
sunku buvo rasti izoliuotam 
gete 1943 m. gruodžio mėnesį. 
Už kelių dienų juos išsiuntė 
į gretimus miškus, kur jie su
ėjo sąlytin su partizanais. Tai 
buvo paskutinė poeto Haimo 
Yellino kelionė, nes jis juos 
ten nuvedė.

Komunistinė propaganda
Pabėgti iš geto, ypač su gink

lais, pereiti vokiečių linijas, 
sudaryti partizanų grupę ar 
prisijungti prie jau organizuo
tų dalinių reiškė geto sąlygo
se pasiekti aukščiausią kovos 
su priešu pakopą. Kaip ir vi
suose getuose tų sričių, kurios, 
nors ir laikinai buvo priklau
siusios SSSR, Kaune išsivystė 
smarki komunistinė propagan
da, skatinanti jaunuosius 
“traukti į girią” (Lietuvos 
mastu nedera kalbėt apie “ma
quis”). Kaune netgi patys “ofi
cialieji” veiksniai, atseit žy
dų taryba ir žydiškoji geto po
licija, nors atvirai ir neužsi
angažuodami šiai akcijai, ban
dė slaptomis ją remti. Tai bu
vo vienas retų atvejų, kur vo
kiečių įsteigti vienetai tram
dyti žydams atsisuko prieš juos 
pačius.

Nuo 1941 m. rugsėjo mėnesio 
tam tikram skaičiui žydų iš 
Kauno, Raseinių ir kitų vaka
rinės bei šiaurinės Lietuvos 
vietovių pavyko susitelkti gi
riose netoli Raseinių. Toji 
grupė buvo aprūpinta ginklais, 
kuriuos išmėtė Raudonoji ar
mija, skubiai traukdamąsi 
1941 m. vasarą. (Ta grupė iš
silaikė beveik iki vokiečių oku
pacijos pabaigos. Ją užkliudė 
vienas vokiečių dalinys. Nuo
stoliai buvo tokie, kad grupė 
liovėsi egzistavusi kaipo vie
netas). Tų ginklų pakako, kad 
apsaugotų partizanus nuo ne
reguliarių lietuvių būrelių, 
tarnaujančių vokiečiams, ir 
kad įtikintų ūkininkus parduo
ti partizanams maisto, daž
niausiai mainais už laikro
džius, drabužius ir Lt. Kai 
kada, žinoma, buvo pasinaudo
ta tais ginklais kaip griežto
ka perkalbėjimo priemone.

(Bus daugiau)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

L. GIRINIS

Esame nedidelė lietuviškos 
visuomenės dalis išeivijoje. 
Gyvename be savo krašto vals
tybinių įstatymų, be policinių 
nurodymų, instrukcijų. Mus te- 
saisto prigimtoji lietuvybė, ir 
tai tik tiek, kiek paskiras tau
tietis savanoriškai jungiasi į 
lietuvišką veiklą.

Giliai širdyje lietuvybę ne
šiojančiam tautiečiui nėra vis- 
tiek, priklausyti ar nepriklau
syti sambūriui, kurio konstitu
cijoje įrašyta: “Privalome tu
rėti tvirtą valią vienybėje tęs
ti kovą už nepriklausomos Lie
tuvos atstatymą ir už prigimti
nę žmogaus teisę būti laisvam.”

Retas laikraštis nerašo apie 
vienybės reikalingumą, retas 
paskaitininkas, pradėdamas 
ar baigdamas kalbą, neprime
na vienybės reikšmės. Visi ja 
sielojasi. Tas pats rūpestis 
1983 m. vasarą Čikagoje paska
tino mūsų veiksnių pirminin
kus ištiesti vienas kitam į vie
nybę vedančias rankas. Jie pa
klausė visuomenės balso, rei
kalaujančio vienybės.

Skubiai bėgančios istorijos 
žingsniuose matome, kad ten, 
kur vienybė nebeegzistuoja, 
laisvinimo kova ir tautos gel
bėjimo pastangos atsiduria 
suskaldytos darbų padalos 
ginčuose. Tokioje būklėje 
bendrasis tikslas suskaldo
mas, ir visas vežimas patenka 
į gulbės, lydžio ir vėžio jėgas.

Vienybė išeivijoje pradėjo 
menkėti, kai dalis susiorga
nizavusių tautiečių pasisakė 
prieš demokratinę Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto veiklą. Lygiai didelė da
lis tautiečių tebestovi VLIKo 
pusėje ir kritiškai pasisako 
prieš Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės ne pagal paskirtį 
pasiimtuosius darbus.

Bandant ryškinti mūsų lietu
viškos vienybės kelią, tenka 
grįžti į praeitį ir pripažinti, 
kad nėra pasaulyje kultūrin
gos tautos be savos istorijos. 
Mes galime didžiuotis turėda
mi turtingą praeitį, bet ne ma
žesnę vertę tenka skirti laiko
tarpiui nuo Vasario 16 paskel
bimo iki mūsų įsikūrimo išeivi
joje. Prieš 66-rius metus Vasa
rio 16 aktas iš įvairių idėjiškai 
skirtingų organizacijų parei
kalavo vienybės. Aktą pasira
šiusieji žinojo, kad tik vienin
gu sutarimu Lietuva gali būti 
laisva, nepriklausoma ir res
pektuojama kitų valstybių tar
pe. Vasario 16 aktas skirtinas 
prie lietuviškos vienybės pa
vyzdžių.

Prieš 40 metų Vilniuje, oku
pacijų metais, pogrindyje vėl 
buvo paskelbtas aktas, kuriuo 
buvo sudarytas vieningu de
mokratinių grupių sutarimu 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas (VLIKas). Vi
sos grupės ir visa ano meto po
grindinė spauda džiaugėsi, tu
rėdamos visuose tautos sluoks
niuose vieningą pritarimą. 
VLIKo steigėjai žinojo, ko su
silauktų iš okupanto, jei išaiš
kėtų susiorganizavimo tikslai. 
Jie ryžosi, žinodami laisvės, 
gyvybės ir mirties kainas. Ir 
taip 1944 m. balandžio 29-30 
d.d. VLIKas sudėjo pirmąsias 
suėmimų, gyvybės ir kraujo au
kas. Į suimtųjų, ištremtųjų 
vietas stojo nauji žmonės. Nau
juose atsišaukimuose skaitė
me: joks priešas Lietuvos lais
vinimo kovos ir VLIKo tikslų 
sunaikinti nebeįstengs.

Gresiant dar žiauresnei oku
pacijai 1944 m., dalis tautos 
ir VLIKas atsidūrė Vokietijos 
karo giuvėsiuose. Išsivežėme 
skausmą, rūpestį, ašaras, kai 
tolome nuo gimtųjų namų į ne
žinomą rytojų. Ir VLIKas nie
ko nepasiėmė, išsivežė tik da
lį likusiųjų skausmo ir prašy

Vasario 16 gimnazijos mokiniai gaisro metu suneša bibliotekos knygas 
l klasių pastatą. Trečdalis knygų sudegė Nuotr. M. Šmitienės

mą: jūs, kurie išliksite, skelb
kite laisvajam pasauliui, kad 
mes tebekenčiame ir laukiame 
laisvės!

Iš karo griuvėsių tikėjomės 
grįžti į tėviškes. Deja, nauji 
rūpesčiai rodė, kad išeivijo
je teks pasilikti ilgiau. Artė
jo išsiskirstymo valanda, jau
tėme, kad esame vieni kitiems 
artimesni, negu kada nors esa
me buvę. Keliavome į nežino
mus kraštus, į nežinomą ryto
jų. Iš traukinių, laivų, aero
dromų mojavome, sakydami 
sudiev, o širdyse vežėmės di
delę ir skaudžią nežinią: ar 
bepasimatysime?

VLIKas paskelbė Lietuvių 
chartą, kurioje skaitėme: “Vi
si lietuviai yra lygūs tos pačios 
tautos vaikai, tarp savęs bro
liai”. “Tautinis solidarumas 
yra aukščiausioji tautinė do
rybė”. “Pasaulyje pasklidę 
lietuviai sudaro vieningą Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nę”.

Paskelbtieji chartoje dės
niai lietė kiekvieną lietuvį. 
Mus tada rišo tik viena idė
ja: esame savosios žemės ne
tekę, pavergtos tautos vaikai, 
vienodo likimo broliai.

Tokia tada buvo lietuvybės 
prasmė ir tokia VLIKo bei lie
tuviško solidarumo idėja. Dėl 
to VLIKo pastangomis gimė Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė, 
o VLIKas liko vyriausiu Lie
tuvos laisvinimo organu išei
vijoje.

Tada niekas netikėjo, kad 
paskelbtieji, į vienybę vedan
tieji dėsniai ne visiems bus 
priimtini. Nėra abejonės, kad 
VLIKas krašto okupanto buvo 
priskirtas prie labiausiai 
smerktinų veiksnių išeivijoje. 
Mat VLIKo įvairiomis kalbo
mis leidžiami ELTOS biulete
niai ir radijo pranešimai te- 
beaiškina laisvajam pasauliui, 
kad Lietuva ne savanoriškai 
prisijungė prie Sovietų Są
jungos ir kad anksčiau ar vė
liau ji vėl bus laisva.

Keturiasdešimtmečio VLIKo 
veikla turėtų būti paminėta 
atskiru istoriniu leidiniu. 
Šiame laikotarpyje keitėsi 
žmonės. I išėjusių vietas sto
jo nauji veikėjai. Praeitin 
bėgančios istorijos lapai už
verčiami, pamirštami. Bet lai
ko dulkės neturėtų paslėpti 
žmonių veidų, kurie dirbo, 
iškeliavo amžinybėn, ir tų, ku
rie dabar tebedirba. Tai prof. 
St. Kairys, prel. M. Krupavi
čius, J. Matulionis, dr. A. Tri
makas, V. Sidzikauskas, dr. K 
J. Valiūnas, dr. K. Bobelis. Šie 
žmonės mūsų tautoje užsipel
no aukščiausios pagarbos, nes 
jie buvo ir tebėra įgalioti kal
bėti vergijos nutildyto lietu
vio vardu. Istoriniame leidi
nyje turėtų atsispindėti ne 
tik nuveiktųjų darbų apžval
gos, bet ir žmonės, kurie au
kojosi, dirbo, mirė, žuvo kon
centracijų stovyklose, buvo 
nukankinti kalėjimų kamero
se. Didelė dalis jų turėtų bū
ti pagerbiami prie nežinomo 
kario kapo, nes jų vardai jau 
niekur ir niekad nebebus mi
nimi.

Prabėgo keturios dešimtys 
metų. Prabėgs jų ir daugiau. 
Mūsų nebebus, bet liekantieji 
turėtų įsidėmėti: kad didelis 
bei reikšmingas būtų istori
joje VLIKo darbų palikimas. 
VLIKas yra reikalingas nuo
širdžios, pozityvios kritikos, 
bet jis nėra reikalingas kri
tikų, kurie remiasi sovietiniais 
šūkiais: sustabdykite VLIKo 
veiklą išeivijoje.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.
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Jo Eminencija kardinolas GERALD EMMETT CARTER1S. Toronto arki
vyskupas, šv. Kazimiero sukakties kongreso globėjas. Jis dalyvaus kon
greso pamaldose rugsėjo 2, sekmadieni, 1.15 v.p.p., Šv. Mykolo katedroje 
Toronte (65 Bond St.) ir tars žod| lietuviams

Gimnazija pradeda mokslo metus
Nors gaisras padarė daug nuostolių, bet darbo nesukliudė. 
Suplanuotas naujas pastatas, laukiama paramos iš valdžios 

ir visuomenės

Po įvykusio gaisro daug kam 
gal kyla klausimas, kaip Vasa
rio 16 gimnazija tęs savo dar
bą. Todėl pranešame, kad gim
nazija po vasaros atostogų 
mokslą pradės, kaip buvo nu
matyta, rugpjūčio 27 d. Moki
niai į bendrabučius turės su
grįžti arba atvykti rugpjūčio 
26 d.

Mergaičių bndrabutis gaisro 
nebuvo paliestas, todėl jame 
jokių pasikeitimų nebus. Ber
niukai bus apgyvendinti kla
sių pastate. Mūsų gimnazijos 
klasės kambariai yra nedideli 
— 28 kvadratinių metrų, nes 
mokinių skaičius klasėse nedi
delis.

Taigi berniukai nebus apgy
vendinti didelėse salėse, o 
kambariuose, kurie yra pana
šaus dydžio, kaip buvusio 
bendrabučio kambariai. Kla
sių pastate yra dušai, prausyk
los, išvietės ir kiekviename 
kambaryje yra šilto ir šalto 
vandens. Taigi sanitariniai 
įrengimai geresni negu buvo 
pilyje. Per atostogas bus su
nešti baldai, kurių nemažą da
lį turėsime pirkti, ir ant langų 
bus uždėtos užuolaidos. Atvy
kę mokiniai ras jaukiai įreng
tus kambarius.

Klasėms rugpjūčio mėnesį 
bus pastatytas specialus ge
rai izoliuotas barakas su ap
šildymu. Didesni parengimai, 
kurie ligšiol vykdavo pilies 
salėje, bus katalikų arba evan
gelikų parapijų salėse bei gim
nazijos valgykloje.

Taigi darbą galėsime pilnai 
tęsti. Todėl tėvai prašomi sa
vo vaikus siųsti į gimnaziją.

Dar dabar sunku pasakyti, 
kiek gaisras padarė nuostolio. 
Tai paaiškės po kelių mėne
sių. Pastatas buvo gerai ap
draustas ir bus atstatytas. Ta
čiau drauda apmokės tik tai, 
kas sudegė arba ugniagesių 
buvo sugadinta. Bet pastatas 
jau prieš gaisrą turėjo būti 
remontuojamas ir atstatant jį 
reikėtų ir buvusius trūkumus 
pašalinti. O tai mes turėsime 
apmokėti. Tam reikalui teks 
rinkti aukas.

Inventorius buvo taip pat 
apdraustas. Tačiau jis buvo 
senas ir todėl iš draudos ma
žai ką gausime. Ypatingai 
skaudu, kad sudegė visi orkest
ro muzikos instrumentai, stip
rintuvai, garsiakalbiai, mikro
fonai ir tt. Gimnazija buvo 
nusipirkusi arba iš aukotojų 
gavusi 12.000DM vertės instru
mentų. Tiek pat vertės instru
mentų orkestras buvo pasisko
linęs iš privačių asmenų, moki
nių ir mokytojų. Juos irgi rei
kės grąžinti. Prašome tuos, ku
rie nori, kad mūsų vaikai to
liau galėtų mokytis groti in
strumentais ir kad orkestras 
toliau veiktų, specialiai skir
ti aukų.

Biblioteka buvo atskirai ap

drausta. Jos maždaug pusė kny
gų sudegė arba vandens suga
dintos. tačiau mažesnė dalis 
lietuviškų knygų.

Birželio 26 d. gimnazijoje 
vyko dar prieš gaisrą sušauk
tas posėdis dėl naujo bendra
bučio statybos su Hesseno, 
Baden-Wuerttembergo ir fede-z 
racinės valdžios atstovais. Šia
me posėdyje visi pasisakė už 
naują berniukų bendrabutį, 
kuris kainuos 3,5 milijono mar
kių. Po milijoną duos visos trys 
vyriausybės, o 500.000 markių 
reikės surinkti lietuviams. Po
sėdyje buvo priimtas ir staty
bos plano projektas. Bendra
butis turės 30 gyvenamų kam
barių su 50 vietų, butą vedė
jui, kambarį pavaduotojui ir 
visą eilę laisvalaikio kamba
rių berniukams ir mergaitėms. 
Kiekvienas kambarys turės sa
vo sanitarinius įrengimus. Nu
tarta statybą dar šiais metais 
pradėti. Statyba truks apie 
18 mėnesių.

Kadangi ir pilies atstatymas 
nebus greitesnis, tai vaikai į 
pilį tikriausiai negrįš gyventi. 
Jie iš klasių pastato tiesiog 
persikels į naują berniukų 
bendrabutį, o pilis bus atre
montuota Kultūros institutui, 
gimnazijos bibliotekai, muzi
kos bei kitiems šalutiniams 
kambariams ir bendruomenės 
reikalams.

Dabar pirmiausia pastatysi
me baraką, kuris su elektros ir 
šildymo įrengimais kainuos 
apie 120.000 DM. Kambarių 
įrengimas klasių pastate su 
dalim baldų kainuos apie 
20.000 DM. 40.000 DM gausime 
iš draudos ir 45.000 DM duos 
federacinė valdžia. Esame pa
prašę paramos ir Hesseno vy
riausybės bei bažnyčių, tačiau 
turime kreiptis ir į lietuvišką 
visuomenę, prašydami greitos 
paramos. Už aukas iš anksto 
nuoširdžiausiai dėkojame. 
Bendromis jėgomis ir dabarti
nius sunkumus nugalėsime.

Ąukas galite siųsti tiesiog 
gimnazijai, per savo bendruo
menę, o Amerikoj gyvenantys 
— ir per BALFą, kuris mums 
nuo pat gimnazijos įsteigimo 
padeda. ,

T. Aif. Bernatonis, OFMCap., 
Kuratorijos valdybos pirm. 
A. Šmitas, 
gimnazijos direktorius

Adresas: Privates Litau- 
isches Gymnasium, Romuva, 
6840 Lampertheim-Huetten- 
feld 4, W. Germany.

Telefonas: 06256-322.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Stalon “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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® PAVERGTOJE TEYYMJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
VOGĖ KILIMUS

Prokuroras Jurijus Levitinas 
“Tiesos” 157 nr. rašo apie stam
baus masto vagystes Lentvario 
kilimų fabrike. A. Kudriašovas, 
G. Voitechovičius, K. Pečiulis, 
bendrai veikdami, iš fabriko iš
sinešdavo verpalų, siūlų ir ki
limų, kurių bendroji vertė pra
šoko 10.000 rublių. Aukščiausia
sis teismas A. Kudriašovą nu
teisė 10 metų, G. Voitechovičių 
— septyneriems, K. Pečiulį — 
penkeriems metams laisvės atė- 
mino su turto konfiskavimu. 
Iš G. Voitechovičiaus ir K. Pe
čiulio išjieškota 7.000 rublių, 
iš A. Kudriašovo — 6.000 rublių. 
J. Levitinas pasakoja: “Padaryta 
valstybei stambi materialinė ža
la bus atlyginta, nusikaltėliai 
griežtai nubausti. Tačiau svar
biausia — užkirsti kelią nusikal
timams. Būtina, kad panašūs 
grobimai nesikartotų. Išanali
zavus nusikaltimo padarymo ap
linkybes, paaiškėjo, jog fabri
ke nebuvo tinkamos tvarkos, dar
bo drausmės, reiklumo. Buhal
terija reikiamai netikrino bri
gadininkų darbo, ypač audimo 
cecho veiklos. Kilimai gulėda
vo nesupakuoti, nenumeruoti. 
Tai sudarė sąlygas piktnau
džiauti nesąžiningiems . . .” Da
bar fabrike bus įvesta reikiama 
tvarka.

DEGTINDARĖS VARGAI
Jonavos rajono prokuroro pa

vaduotojas Vidmantas Paurys 
“Tiesos” skaitytojus birželio 8 d. 
laidoje supažindina su naminės 
degtinės gamintoja Zofija Kie- 
višiene, dirbusia šeimininke 
vaikų lopšelyje-darželyje “Sigu
tė”. Degtinę ji tiesiog sunkda
vo kibirais. Pati nepardavinė- 
davo, tik didelius kiekius nami
nės degtinės parūpindavo per
pardavinėtojams ir vėliau iš 
jų susirinkdavo sutartus pini
gus, kai degtinė jau būdavo par
duota. Už naminės degtinės ga
minimą 1978 m. ir 1982 m. Z. Kie- 
višienė susilaukė piniginės bau
dos. 1983 m. pradžioje, vos pus
mečiui praėjus nuo paskutinio 
teismo, vėl ėmėsi nelegalaus 
amato. Šį kartą milicijos dar
buotojai Z. Kievišienės namuo
se vėl rado įrankius degtinei 
gaminti ir net 230 litrų raugo. 
Nusigandusi ji kreipėsi pas kai
mynystėje gyvenantį milicijos 
seržantą R. Teličėną, pasiūly
dama jam rublių, kad papirktų 
vidaus reikalų skyriaus virši
ninką pradedamai bylai sustab
dyti. R. Teličėnas pareikalavo 
5.000, bet gavo tik 4.600, nes 
400 rb. iš jam duodamo voko iš
siėmė Z. Kievišienė. Pas vidaus 
reikalų skyriaus viršininką nė 
nebuvo nuėjęs. Jis pats pasi
ėmė visą kyšį, už gautus pini
gus nusipirko atsarginių dalių 
automobiliui. Kaltinamųjų suo
le atsidūrė ir kyšio davėja, ir 
jos gavėjas. Z. Kievišienę liau
dies teismas nubaudė laisvės 
atėmimu ketveriem metam, ser
žantą R. Teličėną penkeriem. 
Konfiskuotas abiejų turtas.

SUGADINTA NUOTAIKA
Daivos ir Romo Eidukaičių 

laišką tokia antrašte liepos 14 d. 
laidoje paskelbė “Komjaunimo 
tiesa”. Jis liečia jaunavedžių 
problemas su vestuvinėmis 

AUDRA
Travel

kviečia keliauti kartu
10 DIENŲ LIETUVOJE

Liepos 24 Rugsėjo 4
Rugpjūčio 9 Spalio 2

Gruodžio 19
VIENOS SAVAITĖS r\ Rugsėjo 10

VILNIUJE V Spalio 2
Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 

Kelionės lydimos patyrusių palydovų.
Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:

• sutvarkant dokumentus iškvietimams
• neperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant 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 Našlėnaitė-Simon

nuotraukomis Kapsuke (Mari
jampolėje): “Mūsų vestuvės tu
rėjo įvykti balandžio 28 d., 14 vai. 
50 min. Norėdami turėti atmin
čiai vestuvių nuotrauką, kovo 
mėnesio pabaigoje užsirašėme 
į eilę Kapsuko fotoateljė, kuri 
yra Gegužės 1-osios gatvėje. 
Paklausus, kurią valandą mums 
atvykti, priėmėja pasakė, kad 
bet kurią darbo valandą. Po 
jungtuvių 15 vai. 30 min. nuvy
kome fotogrąfuotis. Čia jau sa
vo eilės laukė keturios poros 
jaunavedžių. Priėmėja mums 
patarė atvažiuoti vėliau, 
esą bus mažiau žmonių. Antrą
kart į fotoateljė atvažiavome 
18 vai. 20 min. Prieš mus buvo 
trys poros, o priėmėja mus už
rašyti į eilę atsisakė. Paaiškino 
—- nesuspėsime iki darbo dienos 
pabaigos. Į klausimą, kaip čia 
yra, kodėl mus užregistravo ko
ne prieš mėnesį, priėmėja įžū
liai atsakė — nefotografuosime, 
ir viskas. Šventinė nuotaika bu
vo sugadinta. Laimė, kad Vilka
viškio fotoateljė, esanti Per
galės gatvėje, sutiko palaukti 
mūsų ir nufotografavo. Dėkui 
jiems už tai”. Ta įžūlioji priėmė
ja A. Brisočienė už nekultūrin
gą klientų aptarnavimą susilau
kė drausminės nuobaudos, jai 
nebuvo išmokėta premija.

ALKOHOLIO PROBLEMOS
Jas “Valstiečių laikraščio” 

birželio 23 d. laidoje išsamiau 
paliečia P. Paršonis. Esą daug 
žalos ūkiui padaro girtuok
liai, tapdami pravaikštininkais, 
brokdariais, darbo taisyklių pa
žeidėjais, atnešdami moralinę 
bei materialinę skriaudą savo 
šeimoms. P. Paršonis pasakoja: 
“Kaip grybai po lietaus dygsta 
įvairios užeigos, įmantriais var
dais pavadintos. Statomos sau
nos ir kitokios pirtys. Ne papras
tos — elektrifikuotos, mechani
zuotos, su pokylių salėmis. Ir 
neapseinama be gėrimų. Čia 
draugą pagerbia, čia revizorių 
nuprausia, čia po sėkmingos 
medžioklės šerną aprauda. O 
kartais ir visai be progos gomu
rį vilgo. Eilinėje kaimo parduo
tuvėje ne visada gausi nusipirk
ti reikiamą plataus vartojimo 
prekę, o gėrimų — kokių tik no
ri! Jei gėrimų reikia kokiai iš
kilmingai progai, jų galima ir iš 
toliau atsivežti, o sumetus po 
rublį toliau nenubėgsi.. .” P. 
Paršonis siūlo alkoholinius gė
rimus pardavinėti tik specia
liose parduotuvėse, juos išjung
ti iš eilinių kaimo parduotuvių. 
Tada būtų užkirstas kelias gir
tavimui darbo metu.

NAUJA STOTIS
Naujos geležinkelio stoties 

susilaukė Alytus. Ji turi erdvią 
keleivių salę, motinos ir vaiko 
kambarius, pašto siuntų skyrius, 
medicinos punktą, bufetą, daik
tų saugojimo kameras, kabine
tus administracijos darbuoto
jams. Stotis pastatyta užmiesty
je, kad iš paties miesto būtų ga
lima išjungti triukšmą keliantį 
traukinių eismą. Stotis turi auto
matizuotą traukinių judėjimą 
gvaldančią sistemą, kuri paspar
tins įvairių krovinių iškrovimą 
bei jų išsiuntimą, sumažins va
gonų prastovėjimą, užtikrins eis
mo saugumą. V. Kst.

DONATAS-ŽYGIMANTAS ČER
NIUS, Ontario provincinės polici
jos pareigūnas, gimęs Panevėžyje 
1940 m., Vakarų Ontario universite
te, Londone, praėjusį pavasarį gavo 
Rusijos istorijos bakalauro laipsnį. 
1982 m. gavo diplomą viešosios ad
ministracijos srityje tame pačiame 
universitete. Šalia nuolatinės tar
nybos, Donatas su žmona Irena au
gina tris sūnus 8-14 metų am
žiaus. Studijavo per eilę metų vaka
rais, savaitgaliais ir vasaros ato
stogų metu. Be to, Donatas veikliai 
dalyvavo dviejose KLB Londono 
apylinkės vaidybose, o ir dabar su 
šeima reiškiasi lietuviškame gyve
nime. Solistė IRENA ČERNIENĖ 
vyro studijų metu, nežiūrint įvai
rių priedinių įsipareigojimų, visad 
rasdavo galimybių su dainos menu 
pasirodyti įvairiuose lietuvių cent
ruose Kanadoje ir JAV-se; dainuoja 
su garsiuoju Londono “Pro musica” 
choru ir gilina savo dainavimą Ha
miltone. Be to, ji mielai jungiasi į 
giedojimą pamaldų metu ir įvai
riuose pasirodymuose su Londono 
lietuvių “Pašvaistės” choru. Po pir
mų laisvų vasaros atostogų Donatas 
ruošiasi studijas tęsti bei siekti 
magistro laipsnio. Pažymėjimų įtei
kimo proga “The London Free 
Press” dienraštyje buvo išspausdin
tas išsamus straipsnis su Černių 
šeimos nuotrauka?

Stayner, Ontario
STAYNĖRI0-WASAGOS apy

linkės valdyba per P. Sekonį Mo
tinos dienos minėjimo proga su
rinko $145.00 aukų KLB valdybos 
veiklai. Aukojo $25.00 — Pr. Juo
zaitis; $20.00 — J. Mažeika, Pil. S., 
Pr. Čičinis, A. Sekonis; $15.00 — B. 
Rakauskas, M. Noreika; $10.00 — 
VI. Geras.

KLB valdyba dėkoja Staynerio- 
Wasagos apylinkės valdybai. Vie
nintelės pajamos KLB valdybos 
veiklai yra aukos iš apylinkių 
valdybų.

KLB krašto valdybos iždininkas

Windsor, Ontario
ATSISVEIKINOME SU PIRMI

NINKU. KLB Windsoro apylinkė 
didžiavosi, kad turi pirmininką 
jaunos kartos atstovą. Gyvenimas 
nestovi vietoje. Mus visus saisto 
nerašyti ekonominiai įstatymai. 
Staiga ir mūsų apylinkės pirmi
ninkas gavo paskyrimą į naują 
vietą. Šiltą sekmadienio popie
tę, windsorieciai susirinko J.C. 
Kuru sodyboje atsisveikinti su 
apylinkės pirmininku P. Kuru ir 
jo simpatinga žmonele Rasa Luko- 
ševičiūte-Kuriene. Pirmininkas 
nesėdėjo prie garbės stalo, bet 
suprakaitavęs ruošė kepsnius. 
Tas jo triūsas labai priminė pas
kutinę vakarienę ir nusižeminimo 
dorybę. M. Kizis valdybos vardu 
dėkojo pirmininkui už su pasi
šventimu atliktas pareigas ir lin
kėjo jam bei jo žmonai toliau dirb
ti lietuvybės baruose. Vėliau bu
vo įteiktos asmeninės dovanos. 
Visi buvo linksmi, bet kartu ir 
liūdėjo, kad mūsų jaunieji vie
nas po kito palieka Windsorą. Bu
vusi veikli lietuvių kolonija kas 
metai mažėja ir senėja. Atrodo, 
kad visą koloniją yra apėmęs no
ras džiaugtis, apmąstyti ir ilsė
tis. Vanduolis

Oshawa, Ontario
VEDYBINĖ SUKAKTIS. Elena 

(Rinkevičiūtė) ir Petras Juodval- 
kiai liepos 10 d. atšventė 25 metų 
vedybų sukaktį. Juodvalkiu na
muose vaikai ir draugai surengė 
netikėtas vaišes. Dalyvavo apie 
30 žmonių, kurių tarpe kun. Pra
nas Jaraška iš Floridos ir kun. 
Petras Rukšys iš Brazilijos. Ku
nigai palaimino žiedus, o sukak
tuvininkai su dideliu susijaudi
nimu atnaujino vedybinius paža
dus. Buvo daug sveikinimų. Ele
nos giminių ir Brazilijos pažįsta
mų bei draugų vardu sveikino 
kun. P. Rukšys. Elena Juodval- 
kienė yra gimusi ir augusi S. Pau
lo mieste, Brazilijoje. P.R.

GEDIMINAS SAUNORIS, 1984 
metų pavasarį baigęs ekonomiką 
ir rusų kalbą bakalauro laipsniu 
McMasterio universtete Hamiltone. 
Gimė 1962 m. Vilniuje ir su tėvais 
Sofija bei dr. Algimantu Saunoriais 
apsigyveno Kanadoje. Gimnaziją 
baigė Hamiltone

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T A T U A ”
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALiYA
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

MOKAME UŽ: 
indėlius (P.C.A.)...................6%
santaupas.............................9%
kasdienines palūkanas 
už santaupas................... 872%
term, indėlius 1 m............ 127<%
term, indėlius 3 m..........  1272%
reg. pensijų fondo........... 974%
90 dienų indėlius.............. 11%
(minimum $5.000)

Hamilton, Ontario
“VILNIAUS” ŠAULIU RINKTI

NĖS metinė gegužinė bus rugpjū
čio 19, sekmadienį, Hamiltono me
džiotojų klubo šaudykloje. Ge
gužinę rengia ir jai vadovauja 
sesės šaulės, vadovaujamos St. 
Petkevičienės. Numatyta turtin
ga loterija. Sesės šaulės visus pa
vaišins skaniais valgiais. Esant 
blogam orui, galima bus linksmin
tis klubo patalpose. Laukiama sve
čių iš arti ir toli. Visi yra kviečia
mi atsilankyti. Rengėjai

PADĖKA
Rengdami tradicinę SLA 72 kuo

pos gegužinę, skirtą įamžinti Lie
tuvos okupantų-sovietų be kal
tės nuteistam kun. Alfonsui Sva
rinskui Kanados lietuvių fonde, 
susilaukėme gausios paramos.

Reiškiame nuoširdžią padėką 
S. ir A. Kenstavičiams iš Hope, 
BC. už $30 auką; St. Catharines 
lietuviams, aukojusiems pagal J. 
Šarapnicko aukų lapą $20: Z. Jo- 
kūboniui, $10: A. ir O. Šukiams, 
V. ir J. Alonderiams, O. ir E. Sa
kalauskams, M. ir S. Šetkams, K. ir 
J. Dervaičiams, V. Platakiui, V. ir 
J. Žemaičiams (ir loterijai fantą), 
A. Zosanui, B. ir K. Gegeckams, 
$6: K. Butkui; $5: K. Jonušui, M. ir 
J. Paukščiams, J. Skeivelui, J. Vyš
niauskui, A. ir K. Bogušiams, S. 
Ulbinui, A. Kriščiūnienei; $3: J.
Stundžienei; $2: P. Meškauskui. 
Dėkojame D. ir P. Dauginams, A. 
ir A. Panumiams, aukojusiems po 
3 laimikius loterijai, J. Šarapnic- 
kui — už 2 laimikius. Dėkojame O. 
ir J. Staškevičiams iš Port Col- 
borne už $10.

Dėkojama aukotojams pagal S. 
Matukaitienės aukų lapą: S. ir J. 
Vegiams už $22, A. ir B. Stepona
vičiams — $20 ir 2 laimikius, M. 
Trumpickui — $12, J. Lekučiui — 
$10. Dėkojame aukojusiems po $5: 
A. Matukaičiui, A. Obcarskiui, J. 
Romikaičiui, A. Šilinskui, R. Cuth
bertson. E. Simon, A. Verbickui; 
po $2: J. ir A. Mačiulaičiams, V. 
Blauzdžiui, Vaidotui Matukai
čiui, V. Svilui, J. Mažulaičiui, M. 
Rybienei, P. Vitui, E. Grigaliui, 
J. Deveikiui, P. Navickui.

Dėkojame aukotojams pagal A. 
Kuzmicko aukų lapą: A. Padols- 
kiui už kankles; $10: A. Kuzmic
kui, P. Martišiui, V. Gečui ir V. 
Augėnui.

Pagal K. Mikšio aukų lapą auko
jo: K. Mikšys $10 ir 3 laimikius, 
P. Žulys $5; po $3: A. Mingėla ir V. 
Grikietis; B. Pakalniškis $2.

Pavieniai aukojusiems: S. ir E. 
Matuliūnams $20, Onai Laurik iš 
Brantfordo $20 ir 4 laimikius, I. 
Varnui — už laimikį, Z. Pulianaus- 
kui — 3, B. Grajauskui — 1, P. Palu
binskui iš Montrealio — 1, J. ir P. 
Mališauskams—1,0. Farr — už 3, 
viešniai Onai — 2, A. ir J. Deks- 
niams — vieną laimikį.

Dėkojam daiktinės loterijos 
platintojams — M. Jokūbaitienei, 
R. Daugėlienei, S. Ročienei, K. 
Dervaitienei ir J. Savokaičiui.

Dėkojame šeimininkėms už 
maisto paruošimą ir dalies mais
to paaukojimą: R. Pakalniškie
nei, E. Bajoraitienei, S. Matukai- 
tienei; B. Pakalniškiui — už mais
tui bilietų pardavinėjimą.

Dėkojame: Vytautui Stočkui iš 
Toronto už be atlyginimo duotą 
plokštelių muziką; Hamiltono lie
tuviškai radijo valandėlei “Gin
tariniai aidai” be atlyginimo per 
kelis sekmadienius skelbusiai 
apie SLA 72-os gegužinės ruošą 
ir ruošos tikslą. Dėkojame visiems 
SLA gegužinės svečiams už gausų 
dalyvavimą ir medžiaginę para
mą. Kuopos valdyba

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus.

(Esu “Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton. Ont. L9C 2M3

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask...........  1372%
asmenines paskolas.......  14%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

JA Valstybės
Grįždami iš Septintosios tauti

nių šokių šventės, Čikagos lietu
vius aplankė svečiai iš P. Ame
rikos. Jaunimo centre liepos 6 d. 
koncertą surengė Argentinos 
lietuvių “Inkaras”, vadovauja
mas Juozo Puliko, ir Brazilijos 
lietuvių “Nemunas” su savo va
dovu Jonu Lukoševičiumi. Su 
svečiais supažindino PLB vice- 
pirm. švietimo ir tautiniams 
reikalams B. Jasaitienė. Be šo
kėjų ir jų vadovų, argentinie- 
čius lydėjo Argentinos lietuvių 
organizacijų bei spaudos tary
bos pirm. Artūras Kaminskas ir 
Argentinos lietuvių centro pirm. 
Hektoras Katinas iš Buenos Ai
res. Žiūrovai džiaugsmingai su
tiko koncertan atvykusį gene
ralinį Argentinos konsulą Ceza
rį Gondrą. Abi grupės atliko 
tautinius mūsų šokius, o Lietu
vių centrui priklausantis “In
karas” juos papildė ir argenti
niečių šokiais. Tai buvo įdomus 
susitikimas su jaunaisiais tre
čios kartos lietuviais iš Brazi
lijos ir Argentinos.

Joninių proga Šv. Kazimiero 
lietuvių parapija Los Angeles 
mieste surengė vardinių vaišes 
ilgus metus klebono pareigas 
ėjusiam prel. Jonui Kučingiui. 
Vaišės buvo susietos ir su atsi
sveikinimu. Prel. J. Kučingis iš
ėjo pensijon, bet ir toliau pasi
lieka parapijoje talkinti nauja
jam klebonui kun. dr. Algrdui Ol
šauskui. Prieš vaišes prel. J. Ku
čingis laikė padėkos Mišias, ku
riose dalyvavo daug parapijie
čių.

Dienraštis “Draugas”, minintis 
deimantinę savo veiklos sukak
tį, paskelbė žurnalistikos pre
miją kuriai $1.000 parūpino kun. 
dr. J. Prunskis. Premija bus pa
skirta už pasižymėjimą žurnalis
tiniame darbe pastarųjų metų 
laikotarpyje. Geriausius straips
nius atrinks “Draugo” redakci
jos sudaryta vertintojų komisi
ja. Kandidatus gali siūlyti kiek
vienas, rašydamas Žurnalisti
kos premijos vertintojų komi
sijai, 4545 W. 63rd St., Chicago, 
IL 60629, USA. Pasiūlymus rei
kia atsiųsti iki š. m. rugsėjo 22 
d. Premija bus įteikta deiman
tinės “Draugo” sukakties minėji
me rugsėjo 30 d.

Pavergtųjų tautų savaitės pa
skelbimo iškilmėse Baltuosiuo
se rūmuose liepos 16 d. su kitų 
tautybių atstovais dalyvavo PLB 
valdybos pirm. Vytautas Kaman- 
tas su žmona, vicepirm. Raimun
das Kudukis, Brukline veikian
čio Lietuvių informacijos cent
ro darbuotoja Gintė Damušytė 
ir ten vasaros mėnesiais prak
tiką atliekantis Algis Sodonis. 
Įvadiniu žodžiu iškilmes pradė
jo Baltųjų rūmų pareigūnas Li
nas Kojelis. Prez. R. Reaganas 
pabrėžė, kad pavergtos tautos 
niekada nebus užmirštos ir kad 
laimės teisingumas. Jis taipgi 
pranešė finansinės paramos su
stiprinimą “Amerikos balso”, 
“Laisvės” ir “Europos” radijo 
tarnyboms. Vien tik “Amerikos 
balsas” kelerių metų laikotar
pyje savo laidoms pagerinti 
gaus apie bilijoną dolerių.

Argentina
Motinos dieną “Aušros Vartų” 

parapija Avelanedoje, Buenos 
Aires priemiestyje, birželio 13 
d. pradėjo už gyvas ir mirusias 
kun. A. Steigvilo atnašautomis 
Mišiomis. Parapijos salėje pa
skaitą skaitė Vladė Survilienė. 
Birutietės buvo paruošusios 
gyvąjį paveikslą “Motina”, at
spindintį keturis jos gyvenimo 
tarpsnius — kūdikio gimimą, 
jaunystę, karo atneštą skausmą, 
gyvenimo užbaigą mirtimi. Tuos 
įvykius paryškino V. Deveikie
nės ir J. Macaitytės užkulisyje 
skaitomi eilėraščiai. Simboli
niam visų motinų pagerbimui 
buvo pasirinkta Domicėlė Šeš- 
kienė, gavusi gėlių puokštę.

Australija
Pavergtųjų tautų savaitės mi

nėjimus Melburne surengė Pa
vergtų tautų Viktorijos taryba. 
Jie pradėti liepos 20 d. svečių 
priėmimu Lietuvių namuose ir 
užbaigti ekumeninėmis pamal
domis Šv. Patriko katalikų ka
tedroje. Priėmime susilaukta 
apie 100 svečių, kuriuos pasvei
kino Pavergtų tautų federaci
nės tarybos pirm, vengras dr. 
A. Elekas. Svečių eilėse buvo 
Australijos politikų, valdžios, 
organizacijų bei tautinių gru
pių atstovų. Kalbose buvo pa
brėžtas didėjantis pavojus Aus
tralijai, atneštas darbiečių 
valdžios posūkiu į kairę. Eku
menines pamaldas katedroje or
ganizavo kun. Stasys Gaidelis, 
SJ, paruošęs ir atspausdinęs 
maldų knygeles. Tas maldas 
skaitė penkiolikos pavergtų 
tautų atstovai, lietuvių kalba 

— Virginija Bruožytė. Lietuvių 
jaunimas atnešė ornamentinį 
lietuvišką kryžių. Giedojo lie
tuvių parapijos choras, vado
vaujamas muz. Petro Morkūno. 
Kitų tautybių chorai pamaldose 
nedalyvavo. Kalbėjo iš Kanbe- 
ros atvykęs jos universiteto at
stovas kun. prof. dr. J. Eddy, SJ, 
plačiai cituodamas Viktorą Pet
kų, Nijolę Sadūnaitę, kun. Al
fonsą Svarinską, kun. Sigitą 
Tamkevičių. Jie dabar šviečia 
pasauliui kaip tikėjimo kanki
niai. Pamaldos užbaigtos arkiv. 
dr. Little suteiktu palaimini
mu. Po pamaldų turėjo įvykti 
dalyvių eitynės prie netoliese 
esančio Viktorijos parlamento. 
Jos betgi iširo dėl blogo orga
nizavimo; neatvyko raštu kviesti 
kalbėtojai, pamaldų dalyviai 
išvažinėjo namo.

Britanija
Mančesterio lietuvių klubas 

liepos 7 d. pagerbė seniausią 
savo narį Edvardą Vitkauską, 
netrukus sulauksiantį 85 metų 
amžiaus. Klube jis pradėjo lan
kytis 1929 m., kai į jį ateidavo 
ir lietuviai, ir lenkai. Iš tikrų
jų Mančesterio lietuvių klubas 
dabar jau yra keturis kartus tu
rėjęs pasikeitimų, persikėlęs 
į kitas patalpas. E. Vitkauskas, 
dirbdamas statybininku, padėjo 
surasti ir dabartinę vietą. Vai
šes suorganizavo moterų ratelis 
“Rūta”. Klubo pirm. V. Bernata
vičius pasveikino sukaktuvinin
ką, dalyvius supažindino su jo 
veikla ir gyvenimu. Visi sugie
dojo “Ilgiausių metų”. E. Vit
kauskas yra lenkų kilmės, anksti 
netekęs savo tėvų. Jį ir jo bro
lį globojo lietuviai. Nuo to lai
ko jis suartėjo su lietuviais ir 
dabar su žmona lanko jų klubą, 
dalyvauja lietuviškuose rengi
niuose.

Vokietija
Tradicinės Joninės Liubeko 

lietuviams buvo surengtos kai
miškame restorane prie Bad 
Schwartau miestelio. Didelia
me restorano kieme degė Joni
nių laužas. Apie Jonines kal
bėjo kun. V. Šarka, apie jų pa
pročius — mokytoja E. Tesnau. 
Restorano kieme skambėjo lie
tuviškos dainos, buvo šokama, 
einami rateliai. Jaunimas šoki
nėjo per laužą. Dalyvių buvo 
susilaukta ne tik iš Liubeko, 
Hamburgo, kitų artimesnių V. 
Vokietijos vietovių, bet ir Šve
dijos, netgi Lenkijos. Jiems vi
siems padėkojo VLB Liubeko 
apylinkės valdybos pirm. Pra
nas Kotkis.

Šarūnas Balčiūnas, pabėgęs 
iš Lenkijos, dabar gyvena su 200 
iš ten pabėgusių lenkų jiems 
skirtoje Donaueschingeno sto
vykloje. Jis laukia leidimo pasi
likti ir dirbti V. Vokietijoje.

Krikščionių sąjūdis tautoms 
išlaisvinti, savo centrą turintis 
Carlsberge, ten rugpjūčio 24-25 
d.d. rengia svarstybas “Marijo
nų kultas ir Rytų bei Vidurinės 
Europos tautų dvasinis išsilais
vinimas”. Pavergtų tautų de
monstracija organizuojama rug
pjūčio 26 d. Dalyvauti kviečia
mi — albanai, gudai, bulgarai, 
kroatai, čekai, estai, lietuviai, 
latviai, vokiečiai, lenkai, rusai, 
rumunai, slovakai, serbai, veng
rai bei kitų sovietų pavergtų 
tautų atstovai.

Lenkija
Kan. Alfonsas Jurkevičius, 

aptarnaujantis Baltijos pajū
ryje gyvenančius lietuvius, bir
želio 21 d. atšventė sidabrinę 
kunigystės sukaktį. Jis yra vis 
dar palyginti jaunas kunigas, tu
rintis 51 metus amžiaus. Sukak
ties proga gavo daug sveikinimų.

“Aušros” š. m. 1 nr. tik dabar, 
įpusėjus vasarai, pasiekė To
rontą. Jame pateikiama žinių 
apie kultūrinę 1983 m. veiklą. 
Gegužės 22 d. Pristavonių savi
veiklininkai, vadovaujami moky
tojo Jankeliūno, suvaidino Vin
co Krėvės istorinę dramą “Skir
gaila”. Spektaklis liepos 23 d. 
pakartotas Ožkinių kaimo žiūro
vams. — Tradicinis saviveikli
nių ansamblių sąskrydis įvyko 
birželio 26 d. Burbiškiu kaime 
prie Galadusio. Jame dalyvavo 
dainų ir šokių ansamblis “Sūdu
va”, Lietuvių kultūros namų 
Punske choras “Dzūkija”, kai
miška kapela “Klumpė”, estradi
nis ansamblis “Punia”, Punsko 
lietuvių gimnazijos ansambliai, 
Seinų choras ir estradinė grupė, 
Vaitakiemio vyrų sekstetas — 
Jonas Babkauskas, Julijonas 
Babkauskas, Algirdas Jurkūnas, 
Antanas Vaškevičius, Petras Py- 
kys, Julijonas Lukoševičius. 
Sąskrydyje pagerbtas chorvedys 
Vincas Valinčius, muzikinei 
veiklai paskyręs 51-rius metus. 
Jam sugiedota “Ilgiausių metų”, . 
įteiktas garbės raštas su gėlėmis.



Solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ iš Montreal™ dainuos operoje “Dux 
Magnus”, kuri statoma Toronte, Ryersono teatre, š.m. rugsėjo 1 ir 2 die
nomis šv. Kazimiero sukakties kongrese

Užsimojo sunaikinti tautos praeitį

ALEKSANDRAS RADŽIUS

Ateiki dar kartą . . .
Giesmė į šv. Kazimierą
Ateiki dar kartą, Kazimierai šventas, 
lelijom papuoški širdis, 
kad Lietuva keltųs, tiek skausmo iškentus, « 
kad baigtųs vergijos naktis.
Buvai jau pas Dauguvą tu pasirodęs 
sunkioj ir skaudžioj valandoj, 
ir kilo i Viešpati padėkos žodžiai, 
ir vėliavos kilo kovoj.
Tu laimės j ieškojai pas dangišką Tėvą 
ir džiaugsmą maldoj atradai, 
menkus mus užtarki pas Viešpatį Dievą, 
kad gaustų vėl laisvės varpai.

Valio, valio! Feljetonas
■ ' 4, t MCI > -J <•**><■> . ■

PR. VISVYDAS
Stepono Kamščio pagerbime 

dalyvavo įvairių pažiūrų atsto
vai. Neturėdamas kieto įsiti
kinimo, Kamštis per tuos tris
dešimt metų Pacifiko pakran
tėje sugebėjo įsigyti pasitikė
jimą ir pagarbą visų lietuvių 
tarpe.

Todėl dabar Bendruomenės 
salėje už stalų susėdę, pagal 
skirtingas pažiūras, vieni bu
vo perdėm orūs, kiti valiūkiš
kai įkyrūs, treti kažkuo paslap
tingai susirūpinę, ketvirti (jų 
buvo daugiausia), atleidę varž
tus, džiaugėsi vaišėmis.

Sukaktuvininkas, su jaunys
tės studijų korporacijos kepu
raite ir tautine juosta ant krū
tinės, pūpsojo krėsle kaip koks 
palaimingos šalies kunigaikš
tis. Patenkintas klausėsi sklan
džių ir nesklandžių oracijų. Iš 
tiesų kiekviena, kad ir skir
tinga gražbylystė, maždaug jį 
vienodai tepė medumi. Visi 
jam linkėjo būti sveikam ir 
veikliam. “Tai tikras menas 
šitaip gražiai sugyventi su vi
sais”, pabrėžė lietuviškos dar
nos klubo pirmininkas Remi
gijus Gurkšnys.

Kai visiems buvo pripildy
tos šampano taurės, pokylio 
tvarkytojas Kostas Užpilas, 
linksmų plaučių vyras, nura
minęs įsisiūbavusius svečius, 
pasiūlė Stepono Kamščio gar
bei pakelti taures. “Sudainuo
kime tradicinį Valio, ilgiau
sių metų jam valio!” visus ragi
no Užpilas. “Taip sakant, pavo- 
liokime brangų sukaktuvinin
ką lietuvių darnos pievoje”.

Pokyliautojai triukšmingai 
kėlėsi nuo stalų. Kamštis, ma
tyt sutrikęs, be reikalo irgi sto
josi su pilna taure rankoje. 
Kaip tokiais atvejais pasitai
ko (klaida seka klaidą), jis ne
tyčia užmynė ant nukritusio 
šampano kamščio. Kamštis ant 
kamščio!

Stepono ranka su stiklu už
lūžo, ir šampanas iki dugno 
šliukštelėjo ant Potencijos 
Kamštienės prabangios, šiai 
progai pas Buloksą, nusipirk
tos suknios.

“Na, ir žioplys”, sušuko 
Kamštienė. “Asile asiliausias. 
Čia visi jį glosto kaip kūdikį, 
o jis ant savo ilgametės žmo
nos lipnų skystį pilsto. Nesu
lauksi!”

Įtūžusi moteris griebė savo 
stiklą ir šliukštelėjo Stepono 
pusėn. Tas instinktyviai pašli
jo, ir šampano davinys dosniai 
suvilgė Vilijos Užpilienės 
liuksusinę šukuoseną, sudėtą 
kaip tik tai progai. Abstulbusi 
Vilija, irgi ne pėsčia, po mirks
nio savo taurės gelsvoką turi
nį, nepataikiusi į taikinį, su
pylė į Reginos Gurkšnienės 
pernelyg erdvią iškirptę. Šito 
buvo per daug. . . Regina, su 
virpančia krūtine, irgi ryžosi 
atkirčiui.

Tolimesni stalai jau traukė 
smagų budriūnišką “Valio, va
lio!”. Bet kas iš to, kad garbės 
centre, prie Kamščio stalo, 
siautė šampano pasipilstymo 
audra. Bematant ji persirito 
ir į gretimus stalus. Skambėjo 
stiklai. Aikčiojo moterys. Plū
dos vyrai. Kažkas baritono bal
su šaukė: “Nepasiduokim — 
pirmyn, valio!” Kitas tautie
tis ragino žmoną: “Pilk iš viso 
butelio!”

Suprantama, po kelių minu
čių pokylis tapo nuplautas kaip 
gegužinė parke, smarkiam lie
tui pliūptelėjus. Svečiai, net 
neatsisveikinę, movė pro du
ris, pora už poros, ir sudrėkę, 
ir sausi.

Kamštis kurį laiką murksojo 
krėsle, jau be kepuraitės ir be 
juostos. Kelios pasamdytos 
merginos tvarkė stalus, besi- 
stebėdamos, kodėl taip ūmai 
viskas iširo. Virtuvėje Poten
cija džiovino savo fasoninę 
suknią, vis pakeiksnodama 
žioplį, memeklį, rastą, kelmą, 
be jokio supratimo asilą asi- 
liausią vyrą.

Po mėnesio tik viename išei
vijos savaitraštyje pasirodė 
pareigingas reportažas, pava
dintas “Džiugi Stepono Kamš
čio jubiliejinė šventė”. Tak
tiškai nė sakiniu neužsiminta 
apie šampano pirtį. Kamštis, 
Gurkšnys, Užpilas ir jų gyve
nimo draugės rašinyje išliko 
sausutėliai — “sklidini lietu
viško džiugesio”. Reporteris 
savo rašinį užsklendė: “Gau
sūs svečiai, keldami taures, 
sukaktuvininkui sudainavo 
skardų Valio, valio!”

• Menininkas gali vaizduoti blo
gį, bet taip, kad jis atgrasintų, stum
tų nuo savęs, neleistų manyti, jog 
tai gera, neskatintų kitų jo kartoti 
ar pamėgdžioti. (Jonas-Paulius I)

BALYS GAJAUSKAS, 
Sibiro kalinys

Tautą lengviau apkvailinti, 
kai ji gyvena dabartimi, kai 
jos didžiausias rūpestis yra 
kova dėl kasdieninio duonos 
kąsnio. Dar lengviau ją kvai
linti, kai ji jau tiek apkvailin
ta, jog nemato savo skurdžios 
dabarties, o gyvena propagan
dos primestomis iliuzijomis. 
Kai iš tautos atima atmintį, 
tai ji nežino kas ji buvo ir kas 
yra.

Šapokos veikalas — baubas
“Vyresnysis borlis” negalė

jo pakęsti garbingos mūsų isto
rijos, jos dėstymo mokyklose. 
Stengėsi ją nutylėti, o vėliau 
keisti į istorijos surogatą. Is
torinę literatūrą naikino — de
gino laužuose, fabrikų kūryk
lose. O kiek knygų dūlėja “kny
gų kalėjimuose”!

Reikia manyti, kad iš visų 
istorijos knygų skaudžiausio 
likimo susilaukė A. Šapokos 
“Lietuvos istorija”. Su kokia 
neapykanta okupantai gainio
josi ją po visą Lietuvą! A. Ša
pokos “Lietuvos istorija” — tai 
jos savininko nelojalumo oku
pantų valdžiai įrodymas, tai 
“antitarybinės propagandos” 
medžiaga. Kiek kartų ją guldė 
ant bolševikinio teisėjo sta
lo! Kiek už ją nuteisė ir teisia 
žmonių, tik vienas Dievas žino. 
A. Šapokos “Lietuvos istorija” 
— okupantams baubas.

Sušvelnėjęs laikotarpis
Nuskurdinę lietuvių kultū

rą, ilgainiui Okupantai supra
to, kad negalima jos pakeisti 
“proletarine kultūra”, kuri ne
egzistavo. Be to, nebuvo galima 
paaiškinti jaunajai kartai, jog 
mes esame be kultūrinės pra
eities. Visiems buvo akivaizdu, 
kad okupantai užgniaužia mū
sų kultūros praeitį. Liko vie
na išeitis — “perkainoti ver
tybes”.

Tuo metu sušvelnėjęs posta- 
lininio pereinamojo laikotar
pio kultūrinis klimatas skati
no tokį sprendimą. Okupantai 
persijojo mūsų kultūrinį pali
kimą per retesnį rėtį. Tiesa, 
labiau pasisekė mirusiems nei 
gyviems, kaip paprastai būda
vo bolševikų imperijoje. Bu
vo “reabilituoti” kultūros vei
kėjai, bet ne visa jų kūryba. 
Kai kurių kultūros veikėjų 
“reabilitacija” buvo tik paro
domoji, nes be jubiliejinių 
leidinėlių nieko daugiau ne
išleista.

Dabar labai trūksta versti
nės humanitarinės literatū
ros lietuvių kalba. Nėra šiuo
laikinės filosofinės, istorinės, 
sociologinės, politinės, me
muarinės užsienio literatūros 
lietuviškai. Net praeito šimt
mečio klasika, išskyrus kelis 
trupinėlius, neverčiama į lie
tuvių kalbą. Sunku pakęsti to
kią diskriminaciją. Lyg už no
sies vedžioja ir rodo: štai, tą 
gali skaityti, aną draudžiama.

Tai stabdo kultūrinę mūsų 
tautos pažangą. Užsienio hu
manitarinių mokslų literatū
ra praturtintų mūsų visuome
nės mintį, skatintų nagrinėti 
įvairias problemas. Jaunoji 
karta plėstų akiratį, mokytų
si laisvai galvoti. Tą kultūri
nę diskriminaciją pridengia 
imperijos meno, švietimo,, 
mokslo laimėjimų liaupsini
mas.

Propagandinis srautas
Užtrenkę duris į išorinį pa

saulį, bolševikai parengė įvai
rias kultūros priemones masi
nei partinių dogmų propagan
dai. Tam tikslui plačiai nauz 
doja knygas, žurnalus, laik
raščius, televiziją, radiją, 
filmus, teatrą. Įmonėse ir įstai
gose organizuoja įvairias pro
pagandines paskaitas, kurias 
darbininkai ir tarnautojai pri
valo lankyti. Propagandistai 
stengiasi, kad kiekvieną žmo
gų pasiektų bolševikinė pro
paganda. Jie perša bolševikų 
dogmas nuo vaikų darželio 
iki gilios senatvės. Tam tiks
lui pasiekti įtraukia labai 
daug žmonių ir išleidžia di
delius pinigus. Didžiulė pro
pagandistų armija vaizduoja 
visuomenę taip, lyg ji tegal
votų apie partiją ir jos dievu
ką — pirmąjį sekretorių, o dar
bininkai ir valstiečiai tik dėl 
to dirba, kad sustiprintų im
periją.

Spaudimas rašytojams
Žmones kvailina įvairios 

kvalifikacijos propagandis
tai. Didelės užduotys skiria
mos literatūros darbuotojams. 
Iš jų reikalaujama vadinamų 

“pažangių” kūrinių. Tačiau 
ne taip lengva meistriškai įvyk
dyti tuos reikalavimus. Užsa
kymas — ne laisva kūryba. Bol
ševikų imperijos rašytojų są
jungos negalima lyginti su lais
vojo pasaulio rašytojų sąjun
gomis. Pastarosios nepriklau
so nuo vyriausybių.

Bolševikų imperijos rašyto
jų sąjunga yra valstybinis or
ganas. Jos nariai — oficialūs 
rašytojai ir turi prisilaikyti 
partijos nurodymų. Jie nejieš- 
ko gyvenimo tiesos. Vieni nu
tyli, apeina skaudžias tautai 
poblemas, kiti meluoja, iškrai
po, gražina gyvenimą. Jie ati
trūkę nuo žemės ir vaizduoja 
savo susikurtą bei partinių 
užsakovų įsivaizduojamą gy
venimą.

Todėl ką sužinos skaitytojas 
apie mūsų tautos gyvenimą per 
šį bolševikų laikotarpį, saky
sim, po šimto metų? Bolševikų 
laikais mūsų tautos gyvenimas 
yra tragedija ir ištisos kančios. 
Tų kančių negalima apeiti ir 
užmiršti. Šimtai tūkstančių 
buvo nubausta, dešimtys tūks
tančių nukankinta.

Ar gali poetas dainuoti iš 
sielos gelmių plūstančiais žo
džiais budelius? Ne! Tik dva
siniai iškrypėliai prieš juos 
keliaklupsčiavo. Busimosios 
kartos nesužinos iš jų raštų 
apie tikrąjį mūsų tautos gy
venimą. Jos skaitys pagražin
tą ir nudailintą melą. Visuo
menei jis nebus reikalingas, 
kaip ir dabar jį mažai kas skai
to. Kai kurie rašytojai skęsta 
smulkių kasdieninių proble
mų klampynėje, nagrinėja kas 
geriau: būti piemeniu ar gany
ti? Gal šie rašiniai liks kaip 
falsifikacijos ir melo pavyz
džiai, kuriuos retkarčiais pa
vartys literatūros istorikai, 
norintys sužinoti apie dvasi
nių luošių kartą.

Žurnalistai
Žurnalistai užpildo periodi

nės Spaudos puslapius įvai
riais rašiniais, persunktais 
bolševikine propaganda. Jie 
iškraipo įvykius, tendencin
gai aiškina tiek vidaus gyve
nimą, tiek užsienio faktus. Jie 
neatsakingi viešajai nuomo
nei, nes krašteinėra alterna
tyvios informacijos priemo
nių. Jeigu informacija ir aiš
kinimai naudingi partijai, tai 
aiškink kaip reikalauja par
tija ir visada būsi po jos spar
nu. Melas tiems žmonėms sąži
nės neapsunkina.

“Tarybinė liaudis”
Bolševikų tautų pavergimo 

idėjos progresuoja — gimė jų 
galvose naujas terminas, bū
tent mitinė “tarybinė liaudis”. 
Dabar bolševikai aiškina, kad 
tautos, gyvendamos bendroje 
“subrendusio socializmo” (dar 
vienas terminas iš bolševikų 
propagandos žodyno) tėvynėje, 
supanašėjo, gyvena bendrais 
siekimais, bendromis- komu
nizmo idėjomis. Tokiu atveju 
galima tautas vertinti, kaip 
vieną liaudį.

Iš tiesų, po šiuo terminu sle
piasi nauja pavergimo pakopa. 
Bolševikai stengiasi paversti 
tautas beformiu kratiniu, ku
ris aklai sektų Maskvos nuro
dymus. Tačiau tautos turi sa
vo siekius, savo gyvenimą, sa
vo istoriją, tradicijas, kalbas. 
Kiekviena šiek tiek sąmonin

Solistė SLAVA ZIEMELYTĖ dainuos operoje “Dux Magnus”, kuri sta
toma Toronte šv. Kazimiero sukakties kongrese š.m. rugsėjo 1 ir 2 dienomis

gesnė tauta turi savo kelią.
Ką lietuvių tauta gali turėti 

bendro su ta mitine “tarybine 
liaudimi”? Mes — okupuota ša
lis. Mes kovojame su okupan
tais. Mus per keturiasdešimt 
metų terorizuoja. Mes netu
rime ekonominės, politinės, 
kultūrinės laisvės. Tai ką 
bendro mes galime turėti su 
ta mitine “tarybine liaudimi”? 
Argi neturi savo kelio Latvi
ja ir Estija, kurių likimas pa
našus į mūsų? Argi ukrainie
čiai nesiekia laisvės, argi ne
kovoja? Kiek daug aukų jie su
dėjo ant laisvės aukuro! Kuo 
skiriasi armėnai nuo kitų tau
tų: ar jie neturi kovotojų už* 
Armėnijos laisvę? Turi. Tad 
nėra jokios “tarybinės liau
dies”.

Išnaudotojų klasė
Visuomenės sluoksniai, su

sidedantys iš aukštesnių par
tinių sekretorių, įmonių ir 
įstaigų direktorių, iš tiesų vi
sose tautose panašūs. Jie su
daro naują klasę, stovinčią 
aukščiau liaudies. Įėję į tą kla
sę, jeigu ištikimai tarnaus par
tijai, tai iki pat mirties turės 
užtikrintą vadovaujančią vie
tą.

Prie partinių sekretorių bū
tina pridėti valstybės darbuo
tojus, Saugumo, kurie yra reak
cingiausią “tarybinės liau
dies” dalis, Visuose bolševikų 
imperijos kampeliuose jie 
sudaro vieną “kumštį”. Tai 
nauja klasė, kuri išnaudoja 
tautas, tai klasė, kuri sočiai 
maitinama iš valstybės lovio. 
Jos siekimai, kuriai tautai ji 
bepriklausytų, yra bendri: 
naudotis įvairiomis, nuo visuo
menės kruopščiai slepiamo
mis privilegijomis, išlaikyti 
geležiniame kumštyje tautas ir 
nukreipti jų sukurtą galybę pa
saulio užvaldymui.

Neužgesinama liepsna
Pavergę daugelį tautų ir te

roru išlaikydami jas paklus
nias, bolševikai mano, kad to
kiu būdu galima nuslopinti 
laisvės idėjas. Tačiau jie klys
ta. Laisvė — įgimta vertybė. 
Nuo gilios senovės laisvės 
jausmas perduodamas iš kar
tos į kartą. Tauta, kaip ir žmo
gus, praradusi laisvę, prieši
nasi ir stengiasi ją atgauti. 
Jėga gali nuslopinti tik fizi
nį pasipriešinimą, bet ji ne
numarins tautų laisvės jausmo. 
Pavergta tauta, ypač jeigu ji 
silpnesnė, laikinai kęs vergiją, 
bet laisvės jausmas nuolatos 
rusens jos širdyje. Užtenka 
tik pūstelėti, ir iš menko ru- 
senimo įsiliepsnos laužas.

Carinės imperijos laikais 
per šimtą metų ruseno lais
vės jausmas. Kelis kartus mū
sų tauta sukilo, bet nebuvo 
palankių sąlygų atgauti lais
vę. Pagaliau I D. karo audra 
nušlavė carinę imperiją ir mes 
iškovojome laisvę.

Ir dabar daugiau kaip 40 me
tų mūsų tautoje rusena lais
vės jausmas. Kartais jis dega 
ryškia liepsna, bet politinės 
sąlygos dar mums nepalan
kios. Tačiau laisvė — mūsų 
tautos svajonė. Ji paremta di
deliais darbais ir aukomis bei 
kančiomis. Ir toliau mes eisi
me tuo gruoblėtu keliu iki at
gausime laisvę.

(Permės srities, Kučino po
litkalinių ypatingojo režimo 
konclageris, 1982).
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Gi KllLTlJRIffiJE VEIKLOJE
Dail. Banguolės Raugaitės dar

bų parodą Filadelfijoje gegužės 
5, 6 ir 13 d.d. surengė Lietuvių 
namų kultūros centras. Tai buvo 
šeštoji individuali jos paroda, ku
riai ji pasirinko 1971-82 m. laiko
tarpio darbus — 22 aliejinės ta
pybos kūrinius ir 30 įvairios tech
nikos nedidelio formato darbų 
ciklą “Rojaus vizijos”. Parodos 
atidaryme kalbėjo dail. Romas 
Viesulas. Dail. B. Raugaitė, gi
musi 1948 m. vasario 26 d. V. Vo
kietijoje, yra gerai pažįstama Fi
ladelfijos lietuviams, nes čia jai 
teko augti, baigti dailės studijas. 
Nuo 1976 m. ji yra dalyvavusi de
vyniose grupinėse parodose, lai
mėjusi premijų.

Ilinojaus lietuvių dailininkių 
paroda, Čikagos lietuviams su
rengta gegužės 11-19 d.d. Jaunimo 
centre esančioje M. K. Čiurlio
nio galerijoje, susilaukė šešioli
kos dailininkių su 49-niais įvai
raus žanro, nevienodos meninės 
vertės darbais. Parodai savo kū
rinius parūpino: V. Balukienė, 
N. Banienė, A. Eivaitė, D. Ka- 
ružaitė-Gogola, J. Karužaitė, D. 
Kizlauskienė, D. Kolbaitė, D. 
Marder, J. Monkutė-Marks, I. 
Mitkutė, J. Paukštienė, Z. Sodei- 
kienė, M. Stankūnienė, A. Sut
kuvienė, J. Tallat-Kelpšaitė ir 
D. Zemliauskaitė-Juozevičienė. 
Kai kurios parodai buvo parūpi
nusios mokyklinius savo darbus, 
nesiderinančius prie bendro jos 
lygio. Parodoje buvo siuvinių iš- 
siuvinėjimų, kilimų, kolažų, pie
šinių, grafikos ir tapybos kūrinių.

Dail. Alfonsas Dargis deiman
tinės amžiaus sukakties proga ge
gužės 20 d. buvo pagerbtas Ročes- 
teryje, N.Y. Jo kūrinių parodą 
lietuvių parapijos salėje suorga
nizavo Liucija Laukaitienė, juos 
sutelkusi iš privačių rinkinių. Su
kaktuvininkui buvo įteikta jo iš 
Lietuvos atsivežto Rūpintojėlio 
nuotrauka, pasirašyta visų daly
vių. Paskaitą skaitė dail. Vikto
ras Vizgirda, kalbėdamas ne tik 
apie meninį A. Dargio kelią, bet 
ir aplamai meno raidą Lietuvoje 
nuo gilios senovės iki dabartinių 
laikų. Paskaita buvo iliustruota 
skaidrėmis. Sukaktuvininkas tarė 
žemaitišku humoru perpintą padė
kos žodį paskaitininkui V. Vizgir
dai ir šios netikėtos parodos ren
gėjams. Pagerbtuvės užbaigtos 
vaišėmis restorane, kur taip pat 
netrūko humoristinės programė
lės bei sveikinimų. Raštu sveiki
nimas buvo gautas iš Kanados 
lietuvių dailininkų Anastazijos 
ir Antano Tamošaičių.

Los Angeles ateitininkai sen
draugiai, 1982 m. pagerbdami 
didįjį poetą Bernardą Brazdžio- 
nį deimantinės amžiaus sukak
ties proga, prisiminė, kad jis taip
gi nemažiau garsus yra ir kaip vai
kams skirtų eilėraščių autorius, 
juos rašęs bei leidęs Vytės Nemu
nėlio slapyvardžiu. Pirmasis rin
kinėlis “Mažųjų pasaulis” buvo 
išleistas 1931 m. Pokalbyje su B. 
Brazdžioniu tada paaiškėjo, kad 
jis yra išsaugojęs visų vaikams 
skirtų knygelių po vieną egzemp
liorių. Tada ir kilo mintis atrink
ti iš tų knygelių išeivijos vaikams 
tinkamiausius eilėraščius ir juos 
išleisti atskira knyga, kuri būtų 
labai naudinga lengvų, bet skam
bių eilėraščių savo vaikams jieš- 
kantiems tėvams, lietuviškiems 
vaikų darželiams, pradinėms mo
kykloms. Leidybos reikalus tvar
kė ir lėšas rinko Los Angeles atei
tininkai sendraugiai. Susitikimą 
su Vytės Nemunėlio rinktine poe
zija “Mažųjų dienos” gegužės 12 
d. Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje surengė lituanisti
nė mokykla. Rinkinio eilėraščių 
deklamavimą pradėjo darželinu
kai, įsijungė ir kitos klasės. Vy
resniųjų klasių mokiniai padai
navo dvi Vytės Nemunėlio tekstu 
sukurtas daineles: Juozo Gaubo
— “Mamytei” ir Kazio Žižiūno — 
“Šlama šilko vėjas”. Mokyklos 
choras, vadovaujamas Antano Po- 
likaičio, atliko taip pat Vytės 
Nemunėlio eilėraščių tekstais su
kurtas daineles — “Žvirblio puo
tą”, “O atsimenu namelį”, “Grį
šim, grįšim”, “Lyg debesų” ir ma
žųjų stovyklose labai mėgstamą 
“Meškiuką Rudnosiuką”. Moki
nių vardu autoriui skirtą sveiki
nimą perskaitė Rima Navickaitė, 
Lietuvių rašytojų draugijos pirm. 
Anatolijaus Kairio sveikinimą
— Živilė Tomkutė. Rinkinio lei
dėjų vardu sveikino Los Angeles 
ateitininkų sendraugių skyriaus 
pirm. Jonas Motiejūnas, primin
damas, kad “Mažųjų dienos” pa
saulį išvydo daugelio mecenatų 
ir prenumeratorių dėka. Poetišką 
padėkos žodį tarė pats B. Braz
džionis.

Aštuntoji kūrybinė skulptorių 
stovykla pradėjo darbą Smilty
nėje. Jos kūriniai yra skiriami bu
simajam Klaipėdos skulptūrų par
kui. Kūrybinė stovykla Smiltynė
je veiks du mėnesius. Šią vasarą 
stovykloje dirba trys vilniečiai — 
D. Matulaitė, P. Mazūras, V. Krū
tinis ir keturi klaipėdiečiai — A. 
Sakalauskas, G. Jonkus, V. Luko- 
šaitis ir V. Balsys.

Į pirmąjį profesinio Lietuvos 
teatro dešimtmetį vilniečius pa
kvietė architekto V. Dubeneckio, 
tapytojų — A. Galdiko, V. Di
džioko, P. Kalpoko, A. Varno, M. 
Dobužinskio spektakliams sukurti 
scenovaizdžių eskizai. Žymiausiu 
lietuvių scenografijos tradicijų 
formuotoju yra laikomas M. Do- 
bužinskis, scenovaizdžių eskizus 
kūręs 1920-30 m.

Šešioliktoji medikų poezijos 
šventė Telšiuose susilaukė apie 
40 poetų iš Vilniaus, Kauno, Bir
žų, Druskininkų bei kitų rajonų, 
savo kūrinius skaičiusių telšie- 
čiams. Literatūrinio konkurso 
lauretais tapo eilėraščių autoriai
— A. Jasiulaitis, N. Norkienė ir 
N. Kučilaitė, prozininkai — G. 
Sapetka, V. Kaziulionytė ir G. 
Lipnickas.

Baltiečių dailininkų tapybos 
darbų paroda kas treji metai ren
giama Vilniuje. Šiemetinė buvo 
jau šeštoji. Parodoje dalyvavo 
45 Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
dailininkai, kiekvienas jai parūpi
nęs po tris tapybos kūrinius. Sve
čių teisėmis parodon įsijungė ir 
trys Armėnijos tapytojai. Stipres
ni buvo Lietuvos atstovai — V. 
Ciplijauskas, I. Piekuras, A. 
Stasiulevičius ir L. Tuleikis, da
lyvavę visose šešiose parodose. 
Latviai šį kartą turėjo daugiau jau
nųjų tapytojų, tradicinėn parodon 
įsijungusių pirmą kartą. Baltiečių 
dailininkų grafikos darbų parodos 
nuo 1968 m. kas treji metai rengia
mos Taline, skulptūros parodos — 
nuo 1972 m. kas ketveri metai 
Rygoje.

Simfoninis Vilniaus filharmo
nijos orkestras šią vasarą pirmą 
kartą lankėsi Kryme. Gastrolės 
pradėtos Sevastopolyje ir užbaig
tos Jaltoje. Kiti koncertai buvo 
surengti Eupatorijoje, Simferopo
lyje ir Aluštoje. Jiems buvo pa
ruoštos keturios programos su H. 
Beriiozo, R. Wagnerio, J. Straus- 
so, L. Beethoveno, P. Čaikovskio 
kūriniais. Pasikeisdami dirigavo
— J. Domarkas, M. Dvarionaitė, 
A. Šulcys, J. Aleksa. Koncertuo
se taipgi dalyvavo vilniečiai pia
nistai P. Stravinskas ir M, Ru- 
backytė.

Pirmąją respublikinę taikomo
sios grafikos parodą surengė Kau
no paveikslų galerija, sutelkusi 200 
dailininkų, apie 2.000 jų darbų, 
susietų su dvidešimt kūrybos me
tų. Vien tik plakatų buvo išsta
tyta beveik pusantro šimto. Lan
kytojus žavėjo dail. K. Šveikaus
ko margaspalviai liaudies amatų 
dienų plakatai, dail. V. Kaušinio 
plakatai, skirti simfoninės muzi
kos renginiams. Parodoje taipgi 
buvo apie 250 nespalvotų pieši
nių, kartais primenančių raides, 
kartais daiktus arba geometrines 
figūras. Tai įvairių firmų ženklai. 
“Sigmos” susivienijimo plataus 
vartojimo prekių elegantišku įpa
kavimu pasižymėjo dailininkių — 
A. Juozapavičienės, D. Lagaus- 
kaitės, J. Laurinavičiūtės, E. Li
sauskienės, A. Žilinskaitės dar
bai. Mažuosius parodos lankyto
jus viliojo spalvingos žaislų dė
žutės, sukurtos dailininkų — R. 
Brusoko, L. Glinskienės, A. Gu
daitienės, I. Jagėlienės, N. Ja- 
kučionienės, D. Lagauskaitės.

Penkias dienas truko Vilniuje 
surengtos tarptautinės svarsty- 
bos “Vitražas-84”. Jose aptartos 
dabartinio virtražo vystymosi 
ypatybės, jo sąlytis su architek
tūra bei kitos aktualios vitražo 
meno problemos. Lietuvius papil
dė Sovietų Sąjungos vitražistai, 
menotyrininkai, dailininkai iš 
Vengrijos ir Bulgarijos. Vilniuje 
vitražistai susirinko neatsitikti
nai — juos viliojo lietuvių pasiek
ti laimėjimai šioje srityje. Lietu
vių dailininkų vitražai jau buvo 
rodyti Vienoje, Paryžiuje, Mont- 
realyje, Londone, Japonijos Osa
koje bei kitose tarptautinėse paro
dose. Jie taipgi puošia daugelį pas
tatų Maskvoje, kituose Sovietų 
Sąjungos miestuose. Įdomių nau
jų vitražų kasmet gausėja ir pa
čioje Lietuvoje — Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje. Svarstybų daly
viams buvo parodyti naujieji vitra
žai Vilniaus ir Kauno pastatuose, 
Kauno IX forte, Vilniaus “Dai
lės” kombinato bazėje, Kauno vit
ražo ir skulptūros galerijoje. Daly
viai taipgi lankėsi Kauno paveiks
lų galerijoje, M. K. Čiurlionio dai
lės muziejuje, Trakuose. 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:
E 90 dienų termin. indėlius....... 103/«%
E 180-185 d. termin. Ind.............  11 %
E term, indėlius 1 metų............. 111/z%
E term, indėlius 2 metų............. 113/<%
E term, indėlius 3 metų............. 12 %
E pensijų s-tą............................ 9’/a%
E spec. taup. s-tą....................... 9 %
E taupomąją s-tą....................... 81/«%
= depozltų-čekių s-tą................ 6 %

= DUODA PASKOLAS:
s asmenines nuo ...................... 121/a%
= mortgičius nuo........... 12’/2-15’/4%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame piniginės 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

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

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

STEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

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.

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)

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

Antanas Genys (416) 231-2839
m Frank Barauskas Limited, Realtor, 3828 Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

Agentas, kuris rūpinasi jumis
1. Jūsų namai yra svarbiausias mūsų 

rūpestis.

2. Pasirinkdami mus, jūs pasirenkate 
agentą, kuris rūpinasi jumis.

3. Skambinkite Antanui Geniui tel. 
231-2839, ir turėsite pirmos klasės 
patarnavimą.

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZIIlQtSltP Simpson’s, 176 Yonge St.,
< ilIOIUlG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, _ , _
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

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

CLEVELAND 
INTER-TIE

2Oth~28th July 1984

FULL PROGRAMME t
L CLEVELAND’S INTERNATIONAL EISTEDDFOD J

Tradiciniame Britanijos meno festivalyje “Cleveland Inter-Tie” dalyva
vęs Toronto “Gintaras” tautinių šokių srityje laimėjo pirmą vietą. Leidinio 
viršelyje buvo išspausdinta gintarieėių nuotrauka

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jos pradžios. Su tokiais reika
lavimais M. Warrenas negalės 
likviduoti dar likusio metinio 
$262 milijonų deficito, nors 
dabar paštas yra valdinė bend
rovė, turinti tvarkytis savo lė
šomis be paramos iš valdžios 
iždo. Tokiose aplinkybėse grei
čiausiai nebus išvengta pašti
ninkų streiko. Kitaip yra JAV 
pašte, kur neleidžiami pašti
ninkų streikai. Kai ten strei
ku pradėjo grasinti 600.000 
paštininkų, pašto viršininkas 
W. Bolgeris viešai pareiškė, 
kad visi streikuotojai bus at
leisti iš darbo ir pakeisti be
darbiais. Perspėjimas rimtas, 
nes prez. R. Reaganas 1981 m. 
atleido iš darbo 11.000 lėktu
vų skrydžius tvarkančių kont
rolierių, šiam darbui turėju
sių profesinį pasiruošimą. Jie 
atrodė nepakeičiami, bet šian
dien niekas jų nepasigenda. 
JAV paštas nuo Kanados pašto 
skiriasi tuo, kad jis dirba be 
deficito, pernai susilaukęs 
$616 milijonų pelno. Ten vie
tiniai laiškai pristatomi už 
20 centų, o Kanadoje jiems 
reikia 32 centų.

Spaudoje kurjoziškai nu
skambėjo vienos laiškanešės 
elgesys Mississaugai priklau
sančioje Streetsville vietovė
je. Ji sustabdė laiškų prista
tymą garažui, kuriame taisomi 
nelaimėse sužaloti automobi
liai. Priežastis — pavojingas 
priėjimas nuo asfaltuotos gat
vės prie garažo. Jo savinin
kai yra kitokios nuomonės. 
Jie nemato jokio pavojaus sep
tynių metrų ilgio privažiavi
me, kuris yra padengtas žvyru, 
turinčiu smulkių akmenėlių. 
Streetsvillės paštas bandė gin
ti savo laiškanešės elgesį, 
laiškus pristatyti į toli nuo 
garažo esančią pašto dėžutę,

dos atstovais pareiškė: “Kas 
bus tokiu atveju, jeigu mano 
kaltinimai yra tikslūs ir tei
singi, jei galbūt paštas pini
gus be reikalo žarsto ne tik 
Toronte, bet ir kitose vietovė
se?”

Greitesnį pasikeitimą laiš
kais tarp JAV ir Kanados gali 
atnešti nauja sutartis, kurią 
Toronte pasirašė Kanados 
pašto viršininkas M. Warrenas 
ir JAV pašto vadovas W. Bol
geris. Lig šiol laiškai abiejo
se pusėse gavėjus pasiekdavo 
tik po 6-7 dienų ar dar vėliau. 
Mat jie būdavo sulaikomi paš
to stotyse JAV ir Kanados pa
sienyje, pirmenybę duodant 
vietinio pašto siuntoms. Tik 
jas sutvarkius, būdavo prade
dami tvarkyti Kanados laiškai 
į JAV ir iš ten į Kanadą siun
čiami laiškai. Naujoji sutar
tis ir Kanados, ir JAV laiškus 
įtraukia vietinių siuntų kate- 
gorijon, kurioje nereikės lauk
ti eilės. Pranašaujama, kad 
1985 m. pirmajame ketvirtyje 
daugelis laiškų gavėjus JAV ir 
Kanadoje pasieks per tris die
nas, o tarp didžiųjų miestų — 
per dvi. Į tų miestų eiles įri- 
kiuojami: Torontas, Montrea- 
lis, Otava Kanadoje, Niujor
kas, Čikaga ir Vašingtonas 
JAV; Pagal tarptautinio pašto 
taisykles kraštas, gaunantis 
daugiau laiškų iš užsienio, 
susilaukdavo finansinio atsi
lyginimo iš laiškus siunčian
čios valstybės. Kanada iš JAV 
pašto pernai gavo $44 milijo
nus, o šiais metais ta suma bus 
padidinta $20 milijonų. Spau
dos konferencijoje, pasirašius 
naują abiejų paštų sutartį, 
buvo kalbama tik apie laiškus. 
Laikraščių siuntos buvo nuty
lėtos. Jos turbūt nėra įtrauk
tos į sutartį, tad ir toliau ke
liaus vėžlio žingsniu.

Skautų veikla
• XXI-oji Romuvos stovykla 

“Budėk” pasibaigė rugpjūčio 10 d. 
Abi savaites oras buvo palankus. 
Stovyklautojai buvo suskirstyti 
į 10 skilčių, kurios pirmąją savai
tę varžėsi ir rinko taškus tvarkos, 
švaros, punktualumo, pareigingu
mo, lietuviškumo, užsiėmimų ir 
sporto srityse. Antrąją savaitę 
iškylavo ir keliavo gražiose Hunts
ville apylinkėse. Vidurinį savait
galį stovyklą aplankė nemažas 
būrys svečių, jų tarpe LSS tary
bos pirmijos pirm. v.s. fil. S. Mik- 
naitis, v.s. J. Paronis ir v.s. kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, po atviru 
dangumi atnašavęs šv. Mišias ir 
pasakęs pamokslą. Altorėlis buvo 
papuoštas šv. Kazimiero pieši
niais, kurių konkursą laimėjo 
M. Slapšys, parašęs Globėjo gar
bei ir eilėraštį. Tą sekmadienį 
taipgi įvyko vadovų-vių sueiga 
LSS rinkimų reikalais ir atskira 
Toronto skautininkų sueiga, ku
rioje seniūnu perrinktas v.s. V. 
Morkūnas, pavaduotoju išrink
tas ps. A. Kalinauskas.

• Laužavedys iš Čikagos br. 
Paulius Alekna stovyklautojus 
išmokė,daug naujų dainų ir šū
kių, o stovyklos linksmavakariui 
jis iškvietė visą orkestrą — drau
gus čikagiečius su būgnais, gita
rom ir vargonėlais. Tas orkest
ras žada atvykti į Torontą šį ru
denį, kai bus rengiamas skautų 
kaukių vakaras. Laužų progra
moje kiekvieną vakarą pasirody
davo visų mylimas kun. St. Kul- 
bis, SJ, kasmet su Toronto skau
tais stovyklaująs nuo 1952 m.

• Stovyklos vadovybę sudarė: 
virš. s. A. Baltakienė, ėjusi ir se
serijos pastovyklės virš, parei
gas, pav. v.s. L. Gvildienė-Yčie- 
nė, brolijos pastovyklės virš. ps. 
L.’ Saplys, kapelionas v.s. kun. St. 
Kulbis, SJ, komendantai — S. Sap- 
lienė ir P. Petrauskas, adj. A. Kri- 
vinskaitė, laužavedys P. Alekna, 
pasirodymų tvarkytoja R. Jasienė, 
programų vadovai — ps. Asta Sap- 
lienė ir v.s. C. Senkevičius, spor
to vadovai — A. Gvildys ir S. Sap- 
lienė, laikraštėlio redaktorė L. 
Kidolytė, jaun. skaučių vadovė ps. 
Rūta Poškienė, vilkiukų — ps. K. 
Batūra ir J. Giedraitis, gail. se
suo A. Giedraitienė, pionerijos 
instr, v.s. St. Ilgūnas, ūkio ir mai
tinimo — P. Petrauskas, P. Karo
sas, vandens sporto — V. Ketur
akis ir V. Stirbytė.

• “Budėk” stovyklautojai taria 
skautišką ačiū šeimininkėms ir 
talkininkėms savaitgaliais. Jos 
buvo: R. Bekerienė, G. Račkaus
kienė, B. Urbonienė, R. Urbonie
nė, G. Tarvydienė, G. Gaižutienė 
ir R. Paulauskaitė.

• “Budėk” stovykloje įžodį at
liko: skaučių — J. Račkauskaitė, 
G. Draugelytė; skautų — T. Liačas, 
J. Mockus, G. Batūra; prit. skau
čių — D. Grybaitė, L. Mockutė; 
prit. skautų — B. Urbonas ir A. 
Pauliukonis; vilkiukų — R. Rač
kauskas, V. Liačas ir V. Lemkė.

• Skilčių varžybas “Budėk” 
stovykloje laimėjo seserijoje —
I v. “Neužmirštuolės”, vad. R. Poš
kienės; II v. “Laukinės spanguo
lės”, vad. A. Lėlytės; brolijoje I v. 
“Drambliai”, vad. J. Giedraičio,
II v. “Arai”, vad. A. Paškaus.

• LSS tarybos pirmijos pirm, 
v.s. fil. S. Miknaitis “Budėk” sto
vykloje prisegė žymenis, kuriais 
buvo apdovanotos vadovės ir rė
mėjos: “Už nuopelnus” ps. Asta 
Saplienė; “Už nuopelnus” su rė
mėjo kaspinu Rūta Bekerienė, 
“Vėliavos” — Rita Paulauskai
tė, “Žuvėdros” — Vaida Stirby
tė.

• LSS dalyvių registracija va
dovybės rinkimams pratęsta iki 
rugpjūčio 18 d. Registracijai pa
sibaigus, bus paskelbti kandida
tai ir įvyks balsavimai. Iki šiol 
rinkimuose dalyvauti pareiškė no
rą per 500 sąjungos narių. Č.S.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: 
103/«% už 90 dienų term, indėl.
11 % už 6 mėn. term, indėlius 
111/z% už 1 m. term, indėlius
113/<% už 2 m. term, indėlius
12 % už 3 m. term, indėlius 
9’/2% už pensijų planą
9 % už namų planą 
9 % už specialią taup. s-tą 
81A% už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
IMA:

už asmenines
paskolas nuo............121/z%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 133/«%
2 metų .................... 14’/z%
3 metų .................... 15’/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ....... 121/z%
(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 mortgičial.

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

ir 532-1149 M6P1A6

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. GARDENS 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

A.E.LePAGE
Daiva T. Dalinda, b.a.

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

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

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431 
769-9424

P ARKSIDE
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.

jeigu garažo savininkai jai pa
rūpins užraktą. Tokia taktika 
susilaukė juoko, kai paaiškė
jo, kad tuo žvyruotu keliuku 
eidamas net ir basas žmogus 
kojų nesusižeistų. Dabar ta 
laiškanešė vėl pradėjo prista
tyti laiškus, vis dar vengdama 
žvyruoto keliuko, garažą pa
siekdama iš kitos pusės.

Kanados paštas atleido iš dar
bo savo tarnautoją A. N. Var
mą, parūpinusį medžiagos kon
servatorių parlamentarams 
apie nevykusį lėšų žarstymą. 
Pasak A. N. Varmos, vien tik 
Toronte bei jo apylinkėse per 
nepilnus dvejus metus paštas 
prarado $100 milijonų dėl jų 
nuostolingo panaudojimo, ne
vykusio planavimo ir korupci
jos. Tiems kaltinimams įrodyti 
jis turi vidinių pašto dokumen
tų kopijas. Su tais dokumen
tais. A. N. Varma pirmiausia 
kreipėsi į savo viršininkus, 
bet jų dėmesio nesusilaukė. 
Tad vėliau kreipėsi į opozici
nės partijos parlamentarus, 
tikėdamasis, kad šis reikalas 
bus ištirtas, lėšų žarstymas 
pašte sustabdytas. Pašto at
stovai pareiškė, kad jie svars
tė A. N. Varmos kaltinimus ir 
juos rado nepagrįstais. A. N. 
Varma pasikalbėjime su spau-

SPORTAS
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, 533-8452GOLFO ŽINIOS

Ilgasis rugpjūčio 4-5 d.d. savait
galis Toronto lietuvių golfo klu
bo buvo praleistas varžybinėje 
nuotaikoje. Per dvi dienas sužaisti 
du atskiri turnyrai, dalyvaujant 
74 golfininkams. Stengtasi pasi
ruošti artėjančioms ŠALFASS gol
fo pirmenybėms Detroite rugsėjo 
1-2 d.d.

Turnyrų metu vykdomos klubo 
narių varžybos dviejų minusų 
sistema. Dalyvauja 32 žaidėjai, 
paskirstyti į 4 aštuoniukių gru
pes. Tikimasi prieš golfo sezono 
pabaigą išaiškinti laimėtojus. 
Dabar pusbaigmį be pralaimėji
mų yra pasiekę: lentelėje A — E. 
Kėkštienė ir lentelėje B — J. Da- 
naitis; lentelėse: C — Ramo ir Au- 
gaičio, D — Shewagos ir Zalagėno 
susitikimai išaiškins pusbaigmio 
laimėtojus.

Rugpjūčio 4 d. Royal Downs 
laukuose, dalyvaujant 42 golfi
ninkams, turnyro pergalė teko M. 
Ignatavičiui, sužaidusiam 78. Ant
ruoju, turnyro vadovams padarius 
nuosprendį, su ta pačia 78 taškų 
pasekme liko jaunasis Antanas 
Stauskas.

Grupėje (l.n.) D. Laurinavičius 
60/79/ laimėjo I v. ir S. Obelienius 
su 61/81/ liko antruoju.

Moterų (l.n.) grupėje laimėjo 
J. Ignatavičienė, sužaidusi 63/104/. 
Su 88 taškais (l.g.) pirmąja tapo 
E. Kėkštienė, sekanti vieta su 90 
teko I. Kymantienei.

Keletas geresnių pasekmių: A. 
Banelis ir A. Žaliauskas po 80, 
J. Danaitis ir A. Kuolas po 81, E. 
Kuchalskis ir J. Rusinavičius po 
82 ir R. Šimkus 83.

Primetimuose arčiausiai skylių 
laimėtojais tapo M. Slapšys, sn., 
E. Kėkštienė ir J. Danaitis. Ne
pasisekusios skylės laimėtoja — 
D. Dargienė.

Turnyrui vadovavo E. Ramas ir 
J. Rusinavičius.

Rugpjūčio 5 d. Bonair golfo lau
kuose, netoli Barrie miesto, su
žaistas antrasis turnyras, daly
vaujant 32 golfininkams. L.g. lai
mėtoju tapo R. Šimkus su 80 ir 
antruoju su 83 liko V. Kaknevi
čius. L.n. grupėje A. Grigonis lai
mėjo I v. su 62/101/ ir A. Balnis 
liko II su 69/91/. Moterų klasėje, 
l.n. grupėje G. Kuchalskienė lai
mėjo I v. 74/107/.

Kelios geresnės pasekmės (l.g.): 
J. Danaitis 86 ir M. Ignatavičius, 
S. Kėkštas, J. Rusinavičius po 87.

Turnyrui vadovavo J. Rusinavi
čius ir V. Kaknevičius. Sig.K.

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

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-j 

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

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect’
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Dar vieną kartą
Stengiamės atkreipti Jūsų dėmesį į Toronto rengi

nius — “Dux Magnus” operą (rugsėjo 1, 8 vai. vakare, 
ir rugsėjo 2, 3 v.p.p. Ryersono teatre, 43 Gerrard St. E.), į 
patrauklaus turinio paskaitas su svarstybomis (rugsėjo 1, 
10 v.r. Royal York viešbutyje, 100 Front St. W.). Nepa
mirštinos iškilmingos pamaldos sekmadienį, 1.15 v.p.p., 
Šv. Mykolo katedroje (65 Bond St.).

Tai religinis pasaulio lietuvių katalikų kongresas, 
šaukiamas šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakčiai 
paminėti. Visuomenę kviečiame gausiai dalyvauti.

PASTABA. Perkantieji bilietus į kongreso operą Čikagoje ir apylin
kėse prašomi įsidėmėti, kad Vaznelių parduotuvės adresas yra šis: 2501 W. 
71 St.. Chicago, IL 60629, USA; tel. 471-1424.

Centrinis šv. Kazimiero 
sukakties komitetas Šv. Kazimiero sukakties kongreso organizacinio komiteto nariai posėdžiauja (nuotraukoje - tik jo narių dalis). 

Iš kairės: pirm. dr. J. Sungaila (matyti tiktai rankos), kun. J. Staškus, dr. O. Gustainienė, A. Ulba, V. Taseckas

ROMO VAŠTOKO FONDO KOMITETO

Sveikai maitintis ir nenutukti
Santrauka pasikalbėjimo su dr. 

Myron Winick, Kolumbijos uni
versiteto žmogaus maitinimosi ins
tituto direktorium, išspausdinto 
“U.S. News & World Report” 1984. 
V.28.

Amerikiečių dieta galbūt 
yra viena sveikiausių dietų pa
saulyje, tačiau eilinio ameri
kiečio dietoje yra per daug 
maisto ir per daug kalorijų. 
Pastaraisiais metais žmonės 
eina teisinga kryptimi — var
toja lengvesnį maistą ir akty
viai dalyvauja gyvenime. Jauni 
žmonės daugiau žino apie ryšį 
tarp maitinimosi ir sveikatos, 
daugiau domisi sveikatos klau
simais.

Per daug maisto sukelia nu
tukimą, kuris yra susijęs su 
padidėjusia rizika susirgti 
širdies liga, arterioskleroze, 
aukštu kraujo spaudimu, tul
žies pūslės liga ir cukralige. 
Tam tikros dietos laikymasis 
negarantuoja, kad nesusirgsi- 
te, tačiau tam tikrų amerikie
čių valgymo įpročių pakeiti
mas gali sumažinti kai kurių 
ligų pavojų.

Tam tikros maisto rūšies 
valgymas sukelia sveikatos 
problemas. Pvz. eilinio ame
rikiečio dietoje yra per daug 
riebalų. Tai padidina pavojų 
arteriosklerozės (riebalų nuo
sėdų susidarymą kraujuje) ir 
kitų širdies sutrikimų. Taip 
pat tai turi ryšį su storosios 
žarnos ir krūčių vėžiu.

Žmonės, kurie vartoja per 
daug druskos, didina pavojų 
aukšto kraujo spaudimo ir 
apopleksijos.

Reikalinga gera pusiausvy
ra tarp pagrindinių maisto rū
šių — riebalų, baltymų, anglia
vandenių ir vitaminų bei mi
neralų kiekio. Skaičiuojant 
kalorijomis, dietoje neturėtų 
būti riebalų daugiau kaip 25% 
ar 30%, baltymų apie 15%, ir 
angliavandenių — 55-60%.

Dauguma žmonių vartoja per 
daug blogos rūšies riebalus, 
t.y. prisotintus riebalus, ku
rių daugiausia yra mėsoje ir 
pieno gaminiuose. Neprisotin
ti riebalai yra augalinės kil
mės — safroninis ir kukurūzų 
aliejus. Rekomenduojama var
toti pusę prisotintų riebalų 
ir pusę neprisotintų.

Pagausėjus prisotintiems 
riebalams ir cholesteroliui 
dietoje, padidėja cholestero
lio kiekis kraujuje ir sudaro 
pavojų širdžiai.

Baltymai raudonoje mėsoje,

viščiuke, žuvyje, tam tikrose 
daržovėse ir pieno gaminiuose 
yra labai maistingi. Problema 
yra ta, kad daugelyje baltymi
nio maisto rūšių, kaip piene, 
sūryje, kiaušinyje ir jautie
noje, taip pat yra daug rieba
lų. Aplaidai, žmonės vartoja 
daugiau baltymų negu reikia.

Angliavandeniai yra dviejų 
rūšių: paprastasis cukrus 
(fruktozė vaisiuose) bei rafi
nuotasis saldainiuose, pyra
gaičiuose ir sudėtingi anglia
vandeniai į kuriuos įeina daug 
maisto rūšių, kaip pasta, (mil
tiniai gaminiai), ryžiai, kuku
rūzai, kviečiai, javai ir bulvės. 
Rekomenduojama kreipti dė
mesį į sudėtingus angliavan
denius, kad bendrame kolori- 
jų kiekyje paprastasis cukrus 
nesudarytų daugiau kaip 15%. 
Per didelis kiekis cukraus ga
dina dantis. Cukrus duoda 
energiją, kuri ilgai netrunka.

Aplamai mūsų dietoje turi 
būti mažiau kolorijų, riebalų, 
druskos, o daugiau sudėtingų 
angliavandenių, kaip pasta, 
pilnagrūdė kviečių duona, ry
žiai.

Nutukęs asmuo yra tas, ku
rio svoris yra 120% ar daugiau 
didesnis už jo ar jos idealų- 
normalų svorį (100%). Tokių 
asmenų yra JAV keletas mili
jonų.- i'-c* »-«n»KiU;jhi

Sveikatos požiūriu asmuo, 
kuris šiek tiek per daug sve
ria — virš jo idealaus svorio 
apie 110%, jo svoris yra pakan
kamai geras.

Geriausias būdas prarasti 
svorį yra sumažinti vartoja
mų kalorijų kiekį, kartu sten
giantis išlaikyti išbalansuo
tą dietą.

Nutukimas yra sudėtinga 
problema. Yra naujų, jaudi
nančių įrodymų, kad kai kurios 
nutukimo rūšys įvyksta dėl 
metabolinių skirtumų. Nutu
kusiam asmeniui kartais rei
kia mažiau kolorijų palaiky
ti kūno temperatūrai ir kūno 
mašinerijai negu liesam, bet 
tų kalorijų pasilieka daugiau 
riebalų pavidalu.

Mankšta ir tinkama dieta yra 
naudinga sumažinti svoriui, 
nors mankšta daug svorio ne
sumažina.

Kai kurie žmonės kenčia dėl 
tam tikrų maitinimosi medžia
gų trūkumo. Tai ypač moterų 
problema, kuri liečia šiuos 
tris pagrindinius elementus: 
geležį, folinę rūgštį ir kalcijų. 
Geležis ir folinė rūgštis yra

Juozas (Joseph) 
NorRus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

būtinos sveikam kraujui. Mo
terų gyvenime, kai gimdo vai
kus, reikalingi didšiuliai krau
jo kiekiai — papildyti tai, ką 
jos praranda mėnesinėmis, ar
ba, jei yra nėščios — aprūpin
ti embrijoną. Vyruose geležies 
stoka paprastai yra ligos ženk
las, o ne maitinimosi prob
lema.

Geležis būna dviejuose pavi
daluose: raudonos mėsos krau
juje (steike, kepenyse, avie
nos kotlete) ir augaluose — ža
liose lapuotose daržovėse. 
Daug javų gaminių yra papil
dyti geležimi. Tai labai geras 
būdas gauti reikalingą geležį.

Kalcijus yra būtinas kiekvie
nai ląstelei, kad kūnas galė
tų veikti. Be kalcijaus raume
nų ląstelės nesusitraukia, ner
vų ląstelės neperduoda impul
sų, širdis neplaka, smegenys 
neveikia. Moterų kūnas po 30 
metų, o vyrų po 50 metų prade
da prarasti kalcijų. Pastarojo 
kiekis sumažėja pas moteris 
po mėnesinių. Tai pasireiškia 
osteoporoze — sutrikime, ku
riame kaulai pasidaro trapūs 
ir padidina lūžimo pavojų. 
Šiandien osteoporozė yra 12ta 
mirties priežastis JAV ir svar
biausia invalidumo priežastis. 
Suaugusiems reikia apie 800 
miligramų kalcijaus į dieną; 
nėščioms moterims ir žindy
vėms — 1,200 miligramų? Dau
gumas amerikiečių gauna 80% 
kalcijaus iš pieninio maisto. 
Augaluose, kaip špinatai, ko
pūstai, riešutuose (migdoluo
se) taip pat yra kalcijaus. Kū
nas geriau absorbuoja iš auga
lų negu pieno ar jogurto kal
cijų.

Nėra reikalo kasdien imti 
vitaminus ir mineralus, bet 
yra laikotarpiai, kai dauge
lio žmonių dieta nėra pakan
kama. Nėštumo metu moterys 
negauna pakankamai geležies 
ir folinės rūgšties, todėl rei
kia papildymų. Jaunsytė yra 
laikotarpis, kai daug jau
nuolių turi savotiškus maitini
mosi įpročius, ir jiems gali 
būti reikalingi papildymai vi
taminų pavidalu. Taip pat se
nyvo amžiaus žmonėms gali 
būti reikalingi tam tikri pa
pildymai, pvz. geležies.

Kurie išgeria nuo šešių iki 
aštuonių kokteilių į dieną, tu
rėtų imti vitaminų ir minera
lų papildymus, nes alkoholis 
trukdo tam tikrų maisto rūšių 
virškinimą, kaip geležies, cin
ko, folinės rūgšties ir vitami
no B6. Taip pat kai kurie vais
tai kliudo maisto virškinimą. 
Pvz. moterys, vartojančios pi
liules nuo pastojimo, turėtų 
imti folinės rūgšties papil
dymą.

Labai didelės vitaminų A ir 
D dozės veikia kaip nuodai. 
Buvo atliktos kelios studijos 
vitamino C didelių kiekių var

tojimas apsisaugoti nuo per
sišaldymo. Pagal vieną studi
ją, tas vitaminas visai neveiks
mingas. Pagal kanadiečių stu
diją, kasdien imamas vitami
nas C sumažina persišaldymo 
simptomus, bet neapsaugo nuo 
infekcijos.

Svarbiausias dalykas dietoje
— nuosaikumas. Svoris išlaiko
mas pagal nustatytą kalorijų 
kiekį priklausomai nuo ūgio 
ir veiklos. Eiliniam vyrui rei
kia 2,600 kalorijų, moteriai
— 2,200. Kalorijas reikia nusta
tyti pagal grupes: 30% skirti 
riebalams, 15% baltymams, 
15% paprastiems angliavan
deniams, 40% sudėtingiems 
angliavandeniams.

Reikia būti atsargiam su 
druska, marinuotu ar konser
vuotu maistu (rauginti agur
kai, salami, bologna), kuria
me yra daug druskos ir rieba
lų. Valgyti liesiausią mėsą, 
pašalinus riebalus. Vartoti 
margariną vietoje sviesto. Ne
vartoti daugiau kaip du kiau
šiniu į savaitę. Valgyti įvairų 
maistą.

PAGRINDINĖS MAISTO 
DALYS

Baltymai: Mėsa, paukštiena, žu
vis, sausos pupelės ir sausi žir
niai, kiaušiniai, sūris, pienas, rie
šutai, sėklos.

Angliavandeniai: Javai, bulvės, 
sausos pupelės, kukurūzai, duo
na, cukrus.

Riebalai: Aliejus, sviestas, mar
garinas, paruoštos4'salotos, beko
nas, dešrelės, riešutai, sėklos, 
žemės riešutą sviestas.

Vitaminas A: Kepenys, morkos, 
saldžios bulvės, tamsiai žalios 
lapuotos daržovės, sviestas, mar
garinas.

Vitaminas C: Brokoli, citrini
niai vaisiai, papaja, mango, žemuo
gės, kopūstai, bulvės, pomidorai, 
tamsiai žalios lapuotos daržovės.

Vitaminas BĮ: Liesa kiauliena, 
riešutai, pilnagrūdžiai javai ir pa
pildyti javą gaminiai (pilnagrūdė 
kvietinė duona) ir papildyti javą 
gaminiai (cereals).

Vitaminas B2: Kepenys, pienas, 
jogurtas, tamsiai žalios lapuotos 
daržovės, pilnagrūdžiai javai ir 
papildyti javų gaminiai.

Niacinas: Kepenys, mėsa, paukš
tiena, žemės riešutai, pilnagrū
džiai javai ir papildyti javų ga
miniai, sausos pupelės ir sausi žir
niai, riešutai.

Kalcijus: Pienas, jogurtas, sū
ris, sardinės ir lašiša su kaulais, 
kopūstai, garstyčios ir žalios ro
pės.

Geležis: Raudona mėsa, papil
dyti miltiniai gatniniai, slyvų sun
ka, sausos pupelės ir sausi žirniai, 
tamsiai žalios lapuotos daržovės, 
pilnagrūdžiai javai ir papildyti 
javų gaminiai. Paruošė: j. Str.

“The Catholic Register”, Ka
nados katalikų savaitraštis 
1984.VIII.18 laidoje, įvairių 
renginių skyriuje, išspausdino 
informaciją apie Religinį pa
saulio lietuvių katalikų kong
resą Toronte ir jo programą. 
Savaitraštis turi 50.000 skai
tytojų.

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor 
1614 Bloor Street West 

(priešais Toronto Lietuvių namus) 

^lefonas^53^^3^^^amų^532^5893^

1984 metų ekskursijos:
VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai

Rugsėjo ..................6-14 Spalio..................... 4-12

Grupę rugsėjo 6 lydėsiu aš pats - norintiems galėsiu nu
pirkti automobilius. Smulkesnių žinių teirautis čia 
žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

MASKELL INSURANCE
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 RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Sovietinėje...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

liningrado uoste laivai buvo 
išplaukę į atvirą jūrą galimam 
Gdansko puolimui. Tuo metu 
Baltijos jūroje buvo didelė 
audra. Dėl jos daug laivų susi
grūdo ir daužėsi vieni į kitus. 
Keletas iš jų buvo prakiurdin
ti, žuvo daug jūreivių ir karei
vių. Gdansko “šturmas” nepa
vyko . . .

Mobilizuoja studentus
Lygiai taip pat Afganista

ne žūsta daug kareivių. Per tre
jus metus, kaip sako patys pa
reigūnai (aišku, ne “darbo liau
džiai”) žuvo ir buvo sužeista 
iki 30% kariuomenės. Karinė 
vadovybė nusprendė, kad tie 
didžiuliai nuostoliai įvyko 
dėl blogai paruoštų desanti
ninkų ir dėl patirties stokos. 
Todėl nutarta imtis naujų prie
monių.

Pradėti imti į armiją studen
tai iš visų aukštųjų Lietuvos 
mokyklų (išskyrus Medicinos 
institutą ir Žemės ūkio aka
demiją). Latvijoje bus palie
kami tęsti mokslus tik vienos 
aukštosios mokyklos studen
tai. Estijoje — nė vienos. Ši
taip labiausiai pasaulyje mi
litarizuota valstybė dar labiau 
stiprins savo karines pajėgas 
ir prievartaus jaunus žmones.

O norint suvaidinti, kad jau
nuoliai “šu džiaugsmu” eina j 
armiją, įsakyta visose aukšto
siose mokyklose, techniku
muose ir net gamyklose į ka
riuomenę siunčiamiems rek
rūtams organizuoti “palydas”. 
Bet ir šios valdiškos palydos 
nepajėgia sužadinti išeinan
tiems į okupantų armiją jokio 
džiaugsmo.

K. Žigimantas

TORONTO
Prisidėdami prie mielos Ma

rijos Tamulaitienės liūdesio, 
jos broliui Lietuvoje mirus, 
skiriame “Tėviškės žiburiams” 
$10. Pagerbdami mielos Onu
tės Juodikienės mamytę a.a. 
Barborą, aukojame “Tėviškės 
žiburiams” taip pat $10.

V.M. Miceika
“Atžalyno” grupė, dalyva

vusi folkloriniame festivalyje 
Švedijoje, grįžo Kanadon. Išvy
ka visais atžvilgiais buvo sėk
minga. Jos kelionės įspūdžiai 
ir nuotraukos spaudoje pasiro
dys vėliau.

“The Toronto Star” 1984.VIII. 
9 kultūrinių renginių skyriuje 
išspausdino trumpą, bet nevi
sai tikslią informaciją apie 
kongreso operą “Dux Magnus” 
bei jos premjerą Toronte.

Pastebėtos klaidos. “TŽ” 
1984 m. 30 nr. išspausdintame 
Anatolijaus Kairio straipsnyje 
apie poetės K. Grigaitytės “Ty
los dovaną” pažymėta, kad tas 
poezijos rinkinys premijuo
tas Rašytojų draugijos. Tai 
klaida, atsiradusi “TŽ” redak
cijoje. Minėtoji autorė yra ga
vusi Lietuvių rašytojų draugi
jos premiją už kitą rinkinį 
prieš keletą metų. Už klaidą 
atsiprašome visus paliestuo
sius ir skaitytojus. — “TŽ” 30 
nr. kazimierinio kongreso au
kotojų sąraše išspausdinta, 
kad A. Danaitis iš Otavos pa
aukojo $50; turi būti J.V. Da
nys.

Dr. Romas Vaštokas, Trento universiteto profesorius, yra iš
rinktas liberalų partijos kandidatu Hastings-Frontenac rin
kiminėje apylinkėje į Kanados parlamentą, kurio rinkimai įvyks 
1984 m. rugsėjo 4 d. Jis yra žinomas kaip aktyvus visuomenininkas 
ir kultūrininkas ne tik Toronto lietuvių bendruomenės veikloje, 
bet ir kanadiečių rinkiminėje apylinkėje, kurioje 1980 m. vasario 
18 d. rinkimus pralaimėjo tik 1000 balsų skirtumu.

Dr. R. Vaštoko rinkiminiam vajui paremti sudarytas 
specialus lietuvių komitetas Toronte, kuris šiuo pranešimu 
kreipiasi į visus Kanados lietuvius ir prašo piniginės paramos. 
Reikalinga $10,000 finansinė pagalba, ir šiuo tikslu komitetas 
skelbia piniginės rinkliavos vajų sekančiomis sąlygomis:

1. Kiekvienas rėmėjas-aukotojas už įmokėtą įnašą į fondą po 
rinkimų gaus oficialų pakvitavimą iš liberalų partijos įstaigos, 
pagal kurį turės teisę atsiskaityti iš pajamų mokesčių iki $500 
Federal Political Contribution Tax Credit: 75% įnašo iki $100, 
50% už sekantį įnašą iki $450 ir 33‘/3% už sekantį įnašą virš $550. 
Pavyzdžiui, įmokėjusieji į fondą $100 atgaus $75 ir tik $25 bus rin
kiminė auka.

2. Įnašai į fondą priimami asmeniškai lietuvių kredito 
kooperatyvuose, kuriuose yra atidarytos Romo Vaštoko Fondo 
vardu sąskaitos: “Paramos” kredito kooperatyve s-tos nr. 7648, 
Prisikėlimo parapijos kredito koop. s-tos nr. 4797, “Talkos” kre
dito kooperatyve Hamiltone s-tos nr. 3738.

3. Iš Toronto ir kitų tolimesnių vietovių čekius, išrašytus 
Romo Vaštoko Fondo vardu, malonėkite siųsti komiteto iždinin
kui šiuo adresu: J. Varanavičius, 555 Willard avė., Toronto, Ont. 
M6S 3S1. Informacijų reikalu kreiptis į iždininką minėtu adresu 
arba telefonu (416) 763-3957.

4. Labai svarbus aukotojų tikslus adresas: pilnas vardas ir 
pavardė, namo ir buto numeris, gatvės pavadinimas, miestas, pro
vincija ir pašto kodo numeris. Šiais adresais bus išrašytas ir 
pasiųstas liberalų partijos oficialus pakvitavimas. Mokėtojai 
kredito kooperatyvuose šiuos adresus privalo įrašyti depozitų 
lapeliuose ir siuntėjai paštu — prie čekio pridėti atitinkamą 
lapelį. Neaiškus ir netikslus adresas gali sutrukdyti pakvitavimo 
išsiuntimą.

5. Aukos bus priimamos iki š.m. rugsėjo 1 d., nes komitetas 
turi atsiskaityti su liberalų partijos įstaiga prieš rinkimus.

Fondo komitetas nuoširdžiai prašo visus lietuvius savo įna
šais įsijungti į šią rinkiminę akciją ir padėti išrinkti pirmą lietuvį 
į Kanados parlamentą. Prašome nedelsti, nes rinkiminis vajus 
jau vyksta, ir šiuo metu labai reikalinga finansinė parama.

Romo Vaštoko fondo komitetas

BALTIC EXPORTING CO.
Naujas adresas:

85 Coney Rd., Toronto, Ont. M8Z 2K7
Telefonas Savininkai
233-0405 S. ir F. Janavičiai

A.PGGMES
Real Estates Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

IM E S
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

te/. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario
* atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
* parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
* įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

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

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane st., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor 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

TWrQlirR INSURANCESU AliiOlirjn. 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

INSURANCC * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario v \ ____ _ __ _
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Dalyvaukime kongrese! FnAUJA LIETUVIŠKA OPERA MONTREAL
Šv. Kazimiero sukakties kon

gresas jau čia pat — rugsėjo 1 
ir 2 d.d. Jam parinktos puikios 
patalpos Toronto “Royal 
York” viešbutyje, programa 
jau paruošta ir paskelbta. 
Rengėjų komitetas padarė 
visa, ką galėjo, kad kongresas 
būtų sėkmingas ir turiningas. 
Dabar svarbu, kad išnuomotos 
salės būtų pilnos dalyvių. 
Jų bus iš įvairių kraštų, bet 
pagrindinė atrama turi būti 
kanadiečiai, ypač torontiečiai. 
Jeigu jų dalyvavimas bus silp
nas, negausus, nukentės ne tik 
rengėjai, bet ir visa Toronto 
lietuvių kolonija. Dalyvauki
me visi visose kongreso pro
gramos dalyse. Tai didelės 
svarbos renginys ne tik išei
vijai, bet ir Lietuvai. Reikia 
ypač gausaus dalyvavimo už
baigiamajame pokylyje (ban
kete), kurin pakviesti žymūs 
Kanados pareigūnai, kitatau
čiai veikėjai, vadovaujantys 
lietuvių visuomenės atstovai 
ir t.t. Šis pokylis nėra vien 
pramoga, bet ir baigminė kon
greso dalis, kurioje bus tar
tas išvadinis knogreso žodis. 
Bilietus pašoma įsigyti iš anks
to.

PAPILDOMOS KONGRESO 
ŽINIOS

Iškilmingos pamaldos — Šv. 
Mykolo katedroje (65 Bond St.) 
rugsėjo 2, sekmadienį, 1.15 
v.p.p. Kviečiamos dalyvauti ir 
organizacijų vėliavos. Kreip
tis į vėliavų koordinatorių 
tel. 533-7506 Toronte. Jungti
nio choro repeticija — rugpjū
čio 16, ketvirtadienį, 7.30 v.v., 
Prisikėlimo par. muzikos stu
dijoje. Generalinė repeticija 
— katedroje rugpjūčio 30, ket
virtadienį, 7.30 v.v.

Kunigų vienybės suvažia
vimo pamaldos — rugpjūčio 
30, ketvirtadienį, 6.30 v.v., 
Prisikėlimo šventovėje. Kon- 
celebruos vysk. V. Brizgys su 
dalyvaujančiais kunigais, pa
mokslų sakys vysk. A. Deksnys.

TORON T O"
Anapilio žinios

— Klebonas kun. J. Staškus, 
dvi savaites kapelionavęs Nerin
gos stovykloje, JAV-se, grįžo į sa
vo parapiją.

— Pamaldos Wasagoje sekma
dieniais—10 ir 11 v.r.

Klieriko E. Putrimo dijakona- 
to šventimai — š. m. rugsėjo 3, 
pirmadienį, 10 v.r.

— Bilietai į operą “Dux Mag
nus” ir kazimierinio kongreso 
užbaigos pokylį (banketą) įgau- 
nami sekmadieniais po Mišių pa
rapijos salėje arba pas Br. Gen
čių tel. 532-8531.

— Anapilio koncertinio piani
no vajui paaukojo' $25: K. Luko
šius; $10: J. J. Valiuliai, K. Priel- 
gauskaš, S. Jokūbaitis, S. S. Kry- 
ževičiai, A. G. Sprainaičiai; $5: 
J. Ranonis. i

— Mišios rugpjūčio 19, sekma
dienį, 10 v.r. — už a.a. Dovydą Gu- 
ją, 11 v.r. už a.a. Jurgį Dementa- 
vičių; Wasagoje 10 v.r. — už a.a. 
Vincą Kulį, 11 v.r. — už a.a. Ka
zimierą Andriukaitį.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas rugpjūčio 19 ir 26 

d.d., 9.45 v.r., laikys kun. P. Dilys.
— Svečias iš Australijos kun. 

Valdemaras Kosticenas grįžta 
rugpjūčio 17 d. Jis aplankė čia 
seserį Gigą Vymerienę, brolį, kun. 
L. Kosticeną Amerikoje ir rug
pjūčio 5 d. pasakė pamokslą Iš
ganytojo ev. liuteronų šventovė
je. Jis su šeima gyvena Varanos 
miestelyje, Queensland valstijoj 
Australijoje, kur kartais aptar
nauja liuteronus.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už ne

tikėtai suruoštą mūsų 20 metų 
vedybų sukakties pobūvį.

Ypatinga padėka G. Budrienei, 
G. Strimaitienei, V. Laurinavi
čienei ir G. Šimkienei už šio po
būvio suorganizavimą.

Ačiū visiems atvykusioms mūsų 
pasveikinti. Dėkojame už gražias 
dovanas, gėles ir vaišes.

Dar kartą visiems už viską nuo
širdžiai dėkojame.

L. ir D. Laurinavičiai

ARTI HIGH PARKO ir požemi
nio traukinio išnuomojami nerū- 
kantiem, negerentiem, ramaus 
būdo žmonėm vienas kambarys bei 
virtuvė ir du kambariai bei virtu
vė su baldais ar be baldų. Tel. 
762-1569 Toronte.
MISSISSAUGA-BRAMPTON. Jieš- 
kau moters saugoti 4 mėnesių ber
niuko dienos metu nuo rugsėjo iki 
birželio pabaigos. Gali būti atei
nanti arba mano namuose gyvenan
ti. Skambinti Vidai 279-8416.

Dalyvauti kviečiami ir visi ti
kintieji.

Kongreso vakaronei “Royal 
York” viešbutyje rugsėjo 1, 
šeštadienį, 8 v.v., programą 
rengia jaunimas, vadovauja
mas specialiai sudarytos komi
sijos, kuriai pirmininkauja 
stud. Edis Putrimas. Kviečia
mas dalyvauti jaunimas ir vy
resnio amžiaus tautiečiai.

Paruošiamieji operos dar
bai vykdomi su visu atsidėji
mu. Ji bus statoma Ryersono 
teatre (43 Gerrard St. E.) rug
sėjo 1, šeštadienį, 8 v.v., ir rug
sėjo 2, sekmadienį, 3 v.p.p. Jau 
daug bilietų parduota, bet dar 
daugiau reikia jų išplatinti, 
kad abu spektakliai būtų užpil
dyti. Silpnokai vyksta bilietų 
platinimas Amerikoje. Bilietų 
platinimu šiuo metu rūpinasi 
Bronius Genčius Toronte (tel. 
532-8531). Prašoma bilietus 
įsigyti iš anksto ir tuo paleng
vinti rengėjų darbą. Bilietų 
bus galima gauti ir kongreso 
metu “Royal York” viešbutyje, 
ir Ryersono teatre prie įėjimo. 
Vietų užteks visiems, nes bus 
du operos spektakliai.

Bilietus į pokylį prašoma 
įsigyti iš anksto, nes paskuti
nę dieną nebus gaunami. Juos 
platina operos bilietų pardavi
nėtojai parapijose po pamal
dų. Galima kreiptis ir telefo
nu 532-8531 (Br. Genčius To
ronte).

Informacija apie galimybes 
palikti automobilius netoli Šv. 
Mykolo katedros ir Ryersono 
teatro bus paskelbta sekan
čiame “TŽ” nr.

Norintieji gauti specialų paš
to antspaudą ant laiškų vokų 
prašomi palikti laiškus su paš
to ženklu Toronto lietuvių pa
rapijose arba Toronto Lietu
vių namuose (bus speciali dė
žutė). Tie laiškai bus nunešti į 
atitinkamą pašto įstaigą, kuri 
turi pagaminusi specialų Šv. 
Kazimiero sukakties kongreso 
antspaudą anglų ir prancūzų 
kalbomis. Inf.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Autobusai į naujai paskirto 

vyskupo P. Baltakio, OFM, kon
sekraciją rugsėjo 14 d., Portlen
do katedroje, jau užpildyti. Jei 
atsirastų vienas kitas norintis 
vykti, prašom paskambinti į kle
boniją ir palikti telefoną. Užsi
registravę prašomi sumokėti ke
lionės išlaidas iki rugpjūčio 31 d.

— Pasibaigus vasaros stovyk
loms, Prisikėlimo par. stovykla
vietėje Mišių nebus.

— Susituokė: Bronius Baronai
tis su Daina Jurevičiūte; Laimis 
Andrulis su Rūta Vaitkutė.

— Choro repeticija pasiruoši
mui šv. Kazimiero iškilmėms — 
rugpjūčio 16 d., 7.30 v.v., muzikos 
kambaryje.

— Šv. Kazimiero sukakties kon
gresas bus užbaigtas pokyliu (ban
ketu) rugsėjo 2, sekmadienį, 7 v.v., 
“Royal York” viešbutyje. Bilie
tus prašoma įsigyti iš anksto. Or
ganizatoriams svarbu žinoti daly
vių skaičių.

— “Dux Magnus” operos bilietai 
gaunami parapijos salėje sekma
dieniais po Mišių.

— Pasaulio lietuvių kunigų su
važiavimas įvyks “Royal York” 
viešbutyje rugpjūčio 30 d. Užbai
gos Mišios bus Prisikėlimo šven
tovėje, koncelebruojant liet, vys
kupams ir visiems kunigams, rug
pjūčio 30 d., 6.30 v. vakaro.

— Parapijai aukojo: O Juodikie
nė $300, A. V. Lukai $200, E. Ažu- 
balienė $100; po $50: P. A. Grigai, 
J. B. Masiliauskai, M. Vilčiaus- 
kaitė, V. Žakas, U. Žilinskienė.'

— Mišios rugpjūčio 19, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Salomė
ja Čepurnienę, 9.30 v.r. — už a.a. 
Oną ir Stasį Leskauskus, 10.15 v.r. 
— už a.a. Izabelę Maniuškienę, ir 
Julių Puodžiuką, 11.30 v.r. — už pa
rapiją, 8.30 v.v. — padėkos inten
cija.

Kazimierinio kongreso pa
maldų jungtinio choro repe
ticija — rugpjūčio 16, ketvir
tadienį, 7.30 v.v., Prisikėlimo 
par. muzikos studijoje. Visi 
choristai iš Toronto ir kitų vie
tovių prašomi dalyvauti. Vado
vauja sol. V. Verikaitis.

Dail. Ada Korsakaitė-Sutku- 
vienė yra sukūrusi kazimie- 
rinei operai “Dux Magnus” de
koracijų eskizus. Pagal juos 
šiuo metu ji tapo reikiamo dy
džio originalias tos operos de
koracijas, kurias publika ma
tys kazimierinės operos sukak
tuviniuose spektakliuose rug
sėjo 1 ir 2 d. Toronte religinio 
kongreso metu.

sukurta Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukakčiai, statoma 
š. m. rugsėjo 1 ir 2 dienomis Toronte 

(Ryersono teatre, 43 Gerrard St. E.).
Bus du spektakliai: rugsėjo 1, šeštadienį, 8 valandą vakaro;

rugsėjo 2, sekmadienį, 3 valandą po pietų
Libreto autorius - poetas Kazys Bradūnas, muzikos - kompozitorius Darius Lapinskas.

BILIETUS prašome įsigyti iš 
anksto: Kanadoje — pas V. 
Tasecką (3380 Galena Ores., 
Mississauga, Ont. L5A 3L8; 
tel. 416-279-0363); JAV-se — 
Čikagoje N. J. Vaznelių par
duotuvėje (Gifts International, 
Ine., 2501 W. 71 St., Chicago IL;

Po operos rugsėjo 2, sekmadienį, 7 v.v., “Royal York” viešbutyje bus

Sv. Kazimiero sukakties kongreso 
užbaigos pokylis (banketas).

Kaina vienam asmeniui — $25 (kan.). Bilietai gaunami pas operos bilietų platintojus. Juos prašome
įsigyti iš anksto. Visus tautiečius maloniai kviečiame dalyvauti.

Organizacinis šv. Kazimiero sukakties kongreso komitetas MOKA UŽ: 
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ........................12 %
Terminuotus indėlius:

1 metų .............   11.25%
180-364 d................  10.75%
120-179 d................  10.25%
30-119 d................ 9.75%

Trumpalaikius indėlius
už $20,000 ar daugiau 

Taupomosios sąskaitos:
specialios.................. 8.25%
su drauda .................. 8 %

Čekių sąskaitos: ............... 5 %

Kviečiame dalyvauti v

BALTIEČIŲ JAUNIMO
KONGRESE š.m. rugpjūčio 16 -19 d.d., 

Barrie, Ontario, latvių 
stovyklavietėje “Saulainė”

Ketvirtadienį, 2.00-6.00 vai. po pietų, DEMONSTRACIJA Toronte, 
Nathan Philips Square, City Hali — Prisimenant mūsų kalinius”

Penktadienio vakare — laužas, šeštadienio vakare — ŠOKIAI

Stovykloje bus: tinklinis, krepšinis, maudymasis, pirtis "sauna” t.t., baltiečių meno 
paroda, vyno ir alaus baras. Kalbėtojai: Kanados parlamento narys Jesse Flis (par
lamento Helsinkio grupės pirmininkas, dr. Juris Dreifelds, prof. Velio, Marga Sermat, 
dr. Linas Sidrys, prof. Tonu Farming. Dėl smulkesnės informacijos skambinti Nijolei Vytaitei 
769-4085 Toronte arba į Saulainę (705) 424-1118. A?en ė'ai

“Draugas” 1984.VII.28 laido
je išspausdino straipsnį “Šv. 
Kazimieras Toronte”. Jame ra
šoma apie Šv. Kazimiero su
kakties kongresą, kuriame da
lyvaus laisvojo pasaulio lie
tuviai. Apie operą rašoma:

Mūsų kultūros istorijoje tai 
pirmoji religinė opera. Ir tai 
žadina lietuviškąją ambiciją, 
jog čia neatsiliekame nuo šios 
dienos prancūzų, lenkų ir 
vengrų, patraukiančių dėmesį 
savo religinėmis operomis. Iš 
tikrųjų tai milžiniškas kongre
so užmojis ir stambus indėlis 
mūsų muzikinėn kultūron. Jis 
liudija kazimierinių metų pla
nuotojų, ypač šio kongreso or
ganizacinio komiteto pirmi
ninko dr. Juozo Sungailos ir vi
sų talkininkų, kūrybinio anga
žavimosi drąsą ir polėkį. Juk 
sukurti ir pastatyti visai nau
ją ir lietuvišką operą išeiviš- 
kose sąlygose tai beveik kazi
mierinių metų stebuklas, ži
nant, kiek turi tam laiko ir dar
bo pašvęsti libreto ir muzikos 
autoriai, ir solistai, ir choris
tai, ir dekoratorė, rūbų siuvė
jai ir kt. O kur dar visa operos 
orkestracija, visas orkestras, 
visos repeticijos, kai kompozi
toriui, dirigentui ir spektak
lių meniniam vadovui, o taipgi 
Kanadoj ir Amerikoj gyvenan
tiems solistams reikia skrai
džioti ir važiuoti vieniems pas 
kitus bendroms repeticijoms. 
O prieš akis dar pati finalinė 
paruoša ir generalinių repeti
cijų įtampa!

Visa tai turint minty, nuo 
operos iniciatorių ir jos atli
kėjų neturėtų atsilikti ir visa
da dideliam ryžtui palanki mū
sų publika. Tai bendras ambi
cingas Kanados ir Amerikos 
lietuvių reikalas. Todėl abie
jose Didžiųjų ežerų pusėse 
šių metų Darbo dienos savait
galis tebūna skirtas nuvyki
mui į Torontą, į kazimierinių 
metų manifestacinį ir kūrybin
gą lietuvių kongresą ir į ka
zimierinės operos “Dux Mag
nus” premjerą, nes, kaip atro
do, tai vienintelė proga ją pa
matyti ir išgirsti. k.brd.

tel. 471-1424); Niujorke Reli
ginės lietuvių katalikų šalpos 
įstaigoje (Lithuanian Catholic 
Religious Aid, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207; tel. 
212-647-2434); Klivlande 
— Dievo Motinos parapijoje 
(18022 Neff Rd., Cleveland,

Telefonu gauta žinia, kad š. 
m. rugpjūčio 12 d., 3 v.p.p., po 
neilgos ligos mirė uolus “Tė
viškės žiburių” ir kitų laikraš
čių bendradarbis a. a. Pranas 
Naujokaitis JAV-se. Laidotu
vės — rugpjūčio 16 d. iš lietu
vių Šv. Kazimiero šventovės 
Patersone, NJ. Velionis buvo 
rašytojas, literatūros istori
kas, naujų knygų vertintojas. 
Pastaruoju metu jau negalė
jo skaityti dėl susilpnėjusių 
akių, tad žmona skaitydavo į 
garsinę juostelę, o velionis 
klausydavo ir diktuodavo re
cenzijas. Paskutinė jo recen
zija — Alės Rūtos romano “Pir
mieji svetur”. Ji gauta “TŽ” re
dakcijoje, bet dar neišspaus
dinta. Likusiems šeimos na
riams reiškiame gilią užuo
jautą.

7
Kunigų vienybės suvažiavi

mas, kuriame dalyvaus kuni
gai iš įvairių kraštų, įvyks rug
pjūčio 30, ketvirtadienį, 9.30 
v.r., “Royal York” viešbutyje. 
Visi kanadiečiai kunigai pa
kviesti jame dalyvauti.

Teologijos studentas Edis 
Putrimas bus šventinamas di- 
jakonu š. m. rugsėjo 3, pirma
dienį, 10 v.r., Lietuvos kanki
nių šventovėje. Apeigas atliks 
vysk. A. Deksnys, dalyvaujant 
kunigams, giminėms ir lietu
vių visuomenei.

Tarptautinis komitetas čekų 
ir slovakų laisvei ginti rengia 
demonstraciją rugpjūčio 21, 
antradienį, 8 v.v., Nathan Phil
lips aikštėje ir kviečia daly
vauti lietuvius — atsiųsti at
stovus su savo krašto vėliava ir 
palyda, pasipuošusia tauti
niais drabužiais.

Pagerbdami a.a. Mariją Ga- 
čionienę, paaukojo “Tėviškės 
žiburiams”: dr. Aleksas ir Al
dona Valadkos, Stasys ir Aldo
na Grigaliūnai — $15.

Onos Juodikienės motinai 
a.a. Barborai Štendelienei mi
rus, vietoje gėlių paaukojo 
“Tėviškės Žiburiams” po $20: 
J. ir D. Kaunaitės, Timukų šei
ma.

OH 44119; tel. 216-531-4263);
Filadelfijoje pas E. Binkį 
(209 Yellow Stone Rd., Ply
mouth Meeting, PA 19462; tel. 
215-828-1150).

Bilietų kainos į operą: $15, 
$20, $22, $25 (kanadiškais).

A.a. muzikas Adolfas Narbu
tas, 71 m., mirė 1984.VI.25 San
ta Monikoje, Kalifornijoje. 
Nuo 1947 iki 1950 metų jis gy
veno Kanadoje. Atlikęs darbo 
sutartį, 1948 m. apsigyveno 
Toronte. Vargoninkavo Šv. Jo
no Kr. parapijoje, vadovavo 
vyrų ir mišriems chorams, kon
certavo įvairiose vietovėse 
švenčių bei iškilmių progo
mis. 1950 m. vedė Danutę Sa
baliauskaitę ir persikėlė į 
Los Angeles, kur vargoninkavo 
lietuvių Šv. Kazimiero para
pijoje bei reiškėsi muzikinia
me vietos gyvenime. Pagausė
jus šeimai, perėjo į pelninges
nį darbą. Palaidotas iš Šv. Joa
nos Arkietės šventovės Forest 
Lawn kapinėse.

Laimis Andrulis ir Rūta Vait
kutė susituokė rugpjūčio 11 
d. Prisikėlimo šventovėje, gau
siai dalyvaujant giminėms, bi
čiuliams, pažįstamiems iš Ka
nados ir JAV. Mišias koncele- 
bravo bei jungtuvių apeigas 
atliko kun. Aug. Simanavičius, 
OFM, ir kun. J. Staškus (pasa
kė pamokslą). Solo giedojo R. 
Strimaitis, akompanavo J. Go- 
vėdas. Vestuvinė puota buvo 
suruošta Lietuvių namų salė
je, kur dalyvavo per 300 vieš
nių bei svečių. Visi gėrėjosi 
lietuviškais vestuvių papro
čiais. Pranešėjo pareigas vi
sur lietuvių kalba sklandžiai 
atliko stud. Morkus Sungaila. 
Abu jaunavedžiai, buvę “Atža
lyno” šokėjai, gavo daug svei
kinimų iš Lietuvos, Kanados, 
JAV. Sveikintojų eilėje buvo ir 
“Atžalyno” tėvų komiteto at
stovas bei Lietuvių namų val
dybos pirm. V. Dauginis, įtei
kęs ir dovaną dail. Tamošai
čių meno leidinį. Abiejų su
tuoktinių tėvai savo kalbose 
džiaugėsi šiomis lietuviško
mis vedybomis ir linkėjo jiems 
geriausios sėkmės. Giminių 
vardu humoristiškai kalbėjo 
R. Žiūraitienė, jn. Visiems nuo
širdžiai padėkojo jaunavedys 
Laimis Andrulis. Jis yra bai
gęs miškininkystės fakulte
tą, o jo Rūta — Ryersono po
litechnikos institutą.

Operos sol. Gina Čapkauskie- 
nė šią vasarą yra labai užsiėmu
si. Daugiausia laiko praleidžia 
kazimierinės operos “Dux Mag
nus” repeticijose. Muz. D. Lapins
kas specialiai jos balsui parašė 
vieną operos partiją. Šalia to, 
rugpjūčio 11-11? d.d. pas pranciš
konus Kennebunkporte turės du 
koncertus vasarotojams. Akompa
nuos Vytenis Vasyliūnas. Po to 
vyks į Torontą ruoštis operai ir 
vėliau operos reikalais vyks į Či
kagą.

Kanados kariuomenės majoras 
Laisvydas Baršauskas su savo 
jauna lietuviška šeima ilgesniam

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. LB.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

'fflflM MONTREALIO LIETUVIŲ
11 Am kredito unija____

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 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

DIDELĖ NUOLAIDA vertikalinėm 
langų užuolaidom. Teirautis tele
fonu 626-5977, Oakvillės apylin
kėje — 827-3446 vakarais ir savait
galiais.

IŠNUOMUOJAMAS KAMBARYS 
su virtuve Ossington-Davenport 
rajone. Geras susisiekimas, pato
gioje vietoje prie universiteto ir 
kolegijų. Pageidaujama studento 
arba studentės. Skambinti vaka
rais tel. 656-6167 Toronte.

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.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBELIAI
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. 
(vairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009. Adresas: 
710 Annette St., Toronto, Ont„ vienas 
blokas į rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir 
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 762-6128 Toronte.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu 

laikui įsikūrė V. Vokietijoje.
Pedagogės Audronė Jonelytė 

ir Audra Žurkevičiūtė išskrido 
dviejų savaičių atostogų į Meksi
ką.

Jonas Jurkštas, 80 metų amžiaus, 
mirė liepos 27 d. Palaidotas iš 
AV šventovės rugpjūčio 1 d. Cote 
dės Neiges kapinėse. Liūdi žmona 
Regina, du broliai, sesuo ir kiti 
giminės.

William Kalinauskas, 70 metų 
amžiaus, mirė liepos 31 d. Palai
dotas iš Šv. Kazimiero šventovės 
Cote dės Neiges kapinėse. Liko nu
liūdę trys broliai, sesuo ir kiti 
giminės. B.S.

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

DUODA 
PASKOLAS:

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

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

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

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

NATŪRALUS BIČIŲ MEDUS! Už
sakymai priimami iki š. m. rugsėjo 
15 d. nuo 4 iki 30 svarų. Tel. 534-6803 
-822-6651.

HAMILTONO LIETUVIŲ PENSI
NINKŲ pastate “Rambynas” dar 
yra laisvų vieno miegamojo butų 
po $340-350, įskaitant šildymą ir 
elektrą. Adresas: 1880 Main Street, 
West, Hamilton, Ont. L8S 4P8. Tel. 
1 - 416 - 526-8281.

PRIŽIŪRĖTI DVEJŲ METŲ BER
NIUKUI Scarborough rąjone jieš- 
kau vyresnio amžiaus moters, ga
linčios gyventi mūsų namuose arba 
ateinančios. Skambinti nuo penk
tadienio iki sekmadienio tel. 
286-1231 Toronte.

J IEŠKAU GYVENIMO DRAUGO. 
Esu 48 m. amžiaus lietuvė, baigusi 
mokslus, ramaus būdo ir vieniša. 
Norėčiau susipažinti ir rimtai su
sirašinėti su savo amžiaus ar vyres
niu ramaus būdo vyriškiu. Rašyti 
“Tėviškės žiburių” adresu, ant voko 
pažymint “Danai”.

WILLOWDALE-YONGE IR FINCH 
rąjone, netoli požeminio traukinio, 
York universiteto ir Seneca Col
lege, išnuomojamas pirmame aukš
te pilnai apstatytas kambarys su 
pilnomis virtuvės naudojimo privi
legijomis ir atskiru šaldytuvu. Yra 
vieta automobiliui. Pageidaujama 
nerūkanti moteris arba studentė. 
Skambinti tel. 416 - 221-9648 To
ronte.

EUROPEAN 
CATERING

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


