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Vėliavos už vartų
Pradedant Helsinkio akto peržiūros konferenciją 

Otavoje, ant aukštų stiebų buvo iškeltos 35-kių dalyvau
jančių valstybių vėliavos, skelbiančios, kad šioje vietoje 
rūpinamasi žmogaus teisių įgyvendinimu. Lietuva, Lat
vija ir Estija yra šalys, kur net elementariausios žmo
gaus teisės yra sutryptos, tačiau jų vėliavos nebuvo iš
keltos, nors tuo reikalu buvo teirautasi pas atitinkamą 
pareigūną. Gavus atsakymą, jog Baltijos kraštų vėliavų 
iškėlimas priklauso nuo vienbalsio konferencijoje daly
vaujančių valstybių sutikimo, buvo aišku, jog tai bevil
tiškas dalykas. Tada Kanados baltiečiai rado kitą išeitį 
— jie iškėlė savo vėliavas už konferencijos rūmų, už jų 
užtvaros netoli plevėsuojančių oficialių vėliavų. Lietu
vos, Latvijos ir Estijos valstybių vėliavas laikė ištisą die
ną savo rankose lietuvaitė, latvė ir estė. Kadangi tai bu
vo baltiečių demonstracijos diena (gegužės 8), tos ranko
se laikomos vėliavos atkreipė daugelio praeivių ir kon
ferencijos dalyvių dėmesį. Lietuvos vėliavą laikė ryž
tinga jauna studentė. Tai buvo simbolinis mostas, liudi
jantis žmogaus ir tautos teisių pažeidimus jos tėvų že
mėje. Lietuvos vėliava už konferencijos rūmų vartų ro
dė, kad jai nėra vietos laisvųjų tautų rūmuose.

TASAI simbolinis vėliavų protestas išreiškia da
bartinę Baltijos valstybių būklę. Jos tebėra Sovie
tų Sąjungos okupuotos, aneksuotos, jų gyventojai 
pavergti. Niekas iš ten negali dalyvauti tarptautinėse 

konferencijose kaip savo vyriausybės atstovas. Belieka 
išeivija, kuri taip pat negali atstovavimo titulu patekti 
į tokias tarpvalstybines konferencijas — ji paliekama su 
savo vėliavomis už vartų. Tai nėra lengva pozicija, tačiau 
reikšminga. Jinai įgalina laisvąją išeiviją belstis į kon
ferencijų vartus, posėdžių salių duris ir priminti pasau
liui, kad ištremtieji už vartų yra nuskriausti ir laukia 
skriaudos atitaisymo. Taip įvyko ir su šia Helsinkio akto 
peržiūros konferencija Otavoje. Likę už vartų baltiečiai 
demonstravo gatvėse, įteikė atitinkamus raštus dalyvau
jančioms delegacijoms, informavo jas žodžiu, įrengė 
specialų informacijos centrą netoliese esančiame vieš
butyje drauge su kitų pavergtų tautų organizacijomis. 
Darbavosi bene visų mūsų veiksnių atstovai, ypač Kana
dos Lietuvių Bendruomenės visuomeninių reikalų 7 
sija, Lietuvių informacijos centras Niujorke, VLIKo ir 
PLB valdybos atstovai. Jų visų pastangos pasiekė tiek, 
kad JAV delegacijos pirmininkas R. Schifteris viešoje 
savo kalboje konferencijos posėdyje iškėlė žmogaus tei
sių pažeidimus sovietų okupuotoje Lietuvoje. Tai buvo 
nemažas laimėjimas.

IKI ŠIOL mūsų visuomenė, besirūpindama įvairiais 
reikalais bei renginiais, galbūt per mažai kreipė 
dėmesio į politinio pobūdžio žygius, palikdama 
juos veiksnių viršūnėm. Pastarosios be aktyvaus visuome

nės dalyvavimo irgi negali visko atlikti. Pvz. demonstra
cijų atveju gausus visuomenės dalyvavimas yra būtinas. 
Be to, pastebėkim, kad prasidėjo stiprus baltiečių puo
limas iš Maskvos ir jai talkinančių grupių. Jis vyksta įvai
riais būdais: diplomatiniu spaudimu į atitinkamų kraš
tų vyriausybes, TEaro nusikaltėlių jieškojimu, televizinė
mis bei radijo programomis, spauda, atskirais leidiniais. 
Maskva, matyt, netekusi kantrybės dėl išeivijos veiklos, 
siekia ją sukompromituoti, pakirsti jos įtaką ir tuo bū
du ją “nuraminti”. Tokios būklės akivaizdoje ir mūsų 
veiksniai, ir organizacijos turėtų sustiprinti savo bud
rumą bei išplėsti politinę veiklą. To ypač reikia Kana
doje, kur politinėje srityje reiškiasi tiktai keletas mūsų 
tautiečių. Atėjo laikas praplėsti KLB visuomeninių rei
kalų komisiją, sudaryti jos padalinius apylinkėse, nes 
ir ten reiškiasi mums nepalankios nuotaikos ryšium su 
spaudoje išpūstu karo nusikaltėlių jieškojimu. Taip pat 
ir visa bendruomenė turėtų ateiti į talką lėšomis bei 
aktyviau reaguoti į pasitaikančius išpuolius prieš lie
tuvius spaudoje, televizijoje ir kitur.

Pasaulio įvykiai
LIBANO SOSTINĘ BEIRUTĄ VĖL NUSIAUBĖ PILIETINIO 
KARO veiksmai, šį kartą palietę dvi mahometonų grupes: šiitų 
miliciją ir palestiniečius trijose stovyklose. Sabros ir Šatilos 
stovyklos jau yra pagarsėjusios krikščionių milicininkų įvyk
dytomis masinėmis žudynėmis. Šiitų milicininkai dabar nori 
susidoroti su į stovyklas vėl grįžusiomis palestiniečių PLO gru
pėmis. Jos yra suskilusios, bet vienybę vėl atstatė šiitų milicijos 
puolimai. Per savaitę laiko susišaudymuose žuvo 338 asmenys, 
buvo sužeista beveik 1.500. Krikščionių apgyventoje Libano da
lyje sprogo gatvėje pastatytas automobilis su dinamitu, išrau
sęs aštuonių metrų pločio duobę, nugriovęs artimesnių pastatų 
sienas, sunaikinęs mokyklos vaikus vežusį autobusą. Sprogime

TELEFONU IS OTAVOS

Helsinkio akto peržiūros konferencija
Paminėti sovietų persekiojami lietuviai ir Baltijos valstybės

J. V. DANYS
Šioje konferencijoje vengia

ma minėti asmenų pavardes. 
Britanijos ir Kanados atstovai 
savo kalbose suminėjo po tris 
sovietų persekiojamus asme
nis, bet tokius, kurie minimi 
spaudoje jau kelinti metai, 
būtent Sacharovas, Ščiarans- 
kis.

Vakariečių pareiškimai
Gegužės 15 d. JAV delegaci

jos pirmininkas R. Schifteris 
kalbėjo apie žodžio bei rašto 
laisvę ir savo kalbos priede 
pateikė 160 sovietų persekio
jamų asmenų sąrašą. Gegužės 
17 d. JAV-bių atstovas kalbėjo 
apie religijos būklę Sov. Są
jungoje ir Čekoslovakijoje. 
Raštiškame priede pateikė 39 
pavardes įkalintų dvasiškių 
įvairių tautybių ir religijų. 
Jų tarpe yra paminėti ir lie
tuviai: kun. J. K. Matulionis, 

kun. S. Tamkevičius ir kun. A. 
Svarinskas.

Kitos valstybės taip pat pa
sisakė šiuo klausimu. Stipriau
sias buvo- Britanijos atstovo 
pareiškimas, bet pavardės ja
me nebuvo suminėtos. Kana
dos ambasadorius Jay savo 
pareiškime, kuris buvo išda
lintas spaudos atstovams, įra
šyti šie žodžiai: “Daug, iš tik
rųjų per daug drąsių bei prin
cipus gerbiančių asmenų Sov. 
Sąjungoje ir keliose kitose 
čia dalyvaujančiose valstybė
se yra sistemingai persekio
jama, areštuojama, teisiama, 
įkalinama arba siunčiama į 
tremtį ilgiems metams.”

Sovietai teisinasi
Sovietai atsisako svarstyti 

pavienius atvejus. Pasak JAV 
atstovo R. Schifterio, sovie
tai sakosi tam neturį įgalio
jimų. Kiti aukšti sovietų par-

Baltiečiai demonstruoja 1985 metų gegužės 8 dieną Kanados sostinėje Otavoje, kur vyksta Helsinkio akto per
žiūros konferencija, reikalaudami nepriklausomybės savo tėvynėm ir žmogaus teisių gerbimo Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠIMAS IS ŠVEDIJOS

Naujos pogrindžio vienetas "Brolybė"
Estijoje įsisteigė tautinio pasipriešinimo sąjūdis ir išleido pirmąjį pogrindžio leidinį, 

kuris jau pasiekė Švediją

Gana trumpas Andropovo 
valdžios laikotarpis pasižymė
jo priespaudos sugriežtėjimu 
ne tik Lietuvoje, bet ir kitose 
Baltijos respublikose. Kaip 
paprastai, priespauda suke
lia ir naują pasipriešinimą. 
Tai patvirtina Vakaruose gau
tos žinios iš Estijos.

1983 m. buvo suimti ir nuteis
ti teisių gynėjai Lagle Parėk, 
Enas Tartas ir kiti. Tačiau į 
suimtųjų vietą stojo kiti tauti
nio pasipriešinimo kovotojai. 
Iškilo nauja estų jaunimo slap
ta organizacija, siekianti Esti
jos išsivadavimo.

Veikia nuo 1983 metų
Tų pačių 1983 m. pabaigoje 

susidarė estų tautinio soli
darumo grupė, pasivadinusi 
“Brolybe”. Ji pasiuntė kreipi
mąsi į Stockholmo konferenci
ją ir pradėjo leisti savo perio
dinį leidinį “Brolybė” (Veljes- 
to). Savo kreipimesi “Broly
bės” grupė pažymėjo, kad ją su- 

eigūnai tvirtina, kad tai Sov. 
Sąjungos vidaus reikalas, į 
kuriuos kiti neturi kištis.

JAV-bių delegacijos dviem 
atvejais suminėtos pavardės 
konferencijoje smarkiai suer
zino sovietų delegaciją. Pas
taroji tvirtina, kad visa tai 
paremta melu bei šmeižtu. 
Tai esą gali pakenkti konfe
rencijos sėkmei.

Sovietų delegacija savo pa
reiškimų spaudai neduoda. Iš
imtis - įžanginė jų atstovo 
kalba. Gegužės 20 d. betgi so
vietinės delegacijos pirm. V. 
Sofinsky turėjo pasikalbėjimą 
su keletu spaudos atstovų. Ja
me kaltino jis JAV-bes me
lu bei klaidinga informacija. 
Uždaruose posėdžiuose sovie
tų delegacija, komentuodama 
JAV-bių atstovo pareiškimą, 
suminėjo dvi pavardes kaip 
pavyzdį klaidingos amerikie
čių informacijos. Gegužės 20 
d. ji pareiškė, kad Beginąs 
buvo nubaustas ne už hebrajų 
kalbos ir religijos mokymą, 
bet už tai, kad tai darė be 
valdžios leidimo. Gegužės 21 
d. ji aiškino, kad kun. A. 
Svarinskas nubaustas ne už 
religinę veiklą, bet už daly
vavimą grupėje, kuri nužudė 
21 asmenį.

JAV-bių atstovas R. Schif
teris pastebėjo: jei kun. A. 
Svarinskas surištas su žu
dynėmis, tai turėjo būti kal
tinamas pagal skirtingą bau- 

(Nukelta į 5-tą psl.) 

daro estai, kurie save laiko 
Estijos respublikos piliečiais, 
nes jie vadovauj įsi 1937 m. 
liepos 28 d. paskelbtąja Esti
jos konstitucija.

Sląptasis susiv'ij'iiiimas no
rėtų sutelkti visus, kurie sie
kia atstatyti nepriklausomą es
tų valstybę. Kovoje už Estijos 
išsivadavimą pabrėžiamas tė
vynėje gyvenančiųjų solida
rumas su užsienyje veikiančia 
Estijos diplomatine tarnyba 
ir organizacijomis, kurios sie
kia to paties tikslo.

Estų “Brolybė” skelbia suda
riusi ypatingą komisiją tauti
nio paveldėjimo išsaugojimui 
ir kovai su nuožmiu rusinimu.

Slaptas laikraštis
Pirmame “Brolybės” nume

ryje pasisakoma už nebran
duolinės srities sudarymą šiau
rėje, kaip savo metu pasiūlė 
tuometinis Suomijos prezi
dentas Kekkonenas. Siūloma, 
kad nebranduolinė šiaurės sri
tis apimtų visą trijų Baltijos 
respublikų teritoriją, kurioje 
taip pat būtų įvesta tarptau
tinė priežiūra.

Kitame pareiškime teigia
ma, kad sovietinės valdžios už
simojimas įrengti didelį uos
tą netoli Talino ne tik žalin
gas estų tautiniams intere
sams, bet tiesiog nusikaltėliš
kas. Todėl užsienio šalių vy
riausybės raginamos šio uosto 
statybos neremti. Planuojamo 
didelio uosto įrengimas dar 
labiau sustiprintų rusų atei
vių antplūdį ir rusinimo pavo
jų Estijoje. Tuo klausimu už
sienio estai mažai informuoti. 
Vidaus ginčus sukėlė plintan
tys gandai, kad visos žinios 
apie naujojo uosto pavojus 
esanti tik provokacija.

Šiemet vasario 24 d., Esti
jos nepriklausomybės šventės 
proga, “Brolybė” paskelbė tuo 
klausimu dokumentinę me
džiagą, kuri neseniai pasiekė 
Stockholmą ir buvo išspaus
dinta čia išeinančiame estų 
savaitraštyje “Teataja”.

Čia rašoma apie naujas kom
partijos pastangas atremti 
“užsienio radijo ir išeivijos 
reakcinių bei klerikalinių 
sluoksnių skleidžiamą ideo
loginę diversiją”, pagerinti 
kultūrinių ryšių draugijos dar
bą, stiprinti visokeriopus ry
šius su rusų tauta.

Prieš rusinimą
“Brolybė” gerai supranta, 

kad tautinio estų pasipriešini
mo stiprėjimas savo ruožtu 

skatina naujas rusinimo prie
mones. Tas rusinimas vyksta 
nuo 1944 m., tačiau dabar jis 
aiškiau pabrėžiamas. Pavergė
jai mano, kad tuo būdu įvarys 
daugiau baimės, tačiau tai su
kelia priešingų padarinių. 
“Mums dar labiau aiškėja, kad 
mes turime bet kokia kaina 
stiprinti savo pasipriešinimą, 
kiek įstengiame kovoti už sa
vo tautos išlikimą”, rašoma 
estų pogrindžio leidinyje.

Ten pat teigiama, kad nieko 
gero negalima tikėtis iš rusų 
kolonijinio imperializmo. Tik 
akli nemato ir nesupranta, kas 
laukia estų ateinančiais me
tais. Tariamo marksistinio 
internacionalizmo priedanga 
vykdoma reakcingiausią ir ap
gaulingiausia rusinimo poli
tika.

Žodis užsieniui
Estų “Brolybė” sunkios pa

dėties akivaizdoje prašo savo 
tautiečius užsienyje daugiau 
remti Estijoje vykstančią tau
tinio pasipriešinimo kovą. Siū
lomos konkrečios priemonės. 
Estijos generalinis konsulas 
JAV-se prašomas pareikšti 
protestą Suomijos vyriausy
bei dėl jos bendradarbiavimo, 
statant Mūgos uostą prie Ta
lino. Pasaulio jaunimas ragi
namas nedalyvauti šią vasarą 
Maskvos festivalyje. Ypač es
tų užsienio jaunimas neturėtų 
dalyvauti festivalyje, kurio 
tikslas parodyti pritarimą Sov. 
Sąjungos politikai ir po Antro
jo pasaulinio karo įvykdytam 
Europos padalinimui. Estų de
legacija Maskvos festivaly
je neatstovaus nei savo tau
tai, nei jos jaunajai kartai, 
bet bus sudaryta iš komunis
tinės nomenklatūros atstovų 
bei verčiamų joje dalyvauti.

“Brolybė” sveikina Kopen
hagoje rengiamą Sov. Sąjun
gos teismą. Prašo jame iškel
ti Estijos pilietybės klausi
mą. Estai turi būti laikomi 
Estijos respublikos, bet ne 
Sov. Sąjungos piliečiais. Vi
suotinė žmogaus teisių dekla
racija draudžia prievartinį 
pilietybės suteikimą ar atė
mimą.

Estų pogrindžio leidinys dė
koja Amerikos prezidentui 
Reaganui irtiems kongreso na
riams, kurie pareiškė solida
rumą kalinamam estų teisių 
gynėjui Martui Nikiui. Taip 
pat dėkojama ir už estų pro
gramų perkėlimą iš “Laisvės” 
į “Laisvosios Europos” radiją.

Linb. 

žuvo apie 60 asmenų, buvo su
žeista apie 200. Visus labiau
siai suerzino visiškai betiks
lis penkiolikos vaikų žuvimas. 
Izraelis tris nelaisvėn pateku
sius savo karius iškeitė į 1.150 
kalėjimuose laikytų palesti
niečių ir libaniečių, nuteistų 
už terorizmą ir netgi izraelitų 
nužudymą. Pasikeitimą belais
viais suorganizavo tarptauti
nis Raudonasis Kryžius. Trys 
Izraelio kariai iš Damasko bu
vo atgabenti Ženevon, kur taip 
pat atskrido lėktuvas iš Izrae
lio su 394 kaliniais. Kiti 756 
kaliniai buvo paleisti vakari
nėje Jordano pakrantėje. Lig 
šiol Izraelio vyriausybė laiky
davosi principo nepaleisti ir 
nekeisti nuteistų teroristų. Ne
tikėtas pasikeitimas sukėlė ne
mažai triukšmo, nes šiuo metu 
yra teisiami 25 žydai teroris
tai, žudę arabus. Atrodo, byla 
bus užbaigta, o tada paskelb
tas bausmės dovanojimas.

Svečias Maskvoje
Kompartijos vadą M. Gorba

čiovą aplankė Indijos premje
ras R. Gandhi. Vizito metu bu
vo pasirašyta iki 2000 m. ga
liosianti prekybos sutartis, In
dijai parūpinsianti $1,16 bili
jono vertės kreditą, kuris bus 
panaudotas sovietų vykdo
miems planams Indijoje — 
elektros jėgainėms, naftai, 
akmens anglies kasykloms, ma
šinų gamyklai. R. Gandhi pa
brėžė, kad jis taipgi sieks pre
kybos ryšių sustiprinimo su 
JAV, atvykęs Vašingtonan pas 
prez. R. Reaganą. Maskvos Le
nino kalvų rajone viena aikštė 
buvo pavadinta Indiros Gandhi 
vardu, pagerbiant premjero R. 
Gandhi žuvusios motinos at
minimą.

Papildomi ginklai
Briuselyje posėdžiavo At

lanto sąjungos krašto apsau
gos ministerial. Šįkart buvo 
atkreiptas dėmesys į nebran
duolinius ginklus, kurių dide
lį pranašumą turi Varšuvos 
sąjunga. Esą karas gali kilti 
be branduolinių ginklų panau
dojimo ir jam reikia tinkamai 
pasiruošti. Atlanto sąjungos 
tankų skaičius bus padidin
tas 7%, prieštankinių ginklų 
— 40%, karo lėktuvų — 22%, 
pagrindinių karo laivų — 8%. 
Lėktuvams bus pastatyti 665 
angarai, padidintos munici- 
jos atsargos, sustiprinta ka
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Rašo kitas pogrindžio laikraštis okup. Lietuvoje

Kerštas šaukia kerštų
Karo nusikaltėlių jieškotojai ir visuomenės nuotaikos

Reforma ar revoliucija?
Prof. A. Maceina apie dabartinę išlaisvinimo teologiją 

Paskutinės valandos ir laidotuvės
A. a. generolo Stasio Raštikio mirtis Los Angeles mieste

Vieno teatro nuopelnai ir kartėliai
Los Angeles lietuvių dramos sambūrio sukakties iškilmė

Triraidė ruso knyga “M. L D.”
Sovietinio pareigūno atsiminimai, kuriuose minimi ir lietuviai

rinė parama Graikijai, Turki
jai ir Portugalijai. Šie planai 
bus įgyvendinti iki 2000 m.

Grąžino laiškus
Žurnalas “Reader’s Digest” 

pasauliniu mastu išjudino 
rašymą laiškų, reikalaujan
čių laisvės Gorkyje izoliuo
tam A. Sacharovui ir jo žmo
nai. JAV ambasadorius Jungti
nėse Tautose J. Sorzanas pats 
asmeniškai nugabeno sovietų 
atstovybėn 20.000 amerikie
čių laiškų, sudėtų į septynis 
pašto maišus. Palikta diplo
matinė nota JAV atstovybėn 
Jungtinėse Tautose buvo grą
žinta pašto pristatytu laišku, 
o amerikiečių laiškai — pašto 
siuntomis keturiose didelėse 
dėžėse. Vienon atskrido iš So
vietų Sąjungos su šeima išleis
ta Irina Kristi, kadaise turė
jusi artimus ryšius su A. Sacha
rovu. Jos pranešimu, jis dabar 
yra visiškai atskirtas Gorkyje 
— palaidotas gyvas. Negali nei 
gauti, nei siųsti laiškų. Iš Gor
kio išleidžiami tik kai kurie jo 
žmonos Jelenos Bonner laiškai.

Pikta reakcija
Floridoje pradėjo veikti 

antikomunistinė radijo stotis 
“Radio Marti”, nukreipta j 
klausytojus Kuboje. Jietųs is
panų kalba bus parūpinama ži
nių, kurių neduoda Kubos 
spauda ir radijas. Naujoji sto
tis tuojau pat susilaukė pik
tos F. Castro reakcijos, pro
testo Jungtinėms Tautoms. F. 
Castro valdžia nutraukė 1984 
m. gruodžio 14 d. sutartį, kuri 
būtų leidusi kasmet emigruoti 
20.000 kubiečių. Sustabdomas 
ir JAV gyvenančių kubiečių 
apsilankymas Kuboje, kuris iš 
tikrųjų bus nuostolingas dik
tatoriaus F. Castro režimui. 
Tie kubiečiai Kubon atvežda
vo jai labai reikalingų JAV do
lerių. Specialūs siųstuvai Ku
boje jau pradėjo trukdyti “Ra
dio Marti” laidas. Jų vadovai 
teisinasi, kad stoties darbas 
yra visiškai legalus, kad jiems 
terūpi objektyvi žinių atran
ka ir jų perdavimas. Prieš pat 
šį incidentą iš Kubos į tarptau
tinį Miamio orauostį atskrido 
11 politinių kalinių su šeimo
mis ir giminėmis. Tai buvo pir
mas politinių kalinių išleidi
mas 1984 m. gruodžio 14 d. su
tarties dėka, galintis tapti pa
skutiniu.
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Penkerių metų mirties sukaktis 
1980 metų birželio mėnesio 8 dieną mirė 

a.a. Irena Beresnevičiūtė-Jurkienė

Tikintieji Lietuvoje ir Lenkijoje
Lietuviai komunistai daug žiauresni persekiotojai už 
lenkų komunistus. Ar jie dėl to geresni komunistai?

Šv. Mišios už jos 
vėlę bus atnašauja
mos šių metų birže
lio mėnesio 8 dieną, 
9.30 valandą ryto, 
Prisikėlimo parapijos 
šventovėje Toronte. 
Maloniai prašome gi
mines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šv. 
Mišiose ir prisiminti 
a.a. Ireną savo mal
dose—

STEPAS VARANKA
Autoritetingas savaitraštis 

“The Economist” 1983 m. kele
tą kartų rašė apie R. Euro
pos tikinčiuosius. Viename 
straipsnyje buvo rašoma, kad 
popiežiaus “daliniai” prasi
skverbė pro ideologinę R. Eu
ropos sieną.

Nemažą audrą sukėlė Jono- 
Pauliaus II apsilankymas Aus
trijoje. Jo vizito proga Sov. 
Sąjungos spaudos agentūra 
TASS įrodinėjo, kad Vatika
nas stiprina ideologinę kovą 
su “socialistiniais” kraštais. 
Iki šiol K. Bendrija Čekoslo
vakijoje ir Vengrijoje, gali
ma sakyti, buvo nutildyta, — 
ten nebuvo jaučiama didesnė 
opozicija.

Ortodoksų Bendrija Sov. Są
jungoje bendradarbiauja su 
valdžia, tikėdama, kad iš to 
bus daugiau naudos. Ji ypač 
remia komunistų užsienio po
litiką.

Pastaruoju metu popiežiaus 
kelionės pradėjo rodyti pasi
keitimo ženklus, ypač jaunimo 
tarpe. Materialistinės dogmos 
pamatai pradėjo svyruoti.

Protestantiškoje R. Vokie
tijoje, baigiantis liuteronų 
suvažiavimui Dresdene, kur 
dalyvavo per 100.000 tikinčių
jų, kalbėtojai griežtai pa
smerkė komunistų diskrimina
ciją prieš katalikus. Didėjan
tis tikinčiųjų Bendrijos auto
ritetas R. Europos valstybėse 
kelia didelį susirūpinimą ko
munistų viršūnėse. Komunis
tinė spauda vis dažniau ir daž
niau kaltina popiežių, kad jis 
kišasi į politiką.

Lenkija
Dabartinės Lenkijos plotas 

yra 312.677 km2. Sienos ilgis
— 3538 km. Jūros pakraštys
— 524 km. Siena su Sov. Sąjun
ga — 1244 km. Gyventojų skai
čius pagal 1978 m. statistiką
— 35.000.000. Lenkija priėmė 
krikštą 966 m. Katalikai suda
ro 98%. Pagal pirmą gyventojų 
surašymą 1921 m., Lenkija tu
rėjo 24.000.000 gyventojų, ta
me skaičiuje buvo 33% kitų tau
tybių. Lenkijos K. Bendrija — 
tai lenkų tautinė tvirtovė. Ji 
turi didelę įtaką politiniame 
krašto gyvenime.

Skaičiai
Pagal 1981 m. duomenis, Len

kijoje buvo 20.288 katalikų 
kunigų, kurių 4380 vienuoliai, 
7.989 klierikai, 1333 broliukai- 
vienuoliai, 713 klierikai nau
jokai, 158 vienuoliai-broliukai 
naujokai ir 209 postulantai. 
Užsienio misijose dirba 855 
vienuoliai. Moterų vienuolių 
45-se vienuolynuose 1982 m. 
buvo 26.520. Nors komunistų 
priespauda yra nemaža, K. 
Bendrijos įtaka stiprėja ir di
dėja.

Lenkijoje šventovių ir dva
siškių skaičius dabar yra di
desnis, negu prieš II D. karą.

1938. XII. 31 Lenkijoje gyven
tojų buvo 34.849.000. Tada dva
siškių buvo tik 11.394, kurių 
1.740 vienuolių. Moterų vie
nuolių —15.725.

Dabartinėje Lenkijoje, vadi
namoje PRL (Polska Rzecz
pospolita Ludowa), 1981 m. 
buvo 27 vyskupijos ir 7.277 pa
rapijos, kurių skaičius 1982 m. 
padidėjo 68 naujom parapi
jom. Lenkijos K. Bendrija turi 
750.000 hektarų žemės, dau
giausia iš fundacijų ir paliki
mų.

Dvasiškių veikla
Misijų srityje veikliausi yra 

verbistai. Jėzuitai ir dominin
konai reiškiasi švietimo srity
je. Varšuvoje veikia Tomisti- 

kos institutas, kuriam vadovau
ja domininkonai. Varšuvoje 
Katalikų teologijos akademi
joje ir Liublino katalikų uni
versitete 1981-82 m. buvo 4.081 
studentas, kurių 1.728 dvasiš
kiai. Vienuoliai sudarė apie 
50% mokomojo personalo. Len
kijoje veikė 36 aukštesnės ku
nigų seminarijos, 26 vyskupi
jų seminarijos, 20 vienuolynų 
ir 10 mažųjų seminarijų, vie
nuoliams duodančių vidurinį 
išsilavinimą. Vienuoliai va
dovauja 8 bendro išsilavinimo 
mokyklom ir 2 — amatų.

Vienuoliai Lenkijoje spaus
dina 51 katalikišką leidinį, 
kurių tiražas siekia 1.005.674 
egzempliorių.

Apie 1.000 dvasiškių dirba 
su lenkų išeivija. Lenkijoje 
1971-1981 m. statistika rodė 
daug pašaukimų į kunigus. 
1971 m. buvo 4.088 seminaris
tai ir 480 įšventintų kunigų. 
1981 m. buvo 6.714 klierikų ir 
688 įšventintų kunigų.

Dabartiniu metu Lenkijoje 
yra 10.256 šventovės ir 4.404 
koplyčios. Iki 1981 m. buvo iš
duoti 1.072 leidimai naujų ir 
atstatymui bei remontui senų 
šventovių.

K. Bendrija Lenkijoje ne
gauna iš valdžios jokios para
mos savo veiklai. Šventoves 
išlaiko parapijiečiai ir lenkų 
išeivijos organizacijos bei pa
vieniai asmenys.

Pavergtoje Lietuvoje
K. Bendrijos būklė komunis

tų valdomoje Lietuvoje yra 
skirtinga. Atrodo, kad lietuviai 
komunistai savo tautiečius la
biau persekioja, negu lenkų 
komunistai. Lietuvos komunis- 
tai-ateistai nesilaiko nei LTSR 
konstitucijos 50, nei kitų 
straipsnių. Joje aiškiai para
šyta: “Bažnyčia atskirta nuo 
valstybės”. Kasdieninis gyve
nimas rodo, kad valstybė ne tik 
kišasi į tikinčiųjų reikalus, 
bet ir ją žiauriai persekioja 
su didžiausia neapykanta.

Persekiojamos Lietuvos sta
tistikos čia neminėsiu. Apie 
jos sunkią dalį patikimas ži
nias teikia mums ir Vakarų pa
sauliui “LKB kronika”.

Lietuvoje pašaukimų į kuni
gus netrūksta. Jų užtektų vi
som Lietuvos šventovėm aptar
nauti. Komunistinė valdžia se
minarijos auklėtinių skaičių 
sumažino iki tragiškai mažy
čio skaičiaus, kurio nepakan
ka užpildyti mirštančiųjų vie
toms.

Nenoromis kyla rimtas klau
simas, kodėl komunistai taip 
labai bijosi K. Bendrijos įta
kos? Juk ji neauklėja krimina
listų, neskatina girtuokliavi
mo bei plėšikavimo. Jos moks
las yra paremtas meile ne tik 
artimui, bet ir priešui. Ar to
ji Kristaus pasekėjų beginklė 
“armija”, yra toks baisus ko
munizmo priešas, kad mokykli
nio amžiaus vaikus reikia tam
pyti po milicijos įstaigas ir 
juos bauginti įvairiom baus
mėm? Ar tas katalikų ginklas 
kryžius yra komunistams toks 
baisus, kad jį reikia niekinti 
ir įvairiais būdais naikinti? 
Iki šiol dar neteko girdėti, kad 
kur nors buvo su kryžiumi už
muštas nors vienas komunis
tas ar ateistas. Kryžius tai 
pasiaukojimo ir kančios ženk
las. Kryžius, taip pat yra ir 
meilės simbolis.

Komunistų valdomoje Lenki
joje K. Bendrija nėra glosto
ma, bet ji nėra taip labai per
sekiojama, kaip komunistų pa
vergtoje Lietuvoje. Ar lietu
vis komunistas, žiauriau nie
kindamas savo tautietį katali
ką lietuvį, yra geresnis komu
nistas už lenką komunistą?

Naujai įšventintas Kauno arkikatedroje-bazilikoje vyskupas JUOZAS PREIKŠAS sveikinamas tikinčiųjų. Už 
jo matyti vyskupai — J. STEPONAVIČIUS, L. POVILONIS, V. SLADKEVIČIUS, R. KRIKŠČIŪNAS

Svetimųjų ginklanešiai ir propagandistai
Du iš Klaipėdos krašto kilę buvę redaktoriai - Henrikas-Albertas Kuršaitis ir Albertas Anysas

Liūdintys tėvai Vincas ir Ona,
vyras Algirdas, dukros — Rūta, Rasa ir Daiva, 
brolis Albinas su šeima ir sesuo Birutė su vyru

ANSAS LYMANTAS

Klaipėdos vokiečiams lei
džiamas mėnraštis V. Vokieti
joje “Memeler Dampfboot” 
1984 m. kalėdiniame numeryje 
pranešė apie jo redaktoriaus 
Heinrich Albert Kurschat 
(Kuršaičio) mirtį. Jis mirė 1984 
m. lapkričio 22 d., sulaukęs 
66 metus.

Dėl dešimtmečiais jo reda
guojamame “Memeler Dampf- 
boote” lietuvių tautos juodini
mo, įniršingo puolimo, piktų 
intervencijų organizavimo 
prieš kai kuriuos lietuvius 
Kuršaitis lietuviams, ypač iš
eivijos ir okupuotos Lietuvos 
laikraštininkų tarpe, buvo ge
rai žinomas. Todėl visai ne
nuostabu, kad vienas kitas mū
sų išeivijos laikraštis skyrė 
vietos jo mirčiai bei veiklai 
paminėti, nors tokie rašiniai, 
kaip teko pastebėti, ir rėmėsi 
tik šykščiomis paties “Dampf- 
booto” paskelbto nekrologo da
tomis. Plačiau apie šį germani
zuotą klaipėdiškį lietuvį, jo 
gyvenimą, jaunystę, nutautimo 
eigą, veiklą prieš lietuvius, 
rašiau “Lietuvos pajūryje” 
(“Jis nepajėgė suvaldyti savo 
įniršio lietuviams”).

“TŽ” redaktoriui paprašius 
parašyti apie mirusį Kuršaitį, 
pagalvojau, kad ta proga ver
tėtų paminėti ir kitą, prieš ke
lerius metus mirusį klaipėdiš
kį lietuvį — buvusį lietuvių 
kalba Vokietijoj leidžiamo 
prosovietinio žurnalo “Nemu
no kraštas” redaktorių ir lei
dėją Albert Annies (Anysą).

Tiek Albertą Kuršaitį, tiek 
Albertą Anysą pažinojau dar 
iš prieškarinių laikų tėviškė
je. Nors po karo mano ryšiai 
su jais visai nutrūko, man vi
suomet buvo įdomu stebėti 
šių dviejų žmonių lietuvių tau
tos laisvės kovai kenkiančios 
veiklos paraleles, juoba, kad 
jos išėjo iš skirtingų politinių 
įsitikinimų polių: vienas dirbo 
nacių interesams, kitas — gry
nai sovietiniams, bet jų pa
grindinis tikslas buvo tas pats. 
Ir dar kas įdomu — tame darbe 
Kuršaitis ir Anysas palaikė ar
timus ryšius ar net bendradar
biaudavo.

Iš Tilžės Klaipėdon
H. A. Kuršaitis gimė 1918 m. 

spalio 17 d. Tilžėje. Jo tėvas, 
patyręs vietinių vokiečių per
sekiojimo ir įvairių apkaltini
mų, 1920 m. nusikraustė į Klai
pėdą. Ten dirbo įvairius dar
bus, kol lietuviškos “Ryto” 
spaustuvės direktorius Ru- 
tenbėrgas jam davė spaustu
vės pastato prižiūrėtojo tar
nybą. Pastate Kuršaičiai turė
jo butą. Taip sūnus Albertas 
jau iš jaunų dienų užaugo tarp 
aukštų rotacinės mašinos po
pieriaus ritinių ir spausdini
mo mašinų triukšme. Tad 
spaustuvėje patirti jaunystės 
įspūdžiai tikriausiai turėjo 
įtakos jaunojo Kuršaičio gyve
nimui ir vėliau pasirinktai 
laikraštininko profesijai.

Vokiškoje mokykloje
Iki 1926 m. Klaipėdoj nebuvo 

lietuviškų mokyklų, todėl jau
nasis Kuršaitis pateko į vokiš
ką mokyklą, o vėliau ir į Klai
pėdos miesto vokiečių berniu
kų progimnaziją. O šios mokslo 
įstaigos mokytojų štabas pasi
žymėjo pronaciška laikysena. 
Kai kurie jo mokytojai net bu
vo nuteisti ilgomis kalėjimo 
bausmėmis garsiojoje krašto 
nacių Neumanno ir Sasso by-

IIENRICH ALBERT KURSCHAT- 
KURŠAITIS

loję, o kiti — už slaptą nacis
tinę veiklą po 1939 m. “anšliu
so” (krašto prijungimo prie rei
cho) iškilo kaip aukšto rango 
partijos pareigūnai.

Progimnazijoje jaunasis Kur
šaitis pirmą kartą susipa
žino su nacistine aplinka, jos 
dvasia, kitų tautų nuvertinimo 
ir pažeminimo teorijomis ir 
pan. Tada ji*, pradėjo gėdytis 
savo lietuviškos kilmės. Ne
gana to — stijo prieš ją į ko
vą.

Priimtą į vokiečių bendruo
menę Kuršaitį dabar pykino vi
sa, kas lietuviška. Erzino jį 
net paprasčiausios krašto gy
ventojų lietuviškos pavardės. 
Pvz. per karą savo kareiviškoj 
kuprinėj išnešiojęs iš Šilutės 
kilusio žymaus vokiečių rašy
tojo ir dramaturgo Hermann 
Sudermano novelių rinkinį 
“Lietuviški pasakojimai” (“Li- 
tauische Geschichten”), jis, 
lyg už autorių atsiprašydamas, 
aiškino, kad novelių lietuviš
kais vardais personažai — lie
tuvininkai Ansas ir Indrė, ne
pataisomas brakonierius Miks 
Bumbulis, po sunkių gyvenime 
pergyvenimų laimės patyrusi 
tarnaitė Marinkė, beturčiai 
ir savo vaikams laimingesnio 
gyvenimo siekiantys Jons ir 
Erdmė bei kiti, gink Dieve, 
nebuvę lietuviai, bet kažko
kie anot jo, neblunkantys 
(waschecht) “memellaende- 
riai” (!).

Laikraščio leidykloje
18 metų sulaukęs, Kuršaitis 

pradėjo dirbti “Memeler 
Dampfboot” leidykloje, kaip 
vietinių žinių koresponden
tas. Taip pat jis siųsdavo ten
dencingų, grynai antilietuviš
ko pobūdžio žinių Rytprūsių 
nacių laikraščiams ir Kara
liaučiaus radijo stočiai. Žo
džiu, kai visas kultūringasis 
pasaulis smerkė žiaurius na
cių veiksmus, H. A. Kuršaitis, 
1938 m. panaikinus karo stovį 
Klaipėdos krašte, visa širdimi 
ir žurnalisto gabumais garbi
no nacistinius reiškinius kraš
te. Klaidindamas gyventojus, 
jiems piešė skaisčius iš lietu
viško “jungo” išsivadavimo 
ateities vaizdus.

Tiesa, 1946 m. Vokietijoj iš
ėjusiame pokariniame laikraš
tėlyje Kuršaitis kaltino tėvus, 
auklėtojus ir kitus to laikotar
pio vyresniuosius, kad jie ne
perspėję nekalto vokiečių jau
nimo dėl pragaištingo hitleri
nio režimo. Jis be reikalo nu
siskundė, juoba, kad artimu 
patarėju galėjo būti jo paties 
viršininkas “Memeler Dampf- 
booto” vietinio skyriaus redak
torius Henry Weiss.

Kuršaičio viršininkas
Weissas, Klaipėdos pirklio 

sūnus ir tik 10 metų vyresnis 
už Kuršaitį, buvo stipresnio 
intelekto žurnalistas, kuris 
nesižavėjo 1938-1939 m. politi
nėmis krašto aistromis. Jis bu
vo vienas iš tų redaktorių, ku
ris nemėgo turėti reikalų ar 
susidūrimų su lietuviška ko
mendantūra, kasdien cenzū
ruojančia “Dampfbooto” 
straipsnius.

Kaiw1938 m. rudenį rudieji 
Klaipėdos SA daliniai šešta
dieniais ar sekmadieniais pri
sikraudavo naujas iš Tilžės 
gautas kariškas kuprines sun
kių plytų ir atlikdavo savo jė
gų “stiprinimui” tolimus žy
gius (Gewaltmaersche) į Prie
kulę ar Nemerzatę, o vietinis 
korespondentas Kuršaitis juos 
iki paskutinio tokių žygiuoto- 
jų atodūsio ir prakaito lašo 
nušluostymo jausmingai apra
šydavo, — redaktorius Weiss 
tik šypsodavosi. Jam vis atro
dė, kad savaitgalyje žmogus 
gali turėti didesnių malonu
mų, negu ant nugaros nešioti 
plytas. Weissas buvo indivi
dualistas, kuris mėgo gyveni
mą, ir toks stengėsi išlikti iki 
paskutiniųjų.

Kai daugelis vietinių klai
pėdiečių buvo pagauti nacių 
uniformų, jų blizgučių ar ki
tos nacių regalijos kvaitulio, 
Weissas demonstratyviai dėvė
davo geriausių Klaipėdos siu
vėjų pasiūtas eilutes. Kai vyk
davo didžiuliai partijos mi
tingai, jis mieliausiai sėdė
davo gerose Klaipėdos miesto 
užeigose. Ir kai jam atsakingas 
vietinio skyriaus reporteris 
Kuršaitis 1939 m. kovo 23-24 
d.d. visus “Dampfbooto” pus
lapius užpildė Hitlerio ir jo 
svitos atvykimo smulkiomis de
talėmis, Weissas nepametė gal
vos Klaipėdos krašto “išlaisvi
nimo” entuziazme. Jam, dide
liam teatro ir muzikos mėgėjui, 
buvo daug maloniau rašyti 
miesto teatre naujai pastaty
tos operetės, dramos ar muzi
kos vakaro kritiką, negu skelb
ti kaip ir kuris paauksuotas 
nacių partietis išsitiesė, su
mušė kulnimis, saliutavo . . .

O ir vėlesniais karo metais, 
kai jo, dabar į vokiečių armi
jos propagandistinius dalinius 
patekęs, reporteris Kuršaitis 
leitenanto uniforma išdidžiai 
vaikščiojo Klaipėdos gatvėse, 
Weissas, į priverstinę civilių 
karinio apmokymo kuopą pa
imtas, su karuoklio humoru ir 
nudėvėta eilute žygiavo su ki
tais į Tauralaukiuose esančią 
SA šaudyklą pratimams. Savo 
karjerą kaip laikraštininkas 
jis ir baigė tik “volksšturmo” 
eilėse.

Tokių plačiau mąstančių ir 
kultūringų Klaipėdos vokie
čių buvo ir daugiau. Bet ku
ris iš jų būtų išdrįsęs tramdy
ti nacionalsocialistų fanati
ką Kuršaitį ir dėl jo pragaiš
tingo darbo atverti jam akis, 
jei to nepajėgė padaryti pats 
jo viršininkas? (Bus daugiau)

PADĖKA
Palydėjusiems į amžino poilsio vietą

a. a. mūsų TĖVELĮ
tariame nuoširdų ačiū visiems Staynerio ir apylin
kės lietuviams už tokį gražų patarnavimą bei pa
guodą mūsų liūdesio valandoje.

Laucių šeima
Stayner, Ont.

AfA 
PETRONĖLEI VALIUKIENEI 

mirus,
jos vyrui STASIUI, sūnui STASIUI RULINSKUI 
Lietuvoje ir kitiems giminėms bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Krikšto sūnus Viktoras Lukošius 
Elena ir Petras Lukošiai 
Antanas Bliūdžius

? • AfA
ADOMUI KUNIUČIUI

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ONUTEI, 
dukrai IRENUTEI bei šeimai, netekus brangaus 
vyro, tėvo, senelio.

O Tave, Adomai, tegu globoja mielos lietuvių 
kapinės!

Antanas, Stella ir Puta Batkai

Canatiian Srt ftl f įnori alsi Xtb
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 

King George VI Niagara Falls
Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms 
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486

i

KAZLAUSKAS
■■■

c£urnitur&£fa
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

b

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). Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto

* Elektros reikmenys
* Televizijos oparotai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* {vairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — Rytuose —
137 RONCESVALLES Avė. 2448 DANFORTH Ave.

Tel. 537-1442 Tel. 699-4444

iki 9 vai. vakaro



Klivlando ateitininkai savo metinėje šventėje — 1985 mėty gegužės 5 dieną Nuotr. V. Bacevičiaus

Kerštas šaukia kerštą P A. KALNIUS
Atviras laiškas Gregoriui Jarrett, rašiusiam “Tėviškės žiburiuose“ karo nusikaltėlių klausimu

Lietuvos pogrindžio “Kronika” gyva
Rašo pogrindžio “Aušra” 43-čiame numeryje

Sunku šiandien suvokti, kaip 
dabartinėmis sąlygomis “LKB 
kronika” gali egzistuoti. Anais 
Lietuvos atgimimo laikais ne
galėjo ilgai išsilaikyti tokie 
laikraščiai, kaip “Aušra”, 
“Varpas” ir daugelis kitų, net 
turėdami geresnes veiklos są
lygas. 0 “Kronika” gyva! Jau 
dvylika metų ji šventai vykdo 
savo pareigą, nežiūrint, kad 
prieš skelbiamą tiesos žodį 
stoja visas tamsos pasaulis su 
savo ištikimaisiais pagalbi
ninkais: melu, šmeižtu, klas
ta, išdavyste, prievarta. Tačiau 
ji gyva, nes joje kalba pati ti
kinčioji liaudis, pati paniekin
toji tauta, nes “vox populi — 
vox Dei”, nes . . Galybių 
Viešpats mus gina, mus Visa
galis Dievas globoja . . .”
Šiandien visiems turi būti 

aišku, kad kova su Kristaus 
Bažnyčia yra pasmerkta žlugi
mui. Istorija pateikia šimtus 
pavyzdžių, kai patys aršiausi 
tikėjimo priešininkai prisi
pažino nugalėtais. Romos im
peratoriaus žodžiai: “Galilė
jieti, Tu mane nugalėjai” tiktų 
ir dabartiniams kovos su reli
gija skatintojams.

Tačiau, kaip rodo faktai, ko
va su Bažnyčia ne tik nesilp
nėja, bet įgauna vis platesnį 
užmojį. Vadovaujantys parti
jos veikėjai apie tai užsime
na beveik kiekvienoje savo kal
boje. Jie į kovą su religija sten
giasi įjungti ir plačiąją visuo
menę, o ypač inteligentiją.

1984. II. 3 Vilniuje įvykusia
me Lietuvos kūrybinės inteli
gentijos plenume LKP CK sek
retorius L. Šepetys kalbėjo: 
“... kovoje prieš buržuazinę 
propagandą, prieš religinį eks
tremizmą ... visur norėtume 
matyti ir labiau sutelktas bei 
aktyvias kūrybinės inteligenti
jos gretas”. Matyt, juodi ir ne
švarūs darbai, doriausių Lietu
vos vaikų (B. Gajausko, V. Pet
kaus, A. Terlecko, J. Sasnaus

ko, V. Skuodžio, P. Pečeliūno, 
G. Iešmanto, J. Bieliauskie
nės, kun. A. Svarinsko, kun. S. 
Tamkevičiaus ir kt.) pasmerki
mas ir kančios per daug slegia 
valdančiųjų sąžines. Jie, kaip 
ir Pilotas, bijo istorijos teis
mo. Todėl stengiasi įrodyti, 
kad ne jie vieni sutepti, kad 
jų nešvarioms užmačioms ir 
darbams pritarė ir daugelis 
inteligentijos atstovų. Kūry
biniai darbuotojai kviečiami 
dažniau pasisakyti per spau
dą, radiją, televiziją taip pat 
minint visus svarbius praeities 
kultūros įvykius. “Tik, — įspė
ja L. Šepetys, — vertinant pra
eities kultūros reiškinius, rei
kėtų griežčiau atrinkti kai ku
riuos iš jų, moksliškiau vertin
ti istorinius faktus, kad reak
cingoji emigracinė spauda ne
piltų deguto”. (Po tokios “griež
tesnės atrankos” ir “moksliš
kų įvertinimų” nebuvo oficia
liai paminėti nei Vytauto, nei 
Kęstučio jubiliejai, buvo užda
romi kraštotyros-etnografijos 
bei blaivybės klubai).

Niekas niekada nepils “de
guto”, jei patys istoriofalsifi- 
katoriai ar “mokslinio” ateiz
mo propaguotojai neklastos 
faktų ir nemaitins savų pilie
čių melu, šmeižtais ir neapy
kanta.

Įdomu, kaip suderins savo 
pozicijas tarybinės propagan
dos šulai — L. Šepetys ir prof. 
J. Jurginis, kurių vienas lietu
vių inteligentiją nuteikia ko
vai prieš religinę ideologiją, 
o kitas (žr. “Kauno tiesa”, 1984. 
II. 23. J. Jurginio str. apie šv. 
Kazimierą) pagal tarybinį sąži
nės laisvės įstatymą užtikrina, 
kad . . priklausantis ar ne
priklausantis religinei bend
ruomenei žmogus gali būti 
mokslininkas, menininkas, 
poetas ar prozininkas, tarnau
tojas ar kultūros darbuotojas. 
Tai mato kiekvienas doras pi
lietis, kaip dievotas, taip ir 

bedievis. Įtikinėjimas čia ne
reikalingas.”

Iš tikrųjų, ką reiškia būti 
tikinčiu inteligentu, mato vi
si, išskyrus patį Jurginį. Sąži
nės laisvės tikroviškumą gali 
paliudyti Šilalės raj. švietimo 
skyriaus vedėjas Lileikis, Kau
no 25-os vid. mokyklos direk
torius Jančiauskas ir daugelis 
tikinčiųjų studentų bei tarnau
tojų.

Kokiais “mokslo” kriterijais 
J. Jurginis remiasi, rašydamas 
minėtoj “Kauno tiesoj”, kad 
Katalikų Bažnyčia paskelbusi 
Kazimiero “šventumo jubilie
jaus” minėjimą? Ne tik Lietu
va, bet ir visas tikintis pasau
lis žino, kad šiemet švenčia
mas 500 m. šv. Kazimiero mir
ties jubiliejus, o ne 430 metų 
nuo jo paskelbimo šventuoju. 
Visiems aišku, kad žmogaus 
šventumą liudija ne paskelbi
mo šventuoju faktas ar laikas, 
o pats pragyventas gyvenimas. 
Tad ko vertas toks šv. Kazimie
ro gyvenimo įvertinimas, kurį 
pateikė J. Jurginis: “. . . tas 
nelaimingas jaunuolis džiovi
ninkas tiek Lietuvai nusipel
nė, kad beveik dvejus metus 
kvėpavo jos oru ir mito jos 
maistu; taigi nepadarė nei ge
ra, nei bloga.” Aišku, tokie “su- 
permoksliški” išvedžiojimai J. 
Jurginiui garbės nedaro ...

Tai tik kelios užuominos 
apie tas sąlygas, kuriose šian
dien mums tenka ginti savo 
tautines ir religines vertybes, 
kuriose tenka dirbti ir Jums, 
brangūs “Kronikos” redakto
riai ir leidėjai. Bet tenebaido 
Jūsų niekas, nes su Jumis Tie
sa, su Jumis mūsų maldos, su 
Jumis Dievas — mūsų prieglau
da ir stiprybė! G.Žymėna

“Nukankintieji kovoja drauge su 
mumis ... Jie stiprina mūsų gre
tas ... Tebus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą.” ARKIV. M. REINYS

Vladimiro kalėjime

GERBIAMASIS,
Daugelis lietuvių sako, kad 

skaitymas straipsnių žydų- 
lietuvių klausimu yra apkar
tęs. Ką jie besakytų, Jūsų 
straipsnis “Tėviškės žiburiuo
se” 1985. IV. 2 yra ganėtinai 
nuosaikus, tačiau reikalingas 
pastabų. Taigi ir vėl skaityto
jams turiu nusikalsti.

♦ ♦ ♦

Jūs pasisakote prieš ukrai
niečių tvirtinimą, “kad žydų 
tauta, su Wiesenthaliu prieš
akyje kaltina ištisas R. Euro
pos tautybes .. . dalyvavimu 
kartu su naciais karo nusikal
timuose”. Bet šie kaltinimai 
esą turį bendrą bruožą su “TŽ” 
vedamuoju straipsniu 1985. 
III. 10. Jūs teigiate, kad žydų 
tauta niekada nekaltino ir ne
kaltina ištisų tautų, t. y. nekal
tina ir nesmerkia visų lietu
vių. Tai netiesa!

Kadangi Jūs gana gerai rašo
te lietuviškai, tai turbūt esa
te ne per seniausiai atvykęs iš 
Lietuvos. Argi tad Jūs nežino
te, kad “Lietuvos žydų konfe
rencijoje, įvykusioje Muenche- 
ne 1947. IV. 25 buvo priimta 
deklaracija apie lietuvių tau
tos kaltę Lietuvos žydų žudy
me” (Dov Levinas, “T. žibu
riai”, 1976. VII. 8, “Faktai kal
tina”). Šio fakto neatšaukė nei 
Lietuvos žydai, nei Izraelio 
vyriausybė. Vadinasi, visa žy
dų tauta su šiuo kaltinimu su
tiko. Man yra žinoma tik kele
tas atskirų žydų, kurie prasi
tarė, jog visa tauta negalinti 
būti kaltinama. Betgi nė vie
nas ir iš jų nepadarė žygių ati
tinkamose žydų viršūnėse, kad 
savo viešą ir negarbingą de
klaraciją atšauktų.

Malonu, kad Jūs gerbiate 
tuos lietuvius, kurie gelbėjo 
žydus. Betgi iš tikrųjų žydai 
yra pagerbę tik 16 lietuvių, 
pasodinę jiems po medelį Je
ruzalėje. Ogi tokių, kurie įvai
riais būdais gelbėjo, galėjo 
būti kelios dešimtys tūkstan
čių.

Ši savo teigimą norėčiau 
šiek tiek patikslinti. Jo prie
laidai panaudojau žinomus žy
dų gelbėjimo atvejus. Yra žino
ma, kad jų daugtriha buvo gel
bėjami šeimų. Taip pat yra ži
noma, kad vienoje šeimoje vi
są laiką gyventi globojamam 
asmeniui buvo pavojinga. Na
ciams sužinojus, ir žydai, ir 
jų gelbėtojai būtų atsidūrę 
prieš šautuvo vamzdį. Dėl to 
žydai būdavo dažnai siuntinė
jami iš vienos šeimos į kitą, 
iš vieno kaimo į kitą ir iš vie
nos parapijos ar valsčiaus į 
kitą. Yra atvejų, kad vargšui 
žydui tekdavo keisti gyvenvie
tes nuo kelių iki keliasdešimt 

kartų. Sunku patikėti, bet yra 
atsitikimų, kad vieno ar kelių 
asmenų grupę teko gelbėti 100- 
130 žmonių. Prileiskime, kad 
vienam žydui išgelbėti reikė
davo tik 5 šeimų ir kad šeima 
susideda tik iš 2 asmenų, arba 
iš viso 10 žmonių. Lietuviai yra 
išgelbėję apie 2000 žydų. Kiek 
tad lietuvių turėjo dalyvauti 
šių žydų gelbėjime? Padaryki
me aritmetinę klaidą ir saky
kim ne 20.000, bet tik. 15.000. 
Taigi reikėjo 15.000 lietuvių 
išgelbėti 2.000 žydų gyvybei. 
Ogi žydai buvo gelbėjami ir vi
sokiais kitokiais būdais, dau
giausia maistu, apranga, medi
cinos priemonėm ir t.t. Aš ma
nau, kad šitokių gelbėtojų bu
vo daugiausia. Štai kodėl mes 
galime drąsiai sakyti, kad lie- 
tuvių-žydų gelbėtojų buvo ke
lios dešimtys tūkstančių.

Jei taip, tai gal būtų buvę 
tiksliau lietuvių tautą paskelb
ti gelbėtojų tauta, o ne žudi
kų. Juk lietuvių, padėjusių nai
kinti žydus, dažniausiai keršto 
sumetimais ar naikinusių savo 
iniciatyva, galėjo būti tik nuo 
kelių dešimčių iki kelių šimtų.

♦ ♦ ♦
Toliau sakote: “Toks tyčinis 

faktų iškraipymas turi vieną 
tikslą: paversti Wiesenthalio 
duomenis nepatikimais ir to
kiu būdu sustabdyti nacių ka
ro nusikaltėlių jieškojimą”. 
Ne, ne. Dar kartą perskaičiau 
jūsų minimą “TŽ” vedamąjį ir 
jame jokių patyčių neradau. 
Panašiai aiškino ir redakci
jos prierašas po Jūsų straips
niu. O jeigu Wiesenthalio duo
menys yra paremti KGB “fak
tais”, tai jūs turėtumėte su
prasti, kodėl jie yra nepatiki
mi. Dėl to man atrodo, kad osi- 
ninkų, wiesenthalininku ir ki
tų jų šalininkų duomenų nie
kas “nepatikimais nepavers”, 
jeigu jie bus visu 100% teisin
gais dokumentais pagrįsti, bet 
ne KGB fabrikatais.

Be to, jie turėtų gerai per
prasti nacio, kolaboranto ir 
karo nusikaltėlio sąvokas. Juk 
argi eilinis kareivis gali būti 
laikomas karo nusikaltėliu, 
jeigu jis vykdė savo vadų įsa
kymus? Ar sargybinis, pastaty
tas prie geto vartų ar ginklų 
sandėlio, turi būti kaltinamas 
nacių kolaborantu? Juk jam 
buvo įsakyta sargyboje stovė
ti ir atlikti savo pareigas ir 
t.t.

Kas kita yra su tais, kurie 
niekieno neįsakyti naikino žy
dus ar kitokią žmonijai žalą 
darė. Lietuviai tokių nieka
dos neteisino ir neteisina. Ta
čiau ir čia reiktų atkreipti dė
mesį į tuos, kurie vokiečių pri
versti tai darė. Juos derėtų su

lyginti su žydais, kurie ėjo įvai
rias pareigas getų administra
cijoje ir buvo priversti pasiųs
ti mirtin savo nedalios drau
gus. Juos žydai pateisina: gir
di, jie buvę gestapo verčiami 
tai daryti. O tos pačios kate
gorijos lietuviai jau yra nusi
kaltėliai. Aš manau, kad žydų 
getuose “karo nusikaltėlių” ga
lėjo būti net daugiau, negu lie
tuvių.

* * *

Greičiausiai Jūs nepastebi
te, jog Sov. Sąjungos okupuo
tų kraštų išeivija yra pasmerk
ta sunaikinimui arba bent su- 
kompromitavimui vietinių gy
ventojų akyse. Išeivija komu
nistams yra didesnė rakštis, 
negu pačios pavergtos tautos. 
Juk ji, gyvendama laisvuose 
kraštuose, piestu stojasi prieš 
jos tėvų, brolių ir sesių paver
gėjus, be to, akmenine užtvara 
užtvenkia komunizmo ekspor
tui kelią į jų gyvenamus kraš
tus. Dėl to komunistams ne 
tiek svarbu sunaikinti nacius 
bei karo nusikaltėlius, kiek 
sutrempti kovojančią išeivi
ją. Pavergtus kraštus jie gali 
nušluoti nuo žemės paviršiaus 
patys, nes turi tam reikalui 
priemones, bet išeiviją sten
giasi sutriuškinti kitų ranko
mis.

Tomis rankomis jie yra pasi
telkę “Office of Special Inves
tigation” ir kitus karo nusikal
tėlių bei nacių medžiotojus, 

3 savaitės - $2,995.00. 1985 m. rugpjūčio 3-24
Viena, Miunchenas, Oberammergau, Garmišas, Insbrukas, Vene
cija, Florencija, Roma, Amanas, Jeruzalė, Nazaretas ir Galilėja, 
Haifa ir Karmelio kalnas, Cezarėja, Ja f a, Tel- Avivas, Betanija, 
Jerichas, Mirties jūra, Jordano upė.

Įspūdingiausia gyvenimo kelionė - Tol. Rytai 
2 savaitės — $2,895.00. 1985 m. spalio 5-19

Tokijo, Singapūras, Hong Kongas, Honolulu
--------------r:--- —r-- r?-------

Kelionė į Šv. Žemę ir Romą. Kalėdos Betliejuje 
2 savaitės - $2,495.00.1985 m. gruodžio 21 -1986 m. sausio 4 
Amanas, Petra, Jeruzalė, Betliejus, Nazaretas ir Galilėja, Haifa, 
Karmelio kalnas, Cezarėja, Ja fa, Tel-Avivas, Jerichas, Mirties 
jūra, Jordano upė, Betanija, Roma ir Vatikanas

Smulkesnių Informacijų teirautis:
Rev. Father J. Cullen, C.S.B., c/o St. Michael’s College School, 
1515 Bathurst St., Toronto, Ont. M5P 3H4. Tel. (416) 653-3180 

a,ba: GIDEON TRAVEL AGENCY
60 St.Clair Ave. East, Toronto, Ont. M4T 1N5 

Tel. (416) 923-7337

kurie naudojasi KGB falsifika
tais. Galimas daiktas, kad šie 
“medžiotojai” nesuvokia, jog 
jie padeda Sov. Sąjungai nai
kinti išeiviją, kovojančią už 
savo pavergtų tėvų laisvę ir sa
vo pačios gyvybę. Jie taip pat 
kovoja ir už Kanadą — savo 
antrąją tėvynę, tapusią jų lais
vės kraštu. Gaila, kad atsiran
da žmonių, kurie šį gražųjį lais
vės kraštą geidžia pakeisti į 
kerštingo egoizmo spąstus.

♦ ♦ ♦

Kokios pasekmės išsivystė 
ryšium su pastaraisiais žydų 
išsišokimais Kanadoje? Man, 
šiais klausimais besidomin
čiam, dažnai tenka patirti, jog 
lietuvių tarpe yra išsiliejusi 
nerimo banga. Ar jie turi šiam 
nerimui pagrindo? Taip, turi. 
Kaip anksčiau čia buvo šiek 
tiek užsiminta, visa Sov. Są
jungos okupuotų kraštų atei- 
vija yra pasmerkta žūčiai. Tai
gi niekas nežino, kieno vardais 
ir kokie dokumentai iš Mask
vos pateks į OSI ir CIWC ran
kas.

Šį nerimą dar labiau padi
dino Wiesenthalio patikėtinio 
Sol Littmano paskelbtas padi
dintas "nacių” skaičius Kana
doje iš ankstesnio tūkstančio 
į dabartinį trijų tūkstančių. 
Nors šis skaičius yra iš pirš
to išlaužtas, ar kieno nors pa
diktuotas, betgi niekas iš čia

(Nukelta i 5-tą psl.)

ANTANAS MACEINA

Reforma ar revoliucija?
Išlaisvinimo teologijos klausimu

I. IŠLAISVINIMO TEOLOGIJOS SAVIMONĖ

1. Išlaisvinimo teologijos šaltinis
Savo šaknimis išlaisvinimo teologija anaiptol nėra 

naujas dalykas. Jau maždaug prieš 20 metų J. B. Metzas, 
fandamentalinės teologijos profesorius Miunsterio (Vo
kietijoje) universitete, yra savo raštuose1 dėstęs lygiai 
tokių pat minčių, kurių dabar pilna išlaisvinimo teologi
joje.

Išlaisvinimo teologija yra išriedėjusi iš J. B. Metzo 
politinės teologijos. Gi ši teologija, paties Metzo žodžiais 
tariant, yra “bandymas eschatologinį Evangelijos skel
bimą (Botschaft) nusakyti pagal dabartinės mūsų visuo
menės sąlygas” ir tuo būdu tapti “kritine pataisa dabar
tinės teologijos, linkusios į vienašališką privatiškumą" 
(PTh, 403).

Istorinė mūsų meto padėtis esanti, pasak Metzo. 
posūkis (Umschlag) nuo sudievinto pasaulio į sužmo
gintą pasaulį (ZG,46). Tai mąstymo persvara žmogaus 
linkui; tai žmogaus susivokimas, kaip jis buvojąs šian
dien ir kaip jis buvosiąs rytoj (ZG,48). Todėl ir krikščio- 

i nis negalįs atsiskirti nuo pasaulio ir užsisklęsti nuo jo 
tarsi kokia uždanga, ugdydamas savo tikėjimą tik užu 
savo paties durų (ZG,51). Jis turįs žengti į pasaulį ir sa
vo brolyje pasitikti Dievą (ZG,61). Kadaise (1917 m.) R. 
Otto aprašytas “numinosum” pergyvenimas, susidūrus 
su Dievybe, kyląs dabar, susidūrus su kitu žmogumi (t.p.).

Tiesa, ši sužmoginto pasaulio būsena esanti, pagal 
Metzą, dar daugiau lūkestis nei laimėjimas. Vis dėlto 
bos būsenos žmogus yra liovęsis — čia Metzas cituoja 
Marksą — pasaulį tik interpretuoti ir imąsis jį keisti 
IZG.62). Praktika įgyjanti pirmenybės ryšium su teori
ja. Todėl ir “kritiškai teologiniuose svarstymuose, sa
ko Metzas, turįs ateityje dalyvauti praktiškai politinis 
Protas plačiausia prasme” (PTh,405).

Dar stipriau išlaisvinimo teologijoje ataidi J. B. Met- 
» mintys, kai jis kalba apie išganymo nuprivatinimą. 
Senesnioji — ir net dabartinė — teologija, pasak Metzo, 
interpretuojanti “Evangeliją visų pirma pagal intymios,

r

privatinės, apolitinės plotmės kategoriją . . . Taip pat 
ir šiandieninės teologijos formoms — transcendentali
nei, egzistencialinei, personalinei teologijai — yra 
bendras polinkis į privatinę sritį" (PTh, 404). Dievo Žo
džio skelbimas esąs suprantamas "kaip asmeninis Die
vo atsiskleidimas, o ne kaip visuomeniškai apspręsto 
(gesellschaftsbezogen) pažado žodis” (t.p.). Iš tikro gi 
Jėzaus Evangelija priklausanti ne privačiai biografi
nių ištarų plotmei, o viešų pareiškimų (Proklamatio- 
nen) rūšiai (ThW.101; PTh.404). Užtat Evangelijos nupri- 
vatinimas esąs pirmaeilis teologiškai-kritinės politi
nės teologijos uždavinys. Reikią iš naujo aptarti san
tykį tarp religijos ir bendruomenės, tarp Bažnyčios ir 
visuomeninės viešumos, tarp eschatologinio tikėjimo ir 
visuomeninės praktikos (ThW.103).

Išganymas, kurio laukia krikščioniškoji religija, 
anaiptol nesąs privatinis išganymas (“kein privates 
Heil”); Kristaus kryžius stovįs anapus privačiai saugo
mos srities: jis stovįs ‘lauke’ (draussen); šventyklos už
danga, slėpusi šventų šventąją vietą, esanti galutinai 
plyšusi (ThW,104). Jėzaus Evangelijos susilietimas su 
pasauliu vykstąs ne gamtos, o visuomenės prasme: tai 
kritiškai laisvinantis pradas tiek visuomeninio pasau
lio, tiek jo istorinio vyksmo (ThW.105). Eschatologiniai 
pažadai — laisvė, taika, teisingumas, vienybė — nesi- 
duodą suprivatinami: "nuosekliai tad ir kiekviena 
eschatologinė teologija privalo tapti visuomeniškai 
kritine teologija", pabrėžia Metzas (ThW,106).

Išvada: Bažnyčia privalanti tapti visuomeniškai 
kritine institucija, ji turinti tikinčiųjų kritinę sąmonę 
žadinti, ugdyti ir organizuoti (PTh.407). Bažnyčia esanti 
įpareigota tarti savo kritinį žodį "konkrečiais visuome
niniais klausimais” (PTh.409), net ir rizikuodama, kad 
šis žodis bus ne “paprastas mokymas, o tik atsitiktinė 
hipotezė” (t.p.).

Kokios tačiau reikšmės turėtų tokios “atsitiktinės 
hipotezės", tartos tikintiesiems vyskupų ar jų konferen
cijų, jeigu jos prieštarautų vienos kitoms? Kokio mo
ralinio bei teologinio svorio turi, sakysime, kritinis 
Amerikos vyskupų žodis atominių ginklų gamybos 
atžvilgiu, jeigu jis yra visiškai priešingas Prancūzijos 
vyskupų žodžiui tų pačių ginklų atžvilgiu? Ar bažnyti
nių vadovų žodžio nuprivatinimas nėra kartais ir jo 
vaidmens nuvertinimas, padarant jį žurnalistiniu pa
reiškimu — vienur vienokiu, kitur kitokiu? Tai pirmas 
kritinis klausimas pačiai politinei teologijai.

J. B. Metzo mintys krikščioniškosios meilės atžvil
giu yra taip pat radusios stipraus atgarsio išlaisvinimo 
teologijoje, kadangi kiekviena krikščionies veikla te
gali remtis meile. Krikščionis tegali veikti vien taip, 
jog artimo meilė ne tik nebūtų pažeista, bet kad ji bū 
tų šia veikla ir vykdoma.

Ir štai, politinė teologija kaip tik plečia meilę jos 
veiklos atžvilgiu ligi visuomeninės kategorijos. Krikš
čioniškoji meilė, pasak Metzo, negalinti būti suprasta 
tik kaip santykis tarp Aš ir Tu. Senesnioji teologija, be 
abejonės, yra skelbusi meilę labai aiškiai, tačiau visa
dos tik privatiniu, nupolitintu jos pavidalu. Meilė buvu
si tik tarpasmeninis arba kaimyninis santykis, apspręs
ta sąlyčio (Begegnung) kategorijos (PTh,404). Nūn Met
zas reikalauja, kad meilė būtų visuomeninio matmens 
(Dimension). Tai reiškia: meilė privalanti būti supran
tama kaip “nelygstamas ryžtas (Wille) siekti teisingu
mo, laisvės ir taikos kitiems”; šiuo atžvilgiu “meilė 
slepianti savyje visuomeninės jėgos” (ThW,l 11) ir galin
ti tarp kitko tapti net ir “revoliucine prievarta (Ge- 
walt)” (ThW,112; PTh.409). Juk jei visuomenėje įsigalin
ti tokia neteisybė, jog ji virstanti šios visuomenės są
ranga ir jei tokia sąranga tegalinti būti pašalinta prie
vartiniu būdu, tai “revoliucija teisybės bei laisvės dė
lei privalo būti leistina ir meilės vardan" (PTh.409).

Ši Metzo mintis turi didžios svarbos visai išlaisvi
nimo teologijai, kadangi ji išvaduoja jos šalininkus nuo 
gilaus sankirčio su krikščioniškąja sąžine, kuri įsako 
mylėti ne tik mažiausiąjį brolį, bet ir priešą. Priešas 
gali naudoti prievartą man, tačiau mano sąžinė nelei
džia atsakyti prievarta jam (plg. Mt 5,39-47). Politinėje 
teologijoje šis sankirtis nyksta todėl, kad čia prievarta 
ir meilė esti paverčiamos dialektiniais poliais vieno ir 
to paties dalyko, būtent, visuomeninio meilės matmens: 
jame prievarta slypi kaip sudedamasis meilės pradas; 
meilės, išplėstos į visuomenę. Tai įgalina Bažnyčios 
atstovus (bent Lotynų Amerikoje) dalyvauti revoliuci
joje ir šį dalyvavimą pagrįsti bei pateisinti revoliuci
jos teologija (plg. R. Alves, H. Asmann, P. Blanquart, J. 
Comblin, W. Daim, E. Feil, R. Shaull ir k.).

Vėliau J. B. Metzas įjungė į savo politinę teologiją 
ir tokių minčių, kurios jį patį nukreipė kiek kitokia 
linkme, būtent: kančios atminimą (memoria passionis)2 
ir žydų holokaustą kaip lūžį su teologine praeitimi.3 Mū
soji istorija, pasak Metzo, būdama visų pirma sėkmin

gas gamtos apvaldymas, savaime nepaisanti kančios
— pagal darvinistinį principą “vae victis”, todėl esanti 
kančiai akla (GL.402). Užtat reikią stiprinti visuomenė
je kančios atminimą ir pagal šį principą visuomenę or
ganizuoti: reikią pasakoti istoriją taip, kad joje rastų 
vietos ir nugalėtieji bei nuskriaustieji: istorija tu
rinti būti “nugalėtųjų istorija” (GL.403), o tuo pačiu 
priešingybė (Anti-Geschichte) dabartinei istorijai 
(GL.402).

Kaip pradinį tašką šiai anti-istorijai Metzas ren
kasi žydų dramą Vokietijoje antrojo pasaulinio karo 
metu; dramą, kurios realiai-simbolinė išraiška jam 
yra buvusi Auschwitzo koncentracinė stovykla da
bartinėje Lenkijoje. Šios stovyklos kančios ir demo
niškas jų vykdymo būdas tiek įtaigauja Metzą, jog jis 
net teigia, esą po Auschwitzo krikščionys galį suvokti 
savo tapatybę tik ryšium su žydais, tik jų kančios aki
vaizdoje (AJ.382). Po Auschwitzo krikščionių teologija 
tegalinti būti tik kitokia (AJ.383): Dievą galima dabar 
patirti bei pergyventi tik Auschwitzo šviesoje ar tam
soje (AJ.386-87), tik santykyje su ten vykusiais nekal
tų žmonių kentėjimais ir su šių kentėjimų demoniškai 
organizuotu jų vykdymo planu.

Galima pagrįstai manyti, kad ir šis politinės teolo
gijos papildas bus įimtas į išlaisvinimo teologiją, ka
dangi Lotynų Amerikos istorija iš tikro yra kančios at
minimas indėnų ir negrų likimo prasme; ji turi irgi sa
vo Auschwitzą’ — realiai simbolinį ispanų siautėjime, 
naikinant tenykščius gyventojus. Vis labiau atbundanti 
istorinė Lotynų Amerikos sąmonė ir rūpestis anų kraš
tų Bažnyčios istorija savaime susiduria su Metzo pa
brėžtu kančios pamiršimu, taip kad šios istorijos pasa
kojimas galų gale virsta kančios atminimu, o praeitis
— “nugalėtųjų istorija".4

Trumpai tariant, išlaisvinimo teologijos šaknų rei
kia jieškoti politinėje teologijoje, gimusioje jau prieš 
geroką dvidešimtmetį. Politine vadinasi ši teologija 
todėl, kad pagrindiniai krikščioniškosios religijos daly
kai. kaip nuodėmė, išganymas, meilė, Dievo Karalystė, 
čia yra svarstomi visuomeninės sąrangos ir visuome
ninės istorijos šviesoje: politika kaip žmogiškosios 
veiklos ertmė virsta teologine ertme, ir tik jos akiraty
je krikščioniškosios problemos esti keliamos, sklaido
mos bei sprendžiamos? Tai politinės teologijos bū- 
dingumas, kuriuo apibrėžia save ir išlaisvinimo teolo
gija (Bus daugiau)
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PAVERGTOJE TEVYftlEJE
BALANDŽIO SNIEGAS

Spaudoje rašoma, kad balan
džio 26 d. rytą Vilniaus, Varė
nos bei kiti miestai ir rajonai 
susilaukė netikėto sniego. Lie
tuvos hidrometeorologijos cent
ro sinoptike Elena Tylienė aiš
kina, kad naktį praūžė ciklo
nas iš Arkties, atnešęs šaltį, 
sniegą ir žvarbų vėją. Tempera
tūra daug kur nukrito iki -4 laips
nių Celsijaus, tik pajūryje bu
vo šilčiau. Varėnoje žemę užklo
jo 3 centimetrų, Vilniuje— centi
metro storio sniego kilimas. Že
maitijoje snaigės pradėjo kristi 
anksčiau — balandžio 25 d. Šis 
sniegas priminė praėjusių metų 
balandžio pabaigą, kai tulpių 
žiedus per kelias minutes už
klojo snaigių skraistė. Ir per
nai, ir šiemet sniegas greitai 
ištirpo. Per pastaruosius tris 
dešimtmečius pavasarį sniego 
Lietuvoje buvo susilaukta jau, 
septynis kartus — 1954, 1959, 
1970, 1971, 1976, 1984 ir 1985 me
tais. Vakarą tada būdavo žalia, 
o rytą — balta.

SPAUDOS ŠVENTĖ
Gegužės 3 d. spaudos šventę 

Vilniuje surengė Lietuvos žur
nalistų sąjunga ir vykdomasis 
miesto komitetas. Šventės rengi
niai buvo sutelkti Gedimino ir 
Kutuzovo aikštėse, Jaunimo so
de, alumnato ir Vilniaus uni
versiteto kiemeliuose. Spaudos 
alėjoje išsirikiavo kioskai ir 
knygynai, po atviru dangumi įsi
kūrė redakcijos. Šventės pra
džią 2 v.p.p. paskelbė fanfarų 
garsai Meno darbuotojų rūmų 
balkone. Tada prezidiume Kutu
zovo aikštėje vietas užėmė Lie
tuvos žurnalistų sąjungos val
dybos sekretoriato nariai, laik
raščių, žurnalų redakcijų, te
levizijos ir radijo komiteto va
dovai, spaudos veteranai, žurna
listai, kuriem teko dalyvauti II 
D. kare. Mat pati spaudos šven
tė buvo skirta sovietinės karo 
pergalės keturiasdešimtmečiui ir 
okupuotos Lietuvos sovietinimo 
45 metų sukakčiai. Visus pasvei
kino Lietuvos žurnalistų sąjun
gos valdybos pirm. A. Laurinčiu- 
kas, kalbėjęs apie spaudos vaid
menį “telkiant darbo žmones 
partijos iškeltiems uždaviniams 
įgyvendinti”. II D. kare dalyva
vusius žurnalistus pasveikino ir 
jiems gėlių įteikė Vilniaus uni
versiteto žurnalistikos kated
ros studentai. Tų karo veteranų 
vardu padėkos žodį tarė Lietu
vos žurnalistų sąjungos valdy
bos sekr. A. Stankevičius, ku
ris taipgi yra ir susovietintos 
ELTOS direktorius. Tada buvo 
įteiktos V. Mickevičiaus-Kapsu
ko 1985 m. premijos laureatų 
diplomai ir medaliai “Jonavos 
balso” redakcijos kultūros ir 
švietimo skyriaus vedėjui K. F. 
Federavičiui, Vilniaus univer
siteto žurnalistikos katedros 
vedėjui L. Tapinui, “Švyturio” 
žurnalo ekonomikos skyriaus 
red. V. Žemaičiui, menkesni ap
dovanojimai kitiems žurnalis
tams. Aikštėn buvo atvežti tik 
ką išspausdinti “Vakarinių nau
jienų” egzemplioriai. Prasidė
jo suvenyrų ir įvairių skanumy
nų mugė. Koncertinę programą 
atliko “Trimito” ir Vilniaus sep
tintosios vidurinės mokyklos pu
čiamųjų orkestrai, įvairūs an
sambliai.

ANTENŲ MIŠKAI
Kaišiadorietis Jonas Jankaus

kas balandžio 25 d. “Tiesoje” 
paskelbė rašinį “Iki nelaimės 
— vienas žingsnis”. Skaityto
jams jis pasakoja: “Kaišiadory
se ant daugiaaukščių namų sto
gų ištisi antenų miškai. Nors 
gyventojams draudžiama jas sa
vavališkai statyti, tokių ante
nų nemažėja. Kokių tik konst
rukcijų, dydžių antenų neužsi- 
kelia kaišiadoriečiai! Nespe- 
cialistų pastatytos antenos ne
ilgaamžės. Papūtus stipresniam 
vėjui, griūva. Tokių išvirtusių 
antenų pilna ant K. Požėlos gat
vės 22, 24, 89 namų. O Girelės 
gatvės 43 namo stogas — tikras 
antenų kapinynas. Čia lyg 
džiunglėse medžiai antenos 
virsta, rūdija, šalia statomos 
naujos. Ir ant naujojo namo K. 
Požėlos gatvėje Nr. 60 jau gana 
tankus antenų miškas. Tai ne tik 
negražu. Statydami antenas kaip 
kam patinka, gyventojai sugadi
na stogo dangą. Neseniai vėjuo
tą dieną nuo Girelės gatvės 43 
namo stogo nukrito antena, įtvir
tinta į sunkvežimio rato meta
linį diską. Šiurpas krečia pagal
vojus, kas būtų buvę, jei tuo me
tu prie namo būtų žaidę vaikai, 
stovėję suaugusieji”.

TURTO GROBĖJOS
Z. Kazlausko pranešimu “Vals

tiečių laikraščio” 16 nr., Šiaulių 
rajono liaudies teismas 1984 m. 
gruodžio 18 d. nagrinėjo bau
džiamąją bylą, kuri nustebino 
ne tik gyventojus, bet ir visko 
mačiusius teisingumo darbuo
tojus. Už asmeninio turto pagro
bimą trejiems metams laisvės 
atėmimu buvo nuteistos R. Gus
tienė ir M. Z. Mažeikaitė, 3 me
tams lygtinai, atliekant baus
mę liaudies ūkio statybose — T. 
Sidabrienė ir S. Kazakevičienė, 
3 metams su nuosprendžio vyk
dymo atidėjimu — J. Kučinskie- 
nė. Jos visos dirbo Šiaulių ra
jono Ringuvos sovchozo karvių 
ūkyje. Pas to ūkio vedėją R. Gus
tienę buvo susirinkusios padė
ti bulvių kasti. Talkos metu pa
aiškėjo, kad Auksučių kaime, 
savo name, buvo rasta mirusi 
Barbora Čepulienė, gyvenusi 
viena. M. Z. Mažeikaitė pasiūlė 
nuvažiuoti į velionės namus par
sivežti jos turto. Sodyboje jos 
rado velionės turtą saugojantį 
A. Jarošių. Pastarasis aiškino, 
kad giminės velionę išvežė skro
dimui, bet tuoj turi grįžti. Z. 
Kazlauskas pasakoja: “A. Jaro- 
šius neleido imti B. Čepulienės 
turto, tačiau Mažeikaitės pava
dintos moterys suėjo į gyvena
mąjį namą ir ėmė nešti į vežimą 
daiktus. A. Jarošiui pavyko ap
ginti tik vieną kambarį, o kita
me gyvenamojo namo gale mote
rys pro išdaužtus langus išne
šė B. Čepulienės akordeoną, siu
vamąją mašiną, ‘nepaniekino’ 
kruopų, miltų, cukraus, lėkš
čių, stiklinių, netgi vaikiškos 
vonelės. Susikrovė šiuos daik
tus, prie vežimo prisirišo kar
vę, telyčią ir tik tada išvažiavo. 
Iš viso buvo pagrobta daiktų ir 
gyvulių už 1225 rub.” Teisme pa
aiškėjo, kad jos taip pat išsive
žė B. Čepulienės vyro mirties 
liudijimą, taupomąsias knyge
les, matyt, norėdamos užvaldyti 
ir velionės santaupas. V. Kst.

15 
metų

CHORAS “AIDAS” ""-‘T""
veiklos

SOKIUS
1985 m. birželio 8, 
šeštadienį, 7 v.v., 
Jaunimo centre, 
Hamiltone.

Programoje: Klivlando jaunų vyrų dainos vienetas
“UŽDAINUOKIM”, “AIDAS” ir sol. V. VED ĮKAITIS 

Po koncerto — smagūs šokiai, baras, turtingas bufetas, loterija, 
laimės staliukai. įėjimas — $5.00, studentams — $4.00.

“Aidas”laukia visų! Rengėjai

O LIETUVIAI PASAULYJE

AUDRA
Travel
Kviečia keliauti kartu!!!

1985 metų

St. Catharines, Ont.
MOTINOS DIENA atšvęsta ge

gužės 12 iškilmingom pamaldom, 
kurias užprašė už visas lietuves 
motinas apylinkės valdyba. Mišias 
atnašavo ir gražų pamokslą pa
sakė klebonas kun. Kęstutis But
kus. Netrūko dalyvių ir salėje. 
Neilgą, bet gerai paruoštą pa
skaitą skaitė žinoma veikėja, vi
suomenininke Gabija Juozapavi- 
čiūtė-Petrauskienė iš Toronto. 
Meninėje programoje kaikurie 
vaikai parodė retus muzikinius 
gabumus, o ir patys mažiausi bu
vo gerai pasiruošę. Gražiom gė
lėm pagerbtos gausesnių šeimų 
motinos.

Šventės proga buvo vainikuota 
ir mūsų iškilioji lietuvaitė Tania 
Zelaznik — “Miss Lithuanian Com
munity”. Tania, kurios mama yra 
mūsų veikėja Nijolė Latauskai- 
tė, šių metų Tautybių festivalyje 
atstovaus lietuviams tarp 34 ki
tų tautybių. Parado metu važiuos 
per miestą su Lietuvos vėliava.

Motinos dienos programą gra
žiai pranešinėjo Jūratė Zubric- 
kaitė-McCann. Jūratė yra pati bu
vusi iškiliąja mūsų lietuvaite. 
Apylinkės valdybos pirm. Petras 
Balsas padėkojo visiems už gau
sų dalyvavimą minėjime bei pro
gramoje.

HAMILTONO “GYVATARO” 35- 
rių metų sukakties šventėje daly
vavo ir keli katariniečiai. “Gyva- 
taras” dar turi daug žydinčio jau
nimo, o ir veteranai šokėjai su
silaukė smarkių plojimų. Viskas 
buvo puikiai suorganizuota. Salė 
vos talpino dalyvius. Dėmesį pa
traukė labai skoningai ir elegan
tiškai papuošta salė ir vaišių sta
lai. Kor.

Calgary, Alta.
TAISYTINOS KLAIDOS. “TŽ” 

1985 m. 19 nr. Kalgario aukotojų 
Tautos fondui sąraše yra šios klai
dos: po $20 aukojo ne J. ir L. Bru
žas, o J. Brūzga ir L. Brūzga. Pra
leista pavardė Petro Devenio, ku
ris paaukojo $10. Pranas Gluoksnys

Burlington, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
už mums suruoštą netikėtą didelę 
staigmeną mūsų 35-rių metų vedy
binio gyvenimo sukaktuvių proga.

Ypatinga padėka klebonui kun. 
J. Liaubai, už tokią gražią dovaną 
ir linkėjimus; mūsų dukrom — Da
liai, Ginai bei jų vyram už orga
nizavimą ir visiem atsilankiusiem: 
J. D. Ashton, J. B. Banevičiam, P. 
L. Cipariam ir dukrom — Ramonai, 
Danai, Sandrai, Andrijai, D. V. 
Dents, A. Geležiniu!, Ritai Miller, 
A. J. Petkevičiam, L. Z. Robinsons, 
A. J. Sarpaliam, B. E. Sopiam, I. 
Vasiliauskienei, R. L. Vasiliaus
kam, G. Vindašienei, A. P. Vinda- 
šiam, J. S. Websters, R. Zubric- 
kaitei.

Esame visiems nuoširdžiai dė
kingi -

Vincas ir Kazė Geležiniai

Windsor, Ontario
MOTINOS DIENA paminėta ge

gužės 12 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje. Kun. K. Simai
tis atlaikė pamaldas ir pasakė 
gražų šventei pritaikytą pamoks
lą. KLB Windsoro apylinkės pirm. 
M. Kizis pradėjo minėjimą ir pa
kvietė prie garbės stalo seniau
sią motiną M. Dumčienę. Trumpai 
apibūdinęs šventės reikšmę, pa
sveikinęs svečius iš Detroito, pa
kvietė inž. Ed. Milkų ir teisinin
ką M. Šnapštį tarti žodį. Ed. Mil
kus apibūdino motinos reikšmę 
žmonijos, tautos ir šeimos gyve
nime. M. Šnapštys kalbėjo trumpai, 
kondensuotai ir su teisininko pas
tabumu vertino motinos reikšmę 
tautų gyvenime. Programa buvo 
paįvairinta eilėraščiais ir kitais 
priedais. Vėliau prasidėjo vai
šės, kurias paruošė mūsų darbš
čios moterys. Vyrai taip pat la
bai dosniai šį renginį parėmė. 
Minėjime dalyvavo ir jaunesnės 
kartos šeimos. Visi nuoširdžiai 
pabendravo ir pagerbė motinas.

Vanduolis

Sault Ste. Marie, Ont.
“THE SAULT STAR” 1985.V. 13 

išspausdino platų aprašymą pro
sovietinės taikos šalininkų de
monstracijos, kurioje, rengėjų 
tvirtinimu, dalyvavo 125 asmenys. 
Kaip ir kituose Kanados miestuo
se, šios vietovės demonstracijos 
organizatoriai panaudojo Motinos 
dieną savo tikslams, bet susilau
kė labai mažo dėmesio. Iš tikrųjų 
toje demonstracijoje dalyvavo tik 
apie 60 asmenų. Tai matyti ir pri
dėtoje nuotraukoje. Demonstran
tų reikalavimai daugiausia nu-

kreipti prieš JAV, bet neliečia 
Sov. Sąjungos, kuri sudaro di
džiausią karo pavojų pasaulio 
taikai. Apgailėtina, kad šiai de
monstracijai vadovavo lietuvaitė 
Virginija Galinytė, kuri dabar 
vadinasi Ms. Gidget Cote. Jos tė
vas Robertas yra miręs prieš ket- 
virtdalį šimtmečio. Buvo patrio
tas ir antikomunistas. Kor.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiem ir 
visom, kurie mane lankė ligoninė
je, namuose ir atnešė gėlių bei 
dovanų. Negaliu rasti žodžių tin
kamai padėkoti draugams, kata
likių moterų draugijai, Šv. Juoza
po vienuolijos seselėm Londone, 
kunigam, savo mielam vyrui, duk
roms, kurie mane lankė dieną ir 
naktį budėjo prie mano lovos.

Visiems nuoširdžiai dėkinga -
Teresė Astrauskienė

Pajieškojimai
Jieškomas Leonardas Padleckas, 

gimęs 1923 m., kilęs iš Panevėžio 
apylinkės. Jį patį arba žinančius 
apie jį prašome rašyti Petrui Jase
vičiui “T. žiburių” adresu.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T A T U A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 /iLlVl
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 21 MILIJONĄ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................5’/a% nekiln. turto pask............1072%
santaupas.......................... 672% asmenines paskolas.....12’/a%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas......................... 6% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m.............972% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m..............  10% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo............... 8% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius.............. 872% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $10.000.
Reg. pensijų 1 m............... 972%

KELIONĖS Į LIETUVĄ
Išvyksta Grįžta

Gegužės 24
Birželio 24
Liepos 12 (nėra vietų)

Rugpjūčio 12
Rugsėjo 3
Spalio 4
Gruodžio 20

Birželio 9
Liepos 10
Liepos 29 (Dainų šventė)

Rugpjūčio 28
Rugsėjo 11 ar 17
Spalio 20
Sausio 5

Kelionės į kitas pasaulio šalis
AUSTRALIJA- gruodžio 19 - sausio 11

BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ - datos bus skelbiamos

Mūsų įstaigoje
• , ■ Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.

• Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansinę paramą nuperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ 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

The Marlatt
The J. B. MARLATT 615 Main Street East
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford)

laidotuvių namai 
ir koplyčia

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario

JA Valstybės
JAV atstovų rūmai ir senatas 

gegužės 3 d. priėmė bendrą re
zoliuciją, kuria birželio 14-ji 
skelbiama Baltijos valstybių 
laisvės diena. Rezoliucijoje pri
menama, kad šios laisvę brangi
nusios nepriklausomos valsty
bės buvo okupuotos Sovietų Są
jungos ir prievarta įjungtos jos 
imperijon, susilaukė masinių 
trėmimų Sibiran. Dabar ten lau
žomos pagrindinės žmogaus tei
sės, persekiojami tikintieji. 
Sovietų Sąjunga pažeidžia Hel
sinkyje pasirašytus įsipareigo
jimus.

Ketvirtasis baltiečių jaunimo 
kongresas rengiamas — birže
lio 13-16 d.d. Dainavos stovykla
vietėje. Numatomos diskusijos 
su etninės spaudos atstovais, 
demonstracijos Detroite už sąži
nės kalinių laisvę. Bus pakvies
ti amerikiečių spaudos, televi
zijos ir radijo atstovai. Kalbė
tojų eilėse minimi — latvė I. Jan
sone, estas rašytojas J. Kork, 
latvis dr. J. Dreifelds. Bus ap
tartas vėliau šią vasarą įvyksian
tis baltiečių jaunimo taikos ir 
laisvės .žygis Baltijos jūroje. Pa
grindiniu paskaitininku pa
kviestas estas O. Tammark, ne
seniai grįžęs iš sovietinių darbo 
stovyklų. Dr. A Klimas skaitys 
paskaitą apie rusinimo proble
mą Baltijos kraštuose. Meninę 
programą atliks satyrinis teat
ras “Antras kaimas” iš Čikagos. 
Kongresas bus užbaigtas spalio 
16, sekmadienį, Mišiomis ir ofi
cialiu jo uždarymu. Keturios die
nos Dainavoje kainuos asmeniui 
$90, mažiau — iš anksto užsire
gistravusiems. Lietuviai krei
piasi į Ramunę Tričytę, 6807 So. 
Campbell Ave., Chicago, IL 
60629. USA. Tel (312) 737-4324. 
Dalyvių amžius neapribojamas.

DLK Birutės draugijos Det
roito skyrius savo veiklos tris
dešimtmetį paminėjo gegužės 5 
d. Minėjimas pradėtas kun. Al
fonso Babono atnašautomis Mi
šiomis ir sukakčiai skirtu pa
mokslu Šv. Antano parapijos 
šventovėje. Akademinė dalis 
įvyko parapijos salėje. Ją įva
diniu žodžiu pradėjo skyriaus 
pirm. Kristina Daugvydienė. 
Paskaitą apie birutiečių suor
ganizavimą ir jų atliktus dar
bus skaitė Jadvyga Budrienė. 
Detroito birutiečių skyriaus 
veiklą apžvelgė Cecilija Bal
sienė. Jis buvo įsteigtas 1955 
m. gegužės 22 d. Šv. Antano pa
rapijos salėje. Pirmą valdybą 
sudarė: pirm. V. Černienė, vice- 
pirm. E. Gerulaitienė, ižd. T. 
Mitkuvienė, sekr. O. Griškelie- 
nė, korespondentė Š. Ruseckie- 
nė, narės V. Patalauskienė ir P. 
Balandienė. Antrąja pirmininke 
buvo M. Šepetienė, o 1968 m. bu
vo išrinkta ir dabar skyriui va
dovauja K. Daugvydienė. Sukak
ties proga Detroito birutietes 
sveikino kitų organizacijų at
stovai. I. Jonaitienė, sveikinu
si Klivlando birutiečių vardu, 
atvežė ir įteikė dovaną — A. Mi
kulskio “Mišias kenčiančiai Lie
tuvai”. Sukakties proga tylos mi
nute pagerbtos mirusios sky
riaus narės ir minėjimo išvaka
rėse miręs a.a. gen. Stasys Raš
tikis. Dainų programą atliko 
muz. Stasio Sližio vadovaujamas 
moterų kvartetas — B. Januškie
nė, Č. Pliūrienė, N. Sližienė ir 
A. Tamulionienė.
Australija

Pertho Lietuvių namų reika
lai buvo aptarti paskolos lapų 
savininkų posėdyje balandžio 
14 d. Trumpą pranešimą apie 
LN tvarkymą ir patobulinimą 
pastarųjų šešerių metų laiko
tarpyje padarė Lietuvių sąjun
gos pirm. E. Stankevičius. Pa
skolos lakštų išpirkimą nutar
ta atidėti penkeriem metam iki 
1990 m. birželio 30 d. Tuo būdu 
buvo užtikrintas vysk. P. Balta
kio pageidavimas su Pertho tau
tiečiais vėl susitikti.

Britanija
Naujoji DBLS centrinio sky

riaus valdyba Londone pasiskirs
tė pareigomis savo posėdyje 
Lietuvių namuose. Ją dabar su
daro: pirm. Pranas Batakys, 
sekr. Stasys Bosikis ir ižd. Juo
zas Lukėnas. Valdyba ragina 
visus centriniam skyriui pri
klausančius lietuvius sumokė
ti nario mokestį. Nusiskundžia
ma, kad šiuo metu neįmanoma 
paskelbti nei tikro narių skai
čiaus, nei iždo apyvartos, nes 
tvarkingų duomenų nėra knygo
se nuo 1982 m. Naujoji centri
nio skyriaus valdyba stengsis 
turėti glaudesnius ryšius su 
Londono lietuvių organizaci
jomis.

Italija
Romon balandžio 24 d. atvyko 

apaštalinis Kauno ir Vilkaviš
kio vyskupijų administratorius 
arkiv. Liudvikas Povilonis, jo

pavaduotojas vysk. Juozas Preik
šas, lydimi kun. V. Michelevi- 
čiaus. Juos specialioje audien
cijoje savo bute gegužės 3 į 
priėmė popiežius Jonas-Pauliu8 
II. Pokalbis su pietumis truko 
pusantros valandos. Jame ap. 
tarti svarbiausi Lietuvos Ka
talikų Bendrijos reikalai ir pro- 
blemos. Šv. Tėvas, baigdamassu- 
sitikimą, prašė arkiv. L. Povi- 
lonį toliau vadovauti Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijoms. Jjs 
jau yra sulaukęs 75 metą am
žiaus. Laikydamasis bažnyti
nės teisės kodekso, buvo atsiun
tęs raštą, prašantį atleidimo 
iš apaštalinio administratoriaus 
pareigų.

Vokietija
Į V. Vokietijos vyriausybę ir 

parlamentą II D. karo pabaigos 
Europoje proga gegužės 8 d. spe
cialiu raštu kreipėsi dvi vokie
čių grupės — “Tarptautinis Vik
toro Petkaus komitetas” ir“Fati- 
mos-Akcija 77”. Rašte primena
ma, kad Vokietijos kapituliaci
ja neatnešė laisvės Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, kurių nepri
klausomybę nutraukė nelemta 
A. Hitlerio ir J. Stalino sutar
tis. Esą gegužės 8 d. proga mo
ralinę vokiečių kaltę reikia ati
taisyti moraline jų parama lie
tuviams, latviams ir estams. Raš
to autoriai siūlo 1939 m. Ribben- 
tropo-Molotovo susitarimus pa
skelbti negaliojančiais, Balti
jos šalių klausimą iškelti Jung
tinėse Tautose, reikalauti joms 
laisvo apsisprendimo teisės, 
laisvų demokratinių rinkimų. 
Reikia prabilti ne tik Jungtinėse 
Tautose, bet ir Europos parla
mente, kur tos trys sovietų pa
vergtos šalys neturi savo atstovų.
Austrija

A. a. Birutė Vokietaitytė-Iwoi- 
low, ištikta kraujo išsiliejimo 
smegenyse, balandžio 8 d. mi
rė Miuncheno ligoninėje. Ve
lionė gimė 1906 m. rugsėjo 28 d. 
pedagogo Juozo Vokietaičio šei
moje. 1924 m. baigė “Aušros" 
gimnaziją Kaune, studijavo kal
bas ir literatūrą Kauno univer
sitete, 1937-38 m. gilino prancū
zų kalbos fonetikos studijas Pa
ryžiuje, Sorbonos universitete, 
dirbo Lietuvos pasiuntinybėje 
Paryžiuje. Lietuvon grįžo 1939 
m. rudenį, iki pirmosios sovie
tinės okupacijos dirbo užsienio 
reikalų ministerijoje. Okupa
cijos metu mokytojavo pradžios 
mokykloje, nuo 1941 m. —gimna
zijoje Kaune. Pasitraukusi iš 
Lietuvos 1944 m. vasarą, apsi
gyveno Austrijoje. Pokaryje 
dirbo katalikų pabėgėlių “Cari
tas” organizacijoje, nuo 1962 m. 
iki mirties — Tarptautinio tyri
mų centro institute Zalcburge. 
Dalyvavo lietuviškoje veikloje, 
ilgus metus atstovavo BALFui 
Austrijoje. Palaidota Zalcburgo 
kapinėse. Liko liūdinti sesuo 
Gražina Amonienė, broliai —Al
girdas ir Kęstutis Vokietaičiai.

Lenkija
LVKD centro valdyba savo po

sėdyje 1984 m. rugsėjo 30 d. pri
ėmė ilgamečio “Aušros” red. 
Eugenijaus Petruškevičiaus pa
sitraukimą iš šių pareigų nuo tų 
metų rugpjūčio 31 d. “Aušros" 
redaktore buvo pakviesta Šlyna- 
kiemyje 1951 m. gimusi Valda 
Malinauskaitė. Ji yra baigusi 
Punsko lietuvių gimnaziją ir 
Vilniaus universiteto žurnalis
tikos fakultetą 1978 m. Grįžusi 
Suvalkų trikampin, trejus me
tus dirbo Šipliškių valsčiaus 
kultūros namų vadove, nuo 1982 
m. balandžio 15 d. — partinia
me Suvalkų vaivadijos komite
te, instruktore informacijos rei
kalams to komiteto politinia- 
me-organizaciniame skyriuje. 
Naujoji “Aušros” redaktorė yra 
LVKD narė nuo 1977 m. V. Mali
nauskaitė jau paruošė ir reda
gavo “Aušros” 1984 m. 4/67/ nr., 
tik dabar pasiekusį Kanadą. Ja
me yra paskelbtas buvusio red. 
E. Petruškevičiaus padėkos žo
dis visiems talkininkams. Esą 
“Aušra” pradžioje turėjo 1.600 
egz. tiražą, kuris 1980 m. pasie
kė 4.000. Nuo to laiko jos leidi
mas darėsi vis sudėtingesnis, o 
nuo 1982 m. kiekvienas “Aušros" 
numeris išeidavo pavėluotai. 
Reikalai visiškai sutriko 1984 
m. E. Petruškevičius skundžiasi: 
“Nežinau priežasčių, kodėl taip 
pablogėjo leidinio spausdini
mas. Gal šiandien nieks į šį klau
simą nesugebės atsakyti. Galiu 
tik tiek pasakyti, kad aš asme
niškai jau netekau energijos kas 
antrą dieną bartis su spaustu
vės vadovybe. Šiam reikalui to
liau tvarkyti reikalingas žmo
gus jaunas, kupinas energijos 
ir ryžto. Manau, kad nauja ‘Auš
ros’ redaktorė šitai sugebės da
ryti, iš širdies linkiu jai kuo ma
žiau kliūčių, kuo maloniausio 
darbo”. E. Petruškevičius “Auš
rą” redagavo ir šiam darbui ati
davė du dešimtmečius.



GINTĖ DAMUŠYTĖ, Lietuvių informacijos centro darbuotoja Niujorke, 
buvo atvykusi Otavon su atitinkama informacija Helsinkio akto peržiūros 
konferencijos nariams ir konferencija besidomintiems Ntr. St. Dabkaus

Kerštas šaukia kerštą

“Balsas iš laisvės kapo”
Ateina į Vakarus iš imperia

listo ruso terorizuojamo kraš
to kur nors slaptame kampely
je su didžiausiu atsargumu per 
kalkę rašyti pogrindžio leidi
niai, kuriuos pasak ištaigin
gos civilizacijos parmušto pa- 
šaipūno, mes laikome evange- 
lijomis. Kad toks pašaipūnas 
parašytų bent vieną pogrin
džio leidinį Lietuvos sąlygo
mis, pereitų per enkavedistų 
Serengą, atpiltų desėtką metų 
Sibire, tai tada sučiulbėtų vi
siškai kitu tonu.

0 štai mane neseniai pasie
kė Klajūno knyga — raudonu 
viršeliu, spygliuotomis vie
lomis papuošta, būtent — “Bal
sas iš laisvės kapo”. Spaudai 
paruošė Jonas Dainauskas. Ir 
ką gi pratarmėje randame? 
Nagi laisvajame pasaulyje pa
togumuose ir pertekliuose iš- 
sitvarsoję esą pareiškė, kad 
tai esanti menka arba jokia 
poezija ir todėl neverta dėme
sio. Net žadėtos pratarmės ne
pasistengė parašyti. Gaila, 
kad tokie “herojai” knygoje 
nepaskelbti.

Knygoje sudėtą poeziją su
pras kiekvienas lietuvis, ku
rio dar neparmušė taukai ir iš
taigingas vakarinės civiliza
cijos gyvenimas.

Verčiu lapą po lapo. Skaitau 
varge rašytus, už spygliuotų 
vielų gimusius, enkavedistų 
sargybų bokštuose šešėlyje 
liūliuotus posmus. Skurdo, 
kančios, priespaudos, ir kas
dieninės grėsmės nepermato
mose ūkanose jie prabilo 
skausmingu žodžiu, kruvina 
aimana. Spaudžia širdį beskai
tant. Gerklėje grumulėlis ve
liasi. Akyse nenorint drėgmės 
atsiranda. Prieš juos sutirps
ta profesorių nutekintos teori
jos, rimai ar ritmai susigėsta, 
nes čia gieda ne koks “įkvėpi
mas" tuščią kiauro maišo melo
diją, bet šaukia bolševikinio 
teroro tvaiką pramušusi, ver
gą stovyklose vos alsuojanti 
lietuviška širdis. Kas begali 
būti natūralesnio ir tikresnio 
už neišlaikomo skausmo išsi
veržimą? Prieš jo išlietus pos
mus prityla suomiškoji “Kale
vala”, susigūžia graikiškasis 

Helsinkio akto peržiuros konferencija
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ūžiamojo statuto straipsnį. 
Tuo tarpu jis buvo nubaustas 
pagal straipsnį, draudžiantį 
antisovietinę agitaciją bei 
propagandą.

Turkijos atstovas Ekrem Gu- 
vendiren savo kalboje kaltino 
Bulgariją persekiojant vieną 
milijoną turkų. Jo pareiški
mas su priedu buvo išdalintas 
spaudai.

Olando kalba
Tautinių mažumų klausimu 

kalbėjo visa eilė valstybių 
atstovų. Olandijos atstovas A. 
H. Croin paminėjo ir Baltijos 
valstybes. Jis pareiškė:

“Tautinių mažumų klausimas 
Įioje konferencijoje jau buvo 
iškeltas keletą kartų. Tauti
nių mažumų problema yra 
glaudžiai susijusi su naujų 
valstybių įsisteigimu, kuris 
prasidėjo XIX š. ir vyko toliau. 

epas, susigėsta Niebelungų 
giesmės. Tik mūsojo Parnaso 
žvirbliams “esanti menka arba 
visai jokia poezija”, neverta 
net jų dieviškojo įvadinio žo
džio . ..

Su kiekvienu puslapiu tau 
pro akis slenka barbariška 
ruso okupacija, trėmimai gy
vuliniuose vagonuose, hero
jiški partizanų žygiai, išda
vikai, vergų stovyklos su lavo
nų stirtomis speigo sukausty
toje bedvasėje taigoje. Čia pra
byla paskutinių keturių de
šimtmečių lietuvių tautos dra
ma. Ne dirbtinai išspausta ir 
profesoriškai sudėliota, bet 
tikra, gyvenimiška, apčiuopia
ma.

Didelė garbė tenka asme
niui, kuris net padidinamu 
stiklu naudojosi vargingai per
rašytą rankraštį, rengdamas 
spaudai. Didelė padėka Aka
deminei skautijos leidyklai, 
išleidusiai nepakeičiamos ver
tės knygą. Ji pergyvens dau
gelį meilių-seilių romanų, 
daug šnekorių “vertingos” poe
zijos paliks pakelėje. Šios ei
lės keliaus kartu su lietuvių 
tauta, nes tai yra jos kraujas 
ir kančia.

Lietuvių tauta dar šitokios 
knygos neturėjo. Ją tegali pa
sitikti tiktai Laisvės kovų dai
nos. Jos viena kitą papildo. 
Verta būtų, kad šią knygą skai
tytų kiekvienas vyresnės kar
tos lietuvis ir kasdien po skirs
nelį paskaitęs paaiškintų savo 
šeimoje jaunesniajai kartai. 
Eilės turėtų suskambėti lie
tuviškų chorų koncertuose, so
listų pasirodymuose, skautų 
sueigose, ateitininkų pokal
biuose. Užtektų, rodos, mūsų 
solistams traukti svetimas tra- 
lialia, oijojoj . . . Leiskite pra
bilti tautos kančiai, Sibiro ver
gui, ištremtojo skundui, kanki
nio paskutiniam sudiev sustin
gusioje taigoje.

Klajūnas, BALSAS IŠ LAIS
VĖS KAPO. Šiurpūs eilėraš
čiai iš anapus geležinės už
dangos. Išleido Akademinė 
skautijos leidykla, Chicago. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 
238 psl. su Sovietijos kone, sto
vyklų žemėlapiu. 7 dol. z.b.

Prieš I D. karą Europoje buvo 
didelės daugiatautės valsty
bės. 1899 m. Hagos konferenci
joje dar nebuvo matyti vėlia
vų visos eilės valstybių, kurios 
šiandieną dalyvauja šioje kon
ferencijoje. Galiu paminėti 
Lenkiją, Suomiją, Čekoslova
kiją. Po I D. karo įsisteigė ke
letas naujų valstybių. Ir jeigu 
ši konferencija būtų vykusi 
prieš 50 metų, tai dalyvaujan
čių valstybių skaičius būtų di
desnis nei 35. Trys iš tų valsty
bių istorijos tėkmėje išnyko 
netekusios savo nepriklauso
mybės, būtent Estija, Latvija ir 
Lietuva. Kaip tai įvyko, man 
nėra reikalo aiškinti.”

Toks labai jau diplomatiškas 
paminėjimas, žinoma, negali 
būti paveikus. Juk tai ne 
istorijos konferencija, o žmo
gaus teisių pažeidimo.

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
gyvenančių apie 30.000 lietu
vių nežino, kas pateks į Litt- 
mano glėbį.

Nerimo kėlimas ir aplamai 
moralinė drumstis yra vienas 
iš komunistinių metodų savo 
priešams silpninti. Tad ir šiuo 
atveju kai kurie žydai atėjo 
mūsų engėjams į pagalbą.

Klausykite, gerb. Jarrette, 
mes tikrai šių klausimų nekel- 
tume, jei “raganų medžiotojų” 
(jau visuotinai prigijęs var
das) šūviai nekliudytų nekal
tųjų. Aš manau, kad tų 3000 
tarpe gal yra tik vienas ar ke
li nusikaltėliai, bet aš nežinau 
nė vieno.

♦ ♦ ♦
Jūs dar nusiskundžiate, kad 

lietuviai šaltakraujiškai, bru
taliai ir su pasityčiojimu žu
dė žydus. Jūsų kaltinimas daug 
teisingiau skambėtų, jeigu sa
kytumėte “kai kurie lietuviai”. 
Aplamai dauguma žydų, rašan
čių šiais klausimais, mėgsta 
savo naudai įvykius pernelyg 
išpūsti ir skaičius taip padi
dinti, nenurodant net iš kur 
visa tai ištraukta, kad jų net 
ir istorijos daktarai nustoja 
savo orumo.

Be to, jie visdos nutyli, ko
dėl juos kartais ištikdavo ne
malonūs reiškiniai. Taigi ir 
Jūs nutylėjote faktus, kaip žy
dai elgėsi su lietuviais pirmo
sios rusų okupacijos metu. Juk 
daugiausia žydų dėka apie 
35.000 pačių tauriausių lietu
vių buvo išgrūsta į mirties la
gerius Sibiran. O taip pat de
šimtys, galgi net šimtai Jūsų 
tautiečių, gerindamiesi jų pa
čių tėvynės okupantams, talki
no enkavedistams sukimšti 
tūkstančius lietuvių į kalėji
mus ir baudžiamąsias stovyk
las, kur ne vieno žydo buvo 
kankinami net iki apalpimo ir 
mirties.

O ką besakyti apie Rainių 
miškelį, kuriame per 70 lie
tuvių pasaulyje turbūt dar ne
girdėtu žiaurumu buvo nukan
kinti. Tame miškelyje dalyva
vo apie 50 žydų kankintojų. 
Apie tai Jums reiktų pasiskai
tyti “Lietuvių archyvo” pirmą 
tomą 80 psl. Aplamai, keturiuo
se šios knygos tomuose Jūs ras
tumėte daug medžiagos apie 
žydų žalingą veiklą šimtme
čiais išgyventos savo tėvynės 
žmonėms. Be to, dar galėtumė
te susitikti su ne vienu ano 
meto liudininku lietuviu.

Aš nenorėjau šių dalykų 
Jums priminti, bet tai pada
ryti mane vertė vienas be ga
lo svarbus motyvas — kerštas, 
kuris vyrauja šioje byloje.

Kerštas yra baisi rykštė, kuri 
plaka žmoniją be jokio pasi
gailėjimo. Keršto liga yra už
sikrėtęs visas pasaulis. Apie 
keršto nuodų baisumą turėtų 
garsiai prabilti visos pasau
lio tikinčiųjų Bendrijos ir si
nagogos.

Aš nežinau, už ką žydai ker
šijo lietuviams sovietinės oku
pacijos metais. Juk ištisus 
šimtmečius jie mito lietuvių 
žemės sultimis, naudojosi lais
vės vertybėmis, galėjo gyventi 
savo tautinės kultūros paunks- 
mėje ir t.t., bet Jūsų dr. Dov 
Levinas, “pagerbdamas” seną
ją savo tėvynę, pareiškė, kad 

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1985 METŲ KELIONĖS l LIETUVĄ:
KELIONĖ nr. 007 “OCTOBERFEST” rugsėjo 21 iki spalio 3 d.:
Liuksemburgas, Heidelbergas, Rotenburgas, Miunchenas, Inzellis, Fiusenas, Lucerna, Strasbourgas, 
Salzburgas, Insbruckas, Oberammergau. Priedai: laivu ekskursija Reino upe, Eagles Nest, Chiemsee; 
kasdieniniai pusryčiai, 9 pietūs, priešpiečiai (lunch) “Hofbraeuhaus ir daug kitų priedų.

Pilna kaina iš Čikagos ................  $1,289.00
KELIONĖ nr. 2 liepos 15 iki liepos 31 d.

11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko ..................... ..............  $1,788.00
Iš Montrealio ................................  $2,225.00 kanadiškais

KELIONĖ nr. 3 rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 18 d.
11 dienų Vilniuje, 1 diena Leningrade, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko .................................... $1,669.00

KELIONĖ nr. 4 gruodžio 20 iki sausio 4 d.
11 dienų Vilniuje, 3 dienos Helsinkyje
Iš Niujorko .................................... $1,467.00
Iš Montrealio ................................. $1,835.00 kanadiškais

Nakvojant dviese kambaryje, (skaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius ("Presidentti Hotel" 
Helsinkyje), maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, (vairias ekskursijas ir daug kitų priedų. Kelionė 
nr. 4 suderinta su grandioziniu Naujų metų sutikimo baliumi.
Tarpininkaujame perkantiems automobilius, kooperatinius butus, padedame sutvarkyti dokumentus 
iškvietimams. Informacijų ir visais kelionių reikalais kreiptis į:
G. T. INTERNATIONAL, INC., P.O. BOX 29163, CHICAGO, ILLINOIS 60629, USA

TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702 
KANADOJE (416) 534-3120 arba 767-4991 
Skrendame erdviais “FINNAl R’’ lėktuvais

© F/NNfJ/R
Simple elegance by Finnish design

GINKIME LIETUVIŲ TEISES!
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.") ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Ave.,

Chicago, Illinois 60636, USA

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui...... US $............................

Pavardė, vardas ..........................................................................

Adresas ........................................................................................

žydai .Vokietijoje dešimt kar
tų geriau gyveno ...

Dėl to, turbūt keršto moty
vų įtakoje, kai kurie lietuviai 
su žydais “atsiskaitė”, tik gal 
jau ne taip žiauriai, kaip žy
dai yra linkę savo priešus pri
statyti pasauliui. Pabrėžtina, 
kad tie lietuviai keršijo visų 
pirma komunistams, kurių ei
lėse vyravo žydai.

Dėsnis “akis už akį, dantis 
už dantį” ir kiti panašūs va
riantai lietuvių nesaisto arba 
bent neturėtų saistyti. Betgi 
ir žydai, dažnai degdami kerš
to neapykanta, net ir šiuo me
tu Kanadoje, savo jausmus tu
rėtų tvardyti, ypač nekaltųjų 
atžvilgiu. Nes reikia nepamirš
ti, kad kerštas šaukia kerštą. 
Kas šiandieną keršija, ryto
jaus diena jam atkeršija. Tai 
be galo liūdna tiesa, nuo ku
rios mes visi turim bėgti. Kai 
mūsų visos etninės grupės, jų 
tarpe ir žydų, pasipriešins šiai 
pagundai, tai į Kanados gyve
nimo socialinį vainiką bus 
įpintas vienas iš gražiausių 
žiedų. 

♦ ♦ ♦
Toliau Jūs dar vis prisime

nate tariamus nacių nusikaltė
lius ir sakote: “sąmoningai 
stengiantis paneigti šitą fak
tą arba norėti sustabdyti na
cių karo nusikaltėlių jieško- 
jimą tiktai uždės juodą dėmę 
lietuvių išeivijai”. Aš jau šia
me rašinyje esu apie tai užsi
minęs, bet reikia dar kartą 
pasisakyti: lietuviai nesisten
gia sustabdyti karo nusikaltė
lių pajieškų. Jie tik nepripa
žįsta Jūsų tautiečių metodų, 
kurie yra susieti su KGB ir jų 
tikslais, jau anksčiau išvar
dintais.

Aš su Jumis sutinku, kad na
cių nusikaltimas žydų tautai 
yra baisus, taip pat ir visai 
žmonijai, kurios tarpe yra ir 
buvusios jų okupuotos tautos. 
Bet Jūs čia vienu klausimu esa
te truputį nenuoseklus — ne 
naciai buvo “didesnių ir žiau
resnių nusikaltimų prieš žmo
niją” vykdytojai, bet komunis
tai. Sakoma, kad naciai yra iš- 
žudę 6 mil. žydų, bet taip pat 
yra sakoma, kad komunistai 
nelabai tolimoje praeityje yra 
išžudę 7 mil. ukrainiečių. Tai
gi vienu milijonu daugiau, ne
gu žydų. Šį 7 mil. skaičių man 
teko patikrinti su savo bendra
darbiu ukrainiečiu, kurio tė
vas advokatas, anas žudynes 
pergyvenęs, šį skaičių patiks
lino, paaiškindamas, kad ne 
10 mil. buvo nužudyta, kaip 
anksčiau buvo manoma, bet 7 
mil. Aplamai komunistinių 
žudynių statistikoje pirmau
ja Sovietų Sąjunga, iš viso nuo 
1917 metų nužudžiusi 69.700- 
000 aukų, toliau sekanti Kini
ja—63.784.000.

♦ ♦ ♦
Jūsų linkėjimas: “Jeigu lie

tuvių išeivija tikrai yra susi
rūpinusi savo gero vardo išsau
gojimu, ji turi oficialiai parem
ti ir pagelbėti teisėjo Deche- 
nes komisijai surasti nacių ka
ro nusikaltėlius”.

Manau, kad turite galvoje 
lietuvius nacių karo nusikal
tėlius. Tai būtų gal ir nesun
ku padaryti, jeigu mes bent vie
ną iš jų žinotumėm. Jeigu kas 

žino, tai, manau, jam niekas 
nedraudžia tai padaryti. Bet
gi Jūs, žydai, jau keliasde
šimt metų plušate, bejieško- 
dami labai gerai žinomo dr. Jo- 
sefo Mengelės ir jo pajieškom 
skiriate milijonus dolerių. 
Iki šiol jo dar nesugavote, o 
norite, kad mes, nežinodami 
nusikaltėlio nei vardo, nei pa
vardės, nei kaip jis atrodo, — 
klajotume po miglas, jieško- 
dami nematomo dalyko. Juk 
devintas ar koks kitas fortas 
Kaune buvo ne teatras ar cir
kas, į kurį būtų buvę leidžia
ma nueiti pasižiūrėti nacių 
“akrobatikos”.

Gerbiamasis Jarrette, Jūs 
turėtumėte suprasti, kad Lie
tuvos žydų tragedija buvo ir 
visos lietuvių tautos tragedi
ja. Nemanykite, kad lietuviai 
į ją tik pro pirštus žiūrėjo ir 
savo krašto piliečių kančios 
nepergyveno. Taigi ir Jūsų tė
vų skaudi nedalia bei Jūsų 
liūdni pergyvenimai mums nė
ra nesuprantami.

* ♦ ♦
Kanada visoms etninėms 

grupėms yra tapusi tėvyne. 
Mes visi mintame jos žemės 
vaisiais, kvėpuojame jos oru 
ir gaivinamės jos vandeniu. 
Čia mums nieko netrūksta. Už 
visa tai mums reikia dėkoti 
Dievui, kad mus čia atvedė, 
vienus iš “Egipto žemės”, ki
tus iš kitų nelaisvės šalių. Čia, 
ypač Sov. Sąjungos okupuotų 
kraštų ateiviai, apie 35 metus 
gyveno ramybėje, nejausdami 
pavojaus iš Europos rytų. Apie 
šio pavojaus baisumą buvo už
siminta ankstesnėse šio raši
nio eilutėse. Dėl šios grėsmės 
šiandieninė Kanada jau yra ne 
tokia pat, kaip prieš 35 metus. 
Kodėl taip atsitiko, nesinori 
čia vardais švaistytis, bet rei
kia pasakyti, kad sukeltas šia
me krašte nerimas tarp kai ku
rių etninių grupių turėtų būti 
pašalintas ir atstatyta seniau 
įsiviešpatavusioji laisvė bei 
ramybė.

Čia visom etninėm grupėm 
turi rūpėti ekonominė Kana
dos gerovė, kultūrinė pažan
ga ir ypač socialinė santaika. 
Mūsų visų tikslas turi būti 
šviesi šio krašto ateitis, bet 
ne sava vakarykščia diena.

♦ * *
Čia dažnai aš ištariu žodį 

“mes”, “lietuviai”, “etninės 
grupės” ir pan. Tai yra tik ma
no stiliaus reikalas. Mintys 
yra tik mano vieno, nes manęs 
neįgaliojo kalbėti kitų vardu. 
Taip pat kalbėdamas ir apie 
žydus daugiskaitoje, neturiu 
galvoje visų žydų.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas-lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Station “B’’ 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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Baltiečių demonstracijoje gegužės 8 d. Otavoje dalyvavo ir lietuvių grupė. 
Priekyje — ST. JOKŪBAITIS iš Toronto ir D. SKUKAUSKAITĖ iš Otavos 
demonstracijos metu Nuotr. St. Dabkaus

Vokiečiai apie Lietuvą
K. BARONAS

Didžiausias Vokietijos kata
likų mėnraštis “Der Fels” (Uo
la) gegužės mėn. nr. net ketu
ris puslapius paskyrė kun. Vir
gilijui Jaugeliui, pavadinda
mas straipsnį “Ein leuchten- 
des Vorbild — Šviečiantis pa
vyzdys”.

Redakcija, pasinaudodama 
“KLB kronikos” 42 nr. sako, 
kad rašomosios mašinėlės 
rankraštis yra multiplikuo
jamas ir slapta platinamas. 
Tuo būdu, Lietuvos katalikai 
pralaužė ateistų tvarkomą in
formacinį monopolį, neduo
dantį jiems jokių teisių ir ke
lio į teisingą informaciją.

Mėnraštis, rašydamas apie 
sunkią mirusio kunigo jaunys
tę, pažymi, kad kelią į Dievą 
jam nurodė motina: kiekvieną 
rytą Virgilijus apnešiotais 
kailinukais skubėdavo į šven
tovę, išklausydavo šv. Mišias, 
sukalbėdavo Rožinį. Baigęs 
gimnaziją, jis pasirinko ku
nigų seminariją. Deja, jo pra
šymas seminarijos rektoriaus 
buvo keletą kartų atmestas. 
Virgilijus buvęs priverstas 
pasirinkti pogrindžio teolo
gijos studijas. Už parašų rin
kimą ir “LKB kronikos” plati
nimą jis buvo suimtas bei už
darytas Pravieniškėse. Tačiau 
koncentracijos stovykla neno
rėjo matyti kankinio, tad vė
žiu sergantį jaunuolį grąžino 
į tėviškę. Po sunkios operaci
jos jis nemetė mokslo ir buvo 
įšventintas kunigu. Kybartų 
tikintieji nustebo, pamatę prie 
altoriaus buvusį savo zakristi
joną.

1980 m. vasario 17 d. kun. 
Virgilijus priėmė paskutinius 
sakramentus ir netrukus mirė.

Mėnraščio redakcija, aprašy
dama šio kunigo kankinio gyve
nimą, davė taip pat plačius 
paaiškinimus, kad jau pirmo
je sovietų okupacijoje Lietu
va pergyveno trėmimus ir ti
kinčiųjų persekiojimą. Dar 
sunkesni laikai atėjo 1944 m. 
antrą kartą okupavus Lietu
vą. Apie 50.000 lietuvių žuvo 
laisvės kovose. Dabar veikia 
viena kunigų seminarija, ta
čiau kandidatus sijoja KGB. 
Visi vienuolynai uždaryti, nors 

veikia rusų-ortodoksų. Straips
nis iliustruotas nuotraukomis 
— kun. V. Jaugelio, jo laido
tuvėm Kybartuose, Kryžių kal
nu prie Šiaulių. Išspausdin
tas lietuviškai ir vokiškai iš 
Lietuvos eilėraštis — malda 
(redakcija pavadino sonetu).

Pater de coelis Deus
Turiu danguj aš Tėvą — Sutvėrėją, 
J jį kasdien kaip kūdikis kreipiuos. 
Jo šaukias mano viltys subyrėję, 
Jo rankoj žingsniai ateities

trapios.
* * ♦

Gott Vater vom Himmel
Im Himmel weiss ich meinen 

Vater, den Schoepfer, 
Taeglich, einem Kinde gleich, 

wende ich mich su Ihm.
Aus den zerschlagenen

Hoffnungen rufe ich Ihn an, 
Meine unsichere Zukunft liegt 

in Seiner Hand.
Ryšium su Maldos diena už 

Baltijos kraštus “Der Fels” iš
spausdino trumpą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gyvenimo 
santrauką, ypač atkreipdamas 
dėmesį į sunkų tų kraštų kata
likų gyvenimą. Pažymima, kad 
du milijonus katalikų Lietu
voje (kiti laikraščiai nurodo 
tris milijonus, K.B.) aptarnau
ja arti 700 kunigų, 400,000 Lat
vijoje — 144 kunigai. Estijoje 
yra likusios tik dvi parapijos 
ir keli šimtai tikinčiųjų (Vo
kietijos vyskupų konferencijos 
1985 m. išleistame žiniaraš
tyje “Gebetstag fuer die ver- 
folgte Kirche 1985” rašoma, 
kad Lietuvoje katalikai sudaro 
80% visų gyventojų, 1983 m. jo
je buvo 685 kunigai. Latvijoje 
gyvena apie 250,000 katalikų, 
Estijoje apie 1200).

Nuo 1945 m. katalikai šali
nami iš darbo. Lietuvoje per 
2000 mokytojų neteko darbo.

Pirmą gegužės mėn. savaitę 
Vokietijos spauda paskelbė 
DPA (Vokietijos spaudos agen
tūros) pranešimą apie ekume
nines pamaldas Kiolno kated
roje ryšium su karo pabaiga 
gegužės 8 d. Kvietimai kata
likų ir evangelikų bendrijų 
atstovams išsiuntinėti į Lie
tuvą, Latviją, Prancūziją, Be
nelux valstybes, Norvegiją, 
Lenkiją, Čekoslovakiją, JAV. 
Kvietimus persiuntė katali
kų ir evangelikų vyskupai.
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Paskutinės valandos ir laidotuvės
A. a. generolas Stasys Raštikis iškeliavo anapus

1985 m. gegužės 3 d., valan
dą po vidurnakčio, širdies 
smūgio pakirstas, keleivio laz
delę šioje žemėje padėjo bri
gados generolas Stasys Rašti
kis ir amžinam poilsiui atsi
gulė Šv. Kryžiaus (Culver Ci
ty, California) kapinėse. Raš
tikio gyvenimo kelias ilgas, 
nužymėtas Lietuvos ir asme
niško gyvenimo kovų, džiaugs
mo, skausmo ir nelaimių ženk
lais.

Šis rašinėlis skirtas ne Raš
tikio gyvenimui pavaizduoti, o 
tik užregistrėoti paskutinėm 
valandom, kurias velioniui 
skyrė Los Angeles lietuviai.

Gen. Stasys Raštikis daug 
metų buvo varginamas nega
lių ir ligų, palaužtos sveika
tos, o taip pat jo gyvenimo 
draugė žmona Elena Smetonai- 
tė. Būdamas uždaraus būdo, 
gen. Raštikis su platesne vi
suomene nebendravo. Beveik 
visą savo laiką skyrė prisimi
nimų rašymui. Bet ligoje at
sirado geraširdžių lietuvių, 
kurie Raštikiu šeimai daug 
padėjo. Keliolika metų di
džiuoju padėjėju buvo teisi
ninkas Aleksandras Dabšys. 
Jam p. Raštikienė pavedė or
ganizuoti laidotuves ir vado
vauti laidotuvių eigai. Paguo
džiančios talkos Raštikiai su
silaukė taip pat iš Banionių, 
Matulaičių, birutiečių, vėliau 
prisidėjo Kaributas ir kt.

Didesnius širdies negalavi
mus generolas pajuto gegužės 
2 d. vakare. Šeimos gydytojas 
dr. Zigmas Brinkis patarė tuoj 
pat vykti į ligoninę, bet širdis 
toliau tarnauti atsisakė. Mirė 
sulaukęs 88 metų amžiaus.

Gegužės 6 d. Šv. Kazimiero 
šventovėje, dalyvaujant pil
nai šventovei žmonių, Roži
nį sukalbėjo parapijos klebo
nas kun. dr. A. Olšauskas ir 
pasakė atsisveikinimo kalbą. 
Teisininkui A. Dabšiui vado
vaujant, atsisveikinimo kal
bas Lietuvos diplomatinės 
tarnybos vardu pasakė gen.

Atsisveikinont su velioniu Kuniučiu
SUDIEV, ADOMAI!
Dideli nuotoliai per daugelį 

metų mus skyrė, bet geri drau
gai negali vieni kitų užmiršti. 
Juk buvome labai artimi net 50 
metų ...

Kai gyvenome Toronte, ma
tėme Tave dalyvaujant įvairio
se lietuviškose organizacijo
se. Daug metų buvai SLA pir
mininku, vėliau Šv. Jono Kr. 
pašalpinės draugijos pirmi
ninku ir aktyviu nariu kitose 
lietuvių draugijose. Gėrėda
vomės gražiu, giliu Tavo bo
su, kai ilgus metus buvai cho
ro nariu. O prieš atvykimą į 
Torontą tarnavai Lietuvos ka
riuomenėje.

Buvai pavyzdingas vyras 
žmonai Onutei, tėvas Irenu- 
tei, senelis vaikaičiams. Gi
liai vertinai lietuvybę ir jos

TAI, KO JIEŠKAI STOVYKLOSE, 

RASI NERINGOJE 1985 METAIS
1984 metų stovykla Neringoje buvo labai sėkminga. 

Ji kartojama ir šią vasarą

Jaunuolių stovykla (nuo 17 metų ir studentų) — 
birželio 16-29

Berniukų stovykla (7-16 metų) — birželio 30
— liepos 13

Mergaičių stovykla (7-16 metų) — liepos 14-28 
Šeimų stovykla — liepos 28 — rugpjūčio 3

Lietuvių kilmės vaikams stovykla anglų kalba 
(7-16 metų, mišri) — rugpjūčio 4-17

Stovyklas rengia, tvarko ir joms vadovauja 
Nekaltai pradėtosios Marijos vienuolijos seserys 

Kreipkitės iki birželio 5 d.: Camp Neringa, I.C.C., Putnam, 
CT 06260 USA; nuo birželio 5 d.: Camp Neringa R.F.D. 
No. 4, Box 134C, W. Brattleboro, VT 05301, USA.

Tel. (802) 254-9819

<Sifts International Jnc.
501 W 71st STREET, 

CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 474-1424
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garbės konsulas V. Čekanaus
kas, atsargos karių ir šaulių 
vardu ramovėnų pirm. Z. Ko
rius, PLB, JAV LB ir LB Vaka
rų apygardos vardu — apygar
dos pirm. R. Dabšys ir ALTos 
vardu — skyriaus pirm. A. Ma
žeika. Po to buvo atidarytas 
karstas, ir losangeliečiai tu
rėjo progą paskutinį kartą pa
žvelgti į seno kovotojo dėl Lie
tuvos laisvės veidą. Į svetimą 
žemę jį palydėjo sauja lietu
viškos žemės.

Apeigų metu šventovėje prie 
karsto garbės sargybą ėjo bu
vę Lietuvos kariai, šauliai, 
skautai ir birutietės. Solo gie
dojo p. Čekanauskienė, A. Poli- 
kaitis ir R. Dabšys.

Gegužės 7 d. Šv. Kazimiero 
šventovėje koncelebracines 
Mišias laikė klebonas kun. dr. 
Algirdas Olšauskas, prel. Vin
centas Bartuška ir jėzuitų pro
vincijolas kun. Antanas Sau- 
laitis, SJ, iš Čikagos. Prel. V. 
Bartuška palydėjo į Šv. Kry
žiaus kapines. Taip pat paly
dėjo ilga eilė automobilių. Po 
religinių 
dotuvių 
“Marija, 
himną.

Polaidotuvinis 
lietuviškų organizacijų var
du buvo suruoštas lietuvių 
parapijos salėje. Čia laikino
sios Lietuvos vyriausybės ir 
VLIKo įgaliotas kiek ilgesnį 
žodį tarė Tautos fondo at
stovas Mykolas Naujokaitis. 
Taip pat kalbėjo A. Pažiūrie- 
nė (birutiečių vardu), M. But
kienė (skautų), J. Matulaitis 
(Baltiečių laisvės lygos), J. 
Kaributas (pensininkų), S. Ša
kienė (Lietuvos dukterų), A. 
Audronienė (ateitininkų), A. 
Audronis (karių) ir V. Pažiū
ra (BALFo). Prel. V. Bartuška 
sukalbėjo maldą. Visiems žo
deliu padėkojo našlė Elena- 
Marija Raštikienė. Abi die
nas visai tvarkai pavyzdingai 
vadovavo A. Dabšys. jk

apeigų, 
dalyviai 
Marija”

gausūs lai- 
sugiedojo 

ir Lietuvos

priėmimas

likimu Kanadoje sielojaisi. 
Liūdi Tavęs ne tik artimieji, 
bet ir Toronto lietuvių visuo
menė, ypač senosios kartos 
ateiviai.

Žinau, kad paskutinės Tavo 
gyvenimo valandos buvo leng- , vaidintojai, su mažomis išim- 
vesnės nei kitų, nes buvai 
brangios Onutės globoje. Tu 
visuomet rūpinaisi savo šei
ma, buvai jai pasiaukojęs. Tad 
globoki ją ir toliau iš anapus, 
kol ir 
Ilsėkis 
mai!

ji atkeliaus pas Tave, 
ramybėje, mielas Ado-

Batkai iš Kalifornijos

Supažindinkite savo draugus bei 
pažįstamus su “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIAIS”, pranešdami jų adresus 
“TŽ” administracijai. Keletą nu
merių jie gaus nemokamai.

Čia gausite lietuviškų.knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių.
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

Torontiškės tautinių šokių grupės “Atžalynas" vadovybė. Iš kairės: vyriausioji vadovė L. PACEVIČIENĖ, pava
duotoja ir studentų grupės mokytoja S. SAPLIENĖ, vidurinės grupės mokytojai — V. DOVIDAITYTĖ, R. TU
RĖTA, jaunių grupės mokytojos — V. VITKŪNAITĖ, M. GUTAUSKAITĖ-HURST Nuotr. B. Tarvydo

Vieno teatro nuopelnai ir kartėliai
Los Angeles dramos sambūrio 30 metu sukakties proga

Geroką pusmetį pasigarsinęs, 
Los Angeles dramos sambūris 
irgi suskato neatsilikti nuo lai
ko mados bei tapti 30 metų sce
ninės veiklos sukaktuvininku, 
nuoširdžiai apgailėdamas, kad 
nebuvo sugalvota švęsti 25 me
tų sambūrio veiklos sukaktį.

Pagal pateiktą šia proga iš
leistame leidinyje sambūrio 
istoriją, matyti, kad teatrinė 
veikla Los Angeles mieste pra
sidėjo jau daug anksčiau negu 
prieš 30 metų. Prieš 31 metus 
ši vaidintojų grupė iš “Dramos 
mėgėjų ratelio” tapo “Dramos 
sambūriu”. Šis vardas išsilai
kė iki šių dienų, nors keletą kar
tų buvo sambūrio narių ir paša
liečių siūlyta pakeisti šį grupės 
pavadinimą trumpesniu. Nesu
galvojus tinkamo vardo, iki šio 
laiko liko Los Angeles dramos 
sambūris, dabar trumpai besiva
dinantis LADS. Visi žinome, 
kad organizacijų veikla, kaip 
ir žmogaus amžius, nepraside
da nuo krikštynų, bet nuo užgi
mimo dienos ar veiklos pra
džios. Tad šiandien šiam teatri
niam vienetui jau sukanka 36 
metai. Kiekviename Teatrų fes
tivalio leidinyje buvo pateik
ta sambūrio veiklos istorija, 
kuri prasideda nuo 1949 m., kai 
Stepas Makarevičius suorgani
zavo vaidintojų grupę. Jam pa
čiam vadovaujant, buvo pasta
tyti keli veikalai. Tie patys 

timis, tęsė teatrinį darbą ir 
su kitais režisieriais, grupei 
jau pasivadinus Dramos sambū
riu.

1985 m. balandžio 27 d. į Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos įmantriai išpuoštą salę su
sirinko apie 200 gražios publi
kos. Daug darbo ir pinigų reikė
jo įdėti besirūpinant salės pa
puošimu. Susidariusioms išlai
doms padengti teko gerokai iš
kelti į balių įėjimo kainą. Dėl 
brangaus įėjimo mokesčio daug 
pensininkų ir mažiau uždirban
čiųjų negalėjo sukakties šven
tėje dalyvauti. Tai buvo daugiau
sia tie, kurie sudaro du trečda
lius spektaklių žiūrovų . ..

Programoje — paskaitininke 
Alė Rūta palikta stovėti ant sa
lės grindų, prie vienakojo mik
rofono, neturint nei kur pasi
dėti teksto, nes scena buvo už
gožta papuošimais, simbolizuo
jančiais vykstančio baliaus 
reikšmę.

Kaip oficialiai baliaus rengė
jų pirmininko buvo pranešta, 
kalbėtojai buvo uždrausta mi
nėti pavardes ar nuveiktus dar
bus tų asmenų, kurie ilgą eilę 
metų išlaikė sambūrio veiklą 
gyvą. Nelengva buvo jai nagri
nėti sambūrio siekimus ir lai
mėjimus, spektakliuose spręstas 
problemas, poveikį į žiūrovus, 
jų pageidavimus, įgyvendintus 
užmojus, patirtus vargus, 
džiaugsmus ir nusivylimus, bū
nant taip apribotoje temos erd
vėje ir pakelti į akademinį ly
gį visą šios sukakties prasmę. 
Jai teko griebtis pasaulinio ir 
Lietuvos teatro istorijos bei ge
rokai nutolti nuo tai dienai skir
tos reikšmės. Dėl to šio vakaro 
specifika liko neišryškinta.

Šį akademinio lygio paskaiti- 
ninkės žodį usnimis užgožė nevy
kusiai surimuotas tekstas — 
sambūrio veiklos apžvalga. Sa
kytojas Vincas Dovydaitis (da
bartinis sambūrio pirmininkas) 
su suflerio pagalba šiaip taip 
iki galo išvežė jam pateiktą teks
tą, kuriame vieni suminėti ir iš
garbinti, kiti užmiršti — nepami
nėti nei žodžiu, nei simboliniu 
žymeniu neapdovanoti.

Visų dideliam nustebimui 
sambūrio žymuo buvo skirtas 
tiems, kurie šliejosi prie jo ilgą

beveik 27 metus. Savo dar-

laiką, šen bei ten pagelbėdami. 
Jiems buvo užskaityti metai, 
išbūti sambūryje. Iš tikro ne 
sambūryje, o tik šalia jo. Nie
kas neabejoja jų prisidėjimo 
nuoširdumu, bet sambūrio veik
la nebūtų sustojusi jiems nepri- 
sidedant. Buvo gaila, kad liko 
nepažymėti sambūrio darbuoto
jai, be kurių šis teatrinis viene
tas 
tas.
gis Žaliūnas, sambūryje išdir
bęs
bu ir talentu jis puošė spektak
lius įspūdingais scenovaizdžiais 
ir už juos laimėjo tris Festiva
lių žymenis. Be jo sambūris tik
rai nebūtų išvystęs ilgametės 
savo veiklos.

Aktorė Viltis Jatulienė, išdir
busi sambūryje nuo 1967 m. ir 
ant savo pečių nešusi visus pir
maeilius moterų vaidmenis, ne
buvo nė vienu žodeliu prisimin
ta, išskyrus leidinyje tarp visų 
kitų įdėta ir jos nuotrauka. Be 
Vilties Jatulienės meilės teat
rui ir jos pasišventimo važinė
jant ilgus nuotolius, sambūris 
būtų buvęs daug skurdesnis, nes 
vaidyboje stiprių moterų turime 
labai nedaug.

Visi laimėti Teatrų festiva
liuose žymenys už geriausiai 
paruoštus spektaklius leidiny
je priskirti sambūrio veiklai, 
net nepaminint režisierės Da
ilios Mackialienės, kuri tuos 
žymenis gavo. Ji tuos spektak
lius režisavo, kūrė mizansce
nas, ruošė aktorius, puoselė
jo lietuvių kalbą jaunuose ak
toriuose, pritaikė garsų efek
tus ir atliko visus darbus, rei
kalingus “iškilaus spektaklio 
žymeniui” gauti. “Vaidilos” teat
ro laimėtas už pastatymą žymuo 
priskirtas jo režisieriui P. Ma
želiui. Kodėl dvejopi pripaži
nimo standartai?

Buvo ir visa eilė kitų, ku
riuos reikėjo bent surimuotoje 
apžvalgoje prisiminti.

Taip pat apgailėtinas “neap
sižiūrėjimas” — niekur nepa
minėtas (net ir leidinyje) sam
būrio moterų vienetas “Išlais
vintos moterys”, kurios ištisus 
šešerius metus, vadovaujamos 
D. Mackialienės ir pianistės 
O. Barauskienės, dainavo, šoko, 
vaidino ir kitaip interpretavo 
lietuvių rašytojų bei kompozi
torių kūrybą, atlikdamos pro
gramas Lietuvių fondo, BALFo, 
Lietuvos dukterų, radijo valan
dėlių ir kitokiuose baliuose. 
Jos dalyvavo literatūros vakarų 
“paspalvinimuose”, naujai iš
leistų knygų sutiktuvėse, rašy
tojų ir kitų kultūrininkų pagerb- 
tuvėse. Šioje grupėje dalyvavo 
iškiliausios Los Angeles voka- 
listės, kaip Birutė Dabšienė,

būtų buvęs seniai palaido- 
Vienas tokių yra dail. Al-

'Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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

Janina Čekanauskienė, Ona De
veikienė, Dalila Mackialienė, 
Stasė Pautienienė ir kitos bal
singos moterys. Šiai “Išlaisvin
tų moterų” grupei net leidiny
je neatsirado vietos pažymėti 
šio vieneto reikšmei ir įdėti 
bent vieną nuotrauką iš spal
vingos jų veiklos. Visuose Teat
rų festivalių leidiniuose ši gru
pė yra minima kaip dalis Dra
mos sambūrio istorijos ir nega
li būti teisinamasi “užmiršimu”, 
nes ji Los Angeles lietuvių gy
venimą praturtino kultūringais, 
šviesiais ir linksmais renginiais.

Veiklos sukaktys ir yra mini
mos, kad paminėtų ir įvertintų 
tame laikotarpyje dirbusius as
menis, pasvertų nuveiktus dar
bus ir pasiektus rezultatus.

Leidinys, kurį redagavo Pet
ras Maželis, o medžiagą parū
pino Ema Dovydaitienė, liks tam 
tikra dalimi išeivijos teatro is
torijos. Jame pavaizduotas Los 
Angeles mieste veikusio teatri
nio vieneto laikotarpis nepasižy
mi nei objektyviu visos teatri
nės veiklos apžvelgimu, nei nuo
traukų parinkimu. Prirašyta įsi
vaizduojamų titulų, išpūstų nuo
pelnų, kurie būtų arčiau tiesos 
juos sumažinus iki trečdalio. Ne
buvo reikalinga 30 metų sambū
rio veiklos leidinyje surašyti 
P. Maželio — solisto, aktoriaus, 
režisieriaus, meno vadovo, deko
ratoriaus (taip surašyta leidiny
je) visus atliktus darbus ir pa
siektus laimėjimus, nes jie nie
ko bendro neturi su sambūrio 
veikla. Sambūryje P. Maželis su
režisavo dar tik vieną veikalą.

Iš buvusių sambūryje režisie
rių į šį minėjimą atvyko tik D. 
Mackialienė, gyvenanti Florido
je, ir Danutė Mažeikienė, sureži
savusi vieną veikalą VI Teatrų 
festivaliui. Kiti Los Angeles 
gyvenantieji režisieriai nesitei
kė į .šventę atsilankyti, turbūt 
iš anksto žinodami, kad didesnio 
dėmesio nesusilauks.

Jeigu svečiai, ateidami į šį 
balių tikėjosi ko nors teatrališ
ko, siejančio puotą su renginio 
prasme — išėjo gerokai nusivy
lę. Paskutinis “Onos veido” spek
taklis, kuris buvo skirtas sukak
čiai ir kurio premjera įvyko 1984 
m. lapkričio mėn., per daug nu
tolo nuo dabartinės akademijos 
— baliaus.

Prieš duodant spausdinti su
kaktuvinį leidinį, būtų buvę 
pravartu leisti peržiūrėti kal
bą lituanistui. Leidinyje lietu
vių kalba užgožta daugybės us
nių. R. Augius

Velykų senelė (L. Nakrošienė) ir vaikai džiaugiasi seselių vadovaujamo vaikų darželio pasirodymu Atvelykio 
koncerte, kurį surengė Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcija uo r- nuči#

Kas suorganizavo “Dainavos’’ ansamblį!
Atoliepis į “Moters” žurnale paskelbtą klaidinančią informacijį

E. DANILIŪNAS
Žurnale “Moteris” 1985 m. 1 nr. 

atspausdinta Onės Adomaitienės 
“keletas prisimintinų metų Dai
navoj”. Prisiminimai įdomūs, pa
rašyti gražiu stiliumi ir vaizdin
ga forma. Viskas būtų tvarkoj, jei 
nebūtų tendencingų nuo tiesos nu
krypimų ir mėginimo perrašyti 
“Dainavos” ansamblio istoriją. 
Pvz. kaip daug vargo patyrusieji 
ir didžiausią auką ansambliui 
paskyrusieji nurodomi rašančio
sios artimieji —J. Adomaitis ir VI. 
Adomavičius. Argi jie dirbo daug 
daugiau ir už dirigentą ir kitus 
svarbiuosius pareigūnus? Dirbu
siųjų buvo tiek daug, kad iškelti 
tik vieną kitą kaip daugiausiai 
nusipelniusį tikrai nėra tikslu. 
O kai ribojamas! padidintų nuo
pelnų suteikimu tik savo artimie
siems, nukenčia ne tik kuklumas, 
bet ir objektyvumas. Kas muziką 
mėgsta, tam ir ilgesnės valandos 
prie pianino patogiai atsisėdus 
šiltame kambaryje nėra jau toks 
didelis vargas bei nepakeliama 
našta.

Manau, kad kur kas didesnis var
gas ir daugiau pasišventimo pa
reikalaujanti auka buvo tų, kurie, 
sausio mėn. šalčiams ir audroms 
siaučiant, važinėjo po Vokieti
ją, jieškodami dirigento naujai 
organizuojamam reprezentaciniam 
dainos vienetui — “Dainavos” an
sambliui.

Jie keliavo ne apšildomuose 
automobiliuose ar šiltuose trau
kinių vagonuose, bet. . . susiran
gę ant anglių atvirų vagonų ar ki
tų nešvarių krovinių. Jie turėjo 
pakęsti didelį šaltį, nes jų drabu
žiai nebuvo tokios kokybės, kaip 
dabar. Kukliom antklodėm jie gy
nėsi nuo spiginančio šalčio.

Kodėl taip keliauta? Geresnių 
susisiekimo priemonių tuo metu 
nebuvo, o organizatoriai buvo 
pasiryžę žūt būt įsteigti tokį vie
netą, kuriuo galėtų ne tik stovyk
la, bet ir visi lietuviai didžiuo
tis. Todėl ir dirigento po visą Vo
kietiją jieškota tokio, kuris paten
kintų tokio vieneto reikalavimus, 
atitiktų jo mastą.

Sakiniai apie daug dirbusius 
Adomavičių ir Adomaitį dar nėra 
per daug didelis nuo tiesos nukry
pimas. Panašių sąmoningų nukry
pimų galima rasti kiekviename 
“Dainavos” istorijos aprašyme. 
Visada susilaikydavau nuo kri
tikos ir rašymo į spaudą, nes ne
norėdavau drumsti šio šaunaus 
ansamblio vandenų, be to, labai 
vengiau leistis į polemiką. Tačiau 
paskaičius O. Adomaitienės teigi
mą, kad ‘ 
muz. VI.
paskutinė mano kantrybės styga. 
Kai tiek metų visuomenė buvo 
klaidinama nuolatiniu istorijos 
klastojimu, tapusius daina be ga
lo, — manau yra atėjęs laikas, kad 
visuomenė sužinotų ir antrąją 
medalio pusę.

O. Adomaitienė mini, esą kai 
kurie rašantieji istoriją priski
ria “Dainavos” suorganizavimą 
vien Sodeikai. Man niekada nete
ko skaityti tokios istorijos. Tiesa, 
vienas suminėjo tai, rašydamas 
pašaliniu klausimu, bet... jis ra
šė apie žemiškus dalykus, žvelg
damas į mėnulį ir kurdamas fanta
zijas, tik jam vienam malonias. 
Atrodo, kad rašančioji suminėjo 
Sodeiką tik tuo tikslu, kad nereik
tų minėti Jonušo kaip pirmojo 
dirigento. Susidaro įspūdis, kad 
kai kurie asmenys visą reikalą 
suka ta kryptimi, kad būtų gali
ma muz. Jonušą visai eliminuoti 
iš ansamblio istorijos. Ir kodėl 
norima nuo vienų atimti tai, kas 
jiems priklauso, ir priskirti nuo
pelnus kitiems, kuriems jie ne
priklauso?! Juk yra daug “Daina
vai” nusipelniusių asmenų: diri
gentų (Jonušas, Sodeika, Jurgutis 
ir kt.), ansamblio pirmininkų ir 
kitų svarbių pareigūnų. Tad kodėl 
neatiduoti kiekvienam, kas kam 
priklauso?

Tad kas pgaliau suorganizavo 

suorganizavo ansamblį
Adomavičius”, trūko

“Dainavą”? “Dainavą” Hanau sto- 
vykioje 1946 m. (ne 1945 m. kaip 
teigia O. Adomaitienė) suorgani- 
zavo tuometinis stovyklos kultū
ros vadovas prof. dr. S. Sužiedė
lis ir vadinamieji trys muškieti
ninkai — A. Dzirvonas, J. Juod- 
zevičius-Juodis (jis ilsisi šv. Jono 
kapinėse Mississaugoje) ir šias 
eilutes rašantis (E. Daniliūnas) 
Kaip ansamblis galėjo būti suor
ganizuotas 1945 m., jei pati repre
zentacinio vieneto steigimo idėja 
gimė tik 1945 m. prieš Kalėdas’! 
Muškietininkams į pagalbą atėjo 
trys talkininkai: M. ir E. Krasaus
kai ir L. Bielskis.

Kai aš žinau daugiau, negu bet 
kas kitas, kaip sunku buvo tą an
samblį suorganizuoti, tai paskai
tęs. kad jį suorganizavęs VI. Ado
mavičius, — galėjau tik nusišyp
soti.

Anuomet reikėjo stiprios ir neat- 
laidžios iniciatyvos, patirties ir 
organizacinių sugebėjimų, o svar
biausia — nepaprastai daug kieto 
darbo, kartais net po 24 vai. pa
roje! Net ir tiems muškietinin
kams, kurie maždaug atitiko tuos 
reikalavimus, kurie nepabijojo 
milžiniško darbo, siekdami to. 
kad lietuviai turėtų dar vieną re
prezentacinį vienetą, — būtą ne
pavykę, jeigu jiems į pagalbą ne
būtų atėjęs dr. Simas Sužiedėlis, 
išsprendęs pagrindinę problemą. 
Didžiausia kliūtis vienetui įsteig
ti buvo patalpų trūkumas. Muz.Br 
Jonušas nesutiko darbo nė pradė
ti, kol nebus gautos tinkamos pa
talpos repeticijoms. Turėjo būti 
iškraustyta vienintelė lietuvių tu
rima salė, kurioje gyveno per 100 
asmenų. Tokį skaičių perkelti į 
perkimštus kareivinių kambarius, 
kuriuose lovos buvo dviem ar net 
trim aukštais sudėtos ir tik takas 
paliktas praėjimui — atrodė ne
įmanoma misija.

Stovyklos komitetas, atsižvelg
damas į triukšmingą žmonių ne
pasitenkinimą, pasakė dr. Sužie
dėliui: “Neįmanoma nė geriau
sius norus turint”. Daktaras pa
sijuto išėjęs į kovą prieš nenu
galimąjį Galijotą, juo labiau, kad 
ir komitete jis turėjo rodos, tik 
vieno asmens paramą. Bet po at
kaklios dr. Sužiedėlio kovos, štai 
ir . . . staigmena — patalpos gau
tos, ansamblis gali pradėti darbą! 
Tai buvo kažkas panašaus į ste
buklą.

Esu tikras, kad niekas kitas ne
būtų pajėgęs to pasiekti. Dr. Su
žiedėlis buvo ypatingų kvalifika
cijų žmogus ir populiariausias vei
kėjas stovykloje. Tik jo dėka ga
lėjo gimti tas naujas vienetas. To
dėl aš jį vadinu “Dainavos" an
samblio tėvu. Teko labai nustebti, 
kad dainaviečiai jam “nesurado" 
vietos jokiame garbės sąraše. Ko
dėl? Tai mįslė, besikartojanti 
per visą ansamblio istorijos ra
šymą.

Pradžioje naujo vieneto organi
zatoriai buvusių chorų šalininką 
buvo apkaltinti kaip sugriovę me
ną. Kai ansamblis iškilo ir kai net 
pats UNRRA direktorius sakyda
vo “dainava — tai mano pasidi
džiavimas”, tas kaltinimas tapo 
nebepopuliariu. Griebtasi ko ki
to — įrodinėti, kad “Dainava” bu
vo tęsinys anksčiau veikusių cho
rų. Bet kurių? Žemaičio ir Radze
vičiūtės chorai veikė lygiagrečiai, 
o Adomavičiaus choro nė nebuvo. 
To siekdami, jie pradėjo įvairius 
perstatinėjimus ir gimtadienio 
atkeldinėjimus: vietoj pirmojo 
“Dainavos” pirmininko įrašomas 
buv. Žemaičio vyrų choro pirmi
ninkas, kuris niekada nebuvo, 
“Dainavos” pirmininku; sukaktys 
pradėtos švęsti net sausio mėne
sį, o ne kaip buvo sutarta ir už
protokoluota — birželio mėn. Tie 
atskiri chorai pradėti vadinti 
“Dainavos” bevardžiu choru. Toks 
buvo nuo 1946 m. sausio mėn. iki 
birželio mėn. ir jis buvo diriguo
jamas Br. Jonušo, bet tik ne jų 
minimi chorai. “Dainava” nebuvo

(Nukelta į 9-tą psl.)



Tautinės lietuvių muzikos Čiurlionio ansamblis paminėjo savo veiklos 45 metu sukaktį Klivlande. Iš kairės: muzi
kė D. VISKONTIENĖ iš Toronto, pasakiusi pagrindinę iškilmės kalbą, O. MIKULSKIENĖ — kanklių grupės va
dovė, Z. VYŠNIAUSKAITĖ — radijo korespondentė; stovi: radijo programos “Tėvynės garsai” vedėjas J. STEMPU- 
ŽIS, V. ŽILIONYTĖ-LEGAR — pranešėja, R. BABICKAS — choro vadovas, V. PLEČKAITIS ansamblio pirminin
kas po sukaktuvinės iškilmės Nuotr. V. Bacevičiaus

Teisininko apysaka "Giedrė "

Triraidė ruso knyga “M. I. D.”
Sovietinio pareigūno atsiminimai apie slaptu agentu veiklą Vakaruose. 

Juose minimi ir lietuviai

Perbėgėlių iš Sovietų Są
jungos į Vakarus eilės kasdien 
pasipildo naujais asmenimis. 
Vargu ar visus juos galima bū
tų laikyti disidentais. Dažnai 
tai iki šiol vėsiai gyvenę biu
rokratai — aparačikai, kuriuos 
paveikė Vakarų pasaulio lais
vė ir kurie yrą nusivylę komu
nistinės sistemos negalia susi
doroti su ekonominėmis bei so
cialinėmis problemomis ar iš 
viso visuotine gyvenimo stag
nacija.

Tokie atsiminimai yra dirbu
sio dvylika metų Sov. Sąjun
gos diplomatinėje tarnyboje 
vertėju Nicolas Polianskio 
knyga “M. I. D. (Ministerstvo 
Innostranych Diel). Douze ans 
dans les services diploma- 
tiques du Kremlin. Paris, Bel- 
fond, 1983”. Polianskiui teko 
darbuotis visų pirma Sov. Są
jungos užsienio ministerijoj 
Maskvoj nuo 1969 iki 1972 m. 
Paskui Berne (Šveicarijoj) 
1972 m. Jis išbuvo toje tarny
boje ketvertą metų (1972-1976). 
Po to dvejus metus vertėjavo 
Zagrebe, Jugoslavijoj, kol jį 
perkėlė žavingajin Paryžiun. 
Ten išbuvo nuo 1978 iki 1982 
m., kol “pasišalino”.

Apie ką rašo?
Toji tarnybinė patirtis įga

lina Polianskį papasakoti apie 
sovietinės diplomatijos struk
tūrą, metodus, suktybes bei ki
tokią veiklą, atskleisti skai
tytojui kokį nuošimtį diploma
tų tarpe sudaro KGB agentai, 
kokios algos, privilegijos, kaip 
stengiamasi įsiskverbti į kraš
to kariuomenę bei išgauti pa
slaptis. Kadangi autorius kurį 
laiką dirbo Paryžiuje, stebė
jo ir tarptautinės organizaci
jos UNESCO pavertimą kultūr- 
bolševizmo tribūna, jos pra
gaištingą veiklą, kurią paga
liau perprato Reagano admi
nistracija, sumažindama jai 
finansinę paramą bei nuspręs
dama pasitraukti išjos.

Polianskis kalba ne vien 
apie visiems vakariečiams 
žinomus dalykus kaip pvz. 
Aerofloto “paklydimus” per- 
skrendant virš krašto gynybai 
svarbių zonų, bet papasako
ja ir apie slaptas misijas, lėk
tuvų nusileidimus Vakarų Eu
ropos teritorijoj. Jis taip pat 
paaiškina, kodėl Sacharovo iš
trėmimas Gorkio miestan su
tapo su sovietine invazija Af- 
ganistanan.

Reikšminga ir svaru yra tai, 
kad knygai pratarmę parašė 
Michael Voslensky, kurio kny
ga “La Nomenklatura” yra išsa
miausias veikalas apie socia
linę nelygybę Sovietijoj. Lei
dėjai bando įtikinti skaityto
ją, kad “M.I.D.” savo informa
cijos turtingumu, jei ne sensa- 
cingumu, prilygstanti Voslens- 
kio veikalui (rodos, iki šiol ne
išverstam į anglų kalbą). Atro
dytų, kad užmirštamos Arkadi
jaus Ševčenkos reveliacijos. 
Iš viso, norint pasitikrint kuo 
reikšmingi Polianskio pasako
jimai, tektų lygint jo knygą su 
daugeliu knygų, nes “dezinfor
macija” nėra vis dėlto iš pirš
to išlaužtas dalykas.

Užuominos apie lietuvius
Šiaip užuominų, liečiančių 

Lietuvos bylą, knygoj ne per 
daugiausia. Tiesa, vienoj vie
toj užsimenama apie Bražins
kų pagrobtą lėktuvą ir pabė
gimą Turkijon. Autoriui tačiau 
tai tik priemonė kontrastų pa
galba pavaizduoti sovietinių 
diplomatų bei pareigūnų tipus. 
Knygoje rašoma:

“Kai 1970 m. spalio mėn. lie
tuviai Bražinskai — tėvas ir 
sūnus — nuskraidino sovieti
nį lėktuvą į Turkiją, sovieti
niai pareigūnai nepraleido 
progų užpuldinėt Turkijos pa
siuntinį diplomatiniuose pri
ėmimuose. Aš matau kaip gy
vą Sov. Sąjungos Aukščiausios 
tarybos tautybių komisijos 
pirmininkę uzbekę Nasred- 
dinovą, pilnakrūtę moterį, 
užsipuolant menkutį Turkijos 
pasiuntinį, atsilankiusį su sa
vo dailia žmona. Įtūžusi Nas- 
reddinova rykavo visa gerkle, 
nors linksmu, teatriniu tonu, 
kad visi ją išgirstų: ‘Aš esu 
deputatė, ir šimtai sovietinių 
piliečių rašo man, išreikšdami 
savo pasipiktinimą. Jie reika
lauja, kad šie nusikaltėliai 
būtų grąžinti tėvynėn ir nu
bausti’. Sumišęs ir pritrenk
tas tokio įniršio Turkijos pa
siuntinys aiškinosi, kad tai 
jo vyriausybės reikalai. “Na, 
gerai, — šaukė puldama iš nau
jo Nasreddinova, — pasakykit 
savo valdžiai ką apie tai gal
voja sovietų žmonės.’ Jinai 
aiškiai vaizdavo esanti vaka
riečių tipo parlamento atsto
vė: ‘Mane išrinko liaudis, aš 
jai atsakinga, aš privalau at
sakyti į rinkikų laiškus’.

Man teko susitikt su ja ‘In
tercontinental’ viešbutyje Že
nevoje, kai ji buvo atvykusi 
dalyvauti vienoje Tarptauti
nės parlamentarų sąjungos po
sėdyje. Tai buvo ypatingai 
energinga, prikabi, diktato
riška moteris, kuri leisdavos 
nešama savo pietietiško tem
peramento ir visados padary
davo didelį įspūdį aditorijai.

Visiškai priešingą įspūdį 
palikdavo Čitikovas, naujai iš
rinktas Sovietinių parlamen
tarų komisijos pirmininku. 
Man tekdavo būti vertėju jo 
pasikalbėjimuose su užsienio 
ambasadoriais. Čitikovas bu
vo perkeltas Maskvon iš savo 
tarnybos Chabarovsko rajone, 
kur jis buvo kompartijos sek
retorium. Jis padarė man įspū
dį smulkaus provincijos poli- 
tikieriaus, nieko neišmanan
čio tarptautinės politikos rei
kaluose. Be to, jis kalbėjo stip
riu provincijos užkampio mu
žiko akcentu”.

Mini Paleckį
Išvardindamas sutiktus dip

lomatinėse misijose žmones, 
Nicolas Polianski pamini ke
liose vietose Justą Paleckį — 
“žymaus Lietuvos valstybinin
ko (kitur pridėta: “rašytojo ir 
poeto Justo Paleckio sūnų”). 
Mat Polianskio karjera buvo 
vienu metu susikryžiavusi su 
to Justo Paleckio sūnaus ke
liais į garbę ir gerovę. 1972 m. 

Naujųjų metų išvakarėse Po
lianskį buvo iškvietę pas vir
šininką Morozovą, kuris jam 
paaiškinęs, kad atsiradusi vie
telė Sov. Sąjungos pasiuntiny
bėje Berne. Jau šešetą mėne
sių trečiasis jos sekretorius 
— Justas Paleckis nesiteikęs 
grįžt atgal, nes sugalvojęs kaž
kokius planus su savo tėvu. 
Anasai buvęs tuo metu tauty
bių tarybos (aukščiausioje 
Sov. Sąjungos taryboje) pir
mininku. Personalo skyriaus 
viršininkas siūlęs Polianskiui 
pasitart su žmona ir gerai per- 
galvot siūlomą jam tarnybą.

Savaime aišku, Polianskis 
išsiuostė, apsiklausinėjo. Taip 
jis sužinojo, kad Justas Pa
leckis paveldėjo iš tėvo dova
ną rašyti rusiškai, kad vado
vauja grupei diplomatų, ku
rie paruošia ambasadoriui 
Abusimovui tekstus, kuriuos 
paskui jis išleidžia savo var
du; kad tiesioginė Paleckio 
užduotis — rūpintis kultūri
niu Sov. Sąjungos — Šveicari
jos bendradarbiavimu.

Prieš išvykdamas Bernan, 
Polianskis vis tik rado progą 
pasimatyti su Paleckiu. Tasai 
jam nusiskundė milžinišku 
darbo krūviu, kurį jis turėjęs 
pakelti savo tarnyboje. Sakė, 
kad vieną dieną turėjęs net 
32 tarnybines užduotis. Jo 
klausantis susidarė vaizdas, 
kad jisai kaip tik todėl atsi
sakęs grįžt Bernan, kad nebe
reiktų atlikinėti pastumdė
lio (“garcon de course”) parei-

“Visa tai man atrodė neįti
kinančiai iki tos dienos, kai 
patsai atsidūriau Berne” — ra
šo Polianskis. “Kai aš ‘aklima- 
tizavausi’ Berne, įsitikinau, 
kad pasiuntinybės sudėtis 
(maždaug 30 diplomatų ir tar
nautojų) yra nenormaliai dide
lė tokiam mažam kraštui kaip 
Šveicarija, su kuriuo Sov. Są
junga palaikė labai ribotus 
politinius santykius”.

Baigminė pastaba
Knyga užsklendžiama epi

logu, kuriame autorius rašo:
“Atsidūrusį Vakaruose ma

ne nustebino ten turima in
formacijų apie Sovietų Sąjun
gą masė. Tiesa, daug žmonių 
nenori jos rimtai studijuoti 
ir pasidaryti tinkamas išvadas. 
Bet jei sovietiniai žmonės 
galėtų prieiti prie tų auten
tiškų informacijų apie bolše
vikų istoriją, apie savo kraš
to istoriją nuo 1917 m. ir anks
čiau, jei patirtų tas žinias, 
prie kurių jų neprileidžia ir 
kurias jiems pakeičia išradin
gai pramanytais melais, — tai 
jie padarytų antrą revoliuciją. 
Vien monopolizuodami infor
maciją, Sov. Sąjungos vadai 
pajėgia išlikt valdžioje.”

N. Polianskis pranašauja so
vietinės santvarkos žlugimą ir 
išreiškia viltį, kad grįšiąs at
gal į laisvą Rusiją. To lūkes
čio skatinamas jisai sakosi 
parašęs šią knygą. S.R.

• Mokslo srityje skaityk naujau
sius veikalus, literatūroje — seniau
sius. Klasikinė literatūra yra visuo
met nauja (Bulwer-Yytton).

. VJVIATULAITIS
Apysakos autorius Algirdas 

Silvestras Leonas gimė 1904 m. 
Turkestane, kur jo tėvas prof. 
Petras Leonas tuo laiku ten 
buvo teisėju ir apygardos teis
mo nariu. 1923 m. Kaune bai
gė “Aušros” gimnaziją, o 1928 
m. — Lietuvos universiteto 
teisių fakultetą ir tapo advo
katu. 1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją, o 1947 m. apsigyveno 
Baltimorėje. Ten pasireiškė 
lietuviškos visuomenės bei lie
tuvių švietimo veikloje. Pen
kiolika metų dirbo Vašingtone 
prie specialaus federacinio 
projekto. Mirė 1983 m. balan
džio 28 d.

Matydamas lietuviškų kny
gų jaunimui trūkumą, A. Leo
nas parašė istorinę apysaką. 
Paprastai visi pirmieji lietu
vių karai su vokiečiais isto
rijoje minimi be tikslesnių 
žinių apie kovas bei jų vadus. 
Autorius stengiasi vieną tokį 
istorijoj minimą lietuvių mū
šį su vokiečiais plačiai pavaiz
duoti šioje apysakoje.

Apysaka vaizduoja Saare
maa salą, kur belaisvės lietu
vės pamato vokiečius, atvedan
čius daugiau lietuvių belais
vių. Sala, atskirta 30 km van
deniu ir pusiau uždaranti Ry
gos įlanką, tada buvo užimta 
Lyvžemio vokiečių vyskupo. Į 
tą salą iš seniau buvo atvež
tos belaisvės žemaičių bajoro 
Mingailos žmona ir dukros — 
Mirga su Giedre. Moterys ga
lėjo gyventi laisviau, nors bu
vo saugojamos vokiečių. Jos 
susipažįsta su naujais belais
viais, ypač jaunu Tautvilu, ir 
stengiasi jiems padėti. Gied
rė ir Tautvilas pamilsta vie
nas kitą. Tuo laiku bajoro Min
gailos sūnus Žemaitijoje pai
ma vokiečių vienuolį Sebasti
joną nelaisvėn. Mingaila siūlo 
vokiečiams vienuolį už išlais
vinimą jo žmonos ir dukterų. 
Vokiečiai nesutinka, nes vie
nuolis norėjęs taikingai skleis
ti tikėjimą ir trukdęs vokie
čiams užkariauti Lietuvą. 
Giedrės padedamas iš Saare
maa salos pabėga Tautvilas ir

Kazimierinis konkursas Brazilijoje
Sao Paulo kultflrinis centras 

“Centro Cultural Francisco Ma- 
tarazzo Sobrinho” išleido me
tinės veiklos kalendorių — “Ca- 
lendario de atividades para o 
ano de 1985”. Jame sužymėta pla
ti kultūrinio centro veikla: P. 
Amerikos romanų rašytojų kon
kursas, Mario de Andrade retro
spektyvinė paroda Sao Paulo Li
teratūros akademijos globoje, 
įvairios parodos pačiam Sao 
Paule, Guaruja, Santos, Jabo- 
ticabal miestuose, įvairios kul
tūrinės “savaitės”, literatūri
niai seminarai, konkursas “Pre- 
mio literario Sao Paulo 1985” 
nespausdintų veikalų ir pana
šiai.

Šis kultūrinės veiklos kalen
dorius eina į spaudą, įvairias 
akademijas, viešas bibliotekas, 
į platų kultūrinį brazilų pasaulį.

Mums ypač įdomu, tai kad šiais 
brazilų “tautiniais kultūros me
tais” ir “tarptautiniais jauni
mo metais” į tą “Centro Cultu
ral” kalendorių įeina ir mūsų 
KAZIMIERINIS KONKURSAS. 
Kalendoriuje pažymėta: “Kovo 
mėn.: Premija Sao Casimiro — 
pirmas moderniųjų amžių jau
nas šventasis pasaulietis (1458- 
1484). Tautinės apimties kon
kursas tapybos, skulptūros, gra
viūros kūriniui, išreiškiančiam 
šv. Kazimiero asmenį”.

Toliau: “Liepos mėn.: “Sao 
Casimiro premijos darbų pri
ėmimas ir įvertinimas”. Rug
pjūčio mėn. tarp septynių veik
los taškų pažymėta: “1 — Sao 
Casimiro premijos įteikimas”.

Atskirai išleistoje konkurso 
sąlankoje duota ir trumpa šv. 
Kazimiero biografija. Pasakyta, 
kad tai “Lietuvos ir ypatingas 
lietuvių jaunimo globėjas”.

Yra daug susidomėjusių šiuo 
konkursu, ir tai ne vien Sao Pau
le. Vien tik iš tų, kurie kreipė
si į kazimierinį lietuvių komi
tetą prašydami daugiau infor
macijų ir medžiagos, yra meni
ninkų iš Itapetininga, lepė, Uba- 
tuba, Campo do Jordao miestų. 
Tarp jų yra tapytojų, skulpto
rių ir kitokių menininkų. Kaip 
informacinė medžiaga nurodo
ma biografija “Sao Casimiro”, 
parduodama Sao Paulo miesto 
centre, prie katedros, ir kitų 
miestų saleziečių knygynuose.

Konkurso idėja susidomėjo ir 
Brazilų jaunimo literatūros aka
demijos garbės pirmininkė Le- 
nyra C. Fracarolli bei įvairių 
akademijų narė Lia Campos 
Ferreira, kuri yra nutapiusi Sao 
Paulo įsteigėjo Jose Anchieta 

dar du žemaičiai. Mingaila 
ruošiasi žygiui išvaduoti žmo
ną ir dukteris iš Saaremaa sa
los. Vienuolis Sebastijonas 
aiškina tikėjimą žemaičiams, 
nors jam tai yra draudžiama. 
Už Mingailos sužeisto sūnaus 
išgydymą Sebastijonas gauna 
laisvę, bet laukia pavasario 
grįžti pas vokiečius.

Žiemos metu, kai jūra užša
lo, Mingaila, su kitais žemai
čių vadovais sukvietęs daug ka
rių, išvyksta į Saaremaa salą 
vaduoti žmonos su dukterimis 
ir atkeršyti vokiečiams. Salos 
pilį užpuola, išvaduoja belais
ves, nusiaubia dar kitas vieto
ves ir grįžta atgal. Grįžtančius 
namo ant jūros ledo užpuola 
stiprios vokiečių jėgos. Žemai
čiai juos sumuša, nors patiria 
daug nuostolių. Žemaitijoje 
Tautvilas ir Giedrė susituokia. 
Jų vestuvės trunka visą savai
tę. Mingailai išvykus į vestu
ves, pilies žynys įvilioja Se
bastijoną į šventą ąžuolyną ir 
ten jį nužudo. Vėliau žynys už 
tai buvo nubaustas.

Šioje apysakoje autorius 
vaizdžiai aprašo įsivaizduo
jamas aplinkybes istorijoje 
minimo mūšio su vokiečiais 
ant Baltijos ledo ir supažin
dina skaitytoją su to laikotar
pio lietuvių gyvenimu, kai nuo
lat reikėjo saugotis bei gin
tis nuo vokiečių užpuldinėji
mų. Įvykių eiga aprašoma ly
giagrečiai pakaitomis belais
vių saloje ir Žemaitijoje.

Apysaka parašyta sklandžia 
ir taisyklinga kalba, lengvai 
skaitoma. Kilnios meilės ir 
kovų įvykiai baigiami šviesia 
ateitimi. Kai kurie žodžių per
kėlimai padaryti ne pagal skie
menis, bet pagal eilučių plotį, 
pvz. nedideli-ame (109 p.), bat- 
siuv-ys (115 p.) ir kitur.

Knyga tinkama mokyklinio 
amžiaus jaunimui ir visiems 
mėgstantiems senovės lietu
vių gyvenimą.

Algirdas Leonas, GIEDRĖ. Apy
saka. Leidėja — Galina Leo
nienė (Sunset Hill Rd. Brad
ford, N. H. 03221, USA), 1984 
m. 166 psl. Kietais viršeliais.

paveikslą, išstatytą Pateo do 
Colegio muziejuje.

Vienas torontietis, iš spau
dos sužinojęs apie Brazilijoj 
skelbiamą konkursą, prašo pa
daryti visų konkursinių darbų 
spalvotas nuotraukas ir jam nu
siųsti. Tai bus padaryta, kai vi
si konkursiniai darbai bus pri
statyti kultūriniam centrui. Ter
minas — birželio 30 diena.

Kun. Pr. Gavėnas

B. VYT1ENĖ

Kregždės ir mes
Mes —- žmonės paprasti, 
ir mūsų kregždės paprastos. 
Kas metai grįžta jos 
Ir parneša pavasarį 
ant savo mėlynų sparnų.

Tada gyvename kartu 
tame pačiame kieme, 
dalinamės oru ir saule, 
kiekvienas sau paunksnę 
randame kaitroje. 
Kartais pasibaram — 
jos ant vielų sutūpę, 
o mes darže agurkus rinkdami, 
lyg joms dangus būtų permažas, 
o mums pastogė, kur sulipdyti 
jų lizdai maži.

Bet rudenį, kai ruošias jos išskristi 
ir sako mums “sudiev”, 
mes liūdime dėl to išsiskyrimo.
Ir visą žiemą būna tuščias kiemas . . . 
mes visi laukiam kregždžių sugrįžimo, 
kada jos vėl ant savo mėlynų sparnų 
parneš pavasarį ir bus visiems smagu!

Atsiųsta paminėti
A. V. Rinkimas, LIETUVA IR 

VLIKas. Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto — VLIKo 
šaknys, praeitis ir dabartis. Tau
tos fondo leidinys 1984-tais, VLI
Ko sukakties metais. 272 psl. Nei 
kaina, nei išleidimo vieta nepa
žymėta.

ATEITIS, katalikiškos-lietuviš- 
kos orientacijos mėnesinis žurna
las, 1985 m. nr. 2 ir 3. Abu nume
riai skirti Kanados ateitininkams. 
Vyriausia redaktorė — Stasė Pe
tersonienė, administratorius — 
Juozas Polikaitis (7235 South Sac
ramento Ave., Chicago, IL 60629, 
USA). Metinė prenumerata — $12, 
garbės prenumerata — $20.

LIETUVA, Filatelistų draugi
jos biuletenis, 1985 m. 1 nr. Šį nu
merį redagavo J. Adomėnas ir A. 
Beleška. Biuletenis išeina 3 kar
tus į metus. Iždininkas — A. Žakas, 
5723 S. Mermac Ave., Chicago, IL 
60638, USA.
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d liLIlMH VEIKLOJE
Vargonininkas Albinas Priž- 

gintas, gerai pažįstamas Niujorko 
lietuviams, J. S. Bacho 300 me
tų gimimo sukaktį nori paminė
ti visų jo vargonams skirtų kūri
nių atlikimu. Šią informaciją ko
vo 13 d. laidos kultūriniame sky
riuje paskelbė Arizonoje leidžia
mas laikraštis “The Tucson Week
ly", pridėdamas A. Prižginto nuo
trauką. J. S. Bacho kūrinių ciklo 
koncertus jis pradėjo pernai ru
denį ir tikisi užbaigti šį pavasarį. 
Niujorke A. Prižgintas dirbo var
gonininku Angelų Karalienės pa
rapijoje, o nuo 1984 m. yra vargo
nininkas ir muzikos direktorius 
St. Michael šventovėje Tucsone, 
Arizonoje.

Bavarijos operos sol. Lilija Šu
kytė, neseniai su koncertais ap
lankiusi Čikagos ir Bostono lietu
vius, nuo 1984 m. rudens dėsto dai- 
navimąGraco universitete, Austri
joje. Pedagoginiam darbui dabar 
Europos universitetai kviečia pa
sižymėjusius aktyvius daininin
kus. Sol. L. Šukytė priėmė Graco 
universiteto kvietimą, norėdama 
išbandyti savo pedagoginius suge
bėjimus. Pedagogika ji domisi 
nuo 1977 m., yra turėjusi ke
lis privačius mokinius. Dainavimą 
universitete jai tenka dėstyti 12 
valandų į savaitę, tačiau šį darbą 
leidžiama derinti su dainavimu 
operoje. Tas savaitines valandas 
universitetui galima atiduoti vė
liau, kai atsiranda laisvo laiko 
teatre. Dainavimo klasėje ji turi 
dvi merginas, galinčias išaugti į 
tarptautinio masto dainininkes. 
Visiškai atsiduoti pedagogikai 
neleidžia aktyvus darbas operoje, 
kuriam ji dar žada skirti kokius 
penkerius metus.

Susipažinimas su Algimanto 
Mackaus poezijos rinktine “Au
gintinių žemė” įvyko balandžio 
12 d. Čikagoje, Jaunimo centre. 
Rinktinę redagavo ir įvadą parašė 
prof. dr. Rimvydas Šilbajoris, jon 
įjungdamas tris anksčiau išleistas 
poezijos knygas — “Jo yra žemė”, 
“Neornamentuotos kalbos genera
cija ir augintiniai”, “Chapel B”. 
Naują leidinį dviem spalvom iliust
ravo ir aplanką sukūrė dail. Pra
nas Lapė. Išleido A. Mackaus fon
das Čikagoje. “Augintinių žeme” 
prisimenamas jos autoriaus mir
ties divdešimtmetis. A. Mackus 
žuvo automobilio nelaimėje 1964 
m. gruodžio 28 d., būdamas tik 
32 metų amžiaus. Vakaronės daly
vius leidėjų vardu pasveikino ir 
jai vadovavo Mykolas Drunga. 
Apie A. Mackų ir jo poeziją kal
bėjo literatūros kritikas ir “Au
gintinių žemės” red. prof. dr. R. 
Šilbajoris. A. Mackus savo poezi
joje kalba įvaizdžiais ir alegori
jomis. Pagrindiniai elementai jo 
kūryboje — religija, tautosaka, 
mitologija, tautinė samprata. Iš
traukas iš “Augintinių žemės” 
skaitė Nijolė Martinaitytė.

Jeruzalėje yra menininkams 
skirtas kvartalas, turintis “Dvasin
gųjų prieglobsčių" pavadintus 
literatų namus. Jeruzalės burmist
ras Teddy Kollekas š. m. kovo vi
dury į juos sukvietė įvairių tau
tų rašytojus konferencijai “Trem
tis ir literatūra”. Buvo pasirink
ti rašytojai ir poetai, kurie dėl vie
nos ar kitos priežasties negali gy
venti ir kurti savo šalyse. Tarp jų 
buvo Lietuvoje gimęs lenkų poetas 
Czeslaw Milosz, laimėjęs 1980 m. 
Nobelio premiją, ir poetas Tomas 
Venclova, vėliau išvykęs iš tėvy
nės. Jis yra žinomas kaip disiden
tas, kovotojas už žmogaus teises, 
nors jo tėvas Antanas Venclova 
prisitaikė prie sovietinio okupan
tų režimo ir jam tarnavo savo raš
tais. T. Venclova ne tik dalyvavo 
konferencijos “Tremtis ir litera
tūra" diskusijose, bet ir surengė 
lietuvišką poezijos vakarą kovo 19 
d., kurin susirinko apie 50 lietu
vių poezijos gerbėjų, Lietuvoj gy
venusių, iš ten atvykusių Izraelin. 
Vyravo ne per seniausiai išvažia
vusieji, bet buvo ir tokių, kurie 
studijavo nepriklausomoje Lietu
voje, iš jos išvyko prieš II D. ka
rą. Vakare beveik ištisai buvo var
tojama lietuvių kalba. Jį pra
dėjo rašytojas Icchokas Meras, 
primindamas, kad tai yra pirma
sis lietuvių poezijos vakaras se
nojoje Jeruzelėje. I. Meras, pri
klausantis ir lietuvių, ir žydų li
teratūrai, dalyvius supažindino 
su senu savo pažįstamu ir bičiu
liu T. Venclova. Pastarasis kal
bėjo apie lietuvių literatūrą, kū
rybinius savo užmojus. T. Venclo
va skaitė ne tik savo kūrinius, bet 
ir gerai atliktus kitų tautų poetų 
eilėraščių vertimus. Poetinę dalį 
užbaigė 1. Meras T. Venclovos ei
lėraščiu “Getas”, kurį pats išvertė 
į hebrajų kalbą. Po to T. Venclova 
atsakinėjo į gausius dalyvių klau
simus.

150-tasis skaitytojų susitikimas 
su poetu Robertu Keturakių įvy
ko Kaune. Jo eilėraščius iš rinki
nių “Vėluojančių gatvė”, “Veidą 
matau”, “Kas mirksnį visur” skai
tė aktoriai R. Staliliūnaitė ir A. 
Masiulis, naujausius eilėraščius 
iš knygos “Perspėk kitus” — akto
rė L. Zorūbaitė.

Vilniaus universiteto akademi
nis mišrus choras specialiu kon
certu balandžio 26 d. paminėjo 
savo veiklos 45 metų sukaktį. Stu
dentų chorą 1940 m. suorganiza
vo kompoz. Konradas Kaveckas. 
Jam vadovavo — V. Arnastaus- 
kas, J. Motiekaitis, P. Sližys, E. 
Mazeliauskas, P. Gilys ir dabar
tinis vadovas B. Jankauskas. Cho
ro repertuare yra lietuvių ir kitų 
tautų liaudies dainos, kantatos, 
ištraukos iš operų. Be pačios Lie
tuvos, teko koncertuoti Rygoje, 
Taline, Leningrade, Maskvoje, 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje. 
Tradicija tapo kas keleri metai 
rengiami choro veteranų susiti
kimai.

II D. karo užbaigos keturias
dešimtmečio proga buvo paskelb
tas patriotinių dainų konkursas. 
Premijas laimėjo kompozitoriai: I
— R. Racevičius už “Pergalės vė
liavą”, dvi II — V. Mikalauskas 
už dainą “Mūsų žemė — Lietuva” 
ir L. Vilkončius už “Pagarbini
mą”, dvi III — J. Gaižauskas už 
“Kareivi, broli mano” ir V. Juo- 
zapaitis už “Lauksim, kol Nemu
nas teka”. Už dainų tekstus pre
mijos paskirtos: I — J. Mačiuke
vičiui (“Pergalės vėliava”), dvi II
— E. Drėgvai (“Pagarbinimas”) ir 
J. Martišienei (“Lietuva”), dvi 
III — E. Matuzevičiui (“Kareivio 
belaukiant” ir V. Skripkai (“Lauk
sim, kol Nemunas teka”).

Panevėžio dramos teatre A. 
Čechovo pjesės “Trys seserys” 
premjerą paruošė rež. J. Dautar
tas. Scenovaizdžius ir drabužius 
šiam spektakliui sukūrė maskvie
čiai dailininkai V. ir A. Charito- 
novai, muziką— kompoz. M. Ur- 
baitis. Vaidino aktoriai — G. Kar
ka, D. Melėnaitė, G. Urbonavi
čiūtė, A. Preidytė, A. Paulavi
čius, G. Adomaitis, A. Babkaus- 
kas, A. Dūkštą, L. Kondrotaitė. 
Rež. J. Miltinis jau anksčiau pa
nevėžiečiams yra paruošęs kitas 
A. Čechovo pjeses: “Mešką” ir 
“Piršlybas” — 1945 m., “Žuvėdrą”
— 1954 m., “Ivanovą” — 1960 m.

Lietuvos rašytojų sąjungos 
Klaipėdos skyrius įsteigtas ba
landžio 15 d. Sąjungos valdybos 
pirm, poetas A. Maldonis steigia
majame susirinkime kalbėjo apie 
būtinybę suvienyti Klaipėdoje gy
venančius devynis rašytojus, įjung
ti juos į gražias literatūrines tra
dicijas, kad lietuvių literatūroje 
ryškiau skambėtų jūros tema. Lig 
šiol Klaipėdoje gražiai reiškėsi 
jaunųjų rašytojų sekcija. Rašyto
jų sąjungon buvo priimtas būre
lis naujų narių. Skyrius dabar su
jungs visus Klaipėdos zonoje gy
venančius rašytojus, teiks para
mą kūrybingam jaunimui. Atsa
kingojo sekretoriaus pareigos 
patikėtos prozininkui Romui Sa
dauskui.

Vilniaus baleto teatras, baig
damas profesinio Lietuvos bale
to šešiasdešimtąjį sezoną, žiūro
vus pakvietė į danų kompozito
riaus H. Liovenšioldo ir baletmeis
terio A. Burnovilio “Silfidės” 
premjerą. Spektaklį paruošė Le
ningrado S. Kirovo operos ir ba
leto teatro vyr. baletmeisteris O. 
Vinogrodovas su J. Vinogrodova, 
dailininkai S. Pastuchas ir T. So
lovjovą, dirigentas A. Šulčys. Pa
grindinius Silfidės ir Džeimso vaid
menis sukūrė baleto solistai: S. 
Masianova, N. Beredina, L. Bar
tusevičiūtė, J. Valeikaitė, J. Ka
takinas, P. Skirmantas, A. Molo- 
dovas, R. Moskeliūnas. Vyr. ba
letmeisterio O. Vinogrodovo pra
nešimu, pagrindinių vaidmenų at
likėjais bus keičiamasi su S. Ki
rovo operos ir baleto teatru.

Simfoninis Vilniaus filharmo
nijos orkestras grįžo iš koncerti
nės kelionės Vidurinėje Azijoje. 
Kartu su orkestru išvykoje daly
vavo ir pianistas P. Stravinskas. 
Tai buvo pirmoji vilniečių išvyka 
Vidurinėn Azijon. Taškente, 
Frunzėje, Alma Atoje, Pavlodare 
surengtuose koncertuose buvo at
liekami M. K. Čiurlionio, B. Dva
riono, F. Liszto, Ch. W. Glucko, 
P. Čaikovskio, G. Sviridlovo, A. 
Arutiuniano kūriniai. Dirigavo 
M. Dvarionaitė, sąjunginio ir 
tarptautinio konkurso laureatas 
G. Rinkevičius. Išvyka buvo baig
ta Maskvoje su dirigentu J. Do
marku. Čia į koncertus solistais 
įsijungė orkestro muzikantai A. 
Ančerevičius (fagotas) ir E. Kus- 
kinas (triūba). Su Kauno choru 
orkestras atliko G. F. Haendelio 
oratoriją “Samsonas”. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 27 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS: ĘMOKA UŽ:

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

9’/2% 
180-185 d. termin. ind.............. 81/2%
term, indėlius 1 metų.............. 83/«%
term, indėlius 2 metų.............. 9 %
term, indėlius 3 metų.............. 9'/j%
pensijų s-tą.............................. 9 %
spec. taup. s-tą........................ 71/2%
taupomąją s-tą ........................ 7 %
depozitų-čekiųs-tą................. 6 %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo .......................  111/z%
mortgičius nuo............  10% - 111 /2%

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 pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

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

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

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

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

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

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, Ontario M8X 1E7

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

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

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

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

rūpestis.

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

Z1||ctj|tp Simpson’s, 176 Yonge St., 
r IIIOIulC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue —
(Tarp Dundas ir College) TClef01135 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 PETITE

Hamiltono lietuvių ledo ritulio komanda “Kovas”, laimėjusi pirmą vietą sporto žaidynėse Detroite. MARIUS 
RAUCKIS, Detroito lietuvių ledo ritulio komandos vadovas, perduoda pereinamąją taurę “Kovo” vadovui AL
GIUI CHOROMANSKIUI. Žaidėjai iš kairės: Aidis Guręckas, Saulis Gureckas, Mic hael Jelinek, Kęstutis Švažas. 
Ričardas Radauskas, Algis Choromanskis, Henrikas Švažas. Justinas Švažas. Richard Johnson

AfA
ELENAI STATKEVIČIENEI

iškeliavus amžinybėn,
jos vyrą JONĄ, dukrą VILIJĄ ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame -

T. P. Enskaičiai 
Jadvyga Laugalienė

KANADOS ĮVYKIAI

Naujasis biudžetas
Finansų ministerio M. VVil- 

sono paskelbtas Kanados biu
džetas palies visus kanadie
čius. Pagrindinis dėmesys ja
me teko kovai su nuolatiniu 
deficitu, nes jo atnešama val
džios skola sparčiai auga ir 
artėja prie $200 bilijonų. Prieš 
16 metų ta skola tebuvo vos $18 
bilijonų nuo pat Kanados įstei
gimo 1867 m. Jos rekordinis pa
didėjimas pasiektas liberalų 
valdymo metais, kai ministe- 
riu pirmininku buvo P. E. Tru
deau. Vien tik tos skolos pa
lūkanoms padengti valdžia da
bar išleidžia vieną dolerį iš 
gautų trijų. M. Wilsonas kas
met didėjantį deficitą nutarė 
sumažinti $2,2 bilijono iki 
bendros metinės $33,8 bilijono 
sumos. Tai jis žada pasiekti 
valdžios išlaidų apkarpymu 
ir mokesčių padidinimu. Tokio 
masto deficito mažinimas yra 
numatytas ir sekančių metų 
biudžetams.

Biudžeto reforma pradedama 
nuo pajamų mokesčio atleisto 
registruoto taupymo namams 
pirkti panaikinimu. Federa
cinio mokesčio padidinimas 
tuojau pat pabrangins ciga
retes, alų, alkoholinius gėri
mus. Kiekviena cigaretė pa
branginama vienu centu, gė
rimai — 2%. Liepos 1 d. bus 
įvestas federacinis prekybos 
mokestis tokiems lig šiol ne
paliestiems dalykams, kaip 
saldainiai, šokoladas, beal
koholiniai gėrimai, maistas 
katėms ir šunims, higienos bei 
sveikatos reikmenys. Taip pat 
nuo liepos 1 d. įvedamas lai
kinis pajamų mokesčio padi
dinimas 5-10% tiems, kurių me
tinis uždarbis prašoka $40.000. 
Tas specialus mokestis difici- 
tui sumažinti galios 18 mėne
sių. Didžiosios bendrovės taip 
pat susilauks tokio pajamų mo
kesčio padidinimo 5% viene- 
rių metų laikotarpiui. Litras 
benzino bus pabrangintas 
dviem centais rugsėjo 3 d. Iš 
tikrųjų tas pabrangimas bus 
didesnis, nes su kiekvienu kai
nos pakėlimu savo mokestį pa
didina ir Ontario provincija. 
Pajamų mokestis visiems dir
bantiesiems paliekamas tas 
pats, išskyrus tuos, kurie su
silaukė specialaus laikinio mo
kesčio deficitui sumažinti.

Pajamų mokesčio padidėji
mą betgi visiems atneš suvar
žymai neapmokestinamai su
mai. Seniau ji buvo kasmet di
dinama pagal infliacijos nuo
šimtį, o dabar negalios pirmie
ji trys infliacijos nuošimčiai. 
Jeigu pvz. metinė infliacija 
bus tik 3%, neapmokestinama 
suma nesusilauks padidinimo, 
o jeigu ji pasieks 4%, tas pa
didinimas tebus 1%. Kadangi 
dirbantieji kasmet gauna al
gų pakėlimus, be normalaus 
neapmokestinamos sumos pa
didinimo jiems bus neįmano
ma išvengti pajamų mokesčio 
padidėjimo. Drastiškos refor
mos susilauks vaikų priedai 
ir nuo pajamų mokesčio atlei
džiama suma jų išlaikymui. 
Šeimoms, kurių metinis uždar
bis peržengia $28.000, finan
sinę parama bus sumažinta, 
bet ji padidės toms, kurių už
darbis yra žemiau $28.000.

Naujų darbų parūpinime M.

Wilsono dėmesys nukrypo į 
privatų sektorių. Investavimui 
skatinti jis įveda kapitalo at
nešto pelno atleidimą nuo pa
jamų mokesčio. Jis pradeda
mas šiais metais su $20.000 ir 
per šešerius metus pasieks 
$500.000. Tokią sumą nuo in
vestuoto kapitalo pelno pa
jamų mokesčio galės atskai
tyti kiekvienas vieną kartą 
savo gyvenime, jos betgi ne
bus galima peržengti. Kai at
skaitymai pasieks $500.000, už 
kapitalo pelną reikės pajamų 
mokesčio. Šiuo potvarkiu ypač 
džiaugiasi mažieji verslinin
kai, numatantys savo įmonių 
plėtimą. Tikimasi, kad ši nuo
laida skatins kanadiečius in
vestuoti savo santaupas ir pa
rūpins naujų darbų. Kažkodėl 
biudžete nepabrėžiama, kad 
investacijos turi būti atliktos 
Kanadoje. Juk jos gali nukryp
ti į bendranamius Floridoje, 
kur jais ypač domisi pensinin
kai. Sumažėjįttio gali susilauk
ti visiems Kanadoje mokama 
senatvės pensija. Lig šiol ji 
reguliariai būdavo padidina
ma pagal infliacijos nuošimtį, 
o dabar padidinimo susilauks 
tik tada, kai infliacija peržengs 
3%. Tie 3% neįskaitomi į se
natvės pensijos padidinimą. Ne 
turtingiems pensininkams mo
kamas priedas ir toliau bus di
dinamas pagal visą infliacijos 
nuošimtį. Minimalus pajamų 
mokestis jo sugebantiems iš
vengti turtuoliams bus įvestas 
1986 m.

Ontario provincija gali susi
laukti naujos liberalų vyriau
sybės. Socialistų vadas B. Rae 
paskelbė, kad jo partija par
lamente rems liberalus ir sieks 
konservatorių nuvertimo pir
ma pasitaikiusia proga. Pasak 
jo, užtenka beveik 42 metus tru
kusios konservatorių dinasti
jos. Ontario provinciją konser
vatoriai valdo nuo 1943 m. rug
pjūčio 17 d. Premjeras F. Mille- 
ris valdžion atėjo tik su 52 kon
servatorių atstovais. D. Peter
sono liberalai turi 48, B. Rae 
socialistai — 25. Dėl savo pa
ramos socialistai vedė derybas 
su abiem partijom, bet pasi
rinko jiems artimesnius libe
ralus. Premjeras F. Milleris 
sakosi negalėjęs patenkinti 
socialistų reikalavimų, paža
dėti, kad provinciją be par
lamento rinkimų valdys dve
jus metus. Normaliai Ontario 
gubernatorius J. Airdas turė
tų paskelbti naujus parlamen
to rinkimus, bet jam bus pa
siūlyta liberalų mažumos vy
riausybė, galinti provinciją 
valdyti su socialistų parama 
parlamente. Premjeras F. Mil
leris, pertvarkęs savo minis- 
terių kabinetą, naująjį par
lamentą sušauks birželio 4 d. 
Darbas bus pradėtas guberna
toriaus J. Airdo perskaityta 
sosto kalba, atskleidžiančia 
premjero F. Millerio vyriausy
bės planus. Nepasitikėjimas 
vyriausybe gali būti pareikš
tas to sosto kalbos svarstyme. 
Spėjama, kad tai gali įvykti 
birželio viduryje. Liberalų 
vadas D. Petersonas, kandida
tuojantis į premjero kėdę, pa
kartotinai pareiškė, kad bus 
oficialiai įvesta konservato
rių suplanuota parama atskiro
sioms mokykloms.

Ateitininkų žinios
Hamiltono ateitininkų metinė 

šventė bus birželio 1-2 d.d. Šeš
tadienį, 11 v.r., iškyla Bronte 
Creek parke, 6.30 v.v. vakaronė 
parapijos salėje, Petro Kisieliaus, 
jn., paskaita, vakarienė, meninė 
programa. Sekmadienį, 10.30 v.r., 
Mišios, įžodis, kavutė. Kviečiami 
visi.

Toronto moksleiviai sunkiai 
darbuojasi savajam laikraštėliui. 
Jei kas norėtų prisidėti, tesikrei
pia į redaktorę Indrę Čuplinskai- 
tę.

Kandidatai moksleiviai ruošia
si egzaminams birželio mėnesį.

Jaunės ir jaunutės iškylaus bir
želio 8, šeštadienį.

Toronto ateitininkų metų veik
los užbaiga birželio 9, sekmadie
nį. Organizuotai dalyvaus 10.15 v.r. 
Mišiose Prisikėlimo šventovėje. 
Po Mišių — agapė. Moksleiviai po 
agapės ruošia iškylą į Toronto 
salas ir kviečia visus norinčius 
dalyvauti. L.U.

Skautų veikla
• Gegužės 18-19 d.d. v.vi. St. 

Kuzmo suorganizuotoj iškyloj į 
Romuvą dalyvavo: si. R. Paulaus
kaitė, v.vi. R. Yasienė, si. V. Stir- 
bytė, pi. L. Padolskytė, D. Petke
vičiūtė, s. A. Dailydė, v.sl. P. Pet
rauskas, v.sl. A. Gvildys, v.sl. R. 
Grybas, v.sl. A. Kišonis, si. J. Zin
kevičius, p. A. Kalendra, E. Luko
šius ir K. Rauth. Išvalė virtuvę, 
valgyklą, perplovė indus, išvalė 
pastatėlius, patikrino matracus, 
kurių 20 reikės pakeisti. Bandyta 
sulopyti palapines. Įjungtas šal
tas ir šiltas vanduo ir sutvarkyti 
vandens vamzdžiai.

• Ps. A. Senkus B.V.S. pava
duotojas gegužės 18-19 d.d. buvo 
išvykęs pasitarimams pas B.V.S. 
fil. K. Matonį į Ocean, N.J.

• Birželio 3 d., 7.30 v.v., skautų 
būkle — visų važiuojančių į Romu
vos stovyklą vadovų posėdis.

• Ps. A. Kalinauskas R.T. tun. 
pav. ir jo žmona susilaukė pirmojo 
sūnaus. Tuntas sveikina ir džiau
giasi nauju vilkiuku.

• Į Romuvos stovyklą VII.27. — 
VIII. 10 d.d. atvyks nuolatinis ir ne
pavargstantis mūsų dvasios vadas 
v.s. kun. St. Kulbis.

• Jūros skaučių “Baltijos” laivo 
vadė Vida Šernaitė išvyko į Euro
pą. Ji praleis atstogas keliauda
ma dviračiu per Prancūziją ir Ita
liją. Grįš birželio 30 d.

• V.sl. dr. R. Saplys su žmona 
atostogauja Graikijoje.

PORTAS
Iškilūs sportininkai

Terry Puhl išrinktas geriausiu 
Kanados beisbolo žaidėju 1984 
m. ir įtrauktas į Kanados beisbo
lo “Hall of Fame”. Vienas iš kan
didatų šioje atrankoje buvo ir to
rontiškis Henri Andrulis. Pasta
rasis beisbolo žaidime pasižymi 
greičiu ir jėga. Jis atstovavo Ka
nadai parodomosiose beisbolo žai
dynėse Los Angeles olimpiadoje. 
Kiekvieneriais metais išrenkamas 
geriausiu lygos žaidėju.

Aleksandras Žaliauskas pasi
žymi kaip išskirtinas šuolinin
kas į aukštį. St. Michael mokyk
los lengv. atletikos varžybose lai
mėjo III v., peršokęs 1.75 m. Ketu
riolikos metų lengvaatletis su ta 
pačia pasekme laimėjo pirmą vie
tą Kanados ir JAV mokyklų varžy
bose, kurios įvyko Brockvillėje. 
Haltono apylinkės varžybose vėl 
laimėjo pirmą vietą, peršokęs 
net 1.77 m.

Toronto Vyčio stalo tenisinin
kai praeityje buvo vieni iš geriau
sių Amerikos žemyne. Š. m. pra
džioje kai kurie tenisininkai vėl 
pasirodė spaudoje. Emilis Vaice
kauskas Toronte įvykusiose var
žybose vyrų B klasėje laimėjo pir
mą vietą. Kanados pirmenybėse 
Montrealio M. Domomkos moterų 
varžybose 9-tą kartą laimėjo čem
pionatą. Šioje vietoje buvo pri
siminta V. Nešukaitytė, kuri šį 
čempijonatą yra laimėjusi 10 kar
tų.

Andrius Svaldenis, Sydnėjaus 
“Kovo” krepšininkas, praėjusio 
sezono pabaigoje buvo pakviestas 
į Australijos jaunių krepšinio 
rinktinę. Buvęs Kauno krepšinio 
mokyklos 6-6 pėdų aukščio auklė
tinis į Australiją atvyko prieš ket
verius metus. A.S.

skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame Ak Ak JA JA JATORONTO LIETUVIŲ rAKAMA
KREDITO KOOPERATYVE ■ ------------ --------

MOKA:
8’/<% už 90 dienų term, indei. 
8’/2% už 6 mėn. term, indėlius 
83/«% už 1 m. term, indėlius 
9 % už 2 m. term, indėlius 
9’/2% už 3 m. term, indėlius
9 % už pensijų planą
9 % už namų planą
7’/2% už specialią taup. s-tą
7 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IM A :
už asmenines
paskolas nuo........... 11’/2%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ....................1O’/2%
2 metų .................. 11 %
3 metų .................. 111/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .........10 %
(variable rate)

AKTYVAI virš 43 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 
S10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

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

įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

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

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6
Alfonsas Garbenis, jn. B. Econ. CRA. Kvalifikuotas įkainojimas 
nuosavybių dėl mortgičių. Patarnauja palikimų (Estates & Ca
pital Gains), investacijų ir kituose nekilnojamo turto reikaluose.

4887 dundas st, west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

232-2322

HIGH-PARK - BLOOR, puikus 3 aukštų, 14 kambarių namas; 
privatus įvažiavimas, dvigubas garažas. Labai gražiai prižiūrėtas, 
$275,000.

ISLINGTON-DUNDAS — visas naujai atremontuotas namas, 
$179,000.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
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.

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

AJ> GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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- į 

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

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



Kodėl “neišgerti?”
Mes, kurie esame AA nariai, 

labai aiškiai matome atsaky
mą į šį klausimą. Pažvelgę są
žiningai atgal į savo pačių pra
eitį, aiškiai matome, kad bet 
koks alkoholikui arba turin
čiam alkoholio problemą, “iš
gėrimas” nuveda į labai rimtas 
nelaimes.

Amerikos gydytojų draugija 
sako: “Alkoholis, šalia narko- 
maniškos savybės, turi psycho- 
logišką poveikį, kuris pakei
čia galvojimą bei samprotavi
mą. Viena taurelė gali pakeis
ti alkoholiko galvojimą taip, 
kad jis pasijunta galįs išger
ti dar vieną, ir dar vieną, ir 
dar vieną . . . Alkoholikas ga
li išmokti kontroliuoti savo li
gą, bet jos negalima išgydyti 
taip, kad jis negalėtų grįžti 
prie alkoholio.

Ir mes norime pakartoti: bū
ti blaiviam nėra kažkokia liūd
na mizerija kaip manėme! Kai 
gerdavome, negalėdavome įsi
vaizduoti gyvenimo be alkoho
lio. Juk visi draugai geria! 
Atrodė, kad be alkoholio nė
ra gyvenimo. Bet dauguma AA 
narių patvirtina, kad blaivus 
gyvenimas yra tikras, džiugus 
gyvenimas, o geriančiojo — 
liūdnas, slegiantis, pilnas vi
sokių painiavų.

Dar viena pastaba: kiekvie
nas gali nustoti gerti. Mes vi
si tai galime padaryti. Yra me
nas išlikti blaiviu ir gyventi 
blaivų gyvenimą.

Kiekvienas turi pajusti ir 
suprasti, kad jam tokio blai
vaus gyvenimo reikia. Kiek
vienas turi panaudoti įvairius 
būdus ir susidaryti naujus 
įpročius, būtinus emociniam 
brendimui.

Prieš pertvarkydamas savo 
emocinį gyvenimą pozityvia 
linkme, žmogus turi pasiekti 
savo būties šerdį ir ten įver
tinti savo vienišumą. Emoci
nio brendimo procesas reika
lingas griežtos disciplinos. 
Tam tikrą laiką visas dėme
sys turi būti atkreiptas į tą 
centrą, kad patirtume radi
kalų ir nuolatinį vidaus kei
timąsi.

Žalingas yra išdidumas, pa
sipūtimas. Jis kliudo atsipa
laiduoti nuo senojo “aš” ir ver
čia sakyti: “Aš noriu ramybės, 
bet...” Negali būti, jokių 
“bet” individui, kuris siekia 
emocinio brendimo. Sėkmin
gas gyvenimas reikalauja daug 
kompromisų, bet žmogus nega

li savęs kompromituoti, jeigu 
jieško' vidinės ramybės. Čia 
tik jis pats gali pasirinkti. 
Niekas už jį negali to atlikti, 
niekas negali priversti. Tai 
bus tik jo sprendimas. Ir jei
gu jis neapsispręs, gyvenimas 
jį prirems prie geležinės sie
nos. Jis bus pritrenktas jo pa
ties sukurtų emocinių spaudi
mų. Jo problemos kas met 
augs, o jėgos kovoti su tikro
ve mažės. Gyvenimas neteikia 
jam kito pasirinkimo. Jis gali 
pasiekti dugną ir augti arba 
laikytis savo smulkių preten
zijų ir nykti.

Mes visados privalome atsi
minti, kad turime neišgydomą, 
potencialiai neišvengiamą 
silpnybę, vadinamą alkoholiz
mu. Ir nėra ko gėdytis, kad tu
rime alkoholizmo ligą. Liga 
gėdos nedaro. Niekas nežino 
kodėl vieni pasidaro alkoho
likais, kiti ne. Tai yra ne mū
sų kaltė. Mes nenorėjome ir 
nesistengėme būti alkoholi
kais. Mes tapome alkoholikais 
ne dėl to, kad mums patiko al
koholizmas. Tai įvyko prieš 
mūsų norą ir todėl, kad buvo
me labai sergantys, to nežino
dami.

Mes taip pat patyrėme, kad 
nieko gero nebus iš bereika
lingo gailesčio, kodėl mes to
kie pasidarėme. Pirmas žings
nis į pasveikimą iš tos ligos 
yra labai paprastas — NEGER
TI ALKOHOLIO!

Pabandyk! Ar nenorėtum 
sužinoti, kad turi sveikatos 
sutrikimą kurį galima sėkmin
gai pagydyti, užuot visą laiką 
rūpinęsis, kad su tavimi kaž
kas netvarkoj? Toks žinojimas 
ir supratimas įgalina sveikes
nį požiūrį ir jausmą bei gal
vojimą apie save.

Daug AA narių patyrė, kad 
neužtenka tvirtos valios ir ge
rų norų išlikti blaiviu. Reikia 
kreipti savo mintis ir jėgas 
į Kūrėją, į Gėrio jėgą, kuri 
mus stiprina ir atpalaiduoja 
nuo alkoholizmo, įgalina tap
ti laisvais žmonėmis.

Niekad nenustok melstis! 
Kai vieną dieną įsitikinsi, 
kad nelauktai tavo malda bu
vo išklausyta, tada gailėsies, 
jog taip mažai meldeisi.

Lietuvių AA grupė Toronte 
renkasi kiekvieną penktadie
nį Išganytojo parapijos salė
je (Bloor ir Indian Rd. kam
pas, 7.30 v.v.).

Deimantė

Jauniausi pamaldų dalyviai Toronto Prisikėlimo patalpose Mišią aukojimo metu įteikia savo atnašas— žilvičio 
šakeles — “katinukus” kunigui Nuotr. R. Pranaičio
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Pakeliui į realybę

Birutė Grigaitytė-Spudienė,
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas Street West, Įstaigos telefonas: 535-2500
(prie Dovercourt Rd.) .. ... ..c
Toronto, Ont. M6J 1X7 Nami< telefonas :445-9469

Lietuvių patarlė sako: “Ne
įsikalbėk ligos sveikas būda
mas”, nes liga ateina ir ne
kviesta. Taip įvyko ir šį kar
tą. Susirgusiems sunkia Ameri
kos “tremtinio” liga į pagalbą 
atėjo visų sutrikimų gydytojai 
— pionieriai, pasiruošę “trem
tinius” išlaisvinti.

Vienas neaiškios kilmės as
muo, tarnaująs dviem ponam 
kaip trečiojo pasaulio žurna
listas, Vladislav Golovorez, 
dalyvavo slaptame saugumie
čių posėdyje Kremliuje. Pir
mininkavo generalinis sekre
torius Kostas Černevičius. Bu
vo svarstomas užsieniuose gy
venančių veikliųjų išeivių lik
vidavimas.

Generalinis sekretorius kal
tino visus slaptosios tarnybos 
agentus apsileidimu savo pa
reigose, nes jie per 40 metų 
nesugebėjo likviduoti Ameri
koje įsikūrusių karo nusikal
tėlių, reakcionierių, “fašis
tinių išperų”. Visas šis elemen
tas turįs būti likviduotas psi
chologiniais ir fiziniais me
todais. Šio įsako neišpildžius, 
visų kailiai būsią iškabinti 
ant medžio šakų.

Vyriausias gulagų ir šiaurės 
kacetų viršininkas Juri Kura- 
patkinas teisinosi:

— Mes darome visa, kas įma
noma; čia viduje, naikina
me visokiomis priemonėmis, 
bendradarbiaujame su užsie
nyje įsikūrusiais mūsų agen
tais. Išduodame vizas atvyks-. 
tančiom ekskursijom ir pavie
niam asmenim. Kai jie lanko 
Sov. Sąjungą, džiaugiasi mūsų 
kultūra, santvarka ir gerove, 
neužmiršdami pasiskųsti sun
kia tremtinio dalia Ameriko
je. Mes juos užjaučiame, vai
šiname ir įtikiname, kad pas 
mus visi lygūs, patenkinti gy
venimu, santvarka ir vyriau
sybe. Čia niekas nesiskundžia.

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Aprodome Maskvą ir kitų res
publikų miestus. Estradose 
pasodinam į garbingiausias 
vietas. Jie priima paradus. 
Gražiai padėkoja partijai per 
mūsų spaudą ir vėl išvažiuo
ja. Mat Amerikoje esą palikę 
puošnias aprangas ir meda
lius, o mums dar nėra leista 
juos rėdyti ir medaliais de
koruoti. Jei tik leisite, ir tai 
bus įvykdyta.

— Durakai! — sušunka gene
ralinis sekretorius. — Likvi
duoti visas fašistines išperas, 
kurios tik pasirodo sovietų 
žemėje, o ne dekoruoti juos!

— Bet tai negalima, bus tarp
tautinis skandalas, — teisinosi 
J. Kurapatkinas.

— Koks čia gali būti skan
dalas?! Mes paruošėm spąstus 
tūkstančiam, dideliem veikė
jam, kaip Masarykas, gen. Ku
biliūnas, ir nė šuo nesulojo. 
Naikinti juos visokiomis prie
monėmis Sov. Sąjungoje ir 
Amerikoje! O jei tose parei
gose jums trūksta drąsos ir 
patyrimo, patys atsitūpsite į 
jų krėslus.

— Amerikoje mes turime 
šimtus agentų, — tarė Kura
patkinas. Mūsų įstaigai “Or
ganizacija sovietinių istrebi
telių”, sutrumpiųtai — OSI, 
vadovauja drg. Mečislov Še- 
rinsky.

— O kas jis toks iš profesi
jos? — pasiteiravo generali
nis sekretorius.

— Lietuvoje pas ūkininkus 
supirkinėdavo kiaulių še
rius ...

— Ar buvo gete? Kodėl vokie
čiai jo nesušaudė?! — griežtai 
paklausė K. Černevičius.

— Pabėgo iš geto, ir viena 
fašistinė šeima paslėpusi iš
laikė, kol sovietinė armija iš
laisvino.

— Aha, gal ir patikimas. Ar 
turite su juo telefoninį ryšį?

— Turime, drauge sekreto
riau.

— Tuojau jį iššaukite!
Kurapatkinui išsukus nume

rį ir Vašingtone atsiliepus OSI 
įstaigos vedėjui drg. Šerins- 
kiui, telefono ragelis buvo per
duotas generaliniam sekreto
riui.

— Alio, alio! Čia kalba Sovie
tų Sąjungos kompartijos gene
ralinis sekretorius Kostas Čer
nevičius. Pasakyk, ką ten esi

S) ekskursijos
į VILNIŲ ir Į kitus Europos miestus

Kingswoy Real Estate Ltd. Realtor
1614 Bloor Street West

(priešais Toronto Lietuvių namus)

Telefonas 535-2331, namų 532-5893

CHOICE
“All THE

IN THE

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

3. Liepos 11-24 $1912.25
4. Rugpjūčio 21 - 29 $1739.25
5. Rugsėjo 4-13 $1612.25

Rugsėjo 4-19 $1912.25
6. Spalio 3-11 $1421.25

Visos kainos - kana- 
diškais doleriais. į šias 
kainas įskaityta: lėktu
vas, viešbučiai, maistas, 
pervežimai, ekskursija į 
Kauną, mokesčiai ir 
drauda.

Grupes 1, 3 ir 5 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automo
bilius arba ir kitus reikmenis už dolerius.
Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam 
laikui. Kelionėms dokumentai sutvarkomi pavieniams ar 
grupėms į visus pasaulio kraštus. Šiais metais dirbsime 3 
žmonės. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu 
ar telefonu.

All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

nuveikęs nacių kolaborantų 
reikalu?

M. Šerinskis paaiškino:
— Mūsų įstaigoje dirba 50 

tarnautojų, jų tarpe 20 advo
katų. Visas tos įstaigos išlai
das apmoka Amerikos iždas.

— Gerai! — atsakė gen. sek
retorius.

Atsikosėjęs M. Šerinskis 
tęsė toliau:

— Per ketverius metus išty- 
rėme 850 bylų. 400 bylų reikės 
nutraukti, nes trūksta pateisi
namų dokumentų ir liudinin
kų. Negalime kaltės įrodyti.

Gen. sekretorius piktai per
traukė:

— Nusikaltimų nesugebate 
įrodyti! Patyrinėkite praeitį 
— rasite. Liudininkai ir pati
kimi dokumentai bus paruošti!

Čia vėl prabilo M. Šerinskis:
— Dabar mūsų tyrinėtojų 

rankose yra apie 300 bylų. Per 
4 metus perdavėm deportaci
jai šešis nacių kolaborantus.

— Tik šešis?! Visi turi būti 
čia pristatyti. Išplausim sme
genėlius tiem žmogžudžiam, 
karo kurstytojam. Visame pa
saulyje jų pilna. Peri teroris
tus, juos remia Pietų Ameri
koje ir Afganistane. Kur tik 
pasisuki, Amerika su savo na
cių žmogžudžiais finansuoja 
terorą mūsų išlaisvintuose 
kraštuose. Visi turi būti pri
siųsti perauklėjimui arba lik
viduoti vietoje. Jei kitaip ne
įmanoma, kiškite į diplomati
nį maišą ir siųskite mums. Mes 
čia visus priimsime.

Gen. sekretorius padėjo te
lefono ragelį, ir posėdis bu
vo baigtas.

Kęstutis R-nas

Sudbury, Ontario
BALTIEČIŲ FEDERACIJA Ka

nadoje, Sudburio skyrius (lietu
viai, latviai, estai), rengia 1941 m. 
sibirinių trėmimų minėjimą ir 
ekumenines pamaldas 1985 m. bir
želio 16, s.ekmadienį, 4 v.p.p., St. 
Andrews Place, 111 Larch St. Kvie
čiami visi lietuviai minėjime ir 
pamaldose dalyvauti.

APYLINKĖS VALDYBA suren
gė motinų pagerbimą — Motinos 
dienos minėjimą. Valgius palai
mino kun. J. Staškus, Lietuvos 
kankinių parapijos klebonas. Po 
vakarienės LB apyl. pirm. Juozas 
Staškus pakvietė visus dalyvius 
sugiedoti Lietuvos himną. Trum
pu žodžiu pradėjo mirusių moti
nų pagerbimą tylos minute. Pui
kiai paruoštą paskaitą skaitė Gra
sė Petrėnienė. Buvo malonu klau
sytis žodžio pačios motinos apie 
motiną šeimoje, religiniame gy
venime, tautoje.

Paskaita palydėta gausiais da
lyvių plojimais. Vėliau G. Petrė
nienė papasakojo apie motinas, 
moteris ir vyrus gražių ir links
mų anekdotų. Minėjimas baigtas 
Kanados himnu. Toliau vyko lote
rija ir šokiai.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
kun. J. Staškus Christ the King 
šventovėje klausė išpažinčių, lai
kė pamaldas lietuviams, Mišio
se prisiminė mirusias ir gyvas 
motinas. Sudburio lietuviai džiau
giasi, kad Lietuvos kankinių pa
rapijos kunigai aptarnaus Sudbu
rio lietuvius (“TŽ” 1985 m. 20 nr.).

J. Kr.

Toronto mažlietuvės gegu
žės 13 d. buvo susirinkusios 
vaišinguose M. Kybrancienės 
namuose šių metų “Šiupinio” 
aptarti bei gauto pelno pa
skirstyti. Šalia tradicinių 
aukų radijo valandėlei “Tėvy
nės prisiminimai”, Tautos fon
dui, Vasario 16 gimnazijai ir 
“Lietuvos pajūriui”, buvo nu
tarta paskirti $100 mažlietu- 
vio publicisto M. Gelžinio ren
giamo veikalo “The Problem of 
Lithuania Minor” išleidimui 
paremti. Tikimasi, kad rank
raštis bus paruoštas iki š. m. 
galo. Oficialiai leidinio fon
das dar nesudarytas; numato
ma jį įsteigti per š. m. Čikago
je įvyksiantį M. Lietuvos re
zistencinio sąjūdžio suvažia
vimą. Būsimo fondo sąskaiton 
sąjūdžio pirm. Kr. Kikutis (236 
St. Louis Rd., Collinsville, Ill. 
62234) jau yra gavęs stambes
nių aukų iš tautiečių, įverti
nančių veikalo svarbumą ir 
reikalingumą.

Veteranės mažlietuvės ypač 
džiaugiasi, kad šį kartą susi
rinkime dalyvavo įvairaus am
žiaus moterys ir kad pačias 
jauniausias pavyko įjungti 
net vadovybėn. Vienbalsiai 
buvo išrinktos: Jieva Adoma
vičienė — pirmininke, Asta 
Šernaitė — vicepirmininke, 
Kristina Dambaraitė — iždi
ninke. A.

“The Catholic Register” 1985. 
V. 18 išspausdino informaciją 
apie vyskupo P. Baltakio lanky
mąsi Australijoje ir jo pareiš
kimus apie religijos persekio
jimą Lietuvoje. Pasak jo, vaka
riečiai turėtų pagelbėti Lietu
voje ir Sov. Šąjungoje kalina
miems žmoniems savo maldo
mis, laiškais ir žinių skelbi
mu apie kalinių būklę. Toks pa
galbos sąjūdis esąs pradėtas 
Australijoje kunigo Gregory 
Jordano, jėzuito, ir vadinasi 
“Friends of Prisoners”. Adre
sas: P. O. Box 12, Sandy Bay, 
7005 Tasmania, Australia. Lie
tuvių laisvajame pasaulyje 
esą apie du milijonus; pusė 
jų gyvena JAV-se.

Skanėstai ir sumuštiniai, įvairių rū
šių mėsa, sūriai, salotos, duona, 
bulkutės, kava, arbata, spurgos, 
pyragaičiai. Paruošiame baliams ir 

iškyloms užkandžius.

Norite susipažinti su savaitraščiu 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųski
te savo adresą ir gausite keletą nu
meriu nemokamai.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

“The Globe a. Mail” 1985. V. 
13 laidoje išspausdino Helen 
Davis iš Jeruzalės straipsnį 
apie sovietinių partizanų veik
lą vokiečių okupacijos metais 
Sov. Sąjungoje ir Lietuvoje. 
Esą atvyko Jeruzalėn iš Toron
to 24 asmenys paminėti savo 
laimėjimų prieš vokiečių ka
riuomenę. Jie priklausė “Spar
tako” brigadai ir kovojo ket
verius metus. Šis būrelis esąs 
dalis 200 asmenų, atvykusių iš 
Kanados dalyvauti tarptauti
niame kongrese, kuriame buvo 
paminėta pergalė prieš naci
nę Vokietiją. Kongrese daly
vavo 2000 asmenų. Minėtoji ko
respondentė plačiai atpasako
jo Petro Silvermano iš Willow
dale, Ont., pergyvenimus, ku
rie prasidėjo Lietuvos mies
telyje Jody (?). Jo gyvybę išgel
bėjo dori žmonės, rizikuodami 
savo gyvybe. Prie straipsnio 
pridėta nuotrauka Pirčiupio 
paminklo, liudijančio kaime
lio sunaikinimą, atliktą vokie
čių kariuomenės.

Kas suorganiza vo...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

tęsinys jokio choro, bet buvo nau
jai suorganizuotas dainos viene
tas, nieko bendro neturįs su anks
čiau veikusiais chorais! Tai buvo 
labai griežta muz. Jonušo sąlyga: 
“Neperimti visiškai nieko!" Juo la
biau, kad nebuvo daug ko ir per
imti: nebuvo nei patalpų, nei lė
šų, nei planų ateičiai — dides
niems užsimojimams įvykdyti. Vis
ką reikėjo pradėti nuo nulio. Tai 
kur tas tęstinumas, jei visiškai 
nieko neperimta?!

Bet kai pradėta tvirtinti, kad 
“Dainava” suorganizuota 1945 m., 
neliko jokios abejonės, ko siekia
ma. Ir štai O. Adomaitienės raši
ny yla išlindo iš maišo. Garbin
gas ansamblis, bet istorijos iš
kraipymo tikrai negalima pavadin
ti garbingu. Kai žmogus suklysta 
— dovanotina, bet kai jis sąmonin
gai visuomenei nori įpiršti gryną 
melą, — nežinau, kaip tokį atvejį 
reiktų pavadinti. Rašyti į spaudą 
tokią netiesą, (kad Adomavičius 
suorganizavo didįjį ansamblį — 
“Dainavą”), reiškia iššaukti pa
tikslinimą.

Įvairių rūšių ledai - riešutiniai, 
tropiškl, šokoladiniai Ir kiti.

Saldainiai, pagruzdinti kukurūzai 
(popcorn).

Vaikams Ir suaugusiems!

Atvykite arba skambinkite telefonu 1-705-429-5240.
1379 Mosley St. (prie 32-os gatvės) Wasaga Beach, Ontario 

Vasaros metu atidaryta 7 v.r. -11 v.v. Savininkai L.R.S. Kaknevičlal

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 248-9458

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

DRESHER'" &
FE 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 -10 v.r. - 2 v.p.p.

Narys "Better Business" biuro

Greitas ir tikslus patarnavimas! 
533-1121 (416)822-8480

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS * 
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
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Anapilio žinios
— Pakrikštyta Derek ir Eglės 

(Jonaitytės) Vair dukrelė Aud- 
ra-Elena.

— Wasagoje Gerojo Ganytojo 
koplyčioje nuo birželio 2, sek
madienio, Mišios bus laikomos 
kiekvieną sekmadienį, 10 ir 11 
v.r., per visą vasarą.

— Gerojo Ganytojo misijos Wa
sagoje komiteto rinkimai bus bir
želio 9, sekmadienį, po 11 v. r. Mi
šių.

— Okupuotos Lietuvos pavyz
džiu Vyt. Aušrotas organizuoja 
Eucharistijos bičiulių būrelį. 
Tel. 242-3648.

— Birželio 2 d. Romoje šventi
namas kunigu dijakonas E. Putri
mas. Ta proga prašoma prisimin
ti jį savo maldose. Primicijos — 
birželio 16, sekmadienį, 4 v.p.p, 
Lietuvos kankinių šventovėje.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms 
paaukojo: $100 — St. Dabkus, $40
— A. Langas, $20 — A. Andrulis; 
lietuvių klierikų fondui Romo
je: $50 — P. Gulbinskas; $25 — E. 
S. Pusvaškiai (a.a. Br. Norkaus 
atminimui); parapijai: $65 — H. 
Drabato, $50 — V. Kalendrienė.

— Mišios birželio 2, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Antaną Pinke- 
vičių, 11 v.r. — už a.a. Joną Jokū
baitį, Robertą Majauską, a.a. Jo
ną Paliulį ir šeimos mirusius; Wa
sagoje 10 v.r. — už a.a. Petrą Kirs
tuką, 11 v.r. — už Kasperavičių 
ir Mikšių mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
— Birželio 2 d., 9.45 v.r., pamal

das anglų kalba laikys kun. J. Ca- 
litis. Kun. P. Dilys tą dieną lai
kys pamaldas su Šv. vakariene 
lietuviams evangelikams Mont- 
realyje. Grįš į Torontą birželio 
3d.

— Birželio 9 d., 9.45 v.r., pamal
dos su Šv. vakariene. Laikys kun. 
P. Dilys.

— Moterų draugijos valdyba dė
koja parapijiečiams, aukojusiems 
daiktus, pyragus ir prisidėju- 
siems darbais prie sėkmingo pa
rapijos bazaro gegužės 11d.

— Moterų draugijos susirinki
mas — birželio 2 d. po pamaldų, 
22 Hewitt Ave.

— Parapijos tarybos posėdis
— gegužės 29, trečiadienį, 7.30 
v.v., parapijos salėje.

— V. Anysienė po operacijos 
grįžo namo; vėliau išvyks poilsiui 
pas dukterį prof. G. Slavėnienę, 
Buffalo, N. Y.

— Kun. P. Dilys birželio 10-17 
bus Čikagoje, kur dalyvaus lie
tuvių ev. reformatų sinode. Grįš 
į Torontą birželio 17 d. Birželio 
18-21 dalyvaus Eastern Canada 
Synod, Lutheran Church of Ame
rica suvažiavime, Waterloo, Ont. 
Pastoraciniais reikalais kreip
tis pas parapijos sekretorę M. 
Dambarienę tel. 536-1433.

Lietuvių namų žinios
— Gegužės 23 d. įvykusiame LN 

valdybos posėdyje buvo apžvelgti 
LN statybos, atnaujinimo, muzie
jaus ir parengimų reikalai. Bu
vo diskutuota galimybė surengti 
“Wintario” loterijos traukimą 
Lietuvių namuose.

— LN knygynas vasaros metu 
bus atidarytas kiekvieną trečia
dienį nuo 3 iki 5 v.p.p.

— Serga V. Anysienė, A. Balt
rušaitytė, J. Bersėnas, K. Butie- 
nė, J. Draudvila, J. Šermukšnis,
L. Palčiauskas ir V. Stankevičius. 
Lankė V. Jocas, A. Borkertas ir 
kiti. Žinantieji apie lankytinus 
ligonius malonėkite pranešti V. 
Kulniui tel. 769-1266.

— Ryšium su Toronte įvykusiu 
KLB kultūrinės veiklos seminaru 
LN lankėsi daug svečių: A. Gri- 
garas iš Warren, Mich., A. Šnirai- 
tė-Shubert iš Australijos, Ročių 
šeima, B. ir J. Staniai iš Hamil
tono, J. Kazlauskas iš Enfield, 
Conn., Y. Razmaitė, D. Demerec- 
kaitė-Skolney ir A. Jančiukaitė 
iš Winnipego, Man., O. Drūteikie- 
nė iš Edmontono, V. Piečaitis, J. 
Piečaitis, V. Lukoševičiūtė, R. 
Piečaitienė ir P. Lukoševičius 
iš Montrealio, G. Breichmanai iš 
Hamiltono, P. ir R. Kūrai iš 
Guelph, Veronika Krausaitė iš 
Kalgario, Altą.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visoms rengė

joms ir viešnioms už man suruoš
tą puikų bei įspūdingą mergvaka
rį. Dėkoju už gražias ir vertingas 
dovanas.

Ypatingą padėką reiškiu vyriau
siai pamergei ir pobūvio vedė
jai Ramonai Girdauskaitei, te
tai Vilmai Gaputienei už sveiki
nimus ir malonius linkėjimus. 
Taip pat dėkoju p.p. Gudaus
kams už patalpas, Ramunei Stra- 
vinskaitei. Ramunei Stravinskie
nei ir tetai Zulei Stravinskie
nei už taip skaniai paruoštas vai
šes, Danai ir Audronei Danaity- 
tėms už fotografavimą.

Už jūsų visų parodytą meilę 
ruošiant man mergvakarį ir už 
brangias dovanas mudu su Allanu 
jums visoms dėkojame.

Daiva Gaputytė-Hakala

Prisikėlimo parapijos žinios
— Birželio mėnesį Jėzaus Šir

dies litanija Prisikėlimo šven
tovėje skaitoma kasdien po 8 v.r. 
Mišių, šeštadieniais — po 9 v.r., o 
sekmadieniais — po kiekvienerių 
Mišių.

— Gegužės 23 d. palaidota a.a. 
Petronėlė Valiukienė, 67 m. am
žiaus.

— Ruošiasi tuoktis: Vilija Ga- 
taveckaitė su Biagio Simonetta; 
Loreta Taseckaitė su Craig Dev
lin; Vikis Andrius Klupšas su Ka
ren H. Bany.

— Susituokė: Adelė Čeponytė su 
Francis A. Horgan.

— Birželio 2, sekmadienį, per 
11.30 v. Mišias vysk. Paulius Bal
takis, OFM, teiks Sutvirtinimo 
sakramentą.

— Kun. A. Simanavičius, OFM, 
šios parapijos klebonas ir pran
ciškonų provincijolas, kuris da
lyvauja viso pranciškonų ordino
suvažiavime, būdamas Romoje, 
gegužės 12 d. per Vatikano radi
ją laikė Mišias ir pasakė pa
mokslą, transliuojamą į Lietu
vą.

— Vasaros stovyklos Wasagoje: 
liepos 7-20 vaikams 6-16 m. (ku
riems sunku susikalbėti ar visai 
nemoka lietuvių kalbos), liepos 
21 — rugpjūčio 3 — vaikams, lais
vai kalbantiems lietuviškai. Jau
nų šeimų stovykla rugpjūčio 
3-10. LN poilsio stovykla rugpjū
čio 10-18. Informaciją teikia L. 
namai.

— Paskutinė “Share Life” rink
liava — šį sekmadienį.

— Parapijai aukojo po $100 — H. 
G. Chvedukai, V. A. Danaičiai; 
religinei Lietuvos šalpai — Pri
sikėlimo par. tretininkai $100; 
suntiniams į Suv. trikampį — S.
M. Jakubauskai $20, V. Lapaitie- 
nė $5.

— Mišios birželio 2, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Teklę Šulcai
tę, 9.30 v. r. — už a.a. Marijoną Si- 
minkevičienę, 10.15 v.r. — už a.a. 
Juozą Atkočiūną, dij. E. Putrimo 
int., 11.30 v.r. — už parapiją ir pri
imančius Sutvirtinimo sakramen
tą, 7 v.v. — už a.a. kun. Vincą Kiz- 
laitį.

Pagerbdamas prieš trejus 
metus automobilio nelaimėje 
žuvusią Lindą Petkus, Peter 
Petkus iš Barrie, Ont, vieto
je gėlių paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $15.

A. a. Petronėlei Valiukienei 
mirus, vietoje gėlių laidotu
vėm Birutė ir Viktoras Vaičiū
nai paaukojo “Tėviškės žibu- 
riams” $20, Uršulė Paliulytė 
— $10.

Viena dosni “Tėviškės žibu
rių” skaitytoja bei rėmėja Mont- 
realyje paaukojo šiam savait
raščiui $100, prašydama ne
skelbti jos pavardės. Ačiū už 
paramą.

Dail. Dagiui š. m. gruodžiu 
mėnesį, sueis 80 metų amžiau^. 
Be to, šiais metais sueina 50 
metų jo darbuotės dailės sri
tyje (1935 m. pradėjo dalyvau
ti parodose Kaune). Tų sukak
čių proga pasirodys dail. Da
gio kūrybos leidinys, kuris jau 
yra spausdinamas. Gruodžio 
mėnesį per jo gimtadienį nu
matoma surengti jo skulptūrų 
parodą ir viešą pobūvį Toron
to Lietuvių namuose.

Dail. R. Žiūraitienės paveiks
lų parodą surengė Anapilio
moterų būrelis gegužės 25-26 
d.d. Parodų salėje. Buvo iška
binti 33 paveikslai, kurių pusę 
nupirko gausūs lankytojai, 
mėgstantys gamtos vaizdus. R. 
Žiūraitienė šioje srityje yra 
padariusi didelę pažangą. Jos 
paveikslai atneša Kanados 
šiaurės gamtą į daugelio lie
tuvių ir kitataučių namus. Ji 
beveik kasmet rengia savo pa
veikslų parodas Oakvillės me
no galerijoje ir susilaukia gy
vo vietos gyventojų dėmesio.

Šiame “Tėviškės žiburių” nu
meryje pradedame spausdinti 
prof. A. Maceinos straipsnius 
apie išlaisvinimo teologiją, 
kuri šiuo metu yra aktuali ir 
lietuviams, ir visam krikščio
niškajam pasauliui.

Pavasarinis lietuvių kapi
nių lankymas gegužės 26 d. bu
vo mažiau gausus dėl lietingo 
oro. Pamaldos buvo atlaikytos 
ne kapinėse, o Lietuvos kanki
nių šventovėje. Mišias už miru
sius atnašavo klebonas kun. J. 
Staškus su kitais šešiais kuni
gais. Pamokslą pasakė kun. K. 
Butkus, OFM, iš St. Catharines.
Solo giedojo sol. V. Verikai- 
tis. Po pamaldų buvo pašven
tinti nauji paminklai kapinė
se. Didžiojoje Anapilio salėje 
kat. moterų draugijos skyrius 
paruošė pietus, kuriais daug 
kas pasinaudojo.

Š. m. birželio 2, sekmadienį, 3 valandą po pietų, 
Toronto Lietuvių namuose bus rodomas filmas

“LIETUVOS TRAGEDIJA”
filme rodoma Neringa, Nemunas, Kaunas, Vilnius, pamaldos Aušros Vartų koply
čioje, Lietuvos kariuomenė, valdžios atstovai, 1941 m. birželio mėnesio kankiniai. 
Kviečiame visus dalyvauti.

Įėjimas — $4.00, studentams Rengia Lietuvių namų
ir moksleiviams — $2.00. kultūrinė komisija

stovyklaToronto Lietuvių
namų poilsio
Tėvų pranciškonų vasarvietėje Wasagoje
atidaroma rugpjūčio 1O, šeštadienį, 12 valandą, 
uždaroma rugpjūčio 18, sekmadienį, 12 valandą

PATALPŲ KAINOS:
1. Stovyklos laikotarpiui - 8 dienom, 

bet kokio dydžio šeimai - $65, 
vienam asmeniui - $35.

2. Vienai dienai 
šeimai - $9, 
vienam asmeniui - $6.

Stovyklos metu veiks virtuvė V. Birštono priežiūroje 
be to, stovyklautojai galės naudoti savo primusi- 
nes krosneles arba stovykloje esantį “bar-b-q".

Informaciją teikia ir stovyklos registraciją tvarko 
V. Kulnys, 1573 Bloor St. West, Toronto, Ontario 
M6P 1A6. Tel 1-416-769-1266

Stovyklą rengia LN vyrų būrelis

Lietuviai kviečiami dalyvau
ti žmogaus teisių deklaraci
jos pasirašyme gegužės 30, ket
virtadienį, 7.30 v.v., Ontario 
parlamento rūmuose (įėjimas 
iš rytų pusės). Paruošta dekla
racija yra skirta Sov. Sąjun
gos ambasadai, Kanados vy
riausybei, Kanados ir Ontario 
parlamentams. Joje prašoma 
paleisti iš sovietinių lagerių 
bei kalėjimų visus sąžinės ka
linius, duoti žmonėms laisves, 
numatytas Helsinkio akte, rei
kalauti, kad Kanados atstovas 
Jungtinėse Tautose smerktų ne 
tik P. Afrikos rasizmą, bet ir 
Sovietijos nusikaltimus žmo
gaus teisėms ir t.t. Pasirašy
mo iškilmėje dalyvaus parla
mento nariai, miestų burmist
rai, tautybių atstovai. Tą iš
kilmę rengia lietuvių bičiu
lis parlamento narys Tony 
Ruprecht.

Metinis sibirinių trėmimų 
minėjimas, rengiamas estų, 
latvių ir lietuvių, įvyks birže
lio 13, ketvirtadienį, angliko
nų Šv. Pauliaus šventovėje 
(227 Bloor St. E.). Visi lietu
viai kviečiami dalyvauti.

Kun. Edmundo Putrimo pri
micijos įvyks š. m. birželio 16, 
sekmadienį, Anapilyje. Primi- 
cijanto atnašaujamos Mišios 
bus 4 v.p.p. Lietuvos kankinių 
šventovėje, o po jų — didžiojo
je Anapilio salėje iškilmingos 
vaišės. Visi Toronto ir apylin
kių lietuviai kviečiami daly
vauti. Pakvietimai į vaišes gau
nami sekmadieniais po pamal
dų Lietuvos kankinių parapi
jos salėje arba pas R. Celejews- 
ką (tel. 231-8832). Rengia Lie
tuvos kankinių parapijos ta
ryba.

Apie tautybių savaitę Karava
ną jau pradeda rašyti didžioji 
spauda. “The Toronto Star” 
1985. V. 21 išspausdino didelę 
nuotrauką ir ilgą rašinį apie 
Karavaną, kuris prasidės bir
želio 21 ir baigsis birželio 29 
d. Veiks 48 paviljonai, kurių 
eilėje bus ir lietuvių “Vil
nius”. Kasmet Karavaną ap
lanko apie 2 mil. žmonių. Įėji
mo pasas, duodantis teisę lan
kyti visus paviljonus, kainuos 
$10 (iki birželio 15 d. — $8). Pa
sas vienai dienai — $5 (iki bir
želio 15 d. — $4). Autobusai ve
žios lankytojus penkiomis lini
jomis. Už $1 galima bus važinė
ti ištisą dieną. Įėjimas vai
kams iki 12 m. nemokamas, jei
gu ateina su palydovu-e.

Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitė Dainavoje 
įvyks rugpjūčio 4-11 d. d. Re
gistruoja: D. Doveinienė, 34567 
Hawke Dr., Sterling Hts., MI 
48077, USA. Visi dalyviai pra
šomi užpildyti registracijos 
lapus, kurie gaunami lituanis
tinėse mokyklose arba pas D. 
Doveinienę.

Gautas laiškas iš Lietuvos 
Paulinai Butkienei, gyvenu
siai 962 Bloor St. W. Siuntėja 
— Birutė Armonavičienė iš 
Lukšių k., Šakių rajono. Laiš
ką atsiimti, paskambinus šiuo 
numeriu: 537-4648.

Kviečiame visus atsilankyti į 

informacinį susirinkimą 
apie: 1. “Office of Special Investigations” veiklą JAV-se 
IĮ ĮĮ 2. Deschenes komisijos veiklą Kanadoje 
Į| D 3. Jų reikšmę Kanadoje gyvenantiems lietuviams 

1985 m. birželio 4, antradienį, 7.30 v.v.,
Toronto lietuvių namuose
Rengia - Kanados Lietuvių Bendruomenės 

visuomeninė komisija

KLB Toronto apylinkės tarybos

susirinkimas
įvyks š.m. birželio 11, antradienį, 7.30 v.v., 
Toronto Lietuvių namuose 
Kviečiami dalyvauti visi tarybos nariai, organiza
cijų atstovai ir kiti asmenys, besidomintys KLB 
Toronto apylinkės veikla.

Apylinkės valdyba

Dr. Jonas Yčas 
perkelia savo kabinetą nuo 
1 985 metų birželio 1 dienos į.

17 High Park Ave.
Telefonas 769-8276

Peras pirkinys
Prie pat Toronto lietuvių namų, Alhambra g-vėje, skubiai 
parduodamas gražiai įrengtas 9 kambarių namas. 
Dvi modernios virtuvės, dvi prausyklos, pilnai įrengtas 
poilsio (recreation) kambarys. Naujas mūrinis dvigu
bas garažas. Nebrangus - geras pirkinys. Teirautis 
pas St. Jokūbaitį tel. 535-2331 arba 
namuose 537-2869.

KinGsuinv nnnonni 
REAL ESTATE LTD • REALTOR

“Gintaro” trisdešimtmetis 
gegužės 25 d. paminėtas labai 
šauniu koncertu erdvioje ir 
puošnioje salėje Metro Toron
to Convention Centre Theatre. 
Dalyvavo per 1000 žiūrovų. Sce
ninę programą atliko 200 šokė
jų, dainininkų, muzikantų. Po 
koncerto įvyko pobūvis Lietu
vių namų salėje su vaišėmis 
rėmėjams bei kviestiniams 
svečiams, šokiais jaunimui ir 
kitiem. Plačiau — kitame “TŽ” 
nr.

“Darbininkas” 1985 m. 18 
nr. išspausdino muzikės D. 
Viskontienės recenziją apie 
solistų — D. Stankaitytės ir 
A. Grigo koncertą Toronte- 
Mississaugoje š. m. kovo 31 
d. Autorė gražiai įvertino 

koncertą, pridėdama ir kri
tiškų pastabų. Pabaigoje ji
nai mini koncerto rengėjus 
— Kankinių parapijos kultū
ros komisiją-sekciją. Tokios 
parapijos Toronte-Mississau- 
goje nėra. Yra tik Lietuvos 
kankinių parapija.

Kultūrinės veiklos semina
ras, rengtas KLB kultūros 
komisijos gegužės 25-26 d.d. 
Lietuvių vaikų namuose To
ronte, susilaukė 70-100 daly
vių. Buvo suvažiavę tos srities 
veikėjai net iš tolimųjų Ka
nados vakarų. Paskaitomis ir 
diskusiniais būreliais apsvars
tė dabartinę Kanados lietu
vių kultūrinę veiklą ir numa
tė ateities veiklos gaires. Ap
rašymas — kitame “TŽ” nr.

Rasai Lukoševičiūtei-Kurienei, 
belaukiančiai kūdikio, gegužės 10 
d. pas S. Staškevičienę St. John, 
Que., buvo surengtos staigmeninės 
vaišės. Sekančią dieną panašios 
vaišės buvo suruoštos vyresnio am
žiaus moterų jos tėvų namuose. 
Rasa gavo gražių dovanų.

Algio ir Romos Lapiną dukrelė 
gegužės 11 d. pakrikštyta Kristi- 
nos-Angelės vardu. Krikšto tėvais 
buvo Ramona Lapinaitė ir Alek
sandras Stankevičius. Liana 
džiaugiasi sesute, o seneliai Sta
sė ir Jonas Naruševičiai bei Hilda 
ir Zigmas Lapinai antrąja dukrai
te.

Kun. St. Kulbis, pailsėjęs grįžo 
į savo darbą parapijoje.

Motinos dienos minėjimas. įvy
kęs gegužės 12 d. AV salėje, pra
dėtas Jaunimo sąjungos Montrea
lio skyriaus pirm. D. Piečaitytės 
sklandžiu žodeliu. Mirusios moti
nos pagerbtos vienos minutės susi
kaupimu. Dr. J. Ciplijauskaitė- 
Tanner savo paskaitoje apžvelgė 
lietuves motinas, vaizduojamas 
mūsų pasakose, padavimuose bei 
dainose. Meninėje dalyje pasi
rodė lituanistinės mokyklos mo
kiniai su deklamacijomis, daino
mis, tautiniais šokiais ir skudu
čių muzika. Galiausiai seselės 
Palmiros sekmadieniais globoja
mi priešmokyklinio amžiaus vai
kučiai mamytes pasveikino ir in
scenizuodami padainavo tris dai
nas. Po to KLB Montrealio apylin
kės valdybos pirm. A. Staškevi
čius pasveikino motinas ir padė
kojo Jaunimo sąjungai už šio mi
nėjimo suorganizavimą, paskaiti
ninke! ir programą atlikusiems

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

f IlflAt* montrealio lietuvių 
lit Ji Am kredito UNIJA
1476 DESEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827 į

MOKA UŽ: DUODA
Certifikatus: min. $1,000.00 PASKOLAS:

1 metų ...................... 9.25%
Terminuotus indėlius: Nekilnojamo

1 metų ..... ................. 9 % turto,
180-364 d................ 8.75% asmenines ir
120-179 d................ 8.50% prekybines.

30 - 119 d................8.25% Paskolos
Trumpalaikius indėlius mirties

už $20,000 ar daugiau atveju
Taupomosios sąskaitos: draudžiamos

specialios.................. 6.50% iki $10,000
su draudimu.............. 6.25%
kasdieninis % ........... 6 %

Čekių sąsk......................... 5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

BE ŠEIMOS PROBLEMŲ ir švel
naus būdo moteris reikalinga die
nos metu prižiūrėti senyvą moter|, 
aptvarkyti nedidelį butą, pasiga
minti sau ir dviem senjoram mais
tą. Norinčiai yra kambarys gyventi. 
Tel. 763-6498 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 tel. 534-3882 Toronte.

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

JONAS KRIPAS suplanuoja, pa
rūpina leidimus, įdeda langus lubo
se ar stoguose, stato namų priesta
tus, garažus, prie namo grįstas aikš
teles (patio) ir atlieka kitokius sta
tybos darbus. Skambinti tel. (416) 
537-8140 Toronte. 

vaikams bei jų mokytojams. Taip 
pat jis drauge su lituanistinės 
mokyklos vedėju L. Staškevičium 
mokiniams įteikė premijas, gau
tas iš KLB švietimo komisijos už 
gražų dalyvavimą “Šeimos istori
jos rašymo” konkurse. Premijas 
gavo: O. Beniūtė, L. Celtoriūtė, 
A. McVicar, R. Otto, A. Valkaus
kas, A. Šablauskas, R. Verbyla, 
G. Zabielaitė, E. Išganaitytė ir 
V. Rutkauskaitė. Minėjimas baig
tas giesme “Marija, Marija”. Pa
stebėtina, kad minėjime dalyva
vo gausus būrys jaunų šeimų su sa
vo prieaugliu.

Kun. Ant. Saulaitis, jėzuitų pro
vincijolas, gegužės 13-14 d.d. lan
kėsi Montrealyje.

Sibirinių trėmimų prisimini
mas bus prie paminklo Dominion 
Sq. birželio 13, ketvirtadienį, 7 v.v. 
Kalbės parlamento narys iš Ota
vos. Vėliau bus pamaldos čia pat 
esančioje katedroje. Minėjimą 
rengia Kanados baltiečių fede
racijos Montrealio skyrius. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Sun
kiai serga Ona Bobinaitė, vyriau
sia Bobinų šeimos duktė, Lake 
Shore generalinėje ligoninėje, 
Kirkland, Que. — Br. Bunys atli
ko dažymo darbus klebonijoje. — 
Lilijos Gabrusevičiūtės ir Vik
toro Alinausko antras sūnus pa
krikštytas Aleksandro-Viktoro 
vardais. — Mokyt. Juozas Benius 
iš Waskganish — (Rupert House), 
Que., gavęs atsotogų “grįžtančių 
žąsų medžioklės" proga, jas pra
leido savo šeimoje; dalyvavo cho
re vyskupo P. Baltakio atsilanky
mo proga. Jis dirba Kvebeko šiau
rėje indėnų (cree) mokykloje. Sk.

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

PIANO PAMOKOS. Leokadija Pau- 
lauskaitė-Kanovičienė, M.A. buvusi 
Vilniaus konservatorijos dėstytoja. 
Tel. 225-8428 Toronte.

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti 5 metų mergaitę ir 7 mėnesių 
berniuką Kipling ir Eglinton rajo
ne. Teirautis angliškai tel. 233-2668 
Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 763-6694,710 Annette 
St., Toronto, Ont. M6S 2E2.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, pa
rengimai namuose ir laidotuvių 
pusryčiai. Skambinti pirmadie
niais, antradieniais, trečiadieniais 
ir vakarais po 9 v.v. tel. 279-0256 
arba 279-6864 Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

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


