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Neatmezgamas mazgas
Graikų legenda pasakoja apie Gordiją, kuris, reikš

damas dėkingumų dievaičiui Dzeusui, atgabeno šventyk- 
lon savo vežėčias ir pritvirtino jungą sudėtingu mazgu, 
slepiančiu ypatingą jėgą: kas tą mazgą atmegs, taps pa
saulio karaliumi. Toks išminčius neatsirado, bet atžygia
vęs Aleksandras Makedonietis tą mazgą perkirto kardu. 
Iš tos legendos atsirado ir neatmezgamo mazgo posakis, 
taikomas įvairiom kebliom situacijom. Jis tinka ir mūsų 
tautos atvejui, kai sprendžiamas išeivijos ryšių su oku
puota Lietuva klausimas. Jį sprendžiame jau ištisus ke
turis dešimtmečius, bet mazgas tebėra — daug kartų ir 
daugelio rankų vartytas, bet neatmegztas. Iš vienos pu
sės jaučiame gyvą reikalą palaikyti ryšius su savo tauta, 
gyvenančia sovietinėje okupacijoje, iš kitos — atsitren
kiame į okupacinę jėgą, tarytum kalėjimo sieną, kurioje 
tėra tam tikri langeliai, pro kuriuos galima tuos ryšius 
palaikyti. Matome, kad ilga išeivijos izoliacija nuo tautos 
kamieno tolina abi tautos dalis, bet kai bandome plačiau 
užsimoti šia linkme, susitinkame ne su savo tauta, o su 
okupaciniais pareigūnais arba jų statytiniais, kurie ke
liom dienom įleistus išeivijos žmones nuolat seka ir nu
rodinėja ką, kur ir kada galima lankyti. Tokia būklė tę
siasi dešimtmečiais.

IŠEIVIAI, palikę savo tėvynę Lietuvą prieš 40 ar dau
giau metų, ima nekantrauti, nes amžius baigiasi, o 
galimybės aplankyti kraštą negerėja. Leidžiama vos 
kelias dienas pabuvoti Vilniuje, aplankyti vieną kitą 

nurodytą vietovę ir vėl grįžti svetiman pasaulin su skau
džia širdimi: tėvynė ne tiktai prarasta, bet ir kalėjimu 
paversta. Tai jokia paguoda. Jos jieškantieji bando gau
ti privilegijas iš sovietinės valdžios. Kai kurie ir gauna, 
bet tiktai už tam tikrus smilkalus. Į tokias eiles įsirikiuo
ja įvairūs pataikūnai, asmeninės naudos jieškotojai, pa
garbos bei dėmesio trokštantys. Jie patenka į sovietinės 
spaudos puslapius kaip savotiški “didvyriai”, kurių pa
reiškimus cituoja okupacinės santvarkos koresponden
tai, spausdina jų nuotraukas. Taip įvyko ir su kai kuriais 
išeivijos dailininkais, surengusiais Vilniuje savo darbų 
parodas. Jie dosniai smilkė kompartijai, gyrė dabartinę 
santvarką, liaupsino pažangą. Jie elgėsi kaip tie, kurie, 
patekę į svetimą vežimą, jaučia pareigą ir atitinkamą 
giesmę giedoti. Grįžę į laisvąjį pasaulį, jie džiaugiasi sa
vo “laimėjimais” ię_tęįsina savo elgesį reikalu atskirti 
kultūrą nuo politikos. Kultūrinis gyvenimas esanti sritis, 
kurioje galima plėsti ryšius su Lietuva, nepaliečiant po
litikos. Tai esanti nauja formulė, įgalinanti atmegzti Gor- 
dijo mazgą dabartinėje situacijoje.

DEJA, tai viliojanti, bet iliuzinė galimybė. Totalis- 
tinėje santvarkoje viskas turi tarnauti politikai, 
neišskiriant nė kultūros. Gali išeiviai kultūrinin

kai turėti geriausias intencijas, bet jos sovietų okupuo
toje Lietuvoje visais atvejais permetamos ir į politinę 
plotmę. Štai rengiama dainų šventė Vilniuje. Rodos, tai 
turėtų būti grynai kultūrinis renginys, bet okupacinė 
valdžia pirmiausia reikalauja pasmilkyti jos Dzeusui- 
Leninui, jo Sov. Sąjungai, “išlaisvinusiai” Lietuvą prieš 
45 metus. Štai kitas atvejis. Nuvažiavo Vilniun solistas 
ir muzikas-dirigentas. Vienas dainavo “Traviatoje”, o 
kitas ją dirigavo. Taip, tai kultūrinis veiksmas, bet ir jis 
buvo perkeltas į politinę plotmę. Propagandinis “Gim
tasis kraštas” spausdino abiejų nuotraukas propagandi
niu tikslu: žiūrėkite ir išeivijos kultūrininkai bendra
darbiauja su sovietais. Tuose puslapiuose dargi pažy
mėta, kad minėti du kultūrininkai atvyko “Tėviškės” 
draugijos kviečiami. Juk tai sovietinės propagandos 
įstaiga, vykdanti Maskvos valią, o ne Lietuvos. Kyla tad 
klausimas, ar tokiu būdu plėsdami kultūrinius ryšius su 
Lietuva nepasitarnaujame daugiau okupantams nei lie
tuvių tautai? Juk išeivijos kultūrininkų sodinimas į so
vietinį vežimą verčia ir jo giesmę giedoti. Tai priešin
gas mostas paskirčiai išeivijos, kuri turi talkinti ne ver
gijos, o laisvės jėgoms. Kalėjime uždaryta tauta laukia 
ne smilkalų jo viršininkui, o kaliniams. Taigi mazgas te
bėra neatmegztas.

TELEFONU IŠ OTAVOS

Tautinių mažumų teisės
J. V. DANYS

Helsinkio akto peržiūros 
konferencijoje iškilo pažei
dimai tautinių mažumų teisių 
Europoje. Išeivijos vengrų or
ganizacijoms pavyko iškelti 
tautinių mažumų priespaudą 
dabartinėje Čekoslovakijoje ir 
Rumunijoje. Smarkiai pasisa
kė Turkijos ambasadorius, kal
tindamas Bulgariją, verčian
čią turkų kilmės žmones net 
pavardes bulgarinti.

Apie tautinių mažumų tei
sių pažeidimus Sov. Sąjungo
je kalbėjo visa eilė delegaci
jų — Britanijos, V. Vokietijos, 
Lichtenšteino, Olandijos, JAV 
ir kt. Labai stipriai pasisakė 
JAV ambasadorius R. Schifle- 
ris ilgokoje kalboje gegužės 
28 d. Jis apibūdino sovietų 
rusifikacijos politiką, pažy
mėdamas, kad nuo 1980 m. pra
dėtas rusų kalbos mokymas 

net vaikų darželiuose. Dažnai 
verčiama rusų kalbą laikyti 
oficialia net ir nerusiškose 
respublikose. Norint patekti į 
universitetą, reikia mokėti ru
sų kalbą.

Be to, Sov. Sąjungos vyriau
sybė vykdo sistemingą prie
vartinį gyventojų perkėlimą. 
1979 m., pagal sovietinę sta
tistiką, rusų gyventojų skai- 

> čius Estijoje pakilo iki 35%, 
Latvijoje — iki 54%, Lietuvoje 
— iki 22%. Įvairių sąjūdžių na
riai, kurie gina tautinių mažu
mų teises, yra persekiojami, 
mušami, suimami, įkalinami, 
uždaromi psichiatrinėse ligo
ninėse.

R. Schifteris savo kalboje 
priminė estą N. Tarto, lietu
vius — kun. A. Svarinską, kun. 
S. Tamkevičių, kun. J. K. Matu
lionį, latvį Gunars Astrą, ar- 

(Nukelta į 9-tą psl.)

PLB valdybos sukviestoje spaudos konferencijoje Čikagos lietuvių jaunimo centre. Joje buvo pateikta informa
cija apie rengiamą mokslinę konferenciją išeivių tautinės sąmonės tema. Iš kairės: dr. T. Hemeikis, B. Jasaitie
nė, kun. dr. K. Trimakas, J. Šlajus, A. Juodvalkis, J. Žemaitis, J. Žygas, V. Kerelytė, kun. J. Vaišnys, SJ, dr. J. 
Račkauskas, Br. Juodelis Nuotr. J. Tamulaičio

Kitataučių spauda apie lietuvius
Sekant įvairių tautų spaudą, matyti, kad Lietuvos ir jos išeivijos rūpesčiai nesvetimi ir kitataučiams.

/ Ispanai rašo apie arkiv. P. Marcinkų, lenkai apie Lietuvą, rusai apie kolchozus ir t.t.

Ispanai apie arkiv. Marcinkų
“Kodėl Jonas-Paulius II ne

pakėlė į kardinolus savo iž
dininko, lietuvių kilmės ame
rikiečio arkivyskupo Pauliaus 
Marcinkaus?” — klausė Madri
do dienraštis “El Pais” balan
džio 28 d. laidoje. “Romoje 
šis klausimas yra daugelio na
grinėjamas, nes kardinoliška 
skrybėlė buvo duota vienuo
likai Romos kurijos pareigū
nų, kurie yra mažiau svarbūs 
negu Marcinkus.

Dar 1983 m. buvo manoma, 
kad šis svarbus pareigūnas 
bus pakeltas kardinolu, tačiau 
tada Vatikanas buvo sukrėstas 
“Ambrosiana” banko skanda
lo, ir Marcinkus buvo Vatika
no laikomas labiausiai atsa
kingu.

Nuo to laiko daug kas pasi
keitė palankia arkivyskupui 
prasme. Italija ir Vatikanas 
pernai susitarė: Vatikanas 
sutiko sumokėti 240 milijonų 
dolerių, tačiau su sąlyga, kad 
Marcinkus nebus kaltinamas 
arba teisingiau pasakius — 
bus laikomas Roberto Calvi 
auka, blogiausiu atveju — ne
apdairiu.

Atsižvelgdamas į tai, popie
žius Vojtyla, kuris visada gy
nė Marcinkų, dėl tarptautinio 
spaudimo turėjo jį atleisti iš 
savo kelionių organizatoriaus 
ir asmens sargybinio pareigų, 
tačiau turėjo laisvesnes ran
kas jį paskirti kardinolu, juo 
labiau, kaip daugelis tikėjo
si, kad popiežius, viešai gel
bėdamas savo pareigūno auto
ritetą, kartu pabrėžtų, jog visi 
prieš Vatikaną nukreipti prie
kaištai buvo machinacijos. 
Marcinkaus pakėlimas kardi
nolu galėtų parodyti pasau
liui, kad popiežius yra tikras 
Marcinkaus nekaltumu. Kodėl 
jis to nepadarė? Žinant Jono- 
Pauliaus II sprendimą, atro
do, jis to nepadarė, nes ne 
viskas buvo išaiškinta.

Paskutinieji Francesco Pa- 
zienza iš Niujorko kalėjimo 
pareiškimai rodo, kad “Am- 
broziana” banko bankrotavi- 
mas turėjo rimtas pasekmes ir 
Marcinkaus vadovaujamam re
liginių darbų institutui (IOR) 
ir kad tas bankrotavimas dar 
nėra pilnai išaiškintas.

Rusai apie Lietuvą
Paryžiaus rusų savaitraš

tis “Ruskaja Mysl” gegužės 9 d. 
laidoje rašo: “Kybartų ir Ute
nos lietuviai katalikai pasiun

tė sovietinei Lietuvos proku
ratūrai peticijas kuriose yra 
ginamas trejicifc metam nu
teistas kun. Jonas Matulionis. 
666 Kybartų katalikai rašo, 
kad jau antrą kartą jie praran
da savo gerąjį ganytoją. Prieš 
jį į Kybartus atvyko kun. Si
gitas Tamkevičius, kuris 1983 
m. buvo suimtas ir nuteistas 
šešerių metų lagerio ir penke- 
rių metų tremties bausme.

1825 Utenos katalikai rei
kalauja išlaisvinti ir kun. J. 
Matulionį ir anksčiau nuteis
tus Tikinčiųjų teisėms ginti 
komiteto narius S. Tamkevi
čių ir A. Svarinską. Abiejose 
peticijose yra protestuojama 
prieš jauno kataliko Romo Že
maičio nuteisimą dvejiem me
tam.

Doleriai ir rubliai
Balandžio 1 d. Maskvos “Iz

vestia” laidoje valstybinis Sov. 
Sąjungos bankas paskelbė šį 
dolerių kursą: už 100 JAV do
lerių duodama 86 rb. ir 55 ka
peikos; už 100 Kanados dole
rių — 63 rb. ir 34 kapeikos. To
ronto Bay gatvėje esančioje 
pinigų keitimo įstaigoje už 
100 kanadietiškų dolerių yra 
duodama 250 rb.

Statistika lenkų spaudoje
Po ilgesnės pertraukos Pa

ryžiaus lenkų “Kultūra” žurna
lo balandžio mėn. laidoje vėl 
pasirodė E. Žagiellio “Lietu
vių kronika”. E. Žagiell karto
ja 1982 m. “Sovieckaja Litva” 
leidinyje paskelbtą statisti
ką, kurioje yra nurodomas tau
tybių nuošimtis dabartinės 
Lietuvos teritorijoje 1897- 
1923-1975 m. eilės tvarka: lie
tuviai 61, 70, 80; rusai 5, 2.5, 9; 
lenkai 9.7, 15, 7,3; žydai 13, 8.3, 
0.4. Natūralus gyventojų prie
auglis 1923 m. buvo 13%, 1950- 
1970 m. nukrito iki 11%, o 1980 
m. iki 4,6%. Kitose Sov. Sąjun
gos respublikose 1979 m. gyve
no 140.000 lietuvių.

Komunistų partijoje 1982 m. 
buvo 123.000 lietuvių, 32.000 
rusų, 7.000 lenkų, 2.000 žydų 
ir 12.000 kitų — daugiausia 
ukrainiečių irgudų.

E. Žagiell džiaugiasi, kad 
priešlenkiškas nusistatymas 
mažėja lietuvių tarpe Lietu
voje ir išeivijoje ir kad 1984 
m. “Kultūra” žurnalo 7-8 lai
dos jo redaguojamos lietuvių 
kronikos beveik pilno teksto 
vertimas buvo išspausdintas 

Kanados lietuvių dienraštyje 
(?). Tai bus greičiausiai savait
raštis “Tėviškės žiburiai”. E. 
Ž. pastebi, kad vilniečių są
junga vis dar tęsianti prieš- 
lenkišką propagandą.

Pilsudskis Vilniuje
Š. m. gegužės 12 d. sukako 

50 metų nuo Lenkijos nepri
klausomybės atstatytojo mar
šalo Pilsudskio mirties. Ta 
proga lenkų išeivijos spaudo
je pasirodė eilė straipsnių, 
jų tarpe ir apie maršalo veik
lą šio šimtmečio pradžioje Vil
niuje. Norėdamas pabrėžti Vil
niaus priklausomybę Lenki
jai, Pilsudskis savo testamen
te pageidavo, kad jo širdis bū
tų palaidota Vilniuje, Rasų 
kapinėse, šalia jo motinos. 
Tai buvo padaryta 1936 m.

Sovietinėje spaudoje
Sovietų spauda plačiai mini 

1945 m. pergalę kare prieš Vo
kietiją: spausdinami karo ve
teranų atsiminimai, karo meto 
nuotraukos ir pan. Maskvos 
“Izvestia” įdėjo 1945 m. Mask
voje įvykusio pergalės parado 
nuotraukas, kuriose yra mato
mas maršalas Žukovas, sėdin
tis ant balto žirgo. Dėl šio jo
dinėjimo maršalas buvo vėliau 
apkaltintas “bonapartizmu” ir 
pašalintas iš pareigų.

Londone leidžiamas mėnesi
nis biuletenis “Soviet Nationa
lity Survey” gegužės mėn. lai
doje rašo, kad pagal pirmąjį 
Lietuvos komunistų partijos 
sekretorių P. Griškevičių, kol- 
chozininkų bėgimą į miestus 
pavyko Lietuvoje sustabdyti. 
Per paskutiniuosius dvejus 
metus jaunų žmonių (16-29 m.) 
skaičius kaimuose pakilo 5.3%, 
o dirbančiųjų žemės ūkyje 
9.7%.

Poetai Jeruzalėje
Toronto lenkų laikraštis 

“Kurier” balandžio 7 d. laido
je rašo, kad Jeruzalėje įvyko 
simpoziumas tema “Literatūra 
ir emigracija”. Dalyvavęs šia
me simpoziume Nobelio pre
mijos laureatas Č. Milašius 
pareiškė: “Kai apsisprendžiau 
emigruoti, man atrodė, kad 
darau savižudystę; ilgą laiką 
jaučiausi lyg paraližuotas ir 
negalėjau nieko rašyti. Tada 
sau pasakiau: šiaip ar taip esu 
baigtas, reikia iš to padaryti 
kokią nors naudą”. Šiame sim
poziume dalyvavo ir Tomas 
Venclova. J. B.

Pasaulio įvykiai
ŽIAURIA TRAGEDIJA PASIBAIGĖ PASKUTINĖS EUROPOS 
TAURĖS futbolo rungtynės Briuselio stadione. Jose turėjo susi
tikti Britanijos Liverpulio komanda ir italų “Juventus” klubas 
iš Torino. Į rungtynes buvo atvažiavę daug britų, ypač iš Liver
pulio, ir italų žiūrovų. Dar prieš rungtynių pradžią riaušes pra
dėjo dėl alkoholio labai karingi britai, įsiverždami italams skir- 
ton stadiono dalin. Ten buvo nugriauta plytų siena sutriuškinusi 
nemažai žiūrovų, kiti buvo sutrypti. Žuvo 38 žiūrovai, buvo su
žeisti 275. Žuvusiųjų eilėse yra 28 italai, keturi belgai, prancū
zas ir britas. Keturios aukos tebėra neatpažintos. Policija buvo 
per silpna riaušėms sustabdyti. Tvarkai atstatyti teko šauktis 
kariuomenės pagalbos. Šį tragišką įvykį transliavo visam pasau
liui rungtynėms pasiruošusi * 
televizija. Rungtynės nebuvo 
atidėtos, nes jų atidėjimas ga
lėjo baigtis naujomis riaušė
mis. Europos taurę 1:0 rezul
tatu laimėjo italų “Juventus” 
klubas, bet šį kartą italai ne
sidžiaugė laimėjimu, nes ta 
taurė, galima sakyti, buvo pil
na kraujo. Televizijos vaizda
juostėje buvo pastebėtas pisto
letu šaudęs “Juventus” klubo 
narys U. Šalussoglia, už riau
šes futbolo rungtynėse jau se
niau suimtas Torine ir Floren
cijoje. Dabar kartu su juo yra 
suimta kitų italų ir riaušes pra
dėjusių britų, kuriuos premje
rė M. Thatcher pavadino visam 
kraštui gėdą darančiais chuli
ganais. Britai jau siautėjo 
Barcelonos, Roterdamo, Pary
žiaus, Torino, Madrido, Baze
lio, Oslo, Amsterdamo, Liuk
semburgo, Lisabonos stadio
nuose ir gatvėse. Muštynių 
netrūksta ir futbolo rungty
nėse pačioj Britanijoj. Prieš 
kelias savaites dar didesnė 
tragedija įvyko Bradforde, kai 
ten staiga užsidegė ar buvo 
uždegta žiūrovų platforma. 
Liepsnose žuvo 53 žiūrovai.

Prarasta kontrolė
Premjerė M. Thatcher jau 

anksčiau buvo sudariusi spe
cialų savo ministerių komite
tą kovai prieš žiūrovų riaušes 
futbolo rungtynėse. Komite
tas pasiūlė sustabdyti alko
holio pardavimą stadionuose, 
įrengti specialias užtvaras, 
kurios atskirtų žaidžiančių ko
mandų įsisiūbavusius rėmė
jus. Bandoma aiškinti, kad 
žiaurumus atnešė masinis ne
darbas, palietęs tris milijo
nus britų. Esą dėl to nedarbo 
futbolo rungtynėse prasiver
žia įtūžimas. M. Thatcher at
meta šią teoriją. Ji teisingai 
pastebi, kad riaušininkai tu
rėjo pakankamai pinigų ne tik 
nuvažiuoti Briuselin, bet ir 
pasigerti prieš rungtynes. Bel
gija nutarė neįsileisti nė vie
nos britų futbolo komandos. 
Pati Britanija sustabdė savo 
komandų dalyvavimą Europos 
varžybose užsienyje sekantį 
sezoną. Tas komandas neribo
tam laikui iš žaidynių išjungė 
Europos futbolo lyga. Premje
rė M. Thatcher paskyrė 250.000 
svarų Briuselyje žuvusių žiūro
vų šeimoms ir sužeistiesiems. 
Ji taipgi pataria britams tu
ristams negarsinti savo tauty
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Ryšiai su okupuota Lietuva ir naujieji bandymai
Kitataučių spauda apie lietuvius 

įvairių tautų laikraščiuose rašoma ir apie lietuvių rūpesčius
Kritiškoji popiežiaus kelionė

Vakarų Europos spauda apie jo lankymąsi Olandijoje
Svetimųjų ginklanešiai ir propagandistai 

Klaipėdiečiai Henrikas-Albertas Kuršaitis ir Albertas Anysas 
“Karo nusikaltėliai” sovietiniame lageryje 

Lietuvos pogrindžio “Aušra” apie lietuvius ir kitataučius
Sutikome vilniečius, planavusius sukilimą

Iš tų laikų, kai braškėjo lenkų valdžia Vilniuje 
“Broliai lietuviai”

Kai mūsų tautiečiai tampa vienas kitam priešais
Šoko jauniai, studentai ir veteranai

Iškilus sukaktuvinis Hamiltono “Gyvataro” šokėjų koncertas
Tiriamas lietuviškumas išeivijoje

Mokslinė konferencija Čikagoje apie tautinę sąmonę
Penktoji premijų šventė

Lietuvių Bendruomenės kultūros tarybos renginys Klivlande

bės užsienyje, ypač Italijoje, 
kur jau pasitaikė britų turistų 
apmušimų. Tikimasi, kad chu
liganų siautėjimą sustabdys 
griežtesnės bausmės, britų fut
bolo komandų išjungimas iš 
žaidynių užsienyje.

Gamtos nelaimė
Bangladešą (Bengaliją) nu

siaubė ciklonas, atnešęs di
deles bangas Bengalijos įlan
koje, kur yra daug nedidelių 
salų pakrantėse, potvynį pa
čiame Bangladeše. Iš kai ku
rių salų bangos nusinešė šim
tus gyventojų. Tikslus žuvu
siųjų skaičius nėra žinomas, 
nes didžioji jų dalis yra nie
kur neužregistruoti keliaujan
tys sezoniniai darbininkai. 
Spėjama, kad žuvo apie 10.000, 
o 200.000 neteko pastogės. Vis 
dar nepalaidoti lavonai suda
ro choleros pavojų. Cholera 
buvo prasidėjusi 1970 m., kai 
tose srityse nuo ciklono žuvo 
100.000 gyventojų.

Pakistano pasienyje
Okupacinės sovietų kariuo

menės daliniai Afganistane 
praėjusią savaitę buvo pra
dėti telkti Pakistano pasieny
je. Atrodo, norima paimti 
partizanų apsuptą Barikoto 
miestelį ir ten įsteigti savo 
bazę. Pagrindinis dėmesys yra 
nukreiptas į Kunaro slėnį. 
Spėjama, kad ten jau yra apie 
25.000 sovietų karių. Kovoms 
naudojami naikintuvai ir ra
ketomis ginkluoti malūnspar
niai. Didžiausia ofenzyva lig 
šiol turėdavo apie 10.000 ka
rių. Dabar karių skaičius pa
didintas dvigubai. Ofenzyvai 
panaudojami šimtai tankų ir 
šarvuočių. Sovietų kariuome
nės daliniai Afganistanan įsi
veržė 1979 m. pabaigoje, įves
dami Maskvai tarnaujantį B. 
Karmalio režimą, tačiau lig 
šiol negali susidoroti su par
tizanais, kovojančiais prieš 
B. Karmalio komunistus ir so
vietinius okupantus. Pernai 
sovietų daliniams pavyko už
imti didžiąją Pandžaro slėnio 
dalį, bet partizanų puolimai 
tebėra nesustabdyti. Šį kartą, 
matyt, norima visiškai uždary
ti pasienio su Pakistanu 100 
km ilgio ruožą. Iš partizanų 
bazių Pakistane ten kalnais 
gabenamas maistas ir ginklai. 
Vargingas tiekimas atliekamas 
mulais.
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Kritiškoji popiežiaus kelionė
Vakarų Europos spauda apie popiežiaus priėmimąOlandijoje

Išleistuvės Toronto Maironio mokyklos X skyrių baigusiu mokinių. Pažymėjimu gauna DAIVA GRYBAITĖ iš 
mokytojos S. BUBELIENĖS ir vedėjos G. PAULIONIENĖS. Gėles laiko R. MALINAUSKAITĖ Nuotr. R. Pranaičio

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

Hagoje Šv. Tėvą pasveikino 
Olandijos min. pirmininkas 
Ruudas Lubbersas, pats kata
likas, neslėpdamas, kad Vati
kano ir Olandijos santykiai 
nėra patys geriausi, kaip pa
rodė šios kelios popiežiaus 
apsilankymo dienos. Premje
ras kalbėjo: “Roma atrodo la
bai toli, net pats žodis Roma 
(nenorėčiau to nuslėpti) suke
lia daugelio šio krašto gyven
tojų rezervuotumą, kartais tie
siog nepasitikėjimą”. Pabrėžęs 
Olandijos demokratinę tradi
ciją, žmogaus teises, ypač tų, 
kurie vargsta ir kenčia prie
spaudą, Olandijos vyriausy
bės vadovas savo kalbą užbai
gė tokiais žodžiais: “Ir mes 
Olandijoje jieškome Bendri
jos, kuri nebūtų niekados stip
riųjų, galingųjų skydas, bet 
drąsintų žmones, kiekvieną 
žmogų, visų pirma tuos, kurie 
vieniši ir silpni”.

Šv. Tėvas savo kalboje pa
brėžė krikščionybės reikšmę 
Olandijos kultūrai, pagyrė 
Olandijos įnašą Europos vie
nybei, jos pastangas ginant 
žmogaus teises ir žmogaus ver
tybę, Olandijos valstybės ir 
privačių sluoksnių pastangas 
pagerinti vargšų padėtį pasau
lyje. Prieš tai jis atnašavo Mi
šias ligoniams ir invalidams. 
Popiet aplankė tarptautinį 
teismą ir dalyvavo ekumeni
niame susitikime.

Stebėtojų nuomone, tai pati 
sunkiausia popiežiaus kelio
nė, tačiau aplamai ji praėjo 
geriau, negu galima buvo tikė
tis, nes stiprios jėgos, beveik 
visa spauda ir net didelė da
lis šio krašto katalikų nerodė 
jokio draugiškumo popiežiui, 
veikiau priešingai.

Amsterdamo liberalų kon
servatorių laikraštis “Tele- 
graaf” apie šaltą ir kritišką 
popiežiaus priėmimą rašė: 
“Olandija pasaulyje garsi kaip 
pakantos ir didelės laisvės 
šalis. Prie šių laisvių priklau
so teisė laisvai ir netrukdo
mai rinktis į pamaldas. Kad 
šią pagrindinę teisę reikėjo 
jėga ginti, meta ne tik šešėlį 
popiežiaus priėmimui, bet ir 
yra ženklas, kad toji pakanta 
nebėra savaime suprantama.”

Popiežiaus vizitą kritiškai 
vertino kairiųjų liberalų laik
raštis “Volkskrant”: “Kad ir 
nepaneigiamai patrauklus, po
piežius savo susitikimuose iki 
šiol pasirodė autoritetiškas 
Bažnyčios vadovas... ir dar 
nepraregėjo, kuo gyvena Ka
talikų Bendrijos dalis Olan
dijoje”.

Tuo tarpu liberalų dienraš
tis “Algemeen Dagblad” reiš
kė nuomonę, kad popiežiaus 
vizitas visiškai atitiko realis
tiškus ir konservatyvių, ir pa
žangių katalikų lūkesčius. 
Konservatoriai gali būti visiš
kai tikri, kad aukščiausias 
Bendrijos vadovas juos remia. 
Pažangieji yra labai nusivylę 
dėl to, kad popiežius nuolat 
kala, jog Bendrija turi būti 
vienalytė, ir visos srovės tu
ri paklusti šios Bendrijos hier
archinei sąrangai.

Paryžiaus dienraštis “Figa
ro” pastebi: “Nematėme ir vei
kiausiai nematysime Olandijo
je didelių minių aplink popie
žių, kaip įprasta. Čia lėmė, be 
abejonės, beveik visos olandų 
spaudos, įskaitant televiziją 
ir ‘katalikiškus’ laikraščius, 
smarkūs priešiški užsipuoli
mai”. Dienraštis abejojo, ar 
pavyks popiežiui šį priešiš
kumą įveikti, tačiau “visi, — 
teigia “Figaro”, — turi sutikti, 
kad vizitas pavyko. Eindhove- 
ne pabučiavęs Olandijos že
mę ir jam paduotą Šventraštį, 
popiežius pasakė gerai olan

diškai kalbą, kurią pertrau
kė plojimai, ypač kai jis pami
nėjo žydus. Minia aiškiai bu
vo sujaudinta šio mosto šaly
je, kur kaip tik žydų bendruo
menė atsisakė jį priimti”.

Kitas prancūzų dienraštis 
“Quotidien de Paris” rašė: 
“Nuo savo atvykimo Jonas- 
Paulius II parodė, kad jis ne
vengia jokios problemos, ku
rias kelia Olandijos K. Bend
rija. Tiems, kurie reikalauja 
autonomijos ir protestuoja 
dėl jo nutarimų, popiežius 
labai aiškiai atsakė, kad nė
ra dalinės Bendrijos be visuo
tinės Bendrijos . . . Nuo pir
mosios vizito dienos kalbose 
ir pamoksluose skambėjo tiks
lus atsakymas į visus neramios 
ir suskilusios bendruomenės 
klausimus. Jonas-Paulius II 
nenori nieko griežtai nuspręs
ti. Jis neatstumia, nenori iš
skirti tų, kurie nesutinka su 
jo nurodymais ir vyskupų pa
skyrimais. Jo vienybės ir mei
lės misija priešinasi jėgos 
sprendimui. Jis nori pirmiau
sia įtikinti...”

“Quotidien de Paris” rašė: 
“Vykdamas į Olandiją, popie
žius norėjo pamatyti sunku
mus tiesiai, be baimės, tokius, 
kokie jie yra. Prieš ketverius 
metus jis krito Šv. Petro aikš
tėje nuo Agdžos kulkų”. Nepai
sant neatsakingų grasinimų tų, 
kurie kursto nužudyti popie
žių, Paryžiaus laikraštis reiš
kė viltį, kad popiežiaus gyvy
bė nebus pavojuje, kaip aną 
nelemtą gegužės 13-ją. “Vis 
dėlto jam reikės jėgų, kad iš
reikštų visuotinio ganytojo 
raginimą eiti prieš srovę at
sinaujinimo keliu, nepaisant 
nepopuliarumo ir tų, kurie jį 
visur kaltina”.

Su užuojauta popiežiui Ita
lijos laikraščiai komentavo 
jo apsilankymą Olandijoje. 
Nepriklausomas Romos dien
raštis “Giornale” priekaišta
vo olandų katalikams, kad 
jiems rūpi ne religija, bet 
sociologinė mada. Laikraštis 
klausia, kodėl kritiškai nusi
teikę olandų katalikai nenu
traukia ryšių ir nesudaro sa
vo atskiros tikinčiųjų ar ne
tikinčiųjų bendruomenės. Ma
tyt, jie nori pasilikti visuo
tinėje Bendrijoje, tačiau be 
hierarchinio jos aspekto, tar
si jau daug kartų nebūtų pa
tirta, kad tokie mėginimai pa
smerkti žlugimui. Lmb.

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).

Canadian 2lrt jfflemorialsf Ttti.
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 v 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486
KAZLAUSKAS HSINA

PADĖKA
AfA

ELZBIETAI PAŽEMECKAITEI-
JONIŪNIENEI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią padėką reiškiu visiems, 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjusioms bei pagelbėjusiems, 
taip pat dalyvavusiems laidotuvėse.

Ypatingą nuoširdžią padėką reiškiu poniai Szalowski- 
Kaveckaitei už visokeriopą pagalbą laidotuvių metu.

Brolis Juozas Pažemeckas

ANSAS LYMANTAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Po karo
Paleistas iš amerikiečių ne

laisvės, Kuršaitis sunkiai pri
tapo prie pokarinių gyvenimo 
sąlygų: sąjungininkų karinės 
įstaigos jam nedavė leidimo 
dirbti laikraštinio darbo, o 
demokratiškoji spauda, žino
dama jo veiklą Trečiojo reicho 
spaudoj, jo kratėsi. Tik “Me- 
meler Dampfbooto” leidėjui 
Siebertui atidarius spaustu
vę Oldenburge ir vėl pradė
jus leisti “Memeler Dampf- 
bootą”, redaktorium pasikvie
tė Albertą Kuršaitį. Nors pa
starasis vėliau buvo faktinu 
laikraščio redaktorium, bet 
viešai galėjo pasirašyti tik 
kaip bendradarbis (Mittarbei- 
ter).

Su pirmuoju jo redaguotu 
numeriu atgijo ir mokyklos 
suole jam įskiepyta neapykan
ta prieš lietuvių tautą. Ka
dangi politinė padėtis dabar 
buvo visai pasikeitusi — na
cizmas sužlugdytas, nebevei
kė kacetai, krematoriumai, tai 
beliko tik dvasinis teroras. 
O jo specialistai kaip tik bu
vo “Dampfbootas”, Kuršaitis, 
Siebertas ir kiti.

Taip buvo šmeižiamos ir puo
lamos V. Vokietijoj veikusios 
išeivių įstaigos — gimnazija, 
VLIKas, lietuvių politinės bei 
kultūrinės veiklos asmenybės. 
Ypač buvo puolami mažlietu- 
vių veikėjai su Erdmonu Simo
naičiu priešakyje.

Aukščiausią teroro laipsnį 
“M. D-bootas” pasiekė 1956 m., 
skelbdamas pasiūlymą, kaip 
Vokietija turėtų maininkauti 
žmonėmis kaip vergais. 
Straipsnyje “Pasiuntinys Haas 
vėl Maskvoje” “MD” piktinosi, 
kad Bonnos vyriausybė apsi
pratusi su mintimi, jog klai
pėdiečių išvykimas iš Sovietų 
Sąjungos pasiekęs negyvą taš
ką. Reikalas liečiąs apie 20.000 
klaipėdiečių Sibire ir 10-20.000 
Klaipėdos krašte. Klaipėdie
čių kantrybė pasibaigusi. Pa
sak “MD”, esą verta susidomė
ti sovietų reikalavimu perduo
ti jiems buvusius sovietinius 
piliečius, esančius Vokieti
joje, būtent — rusus, ukrainie
čius, gudus, lietuvius, latvius, 
estus. Daugelis jų esą (1956 m.) 
tebesėdi lageriuose ir tik ver
čiasi tamsia prekyba, o dažnai 
dar tamsesne politika. “Mes 
čia turime galvoje ir lietuvius 
tarybininkus, kurie kaip vokie
čių svečiai veikia prieš tai, 
kad Klaipėdos kraštas būtų vo
kiškas”— rašė “MD”. Esą sovie
tai kurią nors dieną pateiks 

pasiūlymą: “Jei norite klaipė
diečių, atsiųskite mums dipu
kus”.

Toks mainas, girdi, iki šiol 
nebuvęs aktualus. Bet kaip 
Bonna atsakytų, jei jis tikrai 
būtų pasiūlytas? Ar leistina, 
kad Bonna taptų baltiečių pa
bėgėlių užuovėja ir išsižadė
tų klaipėdiečių bei kitų vokie
čių? Tiesa, kad “visi mūsuose 
priešinasi minčiai perduoti 
pabėgėlius jų grobikams”, bet 
ką pasakysią klaipėdiečių ar
timieji? Ar jie laisva valia at
sisakys grįžti tik dėl to, kad 
nebūtų drumsčiama Fed. Vo
kietijos respublikos imigran
tų ramybė? Savo straipsnio pa
baigoje “MD” rašė: “Žmonišku
mas — labai gražu, bet marški
niai mums artimesni negu 
švarkas”.

Kitų reakcija
“MD” ir jo redaktoriaus Kur

šaičio žiauraus, nežmoniško 
tuo laiku pasiūlymo buvo pri
trenkti patys vokiečiai, net ir 
pabėgėlių vadai. Rodos, pir
mas atsipeikėjo Rytprūsių vo
kiečių pabę^ėlių sąjungos 
(Landmanschtift Ostpreussen) 
pirmininkas E. Otto, sąjungos 
organe “Ostpreussenblatt” vie
šai pabrėždamas, kad jo vado
vaujama sąjunga, kuri apjun
gia ir klaipėdiečius vokiečius, 
tiek materialiai, tiek ideolo
giškai neturi nieko bendro nei 
su “Dampfbootu”, nei su jo lei
dėju ar redaktorium.

Pabėgėlių sąjungos V.d.L. 
(Verband der Landsmanschaf- 
ten) pirmininkas Gruenbaum 
“M. D-booto” redakcijai taip 
rašė:

“Tegul sovietai daro su žmo
nėmis ir jų likimais politinį 
biznį, bet teisingumu besire
mianti pažiūra į politinės glo
bos teisę yra pagrindas atmes
ti bet kokius tokio pobūdžio 
pasikalbėjimus su sovietais .. . 
Kaip klaipėdietis šiandien ga
li tikėtis savo teisės į tėviškę 
respektavimo, kaip jis gali tu
rėti drąsos ją atgauti, jeigu 
pripažintus pagrindinius tei
sės dėsnius pakeičia brutalia 
marškinių artimumo politika?”

1963 m. Barsinghausene, Vo
kietijoj, įvykusiame vokiečių 
politikų ir kultūrininkų su Eu
ropos tautų atstovais pasikal
bėjime Latvių-lietuvių draugi
jos atstovas Julius Bracs, di
deliam vokiečių nustebimui, 
atkreipė dėmesį į “M. D-booto” 
nežmonišką pasiūlymą. Bracs 
pabrėžė, kad tokiais išsišoki
mais praraja tarp vokiečių ir 
ypatingai tarp Šiaurės Euro
pos tautų vis didėjanti (Die 
Barsinghausener Gespraeche, 
t. XII).

Taigi, lygiai kaip įvairiais 
prieškariniais metais tėviš
kėje naciai baugino jiems ne
pritariančius Klaipėdos kraš
to gyventojus reicho galybe 
ar galimu kerštu, taip ir pir
maisiais pokariniais metais 
Kuršaitis bei kiti skleidė te
rorą, jog su lietuviškomis or
ganizacijomis bendradarbiau
jantieji klaipėdiečiai pabė
gėliai gali nukentėti ir būti 
išduoti sovietams.

Anysas sovietų tarnyboje
Kai Kuršaičio įniršis prieš 

lietuvius buvo aiškus, bekom- 
promisinis, neapgalvotai im
pulsyvus arba tiesiog patolo
ginis, visai kitaip veikė bend
rininkas jo kovos prieš lietu
vių tautos laisvės siekių soli
darumą Albertas Anysas. Šis, 

šiaip švelnaus būdo žmogus, 
šioje kovoje buvo vylingesnis, 
negu Kuršaitis, ir į jo pinkles, 
kaip matysime, pakliuvo net to
kie mūsų tautiečiai, kurie bū
tų turėję pažinti tikruosius 
Lietuvos laisvės priešus.

Albertas Anysas gimė 1919 
m. liepos 21 d. Smilgynų kai
me, Klaipėdos krašte. Kaip A. 
Kuršaitį, taip ir Albertą Any- 
są jungė ryšiai su “Ryto” spaus
tuve: jis ten mokėsi ir dirbo 
raidžių rinkėju. Naciams oku
pavus Klaipėdos kraštą, spaus
tuvė buvo uždaryta. Tada Any
sas pasirinko visai kitą kar
jerą.

Susižavėjo naciais
Kai 1939 m. pavasarį vyko 

“anšliusas” (prijungimas prie 
Vokietijos), daugelis jaunuo
lių buvo sužavėti regima vokie
čių karine galybe: atplauku
sias kariniais laivais, karo 
aviacijos pasirodymu, džiūga
vimų lydimais pėstininkais. 
Daugelis jų savanoriais stojo 
į “Wehrmachtą”. Nuo jų neatsi
liko ir vokiškos militaristinės 
dvasios apsvaigintas Albertas 
Anysas.

Tiesa, vėliau besireikšda- 
mas prosovietinėje veikloje, 
savo taip spontanišką 1939 m. 
žygį mėgino pateisinti. Esą 
tai daręs, norėdamas išvengti 
nacių baudos dėl jo turėtų ry
šių su “Ryte” spausdinamais 
antinaciniais laikraščiais, 
kaip “Lietuvos keleivis” ir 
“Baltischer Beobachter”. Bet 
iš tikrųjų jo ryšys su minėtais 
laikraščiais buvo nežinomas. 
Nei jis juose bendradarbiavo 
straipsniais, nei jo vardas fi
gūravo viešai skelbiamų re
dakcijos narių sąrašuose. Jis 
buvo naciams lygiai neįdomus 
technišką darbą dirbęs tarnau
tojas, kaip ir kiti. Tik jis, jei 
patikėti jo draugui Kuršaičiui, 
niekad neslėpęs savo vokiško 
nusistatymo ir dėl to susilau
kęs iš lietuvių neapykantos. 
Po jo tėviškės — Klaipėdos 
krašto “išlaisvinimo” nuo lie
tuvių “prievartingo jungo” 
(Gewaltherrschaft) jis stojęs 
į vokiečių kariuomenę (“MD” 
1956 m. 7 nr., 83 psl.).

Kariuomenėje tas iš Smil
gynų kaimo kilęs jaunuolis 
stengėsi pasižymėti, iškilti, 
o karo metu rodė net savižu
dišką drąsą. Atrodo, jis taip 
buvo pamėgęs militarizmą, 
jog nuo puskarininkio iškilo 
iki kapitono ir bataliono va
do. Bet ir tai dar ne viskas — 
dvi savaites prieš karo pabai
gą, kai iro vokiečių frontai ir 
visur reiškėsi chaosas, Alber
tas Anysas, prisilaikydamas 
tvirtai hitlerinės priesaikos, 
toliau kovojo už Trečiąjį rei
chą, kol jam 1945 m. balandžio 
13 d. buvo įteiktas riterio kry
žius.

(Bus daugiau)

PADĖKA
Mano mylimai žmonai

a.a. PETRONĖLEI VALIUKIENEI
atsiskyrus su šiuo pasauliu,

reiškiu gilią padėką Prisikėlimo parapijos kunigams už mal
das laidotuvių namuose, šventovėje ir kapinėse.

Nuoširdžiai dėkoju karsto nešėjams ir draugams, kurie 
lankė velionę ligoninėje, dalyvavo maldose ir palydėjo į 
amžino poilsio vietą.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie užprašė šv. 
Mišias ir atsiuntė gėles.

Stasys Valiukas

PADĖKA
Mano motinai

a.a. PETRONĖLEI ŠTRIMIENEI
gegužės mėn. 5 d. mirus Montrealyje,

liūdesio valandoje patyriau daug nuoširdumo. Esu dėkinga 
asmenims už aukas Artričio fondui, už gausias Mišias ir 
maldas, už velionės lankymą prieglaudoje. Dėkoju klebonui 
kun. St. Šileikai už Mišias, pamokslą, laidojimo apeigas ir 
Rožinį koplyčioje. Dėkoju J. Skėriui už giedojimą laidotu
vių Mišiose, A. G. Dasiams už visokeriopą pagalbą, rūpi
nantis laidotuvėmis.

Dėkoju visiems ir visoms už atsilankymą į šermenis bei 
laidotuves. Dėkoju E. Kurilienei ir jos padėjėjom už 
pusryčių paruošimą.
Liūdintys — duktė Kristina, žentas — Leonas Šimonėlis, 

vaikaičiai — Keneth, Robertas, Erikas

AfA 
JUOZUI ŠMITUI

netikėtai mirus,
reiškiame gilią užuojautą žmonai ADELEI, dukterims, 
p.p. Smilgiams bei kitiems artimiesiems ir kartu liūdime.

Prašome Dievulį suteikti jam amžiną ramybę savo 
karalystėje ir tariame iki pasimatymo!

Vyt. E. Barisai Ged. O. Vindašiai
Aib. V. Tautkevičiai M. Šilinskai

AfA

ONAI PAJARSKIENEI 
mirus, 

jos vyrą FELIKSĄ, dukrą DALIĄ, jos vyrą ROD, 

kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

J. E. Bajoraičiai

B. B. Venslovai

J. E. Mažulaičiai

J. Klypas
J. Čekelis

Jonas Jurėnas ir šeima

L. P. Jurėnai

Juozas Jurėnas

P. D. Vaitekūnai

V. E. Bilevičiai

P. J. Gabrėnai

Pr. St. Bočiai

E. P. Lukavičiai ir šeima

<3farnitured2t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

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

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

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

Tel. 537-1442 Tel. 699-4444
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Jaunieji Toronto atžalyniečiai scenoje metinio koncerto metu Lietuvių namuose Nuotr. B. Tarvydo

Sutikome vilniečius, planavusius sukilimą
Kai Lenkijai žlungant keitėsi politinė padėtis

“Karo nusikaltėliai”sovietiniame lageryje
Iš Mordovijos politkalinių lagerio Ž CH 385 baro kronikos. Duomenys pateikti pogrindžio “Aušros” 43 nr.

Ž CH 385 stovyklose nr. 7, 11 
ir 19 sumažėjus politkalinių, 
pastarieji buvo išvežti į Per
mės stovyklas, o apie 120 1973 
m. spalio 17 d. perkelti į 3-čios 
stovyklos rekonstruotą barą 5 
nr. Baraševe. Perkeltųjų abso
liučią daugumą sudarė nuteisti 
pagal BK 64 str. — taip vadina
mi “kariniai nusikaltėliai” 
(tarnavę policijoj, SS daliniuo
se, baudžiamuose batalionuo
se, Vermachte, Vlasovo armi
joje; priklausę UPA (Ukrains- 
kaja povstančaskaja armija), 
OUN (Organizacija ukrains- 
kich nacionalistov), 1941 m. 
“baltaraiščiams” ir pokario 
partizanams Lietuvoje, “ža- 
liaraiščiams” ir partizanams 
Latvijoje, Estijoje ir kt.

Iš tokių 1983 m. viduryje zo
noje (učastok) buvo 40 (iš jų 
trys atvežti 1979 m.). Pagal 
tautybes: 11 ukrainiečių, 11 
baltarusių, 7 latviai, 5 lietu
viai, 3 totoriai, 2 gruzinai, 1 
estas; tarp jų vienas su aukš
tuoju išsilavinimu. Vyriau
siam 82 metai amžiaus, jau
niausiam — 56 m. Iš jų iki 1983 
m. rudens mirė 10. Be to, žino
ma, kad vienas mirė išvežtas į 
Rygos KGB paleidimo į laisvę 
dieną, kitas po dviejų dienų 
paleidus iš Talino KGB.

Tarp perkeltųjų j Baraševą 
8 buvo teisti pagal BK 70 str. 
— antitarybinė propaganda ir 
agitacija; tarp jų 3 nuteisti dar 
jiems nebaigus atlikti baus
mės už kriminalinius nusikal
timus.

1980 m. atvyko 6, išvyko 27 
(iš jų 2 mirė, 2 — į tremtį). 1981 

m. atvyko 15, išvyko 21 (iš jų 4 
mirė, 1 — į tremtį, 4 — į kitas 
stovyklas, 1 į kalėjimą). 1982 m. 
atvyko 16, išvyko 23 (iš jų 2 mi
rė, 1 į priverstinius darbus gy
venamoje vietoje). 1983 m. iki 
VI. 30 atvyko 8, išvyko 10 (iš jų 
vienas mirė).

Iš 1980 m. paleistųjų: 4 rusai, 
5 ukrainiečiai, 4 baltarusiai, 4 
latviai, 1 lietuvis, 3 estai, 1 
gruzinas, 2 totoriai, 1 vengras, 
2 nežinomos tautybės.

Iš 1981 m. paleistųjų: 14 uk
rainiečių, 10 latvių, 9 rusai, 
5 lietuviai, 1 estas, 1 armėnas, 
1 baškiras, 1 osetinas.

1983 m. vidury zonoje buvo 
83 kaliniai. Iš jų teisti pagal 
BK 64 str. (kariniai) — 40; pa
gal BK 64 str. kitas dalis (šni
pinėjimas, mėginimas ar keti
nimas bėgti į užsienį) — 18, 
pagal BK 70 str. — 25.

Nuo 1980 m. iki 1983 m. vi
durio atvyko: 3 “kariniai”, 16 
teisti pagal BK 64 str. kitas da
lis (iš jų 2 perkelti iš kitų sto
vyklų) ir teisti pagal 70 str. — 
25 asmenys. Tarp pastarųjų 10 
rusų, 7 ukrainiečiai, 2 balta
rusiai, 3 lietuviai, 1 latvis, 2 
žydai. Tarp pastarųjų pagal 
amžių: vyriausiam 66 m., jau
niausiam 27 m.; vidurkis — 47 
m. (gim. 1936). Iš teistųjų pa
gal 70 str. 16 su aukštuoju iš
silavinimu.

1983 m. vidury baustų pagal 
64 str. kitas dalis zonoje buvo 
18; iš jų 8, kurių amžius 23-26 
m., vyriausiam 54 m. Pagal tau
tybes: 9 rusai, 2 žydai, 1 armė
nas, 1 azerbaidžanietis, 1 gru
zinas, 1 baltarusis, 1 estas, 1 

latvis (baustas ir pagal 70 str.), 
1 korėjietis, iš jų visų 4 su 
aukštuoju išsilavinimu.

1983 m. antrame kvartale iš
vyko 5. Iš jų 4 “kariniai” (bal
tarusis, lietuvis, totorius, lat
vis (pastarasis mirė zonoje) ir 
vienas teistas pagal BK 70 str. 
— lietuvis. Atvyko 7; iš jų 2 pa
gal BK 64 str. kitas dalis 1 ru
sas, vienas tadžikas, 20 ir 19 m. 
amžiaus; vienas pagal BK 66 
str. (terorizmas) — rusas 24 m. 
amžiaus ir 4 pagal BK 70 str.: 
armėnas, gruzinas, žydas ir lat
vis (41, 41, 47 ir 24 m. amžiaus); 
du iš jų su aukštuoju išsilavini
mu.

Iš 23 zonoje esančių politka
linių su aukštuoju išsilavini
mu yra 9 humanitarai, vienas 
iš jų filologijos kandidatas. 
Iš 14 kitų su aukštuoju tech
niniu išsilavinimu — 2 geolo
gijos-mineralogijos m. kandi
datai, vienas fizikos-matema
tikos m. kandidatas.

1983 m. pradžioje baro 
(učastko) 5 nr. mažojoje zono
je buvo 4 moterys politkalinės; 
trečiame kvartale jų buvo 
jau 10.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

1939 m. rugsėjis. Mobilizuo
ti kaimo vyrai, vadovaujami 
vietos mokytojo — karininko 
pakeitė pasienio policiją. Še
šiasdešimt vyrų būrys saugo 
pasienį nuo Nemuno, Merkio 
iki Miliūniškių k. — apie 25 
km. Būrys apsistojo Norulių 
kaime ir tik žvalgų porelės tik
rina pasienio liniją.

Nuo pat Nemuno per miškus 
iškirsta, išarta ir išakėta apie 
20 metrų pločio juosta su ilgų 
karčių ir šiaudų gniūžčių ry
šulėliais ant jų viršūnių skiria 
brolius lietuvius vadinamoji 
demarkacijos linija. Gretimai 
tos iškirstos per krūmus lini
jos, pro medžius, kalnelius, 
balutes kraiposi takelis, ku
riuo vaikščioja nesuskaitomą 
skaičių kartų pasienio polici
ninkų per 20 metų. Ir dabar 
(1939 m.) retkarčiais mūsų pu
se praeina du kareiviai, tik
rindami skiriamąją gairių li
niją. Taip pat antroje pusėje 
kartas nuo karto tenka matyti 
porą lenkų kareivių, praeinan
čių krūmų takeliais. Visur ra
mu buvo apie savaitę laiko, 
nors nuolatinės radijo žinios 
skelbė vokiečių veržimąsi į 
Lenkiją. Jokių pasikeitimų 
prie demarkacijos linijos.

Vokiečių lėktuvai
Jau girdimi lėktuvų skridi

mai, bombų sprogimai lenkų 
pusėje. Vokiečiai sprogdina 
Zervynų (apie 15 km) geležin
kelio tiltą per Merkio upę. Gir
dėti ilgos kulkosvaidžių šūvių 
salvės. Staiga pro medžių vir
šūnes išlenda trys lėktuvai su 
vokiškais kryžiais ant sparnų 
ir skrenda virš mūsų į Lietuvos 
pusę. Nespėjau paimti telefo
no ragelio, kai jie pranyko virš 
medžių Merkinės link. Nori
mas telefonas jau užimtas — 
taip praneša man pažįstamas 
pašto tarnautojas, nes iš Mer
kinės jau perduodama žinia į 
Kauną. Vokiečiai, vengdami 
lenkų apšaudymų, po bombar
davimo įskrido į Lietuvos pu
sę ir kurį laiką skrido Lietu
vos puse. Tačiau daugiau to
kių įskridimų nebuvo, nors 
geležinkelį dar porą dienų 
lėktuvai daužė.

Sieliai Nemune
Apie rugsėjo 10-12 d. jau tik 

labai retai praeina lenkų pa
truliai. Nujoju prie Uciekos 
plento. Rankos storumo eglai- 
tės-pušaitės auga ant vidurio 
plento, kuris nebuvo naudoja
mas per 20 metų. Tik po lenkų 

ultimatumo plentas buvo nu
valytas. Čia — buvusi mūsų 
policijos sustojimo vieta su 
telefono būdele. Atbėga už
dusęs mano kareivis ir prane
ša: atėjęs iš anos pusės lietu
vis pranešė, kad Nemune len
kų pusėje yra labai daug pri
rištų prie kranto sielių. Len
kų patrulių beveik nėra. Jis 
tuos sielius tuoj paleis, nukirs- 
damas sielių vielas, kuriomis 
jie pririšti. Jis mus perspėjo 
pasiruošti gaudyti sielius. 
Tuoj pranešu į Merkinę kuo
pos vadui V.V. Jis, manyda
mas, kad tai mano planas pa
leisti sielius, grasina karo lau
ko teismu, kad nesiimčiau su 
kareiviais sielių paleidimo. 
Jis netiki, kad tai padarys vil
niečiai lietuviai. Atsargumo 
dėlei paskambinu pažįstamam 
girininkui D. Merkinėje apie 
galimą sielių atplaukimą. Ne
baigiau kalbėti su girininku, 
kai atbėgo kitas kareivis ir 
pranešė, kad visu Nemunu be 
žmonių plaukia sieliai. Vėl 
pranešu kuopos vadui apie 
plaukimą sielių, bet jis dar 
kartą grasina karo lauko teis
mu už sielių paleidimą. Taip 
pat pranešu girininkui, kad 
pasiruoštų gaudyti.

Į Trasnykų kaimą
Sekančią dieną žymiai papil

doma pasienio apsauga. Į Ucie- 
ką atkeliamas kitas būrys, o 
vėliau — kita kuopa. Mano bū
rys perkeliamas į Trasnykų 
kaimą, o už Merkio upės sienos 
saugojimą perima kita kuopa. 
Trasnykų kaimas yra Merkio 
slėnyje, kurį supa iš pietų pu
sės aukštų buvusių krantų miš
kuota, pakili lyguma. Toje iš
kilioje lygumoje miške prieš 
ultimatumą buvo nušautas len
kų kareivis Serapin 17 metrų 
Lietuvos pusėje, kai lenkų ka
reiviai norėjo pagauti lietu
vį policininką. Kaime visų gy
ventojų sodybos viena prie 
kitos su mažo darželio tarpu, 
o už sodybų — Merkio upė. Tik 
už 100 metrų nuo sodybų buvo 
demarkacijos linija su sargy
binio būdele prie žolėmis ap
augusio kelelio.

Lietuviai iš anapus
Kitą rytą puskarininkis su 

kareiviu atveda iš miško pas 
mane 40 vilniečių lietuvių. 
Suvargę, nes nakties metu atė
jo per miškus pro lenkų sargy
bas. Jie atvyko iš Kapiniškių, 
Darželių, Rudnelės, Marcin

konių, Kašėtų kaimų gauti 
ginklų ir atvaduoti Vilniaus 
kraštą iš lenkų. Jų atsinešti 
ginklai: vienas labai senas 
pistoletas, o kitas — šaltkal
vio pasidarytas. Mūsų ūkinin
kai tuoj pat vaišina pusryčiais, 
tabaku, nes lenkų pusėje ne
leido tabako auginti. Apie jų 
atvykimą pranešu kuopos va
dui V.V. Tas kaip pamišęs pra
dėjo rėkti, grasinti karo lau
ko teismu, kad aš juos įleidau. 
Jis įsako man, kad aš juos tuč
tuojau išvyčiau atgal, nors tai 
yra dienos metas. Nepriima jo
kių paaiškinimų. Tuojau aš 
pranešu apie jų atvykimą ka
riuomenės štabo antro sky
riaus rajono viršininkui K. Š., 
Merkinėje, kurio vaikus aš 
mokiau ir buvom artimai pa
žįstami. Tas viską tiesiai pra
nešė kariuomenės vadui. Aš 
perspėjau vilniečius apie kuo
pos vado įsakymą ir patariau 
dienos metu nueiti į ūkinin
kų kluonus pailsėti, nebūti 
ant kelio dėl galimų nemalo
numų. Jei jau reiktų, tai tik 
naktį galėtų išeiti per sieną, 
kad lenkų sargybos nepaste
bėtų. Jie visi pritrenkiamai 
nustebo tokiu kuopos vado 
įsakymu. Kai kurie ruošėsi 

Kelionė įSv. Žemę ir Europą

TOURS 
1985

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, Jafa, 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

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, Jafa, 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 TRA VEL AGENCY
60 St.Clair Ave. East, Toronto, Ont. M4T 1N5 

Tel. (416) 923-7337

tuoj pat grįžti per sieną. Aš 
prašiau, kad dienos metu nei
tų dėl lenkų patrulių pavojaus. 
Kiti nuėjo į ūkininkų darži
nes pailsėti.

Su manim liko tik trys gru
pei vadovavę vilniečiai. Stai
ga į kaimą atvažiavo batalio
no bei kuopos vadai ir II sky
riaus rajono viršininkas K. Š. 
Bataliono vadas tiesiog rėkia
mai kaltina mane dėl jų įsilei
dimo. Aš paaiškinu, kad jie 
nebuvo įsileisti, o tik rasti miš
ke mūsų pusėje. Bataliono ir 
kuopos vadai įpykę rėkia ant 
manęs, puskarininkio su karei
viu ir ant vilniečių. Batalio
no vadas nubaudžia puskari
ninkį, iškeldamas jį į kitą da
linį, kareivį nubaudžia keletu 
valandų stovėti su šautuvu. Jis 
man įsako visus vilniečius tuo
jau ištremti per sieną. II sky
riaus rajono viršininkas K. Š. 
man mirkteli. Supratau, kad 
reikia tylėti ir delsti. Aš pa
kartoju bataliono vado įsaky
mą ir pasakau, kad tuoj vykdy
siu.

Vilnietis vadovas teisina 
bataliono vadui, kad puskari
ninkis ir kareivis nekalti, o 
tik vilniečiai kalti. Bataliono

(Nukelta į 9-tą psl.)

ANTANAS MACEINA

Reforma ar revoliucija?
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

2. Išlaisvinimo teologijos suaktualėjimas
Politinės teologijos mintys, nors griežtos ir net 

perversmingos savyje, seniau kokio nors ypatingai pla
taus atgarsio nerado nei Europos teologuose, nei Vati
kano sluoksniuose — gal todėl, kad tai buvo laikas tuoj 
pat po Vatikano II susirinkimo, kai beveik kiekvienas 
mėgino permąstyti religines tiesas, arba jas naujai 
nusakydamas, arba net abejodamas jų buvusia sampra
ta bei pagrindimu, pvz. kristologija, eucharistija, vaikų 
krikštas, išpažintis, popiežiaus neklaidingumas, mote
rų kunigystė ir t.t. ir t.t. Taigi ir politinė teologija buvo 
anuomet laikoma tik visuomeniškai socialinio Bažny
čios pobūdžio pabrėžimu, nelaukiant iš jos svaresnės 
įtakos, Evangeliją skelbiant ar ją vykdant.

Be abejonės, knygų bei straipsnių tiek pačios poli
tinės teologijos, tiek jos atšakų (išlaisvinimo ir revo
liucijos teologijos) klausimais buvo prirašyta labai 
daug, ypač romaniškomis kalbomis (prancūzų, ispanų, 
portugalų), mažiau vokiečių ir anglų.6 Tačiau R. Veke- 
mansas, apžvelgdamas šią literatūrą, vadina ją “atogrą
žų mišku” (op. cit. p. 434), vadinasi, tokiu medelynu, 
kuriame galima rasti visko — tiek naudingo, tiek nuo
dingo, kuris betgi yra taip surizgęs, jog sunku į jį įžengti 
ir jame susivokti. Įvairūs šios literatūros autorių galy- 
nėjimaisi ribojosi anuo metu siaurais teologų būre
liais, nepereidami į tikinčiųjų sąmonę ir neužkliudy
dami bažnytinės drausmės ar jos mokslo, išskyrus gal 
tik H. Kiungą, nekalbant, žinoma, apie tuos teologus 
ar vienuolius, kurie patys iš Bažnyčios išstojo. Atrodo, 
kad pastaraisiais keleriais metais politinė teologija 
ir jos atšakos brendo bei skleidėsi net savotiškoje 
tyloje.

Ir štai, ši tyla buvo 1984 m. staiga nutraukta mažu
čio, beveik nereikšmingo įvykio, būtent: Tikėjimo kon
gregacijos prefekto kardinolo J. Ratzingerio laiško 
(1984 m. geg. 15 d.) Brazilijos pranciškonui L. Boffui, 
autoriui knygos “Bažnyčia: charizma ir valdžia” (port. 
Petropolis 1981, vok. Diusseldorf 1985), ir šiojo atsaky
mu kardinolui (1984 m. rugp. 24 d.). Abu raštai buvo pa
skelbti viešumai. Kard. J. Ratzingeris savo laiške, 
apžvelgęs knygos turinį ir padaręs jai keletą priekaiš
tų dažniausiai klausimų forma, kviečia L. Boffą pokal
biui į Vatikaną, kad būtų galima išsiaiškinti tas knygos 
vietas, kurios keliančios daugiau ar mažiau abejonių. 
Pokalbis įvyko 1984 m. rugsėjo 7 d. ir praėjo, kaip skel
bia abiejų pusių sutartas komunikatas, “broliška nuo

taika” (“Osservatore romano” 1984 m. rugs. 9 d.). Pokal
bio metu L. Boffas įteikė Tikėjimo kongregacijai savo 
atsakymą, kuris yra 8 kartus ilgesnis už kardinolo Rat
zingerio laišką. Atsakymas yra pasirašytas gana būdin
gai: “Leonardo Boff, OFM, frater, theologus minor et 
peccator — Leonardas Boffas, OFM, brolis, mažasis teo
logas ir nusidėjėlis”.

Atoveikis į šį, rodos, tokį menką įvykėlį buvo nuo
stabiai smarkus. Nė nelaukdami kard. J. Ratzingerio 
pokalbio su kun. L. Boffu, teologai, susitelkę aplink 
tarptautinį teologinį žurnalą “Concilium”, paskelbė 
pareiškimą, pavadintą “Grėsmė naujam Bažnyčios ke
liui” (1984 m. birž. 17 d.), kuriame rašo: “Mes ryžtin
gai solidarizuojame su išlaisvinimo sąjūdžiu ir jo 
teologija. Mes protestuojame prieš jų įtarinėjimus bei 
neteisias kritikas. Mes esame įsitikinę, kad šis sąjū
dis siejasi su Bažnyčios ateitimi, su Dievo Karalystės 
vykdymu ir su dieviškuoju pasaulio teismu”.7

Pareiškimas svarus tuo, kad “Concilium” yra lei
džiamas net septyniomis kalbomis ir kad jo būrelį su
daro gana žymūs įvairių tautų teologai. O būdingas jis 
yra tuo, kad jau pati kard. J. Ratzingerio kritika, lie
čianti tik L. Boffo knygą, ir jos autoriaus kvietimas 
pokalbio yra laikomi “per skubiu bažnytinio autorite
to kišimusi, sudarančiu pavojų užgniaužti dvasią” (t.p.).

Prieš L. Boffo kvietimą protestavo ir Vokietijos 
pranciškonų provincijos vadovybė, gindama savo vie
nuolijos nario ištikimybę Bažnyčiai ir išlaisvinimo teo
logijos pagrindus. O kai praėjusiųjų metų rudenį Tikė
jimo kongregacija paskelbė “Instrukciją kai kurių 
išlaisvinimo teologijos atžvilgių reikalu” (instrukcija 
pasirašyta rugp. 6 d., bet paskelbta tik rugs. 3 d.), pro
testai dar pasmarkėjo. Išlaisvinimo teologijos šalinin
kams ir vienuolijų viršininkams ypač nepatiko, kam 
instrukcija šią teologiją gretina su marksizmu.

Jau ir savo laiške L. Boffui kard. J. Ratzingeris bu
vo rašęs, jog, skaitant kai kurias knygos vietas (plg. vok. 
vert. p. 196-221), “nežinia, ar autorius vadovaujasi tikė
jimu ar ideologiniais neomarksizmo principais . . . Kny
ga išvysto kaip tikslą ne krikščioniškąją eschatologiją, 
o tam tikrą Bažnyčiai svetimą revoliucinę utopiją”; gi 
Bažnyčia, pasak Ratzingerio, turinti būti laisva “ne tik 
nuo praeitų priešų, bet ypač nuo dabartinių, pavyzdžiui, 
nuo tam tikro utopinio socializmo, kuris neprivalo būti 
tapatinamas su Evangelija”.8

Tačiau Ratzingerio laiško žodžiai buvo tik užuomi
na, taikoma grynai L. Boffo veikalui. Tikėjimo kon
gregacijos instrukcija prabilo šiuo atžvilgiu daug 
aiškiau bei aštriau. Ji prikiša išlaisvinimo teologijai, 
esą ši padariusi savo svarstymų vidurkiu “iš marksiz
mo pasiskolintą branduolį” (p. 17), būtent, “klasių ko
vos teoriją kaip struktūrinį dėsnį” (p. 19), pagal kurį ir 
pati Bažnyčia skylanti į klases ir kovojanti savo vidu

je. “Istorijos variklis” išlaisvinimo teologijai, kaip ir 
marksizmui, esąs “klasių kova” (t.p.). Tai “pagrindinis 
istorijos dėsnis”, nurodąs, jog visuomenė esanti suręsta 
pagal prievartinius santykius: “turtingieji spaudžia 
vargšus”, gi į priespaudą atsakanti “priešinga revoliu
cinė jėga, griaunanti šiuos santykius”.9

Tikėjimo kongregacija neigia išlaisvinimo teologų 
teisinimąsi, esą jie skolinusi iš marksizmo tik prie
monių bei įrankių (instrumentarium) visuomenės anali
zei, nes “Markso mąstymas yra pasaulėžiūra” (p. 14), 
kuri “remiasi ateizmu ir žmogaus asmens, jo laisvės ir 
jo teisių neigimu” (p. 15), todėl ir jo visuomeninė ana
lizė įgyja pasaulėžiūrinio pobūdžio, kaip tik perėjusio 
į išlaisvinimo teologiją (plg. p. 19).

Marksistinį atspalvį išlaisvinimo teologijoje sklai
dysime kiek vėliau. Čia jį minime tik kaip ‘lapis offen- 
sionis’, davusį progos piktintis Tikėjimo kongregaci
jos instrukcija.

Ypač stipriai atveikė į marksizmo priekaištą išlais
vinimo teologijai “Pastoralinė Šveicarijos vienuolijų 
komisija” (VOS), atšaudama Tikėjimo kongregacijai, 
esą ji, “gretindama išlaisvinimo teologiją su ateis
tiniu marksizmu, kelianti nepasitikėjimo šia teologi
ja viso pasaulio akyse”; pati gi komisija mananti, kad 
“išlaisvinimo teologija pažadinusi Lotynų Amerikoje 
naujas Bažnyčios Sekmines”.10

Ta pačia linkme gina išlaisvinimo teologiją nuo 
įtarimo marksizmu ir Vienos pranciškonų provincijos 
viršininkas Ulrich Zankanella, OFM. Išlaisvinimo teo
logija, pasak jo, pasiėmusi iš Markso tik visuomenės 
analizę, gi iš šios analizės išaugusi teologija sukūrusi 
liaudies bendrijas (Basisgemeinden), kurios sudaran
čios “Pietų Amerikos Bažnyčiai stuburkaulį ir anaip
tol nesančios tik nereikšmingos grupelės” (t.p.).

Sąmyšis dar padidėjo, kai Briuselio-Malines arki
vyskupas kardinolas Godfried Danneels, apsilankęs 
Pietų Amerikoje, prancūzų žurnale “Panorama au- 
jourd’hui” paskelbė straipsnį, kuriame rašo: “Aš nepa
stebėjau, kad tikėjimas ten būtų susiaurintas marksis
tiniu mąstymu, kaip paprastai manoma. Žemesniuosiuo
se sluoksniuose (a la base) — dvasiškiuose ir pasauliš- 
kiuose — šitokios išlaisvinimo teologijai pražūtingos 
mąstysenos aš ten neužtikau . . . Išlaisvinimo teologai, 
su kuriais man teko susipažinti, buvo visų pirma dva
siškai stiprūs vyrai, pasiryžę, reikalui esant, savo teo
logiją ir pataisyti”.11

Be abejonės, lankytojo įspūdžiai dažniausiai pri
klauso nuo jo paties nuotaikos: tai mums gerai žinoma 
iš Lietuvos lankytojų — tiek mūsiškių, tiek svetimųjų. 
Tas pat yra ir su Pietų Amerikos lankytojais. Kard. G. 
Danneels manosi patyręs, jog išlaisvinimo teologijoje 
“kunigai, vienuoliai, pasauliškiai ir vyskupai randa 

paskatų teologiniam mokymui ir sielovadinei veiklai” 
(t.p.).

Gotthold Hasenhiuttlis, kat. teologijos profesorius 
Saarbriuckeno (Vokietijoje) universitete, ištisą pus
metį lankęs Pietų Amerikos kraštus, teigia: “Ispaniš
kai kalbančioje Pietų Amerikoje beveik visur susidū
riau su neigiamu oficialios Bažnyčios nusistatymu iš
laisvinimo teologijos atžvilgiu: vyskupų, profesorių, 
klebonų ... Tik Brazilijoj ši teologija yra radusi dide
lio atgarsio ir giliai įsisiurbusi į daugelio visuomenės 
sluoksnių sąmonę”.12

Taigi įspūdžiai nevienodi. Kiekvienu atveju jie ap
sunkina suvokti objektyvią padėtį.

Pats L. Boffas pastarąją Tikėjimo kongregacijos 
“Declaratio” (1985 m., kovo 11 d.) yra priėmęs ir viešai 
pareiškęs, kad jis “mieliau liks drauge su Bažnyčia, 
negu vienas su savo teologija”.13 Vis dėlto 1984 m. jis 
karčiai skundėsi, esą “teologija, kilusi iš bažnytinio 
vargšų patyrimo, jau kuris laikas vis stipriau yra puo
lama tam tikrų pasauliškių grupių, grupių prekybos bei 
ūkio, vyskupų ir Romos kurijos”.14

Šie puolimai, pasak Boffo, neapsirėžia “tik bažnyti
niais rateliais; net ir pranešimuose, liečiančiuose 
Šiaurės Amerikos politiką ar ūkį, šisai teologinio mąs
tymo būdas esti nuolatos vaizduojamas kaip grėsmė 
JAV ūkio interesams” (t.p.).

Visai šiai propagandai naudojamas minėtas kard. J. 
Ratzingerio laiškas, kurį pats kardinolas, pasak Boffo, 
“laiko privačiu ir neoficialiu raštu” (p. 532). “Mes apgai
lestaujame, — rašo Boffas, — jog daugelis atsakingų as
menų net ir Romos kurijos viršūnėse deda rimtų pastan
gų kelti nepasitikėjimo Bažnyčios dalyvavimu vargšų 
gyvenime ir jų kovose. Mes negalime suprasti tos bai
mės, kuri juos į tai veda”. Kaip tik tą akimirką, kai Baž
nyčia pradedanti kelti vargšuose viltį, jog jų padėtis 
pasikeisianti, “jungiantis jiems į veiklų Bažnyčios ir 
visuomenės gyvenimą, ta pati Bažnyčia, kviečianti varg
šus jungtis į šį gyvenimą, dabar stengiasi sunaikinti jų 
drąsą naujam gyvenimui. Tai skaudu ir sykiu skandalin
ga” (p. 532).

Pietų Amerikos religinį atgimimą L. Boffas vaizdin
gai lygina su pirmaisiais vaiko žingsniais: jie esti sun
kūs bei keblūs; “tai skausminga pradžia” (t.p.); bet štai, 
suaugusieji, užuot džiaugęsi pirmaisiais bandymais 
vaikščioti savarankiškai, “ima vaiką stumdyti ir min
džioti”. Tai skaudu, pasak Boffo, “ypač todėl, kad nau
jas gyvenimas yra liaudžiai duotas ne kurios nors žmo
giškosios galios, bet paties Dievo, kuris liaudį iš mir
ties pašaukė į naują egzistenciją” (t.p.).

Šiame sakinyje jau girdėti vargšų apoteozė ir net sa
votiškai mistinis jų pergyvenimas, apie kurį kalbėsime 
vėliau. (Bus daugiau)
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PAVERGTOJE TEvmiE & LIETUVIAI PASAULYJE
NETIKĖTAS VIESULAS

Lietuvos hidrometeorologijos 
centro pranešimu, gegužės 11d. 
Vilniaus rajone į šiaurės vaka
rus nuo Nemenčinės miesto pra
skriejo viesulas. Jis padarė daug 
nuostolių 300—400 metrų pločio 
ir 8-9 kilometrų ilgio ruože: iš
laužė medžius, nugriovė ryšių ir 
elektros atramas. Tarpkolchozi- 
nėje “Neries” gyvulininkystės 
įmonėje, kuri yra už šešių kilo
metrų nuo Nemenčinės, viesu
las nutraukė elektros tiekimą, 
susuko keturių tonų traktorinę 
priekabą. Didesnių nuostolių su
silaukė Ždanovo kolchozas. Ja
me nugriauti du kluonai, arkli
dė, galvijų tvartas. Aplinkiniuo
se kaimuose apgriautos sodybos, 
sulaužyti ir išversti vaismedžiai. 
Aiškinama, kad viesulas susida
rė dideliame kamuoliniame de
besyje daugiau kaip 15 kilomet
rų aukštyje, slinkusiame iš pie
tų į šiaurę.

SUŠAUDĖ ŽUDIKĄ
“Tiesos” gegužės 14 d. laidoje 

skaitytojai informuojami apie 
Kupiškyje įvykusį A. Minkevi
čiaus ir I. Minkevičiūtės teis
mą. Pranešime rašoma: “1984 m. 
kovo 27 d. naktį Kupiškio rajo
no Keršuliškių kaimo gyventoją 
E. Palileikienę iš miego priža
dino kaimynė I. Minkevičiūtė, 
kuri pasisakė atnešusi pasisko
lintus pinigus. Kartu su ja pro 
duris įžengė iki tol tūnojęs už 
kampo A. Minkevičius. Pastara
sis, pagal ankstesnį susitari
mą su savo seserim, pareikala
vo pinigų. Kuomet E. Palileikie- 
nė atsisakė duoti, ją nužudė. 
Trisdešimt penkerių metų A. 
Minkevičius tris kartus buvo 
teistas už asmeninio ir valsty
binio turto vagystes. Po pasku
tinio bausmės atlikimo išėjęs į 
laisvę jis ir toliau girtuoklia
vo, apvaginėjo kaimynus. I. Min
kevičiūtė, anksčiau teista, taip 
pat paskutiniu metu niekur ne
dirbo, girtuokliavo ...” Aukš
čiausiojo Lietuvos teismo bau
džiamųjų bylų kolegija išvažiuo
jamajame posėdyje Kupiškyje A. 
Minkevičių nuteisė aukščiau
sia bausme — sušaudyti, I. Min- 
kevičiūtę — laisvės atėmimu 
dešimčiai metų. Abiejų turtas 
konfiskuotas. Aukščiausiosios 
tarybos prezidiumas atmetė A. 
Minkevičiaus malonės prašymą. 
Nuosprendis jau įvykdytas.

GIRTAVIMO REZULTATAI
J. Laukaitis, gyvenantis Kai

šiadorių rajone, “Valstiečių 
laikraščio” balandžio 20 d. lai
doje praneša skaudų įvykį. Eleo
nora Bartkienė, Rumšiškių apy
linkėje žinoma kaip stikliuko 
mėgėja, š. m. vasario 21 d. gėrė 
su sūnum Vytautu ir jo draugu 
Kaziu Matiuškinu, atvažiavusiu 
į svečius iš Kauno. Vėlai vaka
re ši trijulė išsiskirstė. Abu jau
nuoliai kažkur išėjo, bet E. Bart
kienė nematė kur. Iš degančio 
namo ją ištraukė gaisrininkai. 
Tas namas nelabai nukentėjo, 
tik priestatas sudegė. Tada pa
aiškėjo, kad į tą priestatą nuėjo 
sūnus Vytautas ir jo draugas 
Kazys. Ten jie girti užsirūkė ir 
užmigo. Nuo cigarečių nuorūkų 
užsidegė priestatas. Abu jau
nuoliai žuvo liepsnose.

AUDRA
Travel

Kviečia keliauti kartu!!!
1985 metų

KELIONĖS į LIETUVĄ
Išvyksta
Liepos 12 
Rugpjūčio 12 
Rugsėjo 3 
Spalio 4 
Gruodžio 20

Gauta papildomų vietų ekskursijai liepos 16 dienai. 
Norinčius vykti kviečiame skubiai registruotis.

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

REVOLIUCIJOS MUZIEJUJE
Paroda “Didžioji pergalė” ati

daryta revoliucijos muziejuje 
Vilniuje. Ji skirta II D. karo 
užbaigos keturiasdešimtmečiui. 
Minimi kai kurie sutelkti radi
niai. Lankytojams parodomas 
Berlyno puolime dalyvavusio B. 
Valantelio komjaunimo bilietas, 
apdegęs puolant Reichstagą, 
Berlyno kovose žuvusio S. Demi- 
navičiaus raudonarmiečio kny
gelė. Specialų skyrių turi pro
pagandistų lietuviškąja vadin
ta XVI-ji divizija. Čia yra sig
nalinis pistoletas, kuriuo pir
mojo šaulių bataliono vadas V. 
Valys nutraukė ugnį, kai vokie
čiai kapituliavo Kurše, vyr. fel
čerio J. Lipnicko krepšys. Pa
rodai sutelkta ir daugiau asme
ninių daiktų, dokumentų, kovas 
vaizduojančių nuotraukų. Daug 
vietos skiriama Maskvai tarna
vusiems sovietų partizanams 
Lietuvoje. Parodą užsklendžia 
spalvotos sovietinamos Lietu
vos miestų ir kaimų nuotrau
kos, rodančios jų atstatymą po
karyje, per 40 metų pasiektus 
laimėjimus įvairiose srityse.

VANDUO ALYTUJE
Alytaus gyventojų aprūpini

mą švariu geriamu vandeniu pa
dės išspręsti darbą pradėjusi 
nauja vandens valymo stotis. 
Pasiekusi projektinį galingu
mą, ji per parą nuskaidrins iki 
27.000 kubinių metrų vandens.

DIDŽIAUSIOS ŽUVYS
Jau trečią kartą paskelbiami 

metiniai didžiausių žuvų kon
kurso rezultatai, liečiantys per
nykštį meškeriojimą. 1984 m. 
konkursui buvo pateiktos 69 žu
vys, paskirta 16 aukso, 25 sidab
ro ir 22 bronzos medaliai. 1983 
m. konkursui buvo pasiūlyti 45 
laimikiai. Didžiausią lydeką, 
svėrusią 14,5 kg, pernai Mini
joje blizge pagavo Klaipėdos 
moksleivis R. Beinoravičius. 
Didžiausio laimikio šiame kon
kurse susilaukė vilnietis J. Bab- 
rauskas, Elektrėnų vandens sau
gykloje sugundęs 37 kg šamą ant 
skritulio pakabintu beveik pus
kilogramiu karšiuku. Pernai 
meškeriotojai pagavo daugiau 
stambių meknių, salačių, kar
šių, tačiau pagal skaičių šias 
žuvis nurungė, pūgžliai — net 
16 jų atitiko medalines normas. 
Vien tik jonavietis L. Ivanickas 
per dieną Neryje sugavo devy
nis: du jo pūgžliai atitiko sidab
ro, kiti — bronzos medalių nor
mas. Daugiausia rekordinių žu
vų sugauta gegužės mėnesį. 
Šiems metams konkurso komisi
ja nutarė padidinti konkursi
nius pūgžlių dydžius. Aukso me
daliai bus skiriami pūgžliams, 
kurių ilgis — 22 centimetrai ir 
daugiau, sidabro — 21, bronzos
— 20 centimetrų. Šešių laimikių 
komisija nevertino, nes meške
riotojai nesutvarkė reikalingų 
dokumentų. Komisijos narys Ri
čardas Adamonis primena, kad 
visus konkursui skirtus laimi
kius reikia užregistuoti vieti
niuose Medžiotojų ir žvejų drau
gijos skyriuose arba medžiok
lės ir žūklės ūkiuose. Ten pa
liekami ir visi kiti dokumentai
— nuotraukos, liudininkų pa
reiškimai, žvynai. V. Kst.

Grįžta
Liepos 29 (Dainų šventė) 

Rugpjūčio 28 
Rugsėjo 11 ar 17 
Spalio 20 
Sausio 5

“Gyvataro” studentų grupė Hamiltone šoka 35-rių metų sukakties koncerte Nuotr. A. Blekaičio

Hamilton, Ontario
SIBIRINIŲ TRĖMIMU MINĖ

JIMAS — birželio 16, sekmadienį, 
Mišios ta intencija — 10.30 v.r. A V 
parapijos šventovėje. Apylinkės 
valdyba kviečia visas organiza
cijas dalyvauti su vėliavomis.

A.a. MARCIJONO JUODŽIO at 
minimui paaukojo Tautos fondui 
Anita ir Jonas Kšivickiai $40.

CHORAS “AIDAS” birželio 8, 
šeštadienį, 7 v.v., Jaunimo centre 
koncertu paminės savo 15 metų 
veiklos sukaktį. Šio sukaktuvinio 
koncerto programą atliks Kliv- 
lando jaunų vyrų dainos vienetas 
“Uždainuokim”, vad. muz. Alg. 
Bielskaus, “Aidas”, vad. muz. J. 
Govėdo, ir solistas V. Verikaitis. 
Taip pat programoje dalyvaus gau
sus būrys buvusių aidiečių, ku
rios kartu su pirmuoju “Aido” va
dovu dainuos.

Po koncerto, grojant geram or
kestrui, smagūs šokiai. “Aidas” 
turi nuoširdžių rėmėjų. Laimės 
staliukus aukojo J. Butkevičius
— $100, J. Šarapnickas iš St. Catha
rines — $50, “Olimpijos” kirpyk
los sav. J. Norkus — $45 vertės 
pusmetinę plaukams; smulkių lai
mikių loterijai po $10 paaukojo
— M. Ribienė ir J. Asmenavičius. 
Taip pat gauta daug smulkių lai
mikių loterijai, už kuriuos “Aidas” 
visiems nuoširdžiai dėkoja.

“Aidas” kviečia visus šiame kon
certe dalyvauti. Savo gausiu daly
vavimu paremsite dainuojantį jau
nimą. “Aidas” laukia visų! J.P.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums 

suruoštas 20 metų vedybinio gyve
nimo sukakties staigmenines vai
šes, už malonų prisiminimą ir da
lyvavimą.

Nuoširdžiai dėkojame: A. Apa- 
navičienei, O. Dziemionienei, G. 
Vaitkienei ir G. Baliūnienei už 
taip gražiai suorganizuotą įspū
dingą, gražų vakarą; K. Mileriui 
už gražius sveikinimo žodžius; 
mūsų piršlei E. Bajoraitienei, 
kuri žodžiais ir laiškais sujungė 
mus į gražų, laimingą šeimos gy
venimą; krikšto dukrai Vidai už 
rožių įteikimą krikšto mamai; 
vaikams — Loretai, Ramonai ir 
Vincentui, “Gintarinių aidų” ra
dijo programai už sveikinimus bei 
linkėjimus per radiją.

Dėkojame visiems, dalyvavu
siems ir prisidėjusiems prie šio 
vakaro: A. V. Apanavičiams, T. E. 
Apanavičiams, E. J. Bajoraičiams, 
G. Baliūnienei, E. P. Balytėms, 
E. F. Cipariams, S. J. Dambraus
kams iš Langtono, K. K. Deksniams,
A. O. Dingfield, O. A. Dziemio- 
nams, G. Dziemionui — krikšto 
sūnui, O. A. Godeliams, A. Grigai
čiui iš Kitchenerio, S. A. Jankaus
kams, G. B. Jodeliams, O. A. Ju- 
siams, R. Jusytei, A. Jusiui — krikš
to sūnui ir Patricijai, N. J. Ka- 
leinikams, V. G. V. Kairiams, J. J. 
Kamaičiams, T. P. Kareckams, D. 
V. Kekiams, L. A. Krakauskams, D.
B. Kriaučiūnams, B. J. Lapins
kams, E. A. Liaukams, E. P. Lu- 
kavičiams, P. V. Lukošiams, Ma
rkūnams, A. Mertins, K. Mile- 
riams, Patamsiams, B. S. Praka- 
pams, I. V. Pečiuliams, S. J. Re- 
mesat, K. J. Rudaičiams, V. A. 
Stanevičiams. A. A. Stunguriams, 
L. Ūsevičienei, G. Vaitkienei, L. 
Valiukui, B. B. Venclovams, Ve- 
giams iš Bramptono ir S. A. Zim- 
nickams.

Tegu Jūsų draugiškumo šilu
ma niekada neišblėsta, o Jūsų 
nuoširdūs linkėjimai tepasilieka 
ilgai mūsų atmintyse.

Nuoširdus ačiū visiems-
Jūsų -

Danutė ir Bernardas Mačiai

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus k

(Esu “Union Gas” Zu 

atstovas) es

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vancouver, B. C.
MOTINOS DIENA. Š. m. gegu

žės 12 d. KLB Vankuverio apylin
kė Douglas mokykloje suruošė 
Motinos dienos minėjimą. B. Vi- 
leita, pradėdamas iškilmę, pakvie
tė visus sugiedoti Tautos himną. 
Po to visi pagerbė mirusias moti
nas atsistoję tylos minute.

Mums buvo malonu šį sykį maty
ti iš Seattle atvažiavusius svečius 
— tautinių šokių grupę “Lietutis”. 
Jie jau keletą sykių pasirodė Van
kuveryje su savo spalvingais šo
kiais.

Programą pranešinėjo N. Venc
kutė. Paskaitą lietuvių kalba skai
tė L. Macijauskienė. Ji vaizdžiai 
nušvietė heroišką lietuvę motiną, 
auginančią dukras ir sūnus, jos 
įtaką tautos charakteriui, įdie
giant juose tautinę sąmonę, pa
rengiant darbščius artojus ir nar
sius karius. L Rogers anglų kal
ba išreiškė meilę savo motinai 
ir skaitė atsiminimus iš savo pa
čios pergyvenimų. Ji pabrėžė, 
kad motinos siela yra atspindys 
mūsų būsimai kartai.

Buvo pagerbtos seniausios Van
kuverio motinos — St. Milašienė, 
J. Andersonienė, A. Jurkšaitie- 
nė ir K. Smilgienė. Joms buvo pri
segtos gėlės.

Seattle tautinių šokių grupė, 
vadovaujama L. Petkus (Petkutės 
ar Petkuvienės? — Red.), kuri taip 
pat apibūdino kiekvieną šokį, pa
šoko “Bitute, pilkoji”, “Suktinį”, 
“Šustą”, “Landytinį”, “Noriu mie
go”. Ypač buvo įdomus ir nematy
tas naujas šokis “Draugystė”, ku
rio choreografiją paruošė latvė. 
Jame buvo įrengti trijų Baltijos 
valstybių tautiniai motyvai su 
kiekvieno krašto liaudies mu
zika.

Vankuverio lietuvių choras, 
vadovaujamas V. Malerienės, pa
dainavo 8 dainas. Pranešėja N. 
Venckutė vaizdžiai anglų kalba 
apibūdino kiekvieną dainą. Taip 
pat V. Malerienė ir L. Macijaus
kienė padainavo duetą “Mano sie

Motinos dienos iškilmėje St. Catharines, Ont., apylinkės valdybos pirm. 
P. BALSAS dėkoja paskaitininkei G. PETRAUSKIENEI iš Toronto ir 
iškiliajai vietos lietuvaitei (Miss Lithuanian Community) T. ZELAZNI- 
KAITEI, prisidėjusioms prie iškilmės programos

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 nLl\H
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:
indėlius (P.C.A.) ............... 5'/s%
santaupas......................... 6’/z%
kasdienines palūkanas
už santaupas...................... 6%
term, indėlius 1 m............  972%
term, indėlius 3 m.............  10%
reg. pensijų fondo............... 8%
90 dienų indėlius............  872%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m..............  972% 

loj šiandien šventė”. Eilėraščius 
padeklamavo E. Gumbelevičienė, 
L. Macijauskienė ir V. Malerienė.

Baigus programą, L. Macijaus
kienė lietuvių vardu padėkojo 
programos dalyviams, ypač šokių 
vadovei L. Petkus ir choro vado
vei V. Malerienei. Joms buvo įteik
tos puokštės gėlių.

Po to visi buvo pavaišinti šei
mininkių pagamintais užkandžiais 
ir kavute. Visi susėdę prie bend
rų stalų dalinosi minėjimo įspū
džiais, kiti šnekučiavosi atnaujin
dami savo pažintis su Seattle lie
tuviais, kurie taip nuoširdžiai 
paįvairino mūsų programą savo 
šokiais.

SVEČIAS IŠ LIETUVOS. Pas te
tą ir dėdę Milašius viešėjo sve
čias Mindvidas Znaidauskas iš 
Kauno. Jie jam iškėlė smagias iš
leistuves, kuriose dalyvavo daug 
lietuvių. Dalyvavusieji jam įtei
kė dovaną. Kor.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask...........  10 72%
asmenines paskolas....  1272%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

JA Valstybės
Vienuoliktasis metinis Tautos 

fondo narių suvažiavimas įvyko 
gegužės 4 d. Brukline, Kultūros 
židinyje. Dalyvavo 30 asmenų, 
negalėjusieji dalyvauti atsiun
tė įgaliojimus, kurių buvo gauta 
256. Suskaičiavus buvo rasti 
3.457 balsai. Suvažiavimas pra
dėtas generalinio Lietuvos kon
sulo Niujorke A. Simučio sveiki
nimu ir jo perduotu Lietuvos at
stovo Vašingtone dr. St. Bačkio 
sveikinimu. Atsistojimu pagerb
ti TF darbuotojai. Pranešimus 
padarė: TF tarybos pirm. A. 
Vakselis, valdybos pirm. J. Gied
raitis, ižd. V. Kulpa, TF atsto
vybių pirmininkai, VLIKo valdy
bos vicepirm. L. Grinius. Nuo 
1984 m. sausio 1 iki gruodžio 31 
d. aukų JAV surinkta $85,901.57. 
Iš viso pajamų turėta $$292.- 
690,02, išlaidų — $134.570,46. 
1984 m. pabaigoje ižde buvo 
$158.119,56, Laisvės ižde — $250 - 
687,03. Išrinkta nauja Tautos 
fondo taryba ir valdyba. Tautos 
fondo tarybą dabar sudaro: pirm.
J. Valaitis, vicepirmininkai — A. 
Daunys ir L. Grinius, direkto
riai — J. Bobelis, J. Giedraitis, 
dr. A. Janačienė, V. Kulpa, A. 
Patamsis, E. Remėza, A Speraus- 
kas, A. Vakselis, dr. P. Vileišis,
K. Vilnis ir dr. J. Vytuvienė, lai
kinai sutikusi būti sekretore I. 
Banaitienė. Naują Tautos fondo 
valdybą sudarė pirm. Juozas 
Giedraitis, vicepirm. M. Norei- 
kienė, sekr. B. Lukoševičienė, 
ižd. V. Kulpa, finansų sekr. A. 
Katinienė, J. Vytuvienė — vajų 
reikalams, A. Staknienė — infor
macijai. Kontrolės komisiją su
darė A. Čampė, P. Ąžuolas ir L. 
Tamošaitis, finansų — V. Kulpa, 
P. Minkūnas, J. Bobelis.

Čikagietis kun. dr. V. Rimše
lis, lietuvių marijonų provin
cijolas, kilęs iš Vilniaus kraš
to, lankėsi Lenkijoje ir Suval
kų trikampyje, kur vedė rekolek
cijas lietuviams. Savo įspūdžius 
papasakojo gegužės 31 d. Jauni
mo centro kavinėje, pakviestas 
BALFo centro valdybos.

JAV žydų kongresas savo pra
nešime spaudai balandžio 2 d. 
apkaltino daug etninių grupių 
ir jų laikraščių, mesdamas še
šėlį ir į ALTos leidinį “Lithua
nia’s Jews and the Holocaust”, 
kurio autorius yra kun. dr. J. 
Prunskis. Pastarasis parašė laiš
ką JAV žydų kongresui, primin
damas, kad kaltinimai nėra tei
singi, nes medžiaga daugiausia 
buvo renkama iš pačių žydų šal
tinių, rastų jų bibliotekoje “Spė
rus” Čikagoje. Kad Lietuvos ko
munistų partijoje buvo didelis 
nuošimtis žydų ir kad jie daly
vavo sovietiniuose tardymuo
se pirmosios okupacijos metais, 
yra istorinis faktas, kurį savo 
atsiminimų knygoje “White 

į Nights” pripažino buvęs Izrae
lio premjeras M. Beginąs.

Australija
Antanina Binkevičiūtė-Gu- 

čiuvienė, buvusi Kauno radio
fono solistė ir dainavimo peda
gogė, balandžio 28 d. atšventė 
savo amžiaus aštuoniasdešimt
metį. Iš Adelaidės ji buvo pa
kviesta į seserėčios Gražinos 
Oswald ūkį Birdwoode, kur jos 
laukė 56 asmenys, o dvi moterys 
buvo atvykusios iš Sydnėjaus. 
Sukaktuvininkę sveikino: ALB 
krašto valdybos pirm. Vytautas 
Neverauskas, Adelaidės apylin
kės valdybos pirm. Jonas Sta- 
čiūnas, choro “Lituania” vado
vė Genovaitė Vasiliauskienė, 
Moterų organizacijos pirm. dr. 
Stasė Pacevičienė, “Vaidilos” 
teatro vardu kalbėjęs Vytautas 
Opulskis, Ona Baužienė ir Bro
nius Straukas. Raštu gautus svei
kinimus perskaitė Viktoras Rat
kevičius. Sukaktuvininkė vis 
dar dalyvauja lietuviškoje veik
loje, vertina koncertinius rengi
nius spaudoje.

VI-jo lietuvių jaunimo kongre
so lėšų telkimo komisijos pirm. 
Zigmas Jokūbaitis gegužės 5 d. 
iš Melburno buvo atvykęs Ade- 
laidėn ir padarė išsamų prane
šimą šiuo klausimu. Jo klausė
si tik keliolika pakviestų Ade
laidės lietuvių, nors aukų rinki
mas liečia visus. Australijos 
lietuviai būtiniems kongreso 
ruošos darbams turės sutelkti 
$70.000, kurių $10.000 reikės su
aukoti Adelaidės lietuviams. 
Netrukus į juos kreipsis Ade
laidėje sudarytas vietinis komi
tetas lėšoms telkti.

Australijos lietuvių jaunimo 
sąjunga gegužės 19 d. Melbur
ne surengė Romo Kalantos mir
ties už Lietuvos laisvę metinių 
minėjimą. Rytmetinei radijo va
landėlei vadovavo B. Prašmu- 
taitė, primindama šio jaunuo
lio skaudžią gyvybės auką ant 
tėvynės laisvės aukuro. Mišias 
atnašavo kun. dr. Pr. Dauknys. 
Tada visi susirinko didžiojoje 

Lietuvių namų salėje. įvadinį 
žodį tarė Australijos lietuvių 
jaunimo sąjungos pirm. R. Maka- 
revičiūtė. Australijos lietuvių 
fondo pirm. dr. K. Zdanius iš
kiliausio jaunuolio premiją įtei
kė Jonui Mašanauskui, kuris da
bar redaguoja lietuvių jaunimui 
skirtą laikraštėlį “Jaužinios”. 
Premijos laureatas yra baigęs 
universitetą, dirba dienraščio 
“The Sun” redakcijoje. Progra
mėlę atliko jaunieji deklama
toriai, dainininkai ir instrumen
talistai. Šokiais programėlėn 
įsijungė jaunųjų grupė “Malū
nėlis”, vadovaujama B. Karazi
jienės. J. Mašanauskas paruošė 
ir pats su dideliu būriu jauni
mo suvaidino “Romo Kalantos 
auką”.

Britanija
Savo penktąjį savaitgalį Bri

tanijos lietuvių jaunimo sąjun
ga surengė gegužės 3-6 d.d. Lie
tuvių sodyboje. Angliškai jis bu
vo pavadintas “LITEX V”. Sa
vaitgalis, pradėtas registracija 
ir susipažinimo vakaru, susilau
kė apie 40 merginų ir vaikinų. 
Programon buvo įjungta rytme
tinė gimnastika, sportas, lietu
vių kalbos pamokos. Gimnasti
kai vadovavo Audrilė Valterytė 
ir Regina Puodžiūnaitė, pamo
koms — neseniai iš Lietuvos at
važiavęs mokytojas Algis Švei
kauskas. Su dideliu dėmesiu 
buvo sutiktos svarstybos “San
tykiai su Lietuva”. Įvadą joms 
padarė Vidas Puodžiūnas, Ro
mas Kinka ir Vincas O’Brienas. 
Svarstybose dalyvavo beveik vi
si, ypač tie, kuriems teko apsi
lankyti tėvų žemėje. Dauguma 
pasisakė už ryšius su draugais, 
giminėmis, pasikeitimą laiškais 
ir susitikimais, nes tai yra nau
dinga abiem pusėm. Tačiau san
tykiai su “Tėviškės” draugija 
yra vengtini. J. Vilčinskas skai
tė paskaitą apie Lietuvos social
demokratų partiją, jos vaidme
nį mūsų krašto laisvės kovoje, 
dabartinius uždavinius. Paskai
ta buvo iliustruojama spaudos 
ištraukomis ir nuotraukomis. 
Antanas Stepanas, svečias iš 
Australijos, priklausantis ten 
1987 m. įvyksiančio VI-jo lietu
vių jaunimo kongreso rengėjų 
gretoms, papasakojo apie ruo
šos darbus, kvietė dalyvauti Bri
tanijos lietuvių jaunimą. Rūta 
Popikienė, atvykusį iš Derbio, 
parodė gražų margučių ir meniš
kų dirbinių iš kiaušinių keva
lų rinkinį. Ji taipgi buvo atsi
vežusi ir Lietuvos pašto ženk
lų rinkinį. Vakare buvo rodo
mas filmas “Prez. A. Smetona”. 
Gegužės 5, sekmadienį, Mišias 
atnašavo kun. A. Gėryba. Po jų 
įvyko metinis Britanijos lietu
vių jaunimo sąjungos narių su
sirinkimas. Savaitgalis baigtas 
gegužės 6, pirmadienį, jo apta
rimu, sportu, lietuvių kalbos 
pamoka.

DBLS centro valdyba parei
gomis pasiskirstė savo posėdyje 
gegužės 5 d.: J. Alkis — pirm., V. 
Dargis — I vicepirm. spaudai ir 
informacijai, E. Šova — II vice
pirm. organizaciniams ir kultū
riniams reikalams, A. Vilčins
kas — sekr. (jaunimas ir tauti
nis auklėjimas), B. Butrimas — 
ižd. (finansai ir renginiai), na
riai — S. Nenortas (teisiniai ir 
administraciniai reikalai), Z. 
Juras (politiniai ir socialiniai 
reikalai).

A. a. Jonas Galbuogis balan
džio 21 d. buvo rastas miręs sa
vo bute Nottinghame, sulaukęs 
74 metų amžiaus. Velionis buvo 
kilęs iš Jurbarko apylinkių, 
Britanijon atvykęs 1948 m. Bu
vo vedęs, turėjo JAV gyvenan
čią dukrą Vandą. Velionis ją 
aplankė prieš keletą metų, su
sipažino su vaikaičiais. Dukra 
į laidotuves negalėjo atvykti. 
Gedulines Mišias balandžio 30 
d. Šv. Barnabo katedroje atna
šavo kun. dr. S. Matulis, MIC, 
ir Šv. Patriko parapijos klebo
nas kun. P. Soaras. Palaidotas 
Welford Hill kapinėse. DBLS 
Nottinghamo skyriaus vardu at
sisveikino K. Bivainis, Lietuvių 
katalikų Bendrijos — kun. dr. S. 
Matulis, MIC.

Šveicarija
Žurnalas “L’Impact”, leidžia

mas prancūzų kalba Ženevoje, 
paskelbė J. H. Hoffmano straips
nį “Exiger la liberation des pays 
baltes” (“Reikalauti laisvės Bal
tijos šalims”). Autorius primena 
skaitytojams Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos turėtą nepriklausomy
bę po I D. karo, kurią palaužė 
Sovietų Sąjungos atnešta okupa
cija, pasiekta susitarimu su na
cių Trečiuoju Reichu. Tai liudi
ja, kad Baltijos kraštų įjungi
mas Sovietų Šąjungon buvo ne
teisėtas. Įjungimo nepripaži
no JAV ir jo nepripažįsta dabar
tinis prez. R. Reaganas.



Koncertuoja Toronto Maironio mokyklos mokslo metu pabaigtuvėse IRENA ČERŠKUV1ENĖ, ANDRIUS VAI
ČIŪNAS, RŪTA VALAITIENĖ, VAIDOTAS VAIČIŪNAS, PAULIUS VYTAS, ANDRIUS ČERŠKUS. Jie atliko 
vaikų dainų pynę iš plokštelės “Du gaideliai" Nuotr. R. Pranaičio

Redaguoja Rūta Girdauskaitė

Ruoškimės išvykai Baltijos jura
Šios laivo ekskursijos (lie

pos 25-31 d.) Baltijos jūra pa
grindinis tikslas yra iškelti ir 
reikalauti žmogaus bei tautos 
teisių visiems pavergtiems 
latviams, lietuviams ir estams, 
bet numatyta ir labai įvairi 
kultūrinė bei pramoginė pro
grama.

Išvažiavus iš Kopenhagos, 
kur rengiamas teismas Sov. Są
jungai, traukinys su miegamo
jo vietom važiuos į Stockhol- 
mą. Šiame traukinyje bus ir 
specialus vagonas, kuriame da
lyviai turės progos susipažinti, 
pabendrauti, padainuoti ir iš
kelti bendras viltis, kad vie
ną dieną mūsų tėvų šalys bus 
laisvos.

Per šią trijų dienų ekskur
siją keliausime arti visų tri
jų pavergtų Baltijos šalių. Yra 
suplanuotas tarptautinis estra
dinės ir liaudies muzikos va
karas, kuriame dalyvaus lietu
vės dainininkės — Violeta 
Štromienė ir Jolanta Vaičai
tytė. Violeta — tai žinoma dai
nininkė Lietuvoje, o Jolanta 
yra koncertavusi įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Jinai dai
nuos ne tik lietuviškas liau
dies dainas, bet ir angliškas, 
prancūziškas. Latviams atsto
vaus Gatis Puide iš Australi
jos ir vokalinis “Sol” ansamb
lis iš Bostono. Jie ne tik pa
ruoš savo programą, bet pri
tars ir kitiems dainininkams. 
Organizatoriai dar tikisi, kad 
Leila Miller, kuri praėjusią 
vasarą pabėgo iš Estijos, ga
lės dalyvauti šioje programo
je. 1982 m. ji buvo išrinkta Es
tijos estradininke.

Grįžtant į Stockholmą liepos 
29 d., bus ekumeninės pamal
dos, kuriose pasirodys tarp
tautinis baltiečių choras ir 
kiti muzikiniai vienetai.

Turbūt pats įspūdingiausias 
kultūrinis renginys bus tarp
tautinė paroda, kurioje daly
vaus visi baltiečiai. Daugiau 
kaip 60 lietuvių, latvių ir estų 
atliks programą. Prie Anglijos 
šokėjų prisidės vietinės gru
pės iš Stockholmo — “Kasaari” 
ir “Zibenitis”. Latviškas “Ko
libri” liaudies ansamblis iš 
Bostono irgi koncertuos. Tą 
patį vakarą, vadovaujant lat
viui poetui Juriui Kronbergui, 
bus tarptautinio PEN klubo 
literatūrinė vakaronė.

Čia dalyvaus žymūs poetai, 
dramaturgai ir žurnalistai, jų 
tarpe ir mūsų Tomas Venclo
va, kuris reiškiasi ne tik lite
ratūrinėje srityje, bet ir poli
tinėje. Venclova, vienas iš lie
tuvių Helsinkio žmogaus tei
sėms ginti grupės narių, skai
tys savo kūrybą. Laivas skam
bės baltiečių ir Skandinavijos 
poezijos garsais.

Po baigiamųjų programų ir 
įvairių vakaronių kelionės 
dalyviai turės progos vėl su
eiti ir aptarti kelionės reika

lus. Uždarymo pokylyje gros 
“Sol” ansamblis — bus progos 
pašokti valsus ir “rock and 
roll”.

Šiai kelionei reikia dar daug 
daugiau suinteresuotų daly
vių. Visi prašomi prisidėti 
prie šios retos politinės ir 
kultūrinės manifestacijos. 
Siųskite $100 JAV registraci
jos mokestį kaip galint grei
čiau Gintarui Grušui, 5559 Mo
dena Pl., Agoura, CA 91301,

Besiruošiant kelionei j Lietuva
Pagaliau žiema prabėgo, 

džiaugiamės sulaukę pavasa
rio. Jau pasiilgau saulėtų die
nų, laukiu vasaros. Nuspren
džiau, kad jau laikas rimtai 
pagalvoti apie vasaros atosto
gas. Aplankiau keletą kelio
nių biurų, pasiėmiau brošiū
ras ir pradėjau jas studijuo
ti. Aprašymai kiekvienos vie
tovės beveik visi vienodi, vi
si prižada, kad kelionė bus 
nepaprastai įspūdinga, vieš
butis geriausias, maistas ska
niausias, ir siūlo būtinai ne
praleisti progos aplankyti sve
timą šalį. Kiekvienos šalies 
aprašymai domino mane, bet 
nutariau, kad dar keletą die
nų teks apie tai pagalvoti.

Sekančią dieną, besikalbė
damas su tėvais, sužinojau, 
kad jie šiais metais nori ap
lankyti savo gimtąjį kraštą 
Lietuvą. Pajutau, kad mane 
irgi kažkas traukia pamatyti 
mano tėvelių kraštą. Daug me
tų jau prabėgo nuo to laiko 
kai aš lankiau lietuvišką mo
kyklą ir mokiausi Lietuvos 
istorijos, geografijos ir lite
ratūros. Gražią Lietuvos gam
tą Vilniuje, Kaune, Trakuose 
teko išvysti tik mokyklos va
dovėliuose arba skaidrėse 
per geografijos ir istorijos 
pamokas. Taip pat daug kal

Toronto atžalyniečiai savo metiniame koncerte Lietuvių namuose Nuotr. B. Tarvydo

USA arba BFPC c/o 1611 Con
necticut Ave., NW, suite 2, Wa
shington, D.C. 20009, USA.

Čia matyti daug latviškų pa
vardžių, bet kodėl tėra tik vie
na kita lietuviška pavardė? 
Juk šis reikalas liečia lietu
vius tiek pat, kiek ir latvius 
bei estus. Visi turėtų parodyti 
savo solidarumą ir prisidėti 
prie ruošos darbų ir dalyvauti 
ekskursijoje.

Rita Likanderytė

bėdavo mano tėvai bei sene
liai apie jų gyvenimą Lietu
voje.

Netrukus Lietuva man bus 
reali. Turėsiu progos pabend
rauti su Lietuvos jaunimu, pa
pasakoti jiems apie mūsų gy
venimą Kanadoje. Taip pat 
man bus gera proga sužinoti, 
kuo Lietuvos jaunimas domisi. 
Turėsiu aš jiems daug klau
simų, liečiančių įvairias sri
tis: kokią muziką Lietuvos jau
nimas mėgsta, kokie muziki
niai vienetai yra populiariau
si, ar jiems patinka dabarti
nė Vakarų pasaulio muzika, 
kas vyrauja literatūros pasau
lyje, kokias madas seka jauni
mas Lietuvoj, kur jie pralei
džia savo laisvalaikį?

Taip pat norėsiu paklausti 
apie politiką. Žinoma, jeigu 
jie sutiks apie tai kalbėti. Jei
gu mane paklaus apie mūsų gy
venimą. ar manimi jie tikės, 
kad sakau teisybę? Gal manys, 
kad noriu jiems sudaryti gra
žesnį vaizdą, negu jis iš tikrų
jų yra? Kur jie gauna informa
cijos apie mus?

Šie visi klausimai yra ma
no mintyse. Žinoma, besikal
bant su jais daug daugiau klau
simų bus iškelta, bet kai su
grįšiu, parašysiu savo kelio
nės įspūdžius. T. Viškė

Pagalba Suvalkų 
trikampio 

moksleivijai
Lenkijos lietuviai, susispie

tę Seinų — Punsko apylinkėse, 
amžius laikosi savo nedide
liuose ūkeliuose ir rūpinasi 
ūkį perduoti įpėdiniui, o ki
tus vaikus išmokslinti. Toli 
gražu ne visi tėvai pajėgūs 
padėti vaikams, kai tie turi 
išsikelti iš tėviškių — arčiau 
mokyklų. Gaunamos stipendi
jos neužtenka, kai reikia mies
te kambarį samdyti. Retes
niais atvejais truputį padeda 
iš užsienio giminės, labdarin
gos organizacijos. Padeda ir 
“Labdaros” draugija, pasitel
kusi rėmėjus. Dabar rėmėjų 
priešakyje iškilo Mykolas Ži
linskas (Berlyne), perdavęs 
“Labdaros” draugijai 5J3QQ kan. 
dol. vertės procentinių bonų, 
per ilgesnius metus nešančių 
aukštas palūkanas, kurios bus 
panaudotos lietuvių moksleivi
jai Lenkijoje — jų mokslo prie
monėms, knygoms ir pan.

“Labdaros” draugija labai 
nuoširdžiai dėkoja M. Žilins
kui už tokį kilnų darbą ir tiki
si toje akcijoje pasekėjų. Tai
pogi reiškiame padėką Vydū
no jaunimo fondui, tarpinin
kavusiam šiame reikale M. Ži
linskui. Nuoširdžiai dėkoja
me visiems iš viso plačiojo 
pasaulio mūsų darbo rėmė
jams.

“Labdaros” valdyba
Adresas: Jonas Glemžą, Con

ventrain 33, 7260 Calw-Hirsau, 
W. Germany. Banko konto: Lab
dara e. V. Landesgirokasse 
Stuttgart, Nr. 1185168 BLZ 
60050101.

• Jaunimas yra mūsų gyvenimo 
šaknys. Jos nudžius - išnyks ir vir
šūnės: garsiosios dainų šventės, 
didingos šokių šventės ir nebebus 
kam žodžio tarti dėl Lietuvos lais
vės. M. KRUPAVIČIUS

Ne veltui kovojo 
portizanoi

Lietuva, tėvyne mūsų, 
Tu didvyrių žemė ...

Šiais žodžiais prasideda mū
sų himnas, lyg primindamas 
mūsų partizanus, kurie, nieko 
negailėdami, nei laisvės, nei 
šeimos, nei pagaliau gyvybės, 
dėjo savo galvas, kovodami už 
tėvynės laisvę. Nors jų buvo ne
daug, bet visi turėjo viltį, kad 
su Dievo pagalba jie išvaduos 
savo gimtąjį kraštą, savo myli
mąją Lietuvą iš piktų priešų 
nagų. Dabar jie guli šaltuose 
kapuose.

Bet tebevargsta mūsų kraš
tas priešų vergijoje. Gal veltui 
jie kovojo, galvas dėjo? Gal jų 
didelė meilė, pastangos ne
apsimokėjo?

Netiesa! Jų kovos dvasia te
begyvuoja. Nors be ginklų, lie
tuviai visi dar ginasi nuo prie
šo, geidžia laisvės ir ją vieną 
dieną pasieks su savo slapta 
spauda, Dievo pagalba ir vilti
mi. Neveltui partizanai kovo
jo, nevėltuT galvas dėjo, nes 
jų ryžtas ir viltis tebegyvuo
ja kiekvieno lietuvio širdyje, 
kuris nori savo tėvynę išlais
vinti, kuris yra pasiryžęs steng
tis tarnauti Lietuvai, kad ji ne
būtų užmiršta. Todėl jis gerbia 
lietuvių kalbą ir visa, kas yra 
lietuviška, ir tai praktikuoja 
kada tik gali bei ragina kitus 
daryti taip pat. Tas žmogus tik
rai yra Lietuvos sūnus ar duk
ra, šiandieninis Lietuvos par
tizanas, kuris nepasiduoda ru
sų vergijai. Lina Mockutė

Toronto lietuvaites sceniniame šokyje, išreiškiančiame pagarbą žuvusioms Lietuvos didvyriams Nuotr. Vyt. Maco

Jaunas rankas — tėvynės gerovei
Laiškas nuo tremtinio-kalinio Juliaus Sasnausko iš Sibiro

Nuoširdžiai Tau dėkoju už 
Tavo kalėdinį laišką, kurį ga
vau vakar, už gražius ir gerus 
linkėjimus, už tokį linksmą at
viruką. Labai malonu, jog Tu 
prisiminei mane švenčių pro
ga. Kiekvieną kartą, skaityda
mas Tavo laiškus, negaliu atsi
džiaugti Tavo jaunatvišku en
tuziazmu, plačiu akiračiu, o 
ypač ta gražia, gyva lietuviš
ka dvasia. Tavo pavyzdys ska
tina ir mane pasitempti. Susve
timėjimo, abuojumo pavojus 
gresia netgi Lietuvoje gyve
nant, o juo labiau — svetima
me krašte.

Ankščiau esu parašęs Tau 
tris laiškus, bet supratau, kad 
nė vieno iš jų Tu negavai. Gal
būt šitą pasiseks “prastumti”. 
Per trejus metus tik vienas ma
no laiškas pasiekė Jungtines 
Valstijas, o likusieji (apie de
šimt) pražuvo Atlanto bangose. 
Taigi su paštu liūdnas vaizdas, 
nors, pavyzdžiui, ir į Braziliją, 
ir į Kanadą esu sėkmingai pa
siuntęs keletą laiškelių. Labai 
norėčiau, kad mudviem būtų 
galima reguliariai, be jokių 
kliūčių pasikeisti korespon
dencija, tatai juk būtų ne tik 
malonu, bet ir abipusiai nau
dinga. Deja, kol kas tokios ga
limybės nėra.

Kaip Tu atšventei Kalėdas ir 
Naujus metus? ... O aš gruo
džio mėn. “švenčiau” savo kla
jonių penktąsias metines, taigi 
jau daug vandens nutekėjo nuo 
tos dienos, kai išvedė iš na
mų. Už pusantrų metų tikiuosi 
vaikščioti Vilniaus gatvėmis, 
o dabar džiaugiuosi tuo, kad 
laiškai pasiekia, kad namiškai 
ir draugai kartas nuo karto ap
lanko.

Ši žiema — pati šalčiausia iš 
tų, kurias praleidau čia, Sibi
re. Vienu metu termometras 
rodė -50°C. Lauke tokiame šal
tyje ilgai neišbūsi, taigi sėdžiu 
tarp keturių sienų ir svajoju 
apie šiltesnius negu Sibiras 
kraštus. O kaip pas jus? Jungti
nėse Valstijose turbūt irgi bū
na šaltų žiemų?

Sakei, jog Tau patiko marški
nukai su užrašu “Pienburnis”, 
o aš štai nešioju rutulio fone

TAIKOS IR LAISVĖS RYŽTO 
RENGINIUOSE Skandinavijoje iš 
Kanados dalyvaus visa eilė asme
nų — jaunimo ir vyresniųjų. Kai 
kurie jau išskrido lėktuvais Euro
pon. Jie dalyvaus įvairiuose kur
suose Ispanijoje, Prancūzijoje ir 
vėliau atvyks į Kopenhagą b e i 
Stockholmą, kur vyks pagrindiniai 
baltiečių renginiai. Daugiausia 
dalyvių bus iš Europos. Ypač gau
siai dalyvaus latviai. 

stilizuotą Vytį ir užrašą — II 
Pasaulio lietuvių dienos. Apie 
savo kasdieninius darbus esu 
Tau rašęs ankstesniuose laiš
kuose. Sekantį kartą vėl trum
pai papasakosiu. Ir lauksiu 
naujienų iš Tavo padangės. Te
būna Tau šie nauji metai gra

Padėkite išlikti lietuviais!
MIELI PASAULIO LIETUVIAI,

Pasaulio lietuviško jauni
mo įgalioti jam atstovauti ir 
reikšti jo nuomonę visuome
nei, norėtume atkreipti Jūsų 
dėmesį į svarbų jaunimo rū
pestį, kuris buvo išreikštas 
V Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso atstovų. Mūsų rūpes
tis — lietuvybės išlaikymas 
išeivijoje, tad ir kartojame 
kongreso raginimą prisidėti 
prie LITUANISTIKOS KA
TEDROS steigimo Ilinojaus 
universitete Čikagoje.

Katedra pasižymi tuo, kad 
yra ne tik pastovus lituanis
tikos šaltinis viso pasaulio 
lietuviams, bet ir institucija 
ateities išeivijos lituanistų 
ugdymui. Lituanistikos kated
ra jau pradėjo savo mokslinį 
darbą 1984 m. rugsėjo mėnesį 
su pirmuoju jos vedėju prof. 
Bronium Vaškeliu ir pirmai
siais lituanistikos studentais, 
siekiančiais magistro bei dak
taro laipsnių. Katedros galu
tiniam įgyvendinimui reikalin
ga finansinė parama.

Iki šiol daugiau kaip 1200 
lietuvių iš įvairių pasaulio 
kraštų suaukojo apie 300,000 

lietuviškai kalbantiems

1985 
Stovykla 

Neringoje
jaunuoliams

(nuo 17 metų ir studijuojantiems)

Kur 134C, R.F.D. 4, West Brattleboro, VT 05301, USA 
(tel. 802-254-9819)

Kada Birželio 16-29
Kaina $80.00 JAV savaitei
Programa Krikščioniškumas, lietuviškumas, charakterio ugdymas. 

Pirmoje 1984 m. stovykloje per dvi savaites dainavom, pa
skaitų klausėm, diskutavom, iškylavom, tautodailės mokė
mės, vaizdajuostes projektavom ir filmavom, vaidinimus ren
gėm, sportavom, Vatikano radijui juostelių įkalbėjom, skaitėm 
lietuvių klasikų literatūrą, draugavom, valgėm ir miegojom!

Kreiptis smulkesnių informacijų
Neringa, ICC-RT 21, Putnam, CT 06260, USA
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žūs ir prasmingi. Sveikinu Ta
ve, linkiu kuo geriausios klo
ties, o ypač — kad niekuomet 
nepaliautum skyręs savo jau
ną širdį, jaunas rankas Tėvy
nės gerovei.

Su Dievu, Julius,
1985.01.3

dolerių ir JAV Lietuvių fon
das pridėjo 60,000 dolerių. Ka
dangi pagal lituanistikos ka
tedros įsteigimo sutartį dar 
turime surinkti apie 240,000 
dolerių, PLB valdyba ir PLB 
fondo taryba š. m. sausio 26-27 
d.d. savo posėdžiuose nutarė 
1985 metus skelbti Lituanis
tikos katedros metais ir kviesti 
visą lietuvių išeiviją bei jos 
organizacijas prisidėti prie 
šio vajaus įgyvendinimo iki 
šių metų galo.

PLJS valdyba, kuri jau daug 
metų skatina jaunimą tobulin
tis lituanistikos moksluose, 
kviečia visus jungtis į litua
nistikos katedros galutinio įgy
vendinimo lėšų vajų. Visos au
kos JAV-se ir Kanadojegali bū
ti nurašomos nuo mokesčių (IRS 
I. D. No. 36-3097269). Čekius ir 
testamentinius palikimus rašy
ti LITHUANIAN WORLD COM
MUNITY FOUNDATION var
du ir siųsti 5620 South Clare
mont Ave., Chicago, IL 60636, 
USA. Parodykite solidarumą 
jaunimui, pažymėdami, kad 
duodate auką jaunimui, norin
čiam išlaikyti savo lietuvybę 
ateityje. PLJS valdyba



Toronto “Atžalyno” tėvu komiteto pirmininkė J. VITKŪNIENĖ, apdova
nota metinio šokėjų koncerto proga Nuotr. B. Tarvydo

"Broliai lietuviai"

Nubaustas karys, sušaudęs lietuvius
Vakarų Vokietijos teismas 

balandžio 26 nuteisė 69-rių me
tų pensininką Kurtą Rahoize- 
rį (Rahhaeuser) trejus metus 
kalėti už aštuonių lietuvių su
šaudymą prieš 40 metų.

Waldshuto-Tiengeno teis
mas keletą savaičių nagrinė
jo buvusio Vermachto vyres
niojo leitenanto bylą ir pri
pažino jį kaltu dėl penkių su
šaudytųjų mirties. Prokuroras 
reikalavo nuteisti aštuone- 
riems metams, gynėjas — ištei
sinti. Prisiekusiųjų teismas 
paskyrė trejų metų bausmę.

Šis karo nusikaltimas prieš 
aštuonis lietuvius įvyko pas
kutinėmis Antrojo pasaulinio 
karo dienomis netoli Loer- 
racho, prie Šveicarijos sienos, 
pietinėje Badeno krašto da
lyje.

Nėra žinių, kas buvo tie ne
laimingi lietuviai: pabėgėliai 
ar darbams išvežti. Juos su
šaudė vietos “folkšturmo” jau
nuoliai, 16-17 metų “vervolfai” 
— nacių partizanai, kurie keti
no veikti užfrontėje, bet savo 
ketinimo neįvykdė. Sušaudy
tieji jiems padėjo įrengti 
įtvirtinimus Svarcvaldo pa
šlaitėje.

Teisiamasis karininkas teis
me atkakliai neigė savo atsa
komybę. Jis teisinosi, kad su
šaudytieji buvo pasmerkti mi- 
riop už plėšikavimą. Teismas 
šį jo pasiteisinimą atmetė kaip 
visiškai neįtikimą. Liudinin
kai ir nusikaltimo dalyviai 
parodė, kad jis tikrai vadova
vo penkių lietuvių sušaudy
mui. Kaip karininkas jis buvo 
saistomas įsakymų iš aukš
čiau, bet galėjo nusikaltimo 
nevykdyti. Aštuoni lietuviai 
buvo nekaltai sušaudyti tik 
dėl “vervolfų” baimės, kad jie 
neišduotų jų ir jų įtvirtinimų.

Prancūzų okupacinės zonos 
karo teismas 1950 m. karinin

INTERNATIONALJ SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūros

1985 METŲ KELIONĖS Į 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, įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius ("Presidentti Hotel” 
Helsinkyje), maistą, operos, teatro arba baleto bilietus, įvairias 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

ką Rahoizerį už aštuonių lie
tuvių sušaudymą buvo už akių 
nuteisęs miriop. Nuteistasis 
daugelį metų gyveno pasislė
pęs. Teismas dabar panaikino 
jo mirties nuosprendį, nes ne
buvo išnagrinėtos visos nusi
kaltimo aplinkybės. Skirda
mas bausmę, teismas atsižvel
gė į tuometines karo meto są
lygas, kai žmogaus gyvybė bu
vo mažai vertinama.

Nusikaltimą įvykdę vokie
čiai jaunuoliai tuojau po ka
ro buvo nuteisti ilgalaikėmis 
kalėjimo bausmėmis. Lmb.

• Nesiskundžiau ir nedejavau 
dėl savo likimo, tačiau kartą, kai 
buvau basas ir neturėjau lėšų ba
tams pirkti, pradėjau murmėti. 
Prislėgtas nuėjau į didelę mečetę 
Kufoje ir ten pamačiau vyrą be ko
ją. Tuomet dėkojau Dievui už tai, 
kad turėjau abi kojas, kurioms trū
ko tiktai apavo (Madi)

“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

KLM. JŪRA

UžgZostymai
Ak, didžiai pamėgome įvai

rius “užglostymus”, jog nebū
tų pažeminta mūsų “tautinė 
garbė”. Gindami savo tautinę 
garbę, kūrėme ir tebekuriame 
organizacijas, sąjūdžius, bend
ruomenes, spaudą, lietuvių 
veikimo centrus, parapijas .. .

Visa tai būtų labai gražu, 
jeigu antroje medalio pusė
je netvyrotų kai kuriais atve
jais keršto, pavydo ir įžeistos 
savimeilės nuosėdos. O blo
giausia yra tai, kad kartais 
dengiame ir slepiame nešva
rius marškinius. Ką gi, išsi
skalbsime sugrįžę į tėvynę! 
Dabar? Na, dabar... nepik
tinkime svetimųjų! Nežemin
kime lietuvio vardo! O jeigu 
“tas lietuvis” elgiasi žemiau 
hotentoto ar bet kurio kito 
miškinio gyventojo, tylime. 
Šitokiu būdu drumzlelės ir 
nešvarumėliai plūduriuoja — 
visada paviršiuje — ciniška 
šypsenėle pasipuošę ir lipa 
visiems ant nuospaudų . . .

Slepiame. Dengiame. Už- 
glostome. ..

— Tik susimildamas to ne
kelk viešumon! Pažeminsi lie
tuvio vardą ...

Ir tylime! Dar gi susitikę gat
vėje šitokius “bušmanus”, sal- 
džiarūkščiai jiems šypsomės, 
spaudžiame dešinę ...

O susirinkimuose, minėji
muose, pagerbimuose, šitie 
lietuviški abisinai krioši pir
mose eilėse, sakytum, didžiai 
nusipelnę tautos veteranai. 
Ir ką tu su jais! Jaučiasi nepa
liečiami ir nepasiekiami.

Norėtųsi klausti, šaukti, tei
rautis:

— Kas atitaisys skriaudas ir 
užgydys žaizdas savųjų atver
tas? Kas nuplaus tą purvą ir 
šmeižtus, kuriais buvo apdrėb
ti tylūs neprotestuojantieji, 
nieku nenusikaltę taip pat 
mūsų broliai lietuviai?

Nuolatos skaitome “LKB 
kronikoje”, kad ne okupan
to, ne pavergėjo letenos skau
džiai terioja, smaugia ir per
sekioja lietuvišką mokslei
viją, tikinčiųjų bendruome
nę, dvasininkus. Tai savieji 
išsigimėliai, kurių vardų ir 
veidų nedrįstame kalti prie 
gėdos stulpo!

Užglostome. Slepiame. Tai 
juk mūsų “broliai-Iietuviai”!

O Sniečkus, Niunka, Cvirka, 
Gedvilą, Paleckis... tai į am
žinybę nukeliavę “šventuolė
liai”! Jų pasibaisėtinus veiks
mus teįvertins istorija? Ne 
svetimųjų liežuviai plakė ir 
įdavinėjo tauriausius lietu
vius pavergėjui-atėjūnui, ku
ris pats tikrai nebūtų galėjęs 
išrankioti tūkstančius tauriau
sių pasišventėlių, dirbusių 
savo tautos broliams!

Ne rusai sudarinėjo sąrašus 
tremiamųjų į Sibirą! Sakome 
— žydai talkino rusams. Gali 
būti, bet mes užmirštame svar
biausią talkininką ir kaltinin
ką, kuris mus įdavinėjo rau
doniesiems, kuris terorizavo 
rašytojus dalyvauti “revoliu
cinių dainų konkursuose”, 
net klastojo parašus po sve
timais kūriniais, vertė muzi

Simple elegance...by Finnish design 

kus kurti raudoniesiems kan
tatas, terorizavo ir vertė mo- 
kytojus-švietėjus mokyklose 
skleisti ne tik komunistinę 
propagandą, bet ir prievarta 
jaunose sielose diegti bedie
vybę (tas visu uolumu daroma 
iki šiandien!). Visa tai darė, 
daro ir darys ne svetimieji, 
bet savieji “broliai lietuviai”! 
Sakome: tegu istorijos teis
mas juos vertina ir teisia. Tuo 
jų nepabauginsi!

Partizanai
Visi gerai žinome, kad par

tizaninių kovų metu žiauriau
siai prieš savuosius kovojo ir 
savuosius įdavinėjo rusų vado
vaujamos stribų gaujos! Juk 
tai savieji brolžudžiai! Tau
tinės atmatos. Išsigimėliai 
okupanto ir pavergėjo tarny
boje. Pagal V. Kudirką, išda
vę idealizmą ir tėvynės mei
lę “už trupinį aukso, gardaus 
valgio šaukštą!”

Kaip tie tūkstančiai nekal
tųjų palaidotų Sibiro taigose, 
taip ir daugelis kitų tūkstan
čių, žuvusių nuo lietuviškų 
stribų rankos, yra dažnais at
vejais aukos savųjų keršto, 
pavydo, pagiežos ir įgimto po
mėgio kam nors įkąsti!

Pastebėtina, kad mažiausia 
pasalūniško kramtymosi pa
stebėta pas gydytojus ir viso
kio rango švietėjus, bent se
nesniais laikais!

Tremtyje
Pasitraukimas iš Lietuvos, 

bėgimas nuo atvilnijančio ma
ro dažnais atvejais buvo pa
grįstas ne tiek okupanto, kiek 
savųjų “brolių lietuvių” bai
me. Rusai naikino ir žiauriau
siai žudė bei trėmė savųjų 
įskųstus; naciai gaudė, kan
kino, žudė ir trėmė į baisiuo
sius konclagerius — visada ne
kaltuosius — irgi savųjų įduo
tus.

Tremtis visus sulygino ir 
suvedė prie bendro sriubos ka
tilo, prie BALFo ir UNRROS 
duodamo badmirio davinio. 
Nepaisydami tremties vargų 
ir badmirio būklės, išsekę ir 
suvargę, bet idealizmu ir sa
vo tautine meile liepsnodami, 
visi metėmės į kūrybinį, švie
timo ir kultūros darbą,

Atrodė, kad ... tos amžiais 
mums trukusios VIENYBĖS 
čia tikrai ilgam užteks! Kur 
tau: vieni išblyškę, entuziaz
mu degdami kūrė kultūrines 
vertybes, mokslino, švietė per 
gaisrus ir granatų lietų išgel
bėtą tautinį žiedą, kiti, kup
rinėmis apsikrovę, spekuliavo, 
tuko, krovėsi žemiškas verty
bes, kad atsiradus emigraci
nėms galimybėms, visus ratus 
riebiai pasitepdami pirmai
siais išdardėtų į tolimas ša
lis...

Ir čia visu brutaliu nuogu
mu pasireiškė mūsų lietuviška 
“broliška” vienybė: Per 40.000 
įskundimų emigracinei įstai
gai! Ir čia ne svetimieji mus 
persekiojo ir skundė, ne! Vie
ni buvo kaltinami prosovie
tiniais, kiti pronaciniais ko
laborantais, kad jie iškristų 
iš emigracinės kvotos ir tuo 
būdų rastųsi labiau užtikrin
ta galimybė įskundėjui emi-
gruoti! Daugelis tų skundų 
nepasiekė tikslo, bet didelė 
jų dalis žiauriai pakenkė 
įskųstiesiems — jų emigraci
nės bylos buvo palaidotos.

Lietuviška sąžinė
Ar manote, kad atsibudo, 

kad sukrebždėjo “lietuviška 
sąžinė” tų dvasios ir kūno ver
teivų, atsidūrusių išeivijoje? 
Anaiptol! Į viską numoję ran
ka, skubėjo krauti medžiagi
nes vertybes. Jie užmiršo BAL- 
Fą, tautinius fondus, Sibiro 
tremtinius, visokią šalpą ir 
net lietuvišką spaudą. Gob
šumo demonas juos tiek paver
gė, kad net savo priaugančios 
kartos, savo ainių nepamokė 
protėvių kalbos; savo pavar
des sudarkė, iškraipė, suho- 
tentotino ... Išvirto kuo tik 
nori, bet tikrai nebe lietu
viais! Dabar ... kai jie pavar
go, paseno ir jau suuodžia 
graudulinės kvapą . .. deda
si “nusipelniusiais”, kad bent 
padoresnio nekrologo susi
lauktų, kad ir numiręs pasi
vartytų pagarbos bei atjauti
mo patalėliuose ...

Nemėgink tokiems priminti 
sąžinės balso! Jie jaučiasi 
švarūs, teisūs, nieko nenu- 
skriaudę, niekam NEĮKANDĘ 
ir pasiruošę ilsėtis Viešpa
ties ramybėje!

Šoko jauniai, studentai ir veteranai
Sukaktuvinis “Gyvataro" vakaras

KAZYS MILERIS

Trisdešimt penkerių metų 
savo veiklos sukaktį Hamil
tono “Gyvataras” atšventė su 
didele iškilme Jaunimo cent
re. Gegužės 11 d. vakarą į sa
lę rinkosi pasipuošę žmonės, 
bėginėjo jau programai apsi
rengę gyvatariečiai. Salė bu
vo pilna. Matėsi daug veidų iš 
Toronto, St. Catharines ir ki
tų vietovių. Vakaras prasidėjo 
menine programa. Jos praneši
nėti išėjo ilgus metus buvusi 
“Gyvataro” pranešinėtoja ir šo
kėja L. Verbickaitė-Sawitz. 
Pasirodė visos trys taut, šo
kių grupės: vaikų, jaunių ir 
studentų, o priedo — veteranų 
ir vad. Europos grupė, kuri 
prieš 17 metų buvo nuvykus į 
Prancūziją atstovauti Kanadai 
Montrejeau mieste surengta
me tautų festivalyje. Iš viso 
šio vakaro programoje daly
vavo per 100 šokėjų.

Programa prasidėjo Sukti
niu. Jį pradėjo šokti pati ma
žiausia “Gyvataro” pora. Prie 
jų greit jungėsi ir kiti šokė
jai bei kitos šokėjų grupės. 
Taip jie salėje greit pripildė 
visą jiems skirtą aikštelę. Pas
kui atskirus šokius atliko at
skiros grupės. Vaikų grupė dar 
pašoko Voveraitę ir Pasėjau 
kanapę. Mažieji šoko labai su
sikaupę, vienas kitą pataisy
dami, iš susijaudinimo pamir
šę vadovės įsakymą šypsotis ir 
karts nuo karto pasitikrinda
mi, ar mama, ten sėdinti prie 
stalo, juos mato.

Jauniai šoko Gyvataro šokį 
kartu su studentais ir vieni
— Tabalą bei Jaunystės šokį. 
Jų šokiai jau sudėtingesnių 
figūrų ir greitesnio tempo. 
Jie šoko jau gerai pagaudami 
muzikos ritmą ir paisydami 
choreografinio atlikimo. Ši
tokio amžiaus šokiui suporuo
ti berniukai dar nejaučia, kad 
jie turi vesti ir vadovauti sa
vo šokėjai. Tas šokančios po
ros ryšys nelabai matomas. Jie 
daugiau susirūpinę atlikimu 
vien tik savo figūrų ir nesle
piamai užpyksta, kai toji jį su
maišo.

Studentų grupei, kuri yra 
jau tikroji “Gyvataro” atsto
vė, teko pašokti daugiau šo
kių. Jie atskirai dar šoko Jon
kelį, Subatėlę, Čigonėlį, Var- 
kijietį, o vienos mergaitės — 
tą lyrinį ir grakštų mūsiškių 
dažnai per vestuves šokamą 
Sadutę. Studentai, jau perėję 
kelerių metų “Gyvataro” mo
kyklą ir G. Breichmanienės 
treniruotę, visi šoko su dide
liu įsijautimu ir artistine iš
raiška. Jų kojos jau gerai spy
ruokliuojančios, ir su orkest
rėlio ritmu vyrukai grakščiai 
suko savo šokėjas.

Publika buvo sužavėta vete
ranų šokėjų (europinės gru
pės) pasirodymu. Jos šokėjai
— jau subrendę ir su prade
dančiom žilti galvom, profe
sionalai, sukūrę savo šeimas 
ir jau turintys “Gyvatare” šo
kančius savo vaikus. Šoko jie 
Audėjėlę. Jei ir trūko jiems 
dabar kiek kvapo, bet dar ne
trūko tempo ir gerai suderin
tų judesių harmonijos. Čia jie 
vėl įrodė, kad yra buvę patys 
geriausi ir dar nepraradę ge
rų šokėjų įgūdžio. Žmonės juos 
palydėjo gausiais plojimais.

Paskutinį šokį Malūną šoko 
visos grupės. Tas malūnas sa
lės vidury pradėjo suktis su 
mažaisiais, ir juos vis supo 
ir supo vis aukštesnių ir aukš

tesnių šokėjų rateliai. Paga
liau visa aikštelė prisipildė 
besisukančio didelio marga
spalvio malūno. Ir jau čia bu
vo išlietas paskutinis prakai
tas.

Po meninės programos buvo 
trumpa oficialioji dalis. Pir
miausia buvo suminėti taut, 
šokių muzikantai, kurių šį sy
kį buvo trys — K. Deksnys, il
gametis “Gyvataro” akordeo
nistas, ir šiam vakarui talki
nę M. Tarvydas ir A. Vaičiū
nas. Iškviestos “Gyvataro” gru
pių vadovės, kurioms buvo 
įteiktos gėlės bei dovanos: vai
kų grupės — Vidai Beniušie
nei, jaunių — Jolantai Jokū- 
bynaitei, veteranų — Irenai 
Jokūbynienei, studentų ir vi
sų jų vadovei — Genovaitei 
Breichmanienei.

Sukaktuvininką “Gyvatarą” 
bei jo vadovę pirmiausia pa
sveikinti išėjo KLB Hamilto
no apyl. pirm. B. Mačys, anks
čiau taip pat buvęs ir tėvų ko
miteto pirmininku. E. Kuda
bienė nuo “Aukuro” atnešė 
gražių gėlių ir dovaną. Svei
kino KLB krašto tarybos pirm, 
adv. A. Pacevičius, pranešda
mas ir gerą žinią, kad VIII taut, 
šokių šventė galbūt įvyksianti 
Kanadoje. Toronto “Gintaro” 
taut, šokių vadovė R. Karasie- 
jienė irgi sveikino “Gyvatarą”, 
įteikdama gėlių bei dovanėlę 
vadovei G. Breichmanienei, jai 
padėkodama už nuoširdų 
bendradarbiavimą. Toronto 
“Atžalynui” atstovavo V. Dau
ginis. “Širvintos” tunto skau- 
tukės su jom dirbusiai G. 
Breichmanienei taip pat įtei
kė gėlių ir pasveikino. Gėlių 
įteikė ir Vyt. Mačikūno stalo 
kolektyvas. Paskutinį žodį se
nųjų ir naujųjų gyvatariečių 
vardu tarė dr. V. Kvedaras. Jis 
irgi dėkojo “Gyvataro”, vado
vei G. Breichmanienei už pasi
šventimą ir ištvermę, prisimi
nė tų šokėjų tėvelius, kurie 
kantriai vežioja savo jaunąjį 
prieauglį į repeticijas.

Gardžią vakarienę svečiams 
paruošė žinoma Toronto kuli
narėj. Bubulienė.

Kanados lietuvių dienos
Š. m. spalio 11-13 dienomis 

Torontas ruošiasi 30-osioms 
Kanados lietuvių dienoms, o 
birželio 21-29 vyks tradicinis 
Karavanas. Šių renginių pasi
sekimas priklauso nuo dirban
čiųjų žmonių pasiruošimo, dė
mesio ir rūpesčio.

Gegužės 16 d. įvykusiame 
KLB apylinkės v-bos posėdyje 
buvo aptarti šie skubiai artė- 
jantieji renginiai. Didesniems 
pasirodymams visuomet reika
linga didesnė dirbančiųjų tal
ka. Todėl birželio 4 d. 7.30 v.v., 
Lietuvių namuose, šaukiamas 
naujai išrinktosios tarybos 
narių ir organizacijų atstovų 
posėdis — pasitarimas. Valdy
ba tikisi didesnio dėmesio ir 
talkos planuojamiems dar
bams atlikti.

Lietuvių dienoms rengti ko
mitetas dar nėra sudarytas. 
Veikia tik KLB v-bos nariai, 
pasiskirstę darbais: pirm. A. 
Vaičiūnas rūpinasi visais L. 
Dienų reikalais ir patalpomis, 
V. Kulnys — paroda, informa
ciniu leidiniu ir svečių priėmi
mu, L. Girinis-Norvaiša — me
ninių grupių programų koordi
navimu, Kęstutis Raudys — 
svetimkalbe spauda, informa
cija ir paroda, Budnikas — ry- 

Iškilmingai vakarienei bai
giantis, scenoje pasirodė G. 
Breichmanienė. Ji savo kalbo
je prisiminė prel. J. Tadaraus- 
ką, dabartinį AV par. kleboną 
kun. J. Liaubą, Kanados “Folk 
Arts Council" direktorių L. 
Kossarą, Kanados liet, fondą, 
"Talkos” bankelį, lietuvišką 
spaudą ir savo padėjėjas. Su
jaudinta visiems nuoširdžiai 
padėkojo. Sveikinimo žodį ta
rė ir Hamiltono “Folk Arts 
Council” pirm. D. Banting. “Il
giausiais metais” buvo ir baig
ta sukaktuvinė iškilmė.

Šia proga G. Breichmanie
nė susilaukė daug sveikini
mų — laiškų ir telegramų iš 
lietuviškųjų institucijų, sa
vo bendradarbių bei pažįsta
mų. Laišku pasveikino gen. 
Lietuvos konsulas Kanadai dr. 
J. Žmuidzinas, Kanados “Folk 
Arts Council” direktorius L. 
Kossar, KLB kultūros komisi
ja (R. Kurienė), Liet, tautinių 
šokių institutas (G. Gobienė), 
KLB St. Catharines apylinkės 
v-ba (S. Šetkus). Australijos 
Liet. Bendruomenė (V. Baltu
tis) rašė: “Australijos lietu
viai ir šiandien prisimena jū
sų viešnagę bei koncertus Aus
tralijoj, kurie paliko nepa
mirštamus lietuviškų taut, šo
kių momentus”. Sveikinimų 
laiškus atsiuntė Niujorko taut, 
šokių ansamblis “Tryptinis”, 
vad. J. Matulaitienės, Los An
geles “Spindulys” su vadovė
mis O. Razutiene ir D. Var
niene, Čikagos “Grandis” su 
vad. I. Smieliauskiene. Svei
kino Hamiltono mergaičių 
choras “Aidas” (J. Pleinys), 
dailininkai A. A. Tamošaičiai 
iš Kingstono, Ont., buv. Vil
niaus universiteto lektorė ir 
G. Breichmanienės taut, šokių 
mokytoja M. Baronaitė-Grėb- 
liūnienė iš Australijos.

Dalyvavusių buvo apie 350 
— tiek, kiek salė galėjo sutal
pinti. O norinčių dalyvauti 
buvo daug daugiau. Sukakčiai 
ruošti buvo sudarytas komite
tas, susidedantis iš dešimties 
žmonių, kurie savo užduotį 
gerai atliko.

šiais su jaunimu ir Karavano 
ruoša, D. Garbaliauskienė — 
literatūros vakaru, kun. Staš- 
kus — L. Dienų pamaldomis vi
sose liet, šventovėse, M. Ab
romaitis — svečių priėmimo 
organizavimu.

Lietuvių dienų meninei pro
gramai sudaryta komisija: S. 
Žiemelytė, D. Deksnytė, D. Vis- 
kontienė, L. Pacevičienė, J. 
Karasiejus, J. Govėdas.

* L. Girinis

Lietuvių dienų 
leidinys

Pagal nusistovėjusią tradi
ciją, Kanados lietuvių dienų 
proga spausdinamas ir atitin
kamas leidinys. Jis pasirodys 
ir šiais metais. Rengėjų suda
rytoji komisija yra pasiskirs
čiusi darbais, telkia medžiagą 
ir ją ruošia spaudai. Dalis me
džiagos jau gauta, kita dalis 
dar rašoma pakviestų bendra
darbių. Pagal numatytą planą, 
leidinys turi apimti lietuvių 
veiklą ne tiktai Toronte, bet 
ir visoje Kanadoje. Lietuvių 
dienos šiemet įvyks Toronte, 
bet bus visos Kanados lietu
vių renginys. Skelbimus leidi
niui renka St. Dargis. Inf.
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TAUTINĖS

JĄV LB kultūros tarybos surengtoje premijų įteikimo šventėje Klivlande 1985. V. 11 premijų gavėjai ir įteikėjai. 
Pirmoje eilėje iš kairės: J. Kapočius, M. Lenkauskienė, dr. J. Girnius, dr. E. Vaišnienė, E. Meilus, L Bublienė, 
dr. A. Butkus; antroje eilėje: A. Markelis, D. Lapinskas, V. Mariūnas, J. Stempužis, P. Kilius, kun. G. Kijauskas, 
SJ, dr. R. Kašuba Nuotr. V. Bacevičiaus

Penktoji premijų šventė

Tiriamos lietuviškumas išeivijoje
Rengiama tautinės sąmonės išlaikymo išeivijoje mokslinė konferencija

J. ŠLAJUS

PLB valdybos švietimo ir 
tautinio auklėjimo komisija, 
pirmininkaujama Birutės Ja
saitienės, ilgą laiką iš anks
to planavusi, nutarė š. m. lap
kričio 23 ir 24 d.d. Jaunimo 
centre Čikagoje surengti pla
tesnio masto “Tautinės sąmo
nės išlaikymo išeivijoje moks
linę konferenciją”. Konferen
cijai rengti buvo sudarytas 
akademinis darbo komitetas: 
pirm. Bronius Juodelis, sekr. 
Vilija Kerelytė, anketos ko
ordinatorius kun. dr. Kęstu
tis Trimakas, PLB valdybos 
vykdom, vicepirm. prof. dr. 
Tomas Remeikis, PLB valdy
bos vicepirm. švietimo-auk- 
lėjimo reikalams Birutė Ja
saitienė, JAV LB švietimo ta
rybos pirm. Jonas Kavaliū
nas, Kanados LB švietimo ko
misijos pirm. Vytautas Bire- 
ta, lituanistikos katedros ve
dėjas prof. dr. Bronius Vaš
kelis, Pedagoginio lituanis
tikos instituto rektorius prof, 
dr. Jonas Račkauskas.

Gegužės 2 d. vakarą komiteto 
pirm. Br. Juodelis į PLB būs
tinę Čikagoje pakvietė spau
dos bendradarbius. Informa
ciniame posėdyje dalyvavę tai 
konferencijai rengti komiteto 
nariai padarė pranešimus ir 
supažindino su konferencijos 
programa.

Mokslinės konferencijos 
programa yra suskirstyta j ke
turias dalis:

L Tautinė sąmonė dabarti
niame išeivijos veide. Anke
tos duomenų analizė ir išva
dos — kun. dr. Kęstutis Tri
makas, komisijos pirm. Narės: 
dr. Dalia Katiliūtė-Boydstun 
ir dr. Jolita Kisieliūtė-Naru- 
tienė. Moderatorius — prof. dr. 
T. Remeikis.

II. Tautinis identitetas so

PLB valdybos iniciatyva Čikagoje 1985 m. lapkričio 23-24 d.d. rengiama 
mokslinė konferencija, kuri nagrinės tautinės sąmonės išlaikymą išei
vijoje. Šioje nuotraukoje — rengėjų komitetas. Iš kairės: sekr. V. KERE
LYTĖ, pirm. BR. JUODELIS, PLB valdybos vicepirm. švietimo reikalams 
B. JASAITIENĖ, Pedagoginio lituanistikos instituto rektorius prof, 
dr. J. RAČKAUSKAS, anketos koordinatorius kun. dr. K. TRIMAKAS, 
PLB vykdomasis vicepirmininkas prof. dr. T. REMEIKIS. Trūksta JAV 
LB švietimo tarybos pirm. J. KAVALIŪNO, KLB švietimo komisijos 
pirm. V. BIRETOS, lituanistikos katedros vedėjo prof. dr. BR. VAŠKELIO. 
Jie visi rūpinasi konferencijos organizavimu Nuotr. J. Tamulaičio

cialinių mokslų šviesoje, a. 
Tautinio identiteto vystyma
sis psichologijos teorijų švie
soje — dr. Rimas Petrauskas; 
b. Akultūrizacijos teorija ir 
vėliausi tyrinėjimų duomenys
— prof. dr. Vyt. Černius; c. Sa
vimonės vystymasis ir tautiš
kumas — prof. dr. Ina Užgirie- 
nė; d. Tautinių mažumų identi
teto ribų išlaikymas — prof, 
dr. Liucija Baškauskaitė. Mo- 
deratorė — prof. dr. Ina Užgi- 
rienė.

III. Tautinio sąmoningumo 
ugdymas išeivijoje. A. Litua
nistinio švietimo ir tautinio 
auklėjimo padėtis mokykloje 
ir organizacijoje: a. Jungti
nėse Amerikos Valstybėse — 
Jonas Kavaliūnas, JAV LB 
švietimo tarybos pirm.; b. Ka
nados — Vytautas Bireta, Ka
nados LB švietimo komisijos 
pirm.; c. Australijos — Jani
na Vabolienė, Australijos LB 
švietimo komisijos pirm.; d. 
Pietų Amerika — Jūratė Stat- 
kutė-de Rosales; e. Vokieti
jos ir Anglijos — Andrius Šmi
tas, Vasario 16 gimnazijos di
rektorius. B. Tautinis sąmo
ningumas palyginamoje per
spektyvoje — Elena Bradūnai- 
tė-Aglinskienė. Moderatorius
— Bronius Juodelis.

IV. Modernūs metodai ir 
priemonės tautiniame išei
vijos auklėjime. A. Motyva
cija tautiniam auklėjimui iš
eivijoje — dr. Dalia Katiliū
tė-Boydstun. B. Metodai ir 
priemonės tautinio auklėji
mo institucijose: a. lituanis
tinėje mokykloje: priešmokyk
linis — Danutė Dirvonienė, 
pradžios mokyklos — Ramunė 
Račkauskienė, aukštesniojo
je — Danutė Bindokienė. b. 
Organizacijoje: ateitininkų,
skautų ir kitų — kun. Antanas 
Saulaitis; c. Šeimoje — Irena 
Polikaitienė ir Rūta Ūdrienė. 

Moderatorius — prof. dr. Jo
nas Račkauskas.

Konferencijos darbų išva
dose numatyta moderatorių 
paruoštų rekomendacijų pri
ėmimas. Finansinė šios kon
ferencijos atsakomybė tenka 
PLB švietimo ir tautinio auk
lėjimo komisijai bei PLB iž
dui.

Į konferenciją kvies švieti
mo institucijų vadovus ir mo
kytojus, jaunimo organizacijų 
vadovus, švietimo institucijų 
tėvų komiteto narius bei tau
tinio auklėjimo darbuotojus, 
kultūrininkus, visuomeninin
kus.

Vienas reikšmingiausių tos 
konferencijos darbų bus pla
čios apimties anketa, apie ku
rią išsamiai papasakojo tame 
posėdyje dalyvavęs kun. Tri
makas. Jis nori ją vadinti 1985 
m. pasaulio lietuvių anketa, 
nes tokio masto, tokio dydžio 
anketos lietuvių istorijoj nė
ra girdėjęs. Paminėtina, jog 
tos anketos autorius yra ge
ras šios srities žinovas. Tokį 
panašų apžvalginį darbą su 
skaitytuvo pagalba yra atli
kęs apie išeivijos lietuvių jau
nimo dabartį bei ateitį, gvil
denęs tai su jaunimu Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese. Jo 
darbo rezultatai gerai buvo 
įvertinti “Pasaulio lietuvio” 
ir “Aidų” žurnaluose.

Anketa bus siunčiama į lie
tuvių gyvenamus kraštus 
lietuvių, anglų, vokiečių, is
panų ir portugalų kalbomis lie
tuvių kilmės lietuviams. Ji tu
rės 57 klausimus su poskyriais. 
Bus atspausdinta ir išsiunti
nėta daugiau kaip 10,000 anke
tų. Kun. dr. Trimakas prie šio 
darbo esąs jau sugaišęs dau
giau kaip 100 valandų. Dar 
daugiau sugaišties bus anke
tom sugrįžus, jas klasifikuo
jant. Duomenų analizė įgalins 
sudaryti 3-4 kartų vaizdą, ku
riame atsispindės nutautėjimo 
eiga ir pasekmės. Taipgi bus 
matyti kas darytina, norint 
išlikti lietuviais už dešimt
mečio ar daugiau.

Anketa apims lietuvių kil
mės asmenis už dabartinės 
Lietuvos ribų. Jos bus išdalin
tos nuo 15 metų iki vyriausio 
amžiaus JAV-bių, Vokietijos, 
Anglijos, Australijos, Pietų 
Amerikos ir kitų kraštų lietu
vių kilmės žmonėms.

Numatyta ir antroji dalis 
anketos, liečianti padėtį li
tuanistinėse mokyklose. Bus 
platinama tik JAV-se ir Kana
doje. O kad šis užmojis gerai 
pasisektų, komitetas prašo ga
vusius anketas, kurios netru
kus bus išsiuntinėtos, paau
koti trumpą laiką joms užpil
dyti ir grąžinti.

Konferencija, dėl kurios ko
mitetas intensyviai dirba jau 
ištisus metus, vadinama profe
sine konferencija. Ja siekia
ma ilgesnio tautinės sąmonės 
išsilaikymo už pavergtos tau
tos ribų.

Atsiųsta paminėti
TĖVYNĖS SARGAS, 1985 m. 1 

(60) nr. Redaguoja Algirdas J. Ka- 
sulaitis, administruoja Adomas 
Viliušis (4050 S. Campbell, Chi
cago, IL 60632, USA), leidžia Po
piežiaus Leono XIII literatūros 
fondas. Numerio kaina — $4.00 
JAV.

TORONTO “GINTARAS” 1955- 
1985. Išleido “Gintaro” 30-čio su
kakties komitetas, redagavo Vita
lius Matulaitis, surinko “Tėviškės 
žiburiai”, atspaude “Time Press 
Litho Ltd.” Torontas, 1985 m., 76 psl.

TRUPINĖLIAI, Otavos šešta
dieninės mokyklos metinis leidi
nys 1 (11) 1984-1985. Redakcija ir 
administracija: mokyt. Alė Paške- 
vičienė (659 Alesther St., Ottawa, 
Ont. K1K 1H8, Canada).

BALYS GAJDŽIŪNAS

JAV Lietuvių Bendruome
nės kultūros taryba, pirminin
kaujama jaunos ir energin
gos visuomenininkės Ingridos 
Bublienės, bebaigiančios ant
rą veiklos kadenciją, mūsų kul
tūrinį gyvenimą judina skiria
mų premijų gausa. Premija ra
šytojams, dailininkams, muzi
kams, kultūrininkams, lietu
viškų radijo valandų vedė
jams. Atsimenant, kad premi
jų yra ir iš kitų šaltinių, kai 
kas ima kalbėti, kad jų net per 
daug. O Klivlande, Čiurlionio 
ansamblio sukakties koncerte 
kalbėjusi Toronto “Volungės” 
choro vadovė D. Skrinskaitė- 
Viskontienė užsiminė, o kodėl 
užmirštami chorų vadovai? Aš 
pats dar pridėčiau, o kodėl 
neatsimenami ir tautinių šo
kių vadovai, jei jau atsimena
mi mažiau tautiniam darbui 
laiką aukojantieji? Taigi pre
mijų ne per daug. Anot Bronio 
Railos, jų reikia dar daugiau. 
Gal tik daugiau skatinančių, 
o ne už senus nuopelnus dali
nančių.

Gegužės 11 d. Klivlande bu
vo surengta penktoji tokių pre
mijų šventė. Ji Klivlande įvy
ko antrą kartą. Kitus kartus 
jos buvo Niujorke, Detroite ir 
Čikagoje. Bet tik Klivlandas 
sutraukė per 400 klausytojų. 
Kitur jų buvo žymiai mažiau, 
net ir tokioje Čikagoje, kuri 
skaičiumi didžiuojasi esanti 
lietuvių išeivijos sostine. Kiek 
pasigiriant, mes, klivlandie- 
čiai, rimtai vertiname savuo
sius menų ir kultūrinių darbų 
žmones. Tai jau daugelį kartų 
buvo įrodyta dideliu dėmesiu 
ir talka rengiant rašytojų su
važiavimą, tautinių šokių šven
tę, koncertus, pasitinkant 
naujai išleistas knygas, kvie
čiant iš toliau atvykti pavie
nius rašytojus. Žodžiu, mėgs
tame savo apylinkės meninin
kus, mėgstame ir iš kitur at
vykstančius.

Šių metų Kultūros tarybos 
premijų šventė buvo graži, bet 
kiek ir nuvilianti. Į šventę ne
siteikė atvykti didžiausią pre
miją — $3000 gavęs poetas A. 
Nyka-Niliūnas, dailininkų 
premiją gavęs skulptorius Vy

JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros tarybos surengtoje premijų įtei
kimo šventėje Klivlande tarybos pirmininkė L BUBLIENĖ įteikia premijų 
dr. J. GIRNIUI Nuotr. V. Bacevičiaus

Mokytojos mirtis
Tylos namuos viena, 
pečius apsisiautusi skara, 
mano mokytoja kažko laukė. 
Svajotoja, Šumano visus 

koncertus pažinusi, 
savo piano klavišais perbėgo ir 

staiga
bildesys į duris nakčia.

Ramiai atrakinusi klausia.
o čia įsiveržia kareivių būrys . . . 
Nesupranta, klausinėja . . .

s niekas nieko neaiškina, tik

I
 rėkauja:

— Pasiimk ryšulį, kas lengviau 
Ir važiuojam toliau!. . .

Paklusniai, tyliai apsigaubia 
skara,

moteris slenka pro duris su 
menka manta —

kaip kūdikis bežadis, vėtros 
pagauta.

nieko nenuskriaudusi auka.
Paskutinis žvilgsnis į piano 

klaviatūrą
Šumano elegijų partitūrą . . .

įgrūdo vagonan į dejonių tvaiką 
baisų.

Nusviro galva, prigludusi prie 
lentos,

ausyse spengia riksmas, vaikų 
maišatis . . .

Kamputyje ji užmerkia šviesias 
akis. 

tautas Kašuba ir muzikos pre
miją gavęs prof. V. Marijošius. 
Pastarasis, tiesa, atsilygino 
į šventę atsiuntęs savo duk
terį dr. Eloną Vaišnienę, šau
nią visuomenininkę, kuri pa
traukliai perskaitė atsivež
tą tėvo laišką. Tą premiją V. 
Marijošius atidavė lituanis
tikos katedrai ir muzikologi
jos archyvui. Neatvyko ir dvie
jų radijo valandų laureatai — 
tai iš Los Angeles Genovaitė 
Plukienė ir iš Rot Springs Sa
lomėja Šmaižienė, bet jas pil
nai galima pateisinti, nes jų 
premijos tik po kelis šimtus ir 
vargu gali padengti kelionės 
išlaidas. Bet užtat iš Worces- 
terio, Mass., atvyko trečią ra
dijo premiją gavęs laureatas 
Edvardas Meilus ir pasakė, po 
Ilonos Vaišnienės, klausyto
jams gan patrauklią kalbą. Ki
ti kalbėtojai, deja, savo kal
bomis, be senų darbų prisimi
nimų, mažai ką naujo klausy
tojams tedavė. O buvo tikėta
si, kad gali duoti.

Surengtoje šventėje premi
jas patys pasiėmė tik dr. J. Gir
nius, D. Lapinskas, J. Kapo
čius ir E. Meilus. Žinau, buvo 
labai stengtasi, kad į šventę 
atvyktų visi laureatai, nes, atei
tyje jas rengiant, dažnam gali 
kilti klausimas, ar verta į jas 
eiti, kai patys laureatai į jas 
pasyviai žiūri.

Kultūros tarybos penktąją 
premijų šventę pradėjo Ingri
da Bublienė. Programai vado
vavo Juozas Stempužis. Be lau
reatų, buvo visa eilė kalbėto
jų, kaip Kultūros tarybos vice
pirm. V. Mariūnas, Lietuvių 
fondo tarybos pirm. P. Kilius, 
JAV LB pirm. dr. A. Butkus, 
PLB atstovė M. Lenkauskienė, 
A. Markelis. Visi kalbėjo trum
pai, bet ir po tų kalbų iš klau
sytojų girdėjos pastabos, ko
dėl neapsieinam vienu kalbė
toju, o būtinai norim visi pa
sirodyti?

Po premijų įteikimo buvo 
gražus koncertas solistės Ani- 
tos Pakalniškytės, akompanuo
jant muz. J. Govėdui. Jaunai 
ir daug žadančiai solistei, vi
si dalyviai nepagailėjo padė
kos plojimų. Koncertui pasi
baigus visi vaišinosi audito
rijos svetainėje.

HALINA MOŠINSKIENĖ

... Ir skrieja neišsakyti žodžiai
— kodėl? už ką?

Svajonėse sukurtų personažų, 
miražų . . .

Dar tiesiasi liauni pirštai į 
vitražą

vagono lentų plyšy pro šalį 
skriejančių pievų . . .

Sukepusiose lūpose užgęsta 
paskutinis “Sudievu!" . . .

Susmunka trapus kūnas. Mirtis 
užmerkia akis.

Kažkokioj palaukėj išmeta 
lavoną.

kažkas uždengia šakomis.

P. S. Taip žuvo mano muzikos 
mokytoja Elena Neimanaitė- 
Servskienė, 1941 m. tremiama iš 
Panevėžio. Baigusi Leipcigo kon
servatoriją, buvo ištekėjusi už 
čekų smuikininko Servskio, po 
trijų mėnesių žuvusio I D. karo 
metu fronte. Ji buvo kilusi iš Lie
tuvos žinomos ev. reformatų Nei- 
manų šeimos, viena iš Onos Kons
tancijos Yčienės seserų. Buvau 
jos pianino mokinė nuo 1924 iki 
1936 m. Panevėžyje pasižymėjo 
kaip pianistė virtuoze. Tikiuo
si, kad daug jos buvusių mokinių 
prisimena ją šviesiai ir pilnais 
pagarbos jausmais.
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U KIIITQKWEJE VEIKLOJE
Balandžio pabaigoje Londone 

lankėsi du instrumentalistai iš 
Hamburgo — pianistė prof. dr. 
Raminta Lampsatytė-Kollars ir 
smuikininkas Michael Kollars. 
Jie yra dažni svečiai Britanijoje. 
Šį kartą juos Londonan pakvietė 
radijo ir televizijos bendrovė 
BBC atlikti klasikinių muzikos 
kūrinių įrašų. Šia proga jiedu į 
tuos įrašus įjungė ir vilniečių kom
pozitorių Osvaldo Balakausko bei 
Vytauto Barkausko kompozicijų.

Tradicinę Lietuvių dieną Los 
Angeles mieste kasmet rengia Šv. 
Kazimiero parapija. Šiemet šis 
renginys įvyks birželio 16 d. Bus 
pradėtas lietuviškomis Mišiomis, 
kurių metu giedos kompoz. Br. 
Budriūno vadovaujamas parapi
jos choras ir solistai. Mokyklos 
klasėse bus surengta įvairių dai
lininkų darbų paroda. Pagrindi
nis koncertas įvyks Marshall High 
School salėje. Jame pagarsėjęs 
pantomimikas Paulius Rajeckas 
atliks keturis pantomimos škicus 
— “Vietoj įžangos”, “Televizija”, 
“Problemos” ir “Kelionė į Lietu
vą”. Muzikinėn programos dalin 
įsijungs muz. A. Jurgučio vado
vaujamas “Dainos mylėtojų” cho
ras, kvartetas, solistai ir instru
mentalistai. Programai vadovaus 
A. Žemaitaitis.

XXXI V-ji “Draugo” romano 
konkurso premija J. Švabaitci- 
Gylienei įteikta gegužės 4 d. New 
Britain, Conn., Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos salėje. Iškil
mes suorganizavo specialiai su
darytas komitetas, vadovaujamas 
Igno Budrio. Jos sutraukė daug 
lietuvių iš įvairių vietovių. Svei
kintina “Draugo” idėja metiniam 
premijų įteikimui pasirinkti vis 
kitas vietoves, nes tai sujungia 
lietuvius, sustiprina jų meilę li
teratūrai. Iškilmei vadovavo Zita 
Dapkienė. Kalifornietis Juozas 
Kaributas, $2.000 premijos me
cenatas, negalėjo atvykti, bet 
laureatę, rengėjus ir dalyvius pa
sveikino ilgu laišku. Vertintojų 
komisijos aktą, kuriuo XXXIV-ji 
“Draugo” premija skiriama J. 
Švabaitei-Gylienei už romaną 
“Stikliniai ramentai”, perskaitė 
ją įteikianti M. Ramienė, atvyku
si iš Čikagos. Laureatė J. Švabai- 
tė-Gylienė padėkojo trumpu žo
džiu ir keliais savo eilėraščiais. 
Ištrauką iš “Stiklinių ramentų” 
skaitė dr. Alfonsas Stankaitis. Ofi
cialią dalį užbaigė kun. dr. V. Rim
šelis, MIC, kalbėjęs apie sukak
tuvinio “Draugo” praeitį ir dabar
tį. Po trumpos pertraukėlės įvyko 
torontietės sol. Lindos Marcinku
tės koncertas, kuriame skambėjo 
lietuvių kompozitorių — J. Gruo
džio, S. Šimkaus, J. Švedo, J. Stan
kūno, S. Gailevičiaus, B. Budriū
no dainos, papildytos T. Freire’o 
ir W. A. Mozarto kūriniais.

Sol. Nelė ir muz. Arvydas Bal
tinai, estradinių dainų atlikėjai, 
trečią kartą aplankė Š. Amerikos 
lietuvius. Lietuvoje A. Paltinas 
vadovavo estradiniam “Kopų bal
sų” orkestrui Klaipėdoje, N. Pal- 
tinienė buvo pagrindinė to viene
to solistė. Jiedu 1982 m. buvo iš
leisti pas anksčiau Vakaruose įsi
kūrusius Arvydo tėvus. A. Palti
nas dabar dirba dainavimo ir muzi
kos mokytoju Vasario 16 gimnazi
joje, vadovauja chorui ir orkestrė
liui. Pirmą kartą Š. Amerikoje N. 
A. Paltinai, pakviesti Čikagos 
“Margučio”, lankėsi 1983 m. Du 
jų koncertai įvyko Čikagoje, vie
no koncerto susilaukė Torontas, 
Hamiltonas, Detroitas ir Kliv
landas. 1984 m. N. A. Paltinų kon
certai buvo surengti Niujorke, 
Pitsburge ir Čikagoje. Šiemeti
niuose koncertuose pagrindinis 
dėmesys teko Floridos lietuviams. 
Balandžio 14 d. N. A. Paltinų kon
certas įvyko Miamio lietuvių klu
be, balandžio 17 d. — St. Peters- 
burgo lietuvių klube. Jiems buvo 
atlikta rinktinė ankstesnių kon
certų programa. Ketvirtasis Nelės 
ir Arvydo Paltinų susitikimas su 
Čikagos lietuviais balandžio 21 d. 
įvyko Jaunimo centre. Jame skam
bėjo lietuvių ir kitataučių kom
pozitorių dainos, daugeliui kon
certo dalyvių priminusios jaunys
tės dienas. Palydai A. Paltinas 
panaudojo elektroninį muzikos 
instrumentų bei garsų aparatą, 
prie kurio buvo prijungtas sol. 
N. Paltinienės rankose laikomas 
mikrofonas: susidarydavo įspūdis, 
kad jos balsas ateina iš kelių skir
tingų vietų, tampa to paties temb
ro duetu, tercetu ir kvartetu. Pro
gramą pranešinėjo "Margučio” ve
dėjas Petras Petrulis, įterpdamas 
ir linksmesnį žodį. Akompaniato
rius A. Paltinas perdavė iš V. Vo
kietijos atvežtą Vasario 16 gim
nazijos direktoriaus Andriaus Šmi- 
to padėką už nuolatinę užsienio 
lietuvių paramą šiai gimnazijai.

Rokiškio liaudies teatras vil
niečiams atvežė K. Inčiūros “Gul
bės giesmės” spektaklį, paruoštą 
rež. Jono Korenkos. Šis K. Inčiū
ros kūrinys nėra lengvas saviveik
lininkams, nes turi eiliuotą teks
tą, daug masinių scenų, bet rokiš
kėnams pavyko sukurti gyvą, spal
vingą spektaklį. Didžiąją žiūrovų 
dalį sudarė iš Rokiškio krašto ki
lę vilniečiai, kurie džiaugėsi sa
viveiklininkų entuziazmu, menine 
išmone.

Vilniaus grąžtų gamyklos salė
je viešėjo mokytojos S. Lovčikai- 
tės vadovaujamas Pakruojo rajo
no liaudies kūrybos ansamblis, at
vežęs naują programą “Oi tu rūta, 
rūta”. Jon buvo įjungtos kruopš
čiai surinktos vertingiausios šiau
rės Lietuvos dainos, pasakojimai, 
šokiai. Koncertas buvo skirtas 
tautosakos pateikėjos O. Bluz- 
mienės amžiaus aštuoniasdešimt- 
mečiui. Iš jos jau yra užrašyta 
apie 5.000 liaudies kūrinių va
riantų.

Respublikiniai profsąjungų kul
tūros rūmai Vilniuje surengė liau
dies dailės studijos “Paletė” na
rių tapybos ir grafikos parodą. 
“Paletę”, įsteigtą 1971 m., po dar
bo lanko apie 30 įvairių profesijų 
vilniečių. Tapytojams vadovauja 
R. Bičiūnas, grafikams — V. Nes- 
terenka. Studijos nariai aktyviai 
dalyvauja parodose. Individua
lią savo darbų parodą Mokslinin
kų rūmuose yra surengęs biolo
gas A. Vitkus, Lietuvos rašyto
jų sąjungoje — siuvėja V. Juod- 
galvytė, Vilniaus inžinerinio sta
tybos instituto dėstytoja E. Mar
tinaitytė, mokytoja J. Kulišienė, 
rašytoja E. Liegutė. Respubliki
niuose profsąjungų kultūros rū
muose taipgi veikia ir vaikų dai
lės studija “Akvarelė”, vadovau
jama N. Valeikienės.

Vilniaus dramos teatras, pra
dėdamas pavasario gastroles Kau
ne, žiūrovus pakvietė į lenkų dra
maturgo Leono Kručkovskio pje
sės “Pirmoji laisvės diena” prem
jerą. Pjesė yra propagandinė, skir
ta sovietinės karo pergalės ke
turiasdešimtmečiui. Autorius L. 
Kručkovskis yra laimėjęs tarptau
tinę Lenino premiją “Už taikos 
stiprinimą tarp tautų”. Spektak
lį režisavo H. Vancevičius, sce
novaizdžius ir drabužius sukūrė 
dail. F. Navickas. Vaidina akto
riai — J. Kisielius, L. Noreika, 
E. Gabrėnaitė, V. Tomkus, J. Ry
gertas, A. Sabalys, I. Kilšauskai- 
tė, R. Kirklionytė, R. Ramanaus
kas, V. Rumšas, A. Zigmantavi- 
čius, R. Abukevičius, E. Braziu
lis, S. Siparis. Vilniaus dramos 
teatras kauniečiams taipgi atve
žė A. Ostrovskio “Kiekvienam 
gudruoliui pakanka kvailumo”, A. 
Gelmano “Akis į akį su visais”, T. 
Williamso “Katė ant įkaitusio 
skardinio stogo”, du mažosios sce
nos spektaklius — R. Lankausko 
“Svečiai atvyksta prieš perkūni
ją, arba sausainiai su gvazdikais” 
ir H. Miulerio “Tyli naktis”. Jau
niesiems žiūrovams buvo skirta K. 
Kubilinsko pasaka “Molio Motie
jukas”.

Lietuvos istorijos ir etnografi
jos muziejus savo gausius rinki
nius yra suskirstęs pagal jų grupes. 
Visų neįmanoma parodyti lankyto
jams. 1976 m. buvo pradėti leisti 
įvairias grupes apimantys moksli
niai katalogai, pateikiantys tų 
daiktų charakteristikas, amžių, 
medžiagas, dydį, inventorinį nu
merį. Šio darbo entuziastė yra mu
ziejaus skyriaus vedėja O. Mažei
kienė, paruošusi keletą leidinių. 
1976 m. buvo išleistas katalogas 
“XVI—XIX a. laikrodžiai”, 1979 
m. —“XVI—XIX a. ginklai”, 1980 
m. — XVI—XX a. apšvietimo prie
monės” (O. Mažeikienei talkino K. 
Kučinskienė), 1982 m. — XVI— 
XX a. pirmosios pusės auksaka
lių dirbiniai”. Šiuo metu O. Ma
žeikienė baigia ruošti leidinį apie 
senuosius baldus. į tokių leidinių 
medžiagos paruošimą yra įsijungu
sios mokslinės šio muziejaus dar
buotojos— L. Gaigalienė, B.Tau- 
tavičienė, Z. Budrytė, R. Babar- 
skaitė ir O. Lisauskaitė. Muzie
jus taipgi leidžia mokslinius ka
talogus apie atliktus archeologi
nius kasinėjimus. Tokio darbo pa
vyzdys — A. Butrimo sudarytas 
leidinys apie akmens amžiaus gy
venvietę Daktariškės vietovėje. 
Muziejaus leidiniai yra moksliš
kai susisteminti, pagrįsti tarptau
tiniais standartais, charakteristi
kos pateiktos lietuvių ir rusų kal
bomis, nurodyta bibliografija. Kai 
kurie leidiniai savo apimtimi, ko
kybe, įrišimu prilygsta albumams. 
Tai nuopelnas ne tik jų sudaryto
jų, bet ir vyr. red. A. Jankevičie
nės, fotografo V. Bortkevičiaus, 
dail. V. Jucio. y. 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:

10-3
10-3

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-8
10-8

9-1
9-12.30

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

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ........
mortgičius nuo.........

KANADOS ĮVYKIAI

Dviejų partijų sutartis

81/4% 
8’/2% 
83/4%
9 % 
91/2%
9 % 
7’/2%
7 %
6 %

..........  11’/2%
10%-1l’/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 Roncesvailes Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas KiL-lTlS

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 Roncesvailes Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT” RECEPTUS. 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS 
-----------------------o---------------------------

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

TYPE MASTER GRAPHICS
3317 Dloor Street West, Toronto, Ontario M8X 1E7

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

Antanas Genys (416) 231^839
CT! Frank Barauskas Limited, Realtor, 3828 Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

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

rūpestis.

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

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

~~ AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------ ------- — " —1 ------------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

Bendradarbiavimo sutartį pa
sirašė abu Ontario opozicinių 
partijų vadai: liberalų — D. Pe
tersonas (48 atstovai parlamen
te) ir NDP (socialistų) — B. Rae 
(25 atstovai). Pasirašymas bu
vo atliktas atskirai, praneši
mas padarytas atskirose spau
dos konferencijose. Atrodo, 
buvo norima pabrėžti, kad su
tartis neturi nieko bendro su 
koalicija. Socialistų atstovai 
reikalavo koalicinės liberalų 
ir socialistų vyriausybės, no
rėjo savo ministerių premjero 
D. Petersono kabinete. Tokį 
reikalavimą atmetė liberalų 
atstovai. Buvo pasitenkinta 
tik socialistų parama libera
lams parlamente. Sutartis už
tikrina, kad dvejus metus so
cialistai nekels pasitikėjimo 
liberalų vyriausybe klausimo 
ir nebalsuos, kai jį iškels kon
servatoriai. Šiame punkte yra 
derybininkų nepastebėta klai
da: konservatoriai turi 52 at
stovus, liberalai — tik 48. Jei
gu socialistai atsisakytų bal
savimo pasitikėjimo klausi
mais, D. Petersono liberalų 
vyriausybę lengvai galėtų nu
versti F. Millerio konserva
toriai. Išsilaikyti valdžioje D. 
Petersonui reikės bent pen
kių socialistų balsų.

Spaudos konferencijose ir B. 
Rae, ir D. Petersonas teigė, kad 
rinkėjai aiškiai siekė beveik 
42 metus provinciją valdžiu
sių konservatorių pakeitimo. 
Esą dėl to abi opozicinės par
tijos parlamentan grįžo su 73 
atstovais, o premjeras F. Mil- 
leris — tik su 52. D. Petersono 
liberalai netgi gavo 1% dau
giau balsų už F. Millerio kon
servatorius. Bendradarbiavi
mo sutartin yra įjungti ir libe
ralam, ir socialistam priminti- 
ni pažadai: patvirtinimas fi
nansinės paramos atskirosioms 
mokykloms, uždraudimas gy
dytojams iš OHIP sveikatos 
draudos pacientų reikalauti 
papildomo atsilyginimo, per
tvarkymas butų nuomos kont
rolės, darbų parūpinimas jau
nimui, vienodas atlyginimas 
už vienodos reikšmės darbą ne 
tik valdžioje, bet ir privačia
me sektoriuje, įpareigojimas 
darbdaviams pasirašyti pirmą 
sutartį su darbininkų atstova
vimo siekiančiomis unijomis, 
rūpintis sveikatos apsauga ir 
saugumo užtikrinimu darbo
vietėse, įvedimas OHIP svei
katos draudon papildo, kuris 
padengtų pacientų kelionę iš 
šiaurinės Kanados į gydymo 
centrus pietinėje jos dalyje, 
sustabydams valdžios mokes
čių didinimo benzinui pagal 
stotyse kylančias jų kainas 
vartotojams, tyrimas žymiai 
brangesnio benzino šiaurinė
je Kanados dalyje. Butų nuo
mos kontrolė lig šiol apimda
vo pastatus iki 1976 m. Dabar 
ją žadama įvesti ir naujesniems 
bei naujiems pastatams. Lig 
šiol nuomos kontrolė apimda
vo butus iki mėnesinės $750 
nuomos. Dabar šią sumą nori
ma padidinti, bet palikti anks
čiau įvestą metinį nuomos pa
didinimą 4%.

Liberalų ir konservatorių 
bendradarbiavimo sutartį pro
vincijos gubernatoriui J. Air- 
dui jau įteikė socialistų vadas 
B. Rae, kartu pabrėždamas, 
kad jo partija parlamente ne
rems premjero F. Millerio kon
servatorių mažumos vyriausy
bės, pasiūlydamas leisti libe
ralams sudaryti naują mažu
mos vyriausybę, kuri parla- 

/j mente bus remiama socialistų.

pat siekusiam socialistų para
mos. Dabar jis staiga pradėjo 
kalbėti, kad sutartis pažeidė 
demokratiją ir Kanados konsti
tuciją. Kitokios nuomonės 
yra bendradarbiavimo sutarties 
sudarytojai. Liberalams dery
bose atstovavęs R. Niksonas 
dar prieš sutarties paskelbi
mą buvo nuskridęs Otavon, tei
sinius reikalus aptarė su sena
toriumi E. Forsey, kuris yra 
laikomas žymiausiu Kanados 
konstitucijos specialistu. Jis 
užtikrino, kad sutartyje nėra 
jokio konstitucijos pažeidimo.

Ontario premjeras F. Mille- 
ris birželio 4 d. kviečia posė- 
din naująjį parlamentą, nors 
žino, kad jame bus siekiama jo 
valdžios nuvertimo. Darbas 
bus pradėtas sosto kalba, il
gokai trunkančiomis jos disku-

sijomis. Balsavimas nepasiti
kėjimo klausimu numatomas 
birželio 18 d. Konservatorių 
pralaimėjimas yra neišvengia
mas, nors tas balsavimas įvyk
tų ir vėliau. Premjeras F. Mil- 
leris dabar gyvena viltimi, kad 
gubernatorius J. Airdas sutiks 
su jo pasiūlymu skelbti naujus 
Ontario parlamento rinkimus, 
palaidojančius liberalų-socia- 
listų bendradarbiavimo sutar
tį. Iš tikrųjų provincijos gu
bernatorius J. Airdo laukia 
sunkus sprendimas. Neužmirš
tina, kad jis yra liberalų vei
kėjas, kurį Ontario gubernato
riumi paskyrė pats Kanados 
ministeris pirm. P. E. Trudeau. 
Minėtos 
sukeltų 
kaištus, 
Airdas,
las, talkina liberalam. Sauges
nis kelias būtų skelbti naujus 
parlamento rinkimus, bet jų 
po pusantro mėnesio nenori 
nei Ontario gyventojai, nei 
opozicinės partijos.

Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinki s

PARAMA

sutarties laikymasis 
konservatorių prie- 

kad gubernatorius J. 
pats būdamas libera-

MOKA:
81/4% už 90 dienų term, indei. 
81/2% už 6 mėn. term, indėlius 
83/4% už 1 m. term, indėlius
9 % už 2 m. term, indėlius 
91/z% už 3 m. term, indėlius
9 % už pensijų planą
9 % už namų planą
71/2% 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

Paskutinis mokyklos šeštadienis
Maironio mokykla Toronte baigė mokslo metus ir paminėjo 

35-rių metų gyvavimo sukaktį bei vysk A. Baranauską

LIUDA ŠILEIKIENĖ

na-

Gegužės 11 diena. Į Maironio 
mokyklą renkasi mokiniai, tėvai, 
mokytojai. Tai paskutinė mokyklo
je mokslo diena; Mokiniai (paren
giamasis skyrius iki IX) susiren
ka į savo klases. Auklėtojai išda
lina mokslo metų pažymėjimus. 
10 v. visi renkasi į mokyklos audi
toriją. Staigmena! Salėje matosi 
plokštelės “Du gaideliai” artistai 
su savo muzikos instrumentais. 
Jie programą atlieka labai links
mai ir vaizdingai. Lengvai supran
tami, dainelių žodžiai greitai 
įtraukia jaunesniuosius mokinius 
į bendrą dainavimą ir net vaidy
bą. Dainelėms pasibaigus, buvo 
įteiktos premijos mokiniams, da
lyvavusiems KLB švietimo komisi
jos konkurse “Mūsų šeimos isto
rija”.

Mokyklos vedėjai G. Paulionie- 
nei pasveikinus mokinius, baigu
sius mokslo metus ir palinkėjus 
jiems linksmų atostogų, mokiniai 
ir tėveliai išsiskirstė į namus.

Išleistuvės
Vakare Toronto Lietuvių

muose įvyko iškilmingas abitu
rientų išleistuvių ir mokyklos 
35 metų sukakties pokylis, kurį 
suruošė mokyklos tėvų komitetas, 
vadovaujant pirni. Birutei Batraks. 
Scenoje sėdėjo!2 X skyriaus abitu
rientų ir 9 moksleiviai, baigę aukš
tesniuosius lituanistinius kursus. 
Mokyklos vedėja G. Paulionienė 
pasveikino atsilankiusius ir pa
kvietė mokyt. Vaidą Kuprevičiūtę- 
Jay šio vakaro programos prane
šėja. Pažymėjimus įteikė X sk. 
auklėtoja S. Bubelienė ir vedėja 
G. Paulionienė. Taip pat kiekvie
nas abiturientas gavo metinį mo
kyklos leidinį ir po gražią raudo
ną rožę, kurią jie vėliau perdavė 
savo tėvams.

Pagerbtas a.a. A. Rinkūnas
Prieš įteikiant aukštesniųjų 

lituanistinių kursų moksleiviams 
diplomus, Maironio mokyklos mo
kytojas A. Baziliauskas pakvietė 
visus prisiminti pedagogą a.a. A. 
įlinkimą, buvusį tų kursų vadovą 
vienos minutės tyla. A. Baziliaus
kas priminė kursantams jų moky
tojo didelę meilę bei rūpestį lie
tuviškai mokyklai ir aplamai lie
tuviškam jaunimui. Velionis sku
bėjo išleisti knygą “Lietuva ir VLI- 
Kas”, kad galėtų ją įteikti kaip 
dovaną savo mokiniams per jų iš
leistuves. A.a. Rinkūnas dirbo 
visuomeninį darbą iki pat pasku
tinės savo gyvenimo dienos ir to
dėl A. Baziliauskas priminė kur
santams, kad dabar yra jų pareiga 
tęsti savo mokytojo darbą.

Vedėja G. Paulionienė ir moky
toja I. Ehlers (perėmė A. Rinkūno 
darbą) išdalinc/diplomus. Taip pat 
kiekvienas kursantas gavo po ve- 
lionies A. Rinkūno knygą “Lietuva

Atsisveikinimas ir padėkos
Su X sk. abiturientais atsisvei

kino mokyt. S. Bubelienė. X sk. 
mokinių vardu atsisveikino Daiva 
Grybaitė. Vidai Dirmantaitei bu
vo įteikta dovana kaip pavyzdin
giausiai mokinei.

Su aukštesniaisiais lituanisti
niais kursais atsisveikino jų mo
kytoja G. Paulionienė, linkėdama 
buvusiems kursantams išlikti są
moningais lietuviais. Vytas Čup- 
linskas atsisveikino kursantų var
du. Jis pareiškė, kad mirus A. Rin- 
kūnui, jame staiga kilo jausmas, 
kad dabar yra jų pareiga tęsti jų 
mokytojo darbą, įsijungti į lietu
vių visuomenės veiklą.

Kursantui Leonui Ehlers buvo 
įteikta KLB švietimo komisijos 
dovana už konkursinį darbą “Mū
sų šeimos istorija”.

G. Paulionienė kalbėjo apie 
mokyklos veiklą. Ji pasidžiaugė, 
kad pirmasis skyrius kasmet padi
dėja. Per paskutinį dešimtmetį 
(1975-85) X sk. baigė 275 mokiniai, 
lituanistinius kursus —105.

G. Paulionienė iškvietė scenon 
buvusius Maronio mokyklos vedė
jus — V. Matulaitį, J. Gustainį, 
J. Andrulį, V. Biretą ir buvusį 
aukšt. lituanistinių kursų vedėją 
V. Tasecką. Jie buvo pagerbti gė
lių prisegimu. Padėka išreikšta 
buv. mokyklos tėvų komiteto pir
mininkui D. Karosui, dabartinei 
pirmininkei B. Batraks, uoliam 
talkininkui A. Rašymui, metinio 
leidinio redaktorei R. Jonaitie
nei, dail. Snaigei Šileikienei už 
scenos išpuošimą.

Rašytojo minėjimas
Paminėta rašytojo vysk. A. Ba

ranausko 150 metų gimimo sukak
tis. Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų moksleiviai apibūdino jo 
asmenį bei raštus, o X sk. mokiniai 
skaitė “Anykščių šilelį”. VIII sk. 
mokinės padainavo porą dainelių, 
diriguojant R. Mickevičienei ir 
pianinu akomponuojant D. Vis- 
kontienei. Kunigui K. Kaknevi
čiui sukalbėjus maldą, prie gė
lėmis išpuoštų stalų visi vaiši
nosi.

Pabaigai
Šį rašinį norėčiau užbaigti bu

vusio ilgamečio Maironio mokyk
los vedėjo J. Andrulio žodžiais, 
parašytais mokyklos leidinyje: 
“Mokykla savo užduotį atliko ir 
didžiuosius lūkesčius pateisino. 
Mes matom mokyklos auklėtinių 
veidus visose mūsų visuomeninio 
ir kultūrinio gyvenimo srityse. 
Štai jau savo vaikus į mokyklą 
vežioja buvę jos auklėtiniai”. O 
velionis A. Rinkūnas tame pačia
me leidinyje byloja: “Su dabar tu
rimu pasišventusio mokamojo per
sonalo kiekiu, su turimais moki
niais ir visų rodoma parama ga
lime dar ilgam laikui mūsų mokyk
las išlaikyti”.

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 

. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

GARBENS REALTOR

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.

renown realty ltd., realtor 
an Independent member broker

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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

232-2322

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

ISLINGTON-DUN parduotas naujai atremontuotas namas, 
$179,000.

*NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

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

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

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

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

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

ZIHctotO Simpson’s, 176 Yonge St.,
* ■ IIOIC1IC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

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

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

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

Greitas ir tikslus patar

Toronto Maironio mokyklos VIII, IX ir X skyriaus mokinių choras, vadovaujamas muzikės D. VISKONTIENES 
ir R. MICKEVIČIENĖS, dalyvavęs mokyklos išleistuvių programoje Nuotr. R. Pranaičio

vu

A.P GOMES
Real Estate & 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 (dedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa-|

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

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

■-
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Sutikome. . .
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

vadas rėkia ant jo ir liepia ty
lėti. Po tos audros vadai išva
žiuoja. Abu vadai, anksčiau bu
vę atleisti iš aktyvios kariuo
menės tarnybos ir dirbę pasie
nio policijoje, kur buvo savo
tiški diktatoriai savo pavaldi
niams. Tuo laiku mobilizuoti 
ir paskirti pareigoms pagal 
kariškus laipsnius. Visada 
vykdė aukštesnių viršininkų 
įsakymus, bet nesiskaitė su

žmoniškumu.

Pakeitė įsakymą

na ttrv'and“Č‘\Skrb!- 
mečių nesiųsčfai. ♦ a? V11‘ 
Jam tvirtinu kad iatga ' Aš 
či*m 1 mišką noJs?U 1ŠSiUn' 
jie dar nas r.v žlnau, kad 
Į*ėse, neskaitaSn2narU| į3™’ 
tuoj pat iiėir, 4 ar •*> kurie

— vyKti l mišką

.............nebus perėję, tai su- 
ir’ j.ei Jie ”vM atvažiuoja vie- grązinsiu. Vėl a gu vilnie- 
naS K' Š Jms garantuoja, kad 
čiais, visiems ga oje ar 
gales Pasiimt* nores.
grįžt! namo, ka sUS1.
Mat kariuomene leido vil.
taręs su vyriausyo , prie. 
niečiams aPs*sPręS lės gau- 
vartos. Ginklų Jie neDataria 
ti ir jokio suki11"11 isprendė 
daryti. Apie 20 JŲ P Lietu- 
laikinai likti la Jetu išėjo 
voje, o kiti naktį puskari. 
į savo tėviškes. Ge —,

ninkis buvo iškeltas iš mano 
būrio, o kareiviui neteko sto
vėti su šautuvu, nes tą bausmę 
aš turėjau įvykdyti.

Pasilikusieji vilniečiai bu
vo nuvežti į Merkinę ir gražiai 
priimti. Jie tuoj išsiskirstė 
pas ūkininkus dirbti, nes visi 
buvo atėję iš ūkių. Deja, pagal 
Lietuvos įstatymus jie buvo 
skaitomi užsieniečiais — turė
jo išsiimti darbo leidimus kaip 
užsieniečiai ir sumokėti po 30 
lity. Vėliau beveik visi grįžo 
į savo namus. V. Stangis

MILL PONTIAC-BUICK RENGIA

tarptautinį festivalį -
“Tėviškės žiburių” spaudos baliuje netrūko ir jaunų skaitytojų, besidominčių lietuviška spauda Ntr. St. DabkausTAUPYMO KARAVANĄ!

$199/mėFESTIVALIO 
VERTYBĖ 
TIKTAI

TEIRAUKITĖS APIE 
MŪSŲ FESTIVALIO VERTYBES 

VISUOSE MŪSŲ GM AUTOVEŽIMIUOSE

1986 GRAND AM
48 MĖNESIŲ NUOMOS KAINA
$2,000.00 (MOKA ARBA MAINAI

SAVYBĖS:
• 2,5 litro motoras su taupikllu
• rankinė 5 bėgių transmisija
• automatinis bagažinės atidarymas
• galinis šildiklis (defroster)

• AM/FM automatinė radijo stočių atranka
• atlošiamos sėdynės su atramom
• automatinė langų valymo sistema
• plačios apsauginės juostos šonuose

• Pieninių vijų padangos
• lempų grupė
• sportiniai veidrodžiai

OLD MILL
OLD MILL PONTIAC-BUICK LIMITED 2500 BLOOR ST. W., TORONTO 766-2443

-BUICK

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

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

iškyloms užkandžius.

įvairių rūšių ledai - riešutiniai, 
troplški, šokoladiniai ir kiti.

Saldainiai, pagruzdinti kukurūzai 
(popcorn).

Vaikams ir suaugusiems!

Ali IHf

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. Kaknevičiai

S ekskursijos
į VILNIŲ ir į kitus Europos miestus

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. ( šias 
kainas įskaityta: lėktu
vas, viešbučiai, maistas, 
pervežimai, ekskursija į 
Kauną, mokesčiai ir 
drauda.

MASKELL INSURANCE W0RU>

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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.

SKAITYTOJI inSIS/t KO
ĮSPŪDŽIAI 1$ LIETUVOS

Retkarčiais spaudoje pasirodo 
pirmosios kregždės — turistų 
įspūdžiai iš Lietuvos. Š. m. balan
džio mėn. "Draugas” spausdino ke
lias Vinco Šalčiūno įspūdžių iš
karpas. Pirmiausia sąmoningam 
lietuviui, vertinant dabartinį eko
nominį gyvenimą Lietuvoje, rūpė
tų, kiek galima objektyviau apra
šyti, nepataikaujant nei Amerikai 
nei Kanadai, ignoruojant ir sovie
tų pasigyrimus, — lyginti Lietu
vos ekonomiją su tik tokia pavyz
dinga valstybe, kaip Danija ar kt., 
nes Lietuva niekad neprilygo ir ne
prilygs nei Amerikos ar Kanados 
standartams.

Išeivijoje turint pajėgių eko
nomistų ir statistikos žinovų, ne
sunku būtų, išstudijavus įžvelgti 
realų Lietuvos ekonominį lygį.

M. G.

Skautų veikla
• Atlanto rajonas (j.s. G. Če

pas) rengia ir šiais metais sporto 
šventę Bostone birželio 22-23 d.d. 
Registruotis iki birželio 9 d. Pil
nas mokestis $12. Šeštadienio va
kare — linksmavakaris Lietuvių 
klube, So. Boston. Norintieji va
žiuoti praneškite tuntininkui 
489-7735.

• LSB sk. skyriaus vedėjas s.fil. 
G. Plačas yra paruošęs specialy
bių programas, ženklus, sueigų 
planus ir kitą svarbią medžiagą 
skautų vienetams. Ji palengvins 
draugininkams darbą.

• Iki stovyklos Romuvoje beli
ko nepilni du mėnesiai. Vieni va
dovai jau atostogauja, kiti važiuo
ja į vasarnamius, o treti ruošiasi 
dirbti stovykloje su jaunimu ir 
atlikti gerąjį darbelį. Birželio 13 
d., 7.30 v.v., skautų būkle — broli
jos pastovyklės vadovų posėdis. 
Visų vadovų, važiuojančių į stovyk
lą, dalyvavimas būtinas.

• Skautininkių sueiga buvo 
sėkminga. Skautiškas ačiū paskai
tininke! G. Bijūnienei, kuri mums 
skaitė apie poetą A. Baranauską 
150 metų nuo jo gimimo sukakties 
proga.

• Mamytės, turinčios sumoder
nintas virtuves ir pakeitusios 
naujus moderniškus puodus, pra
šomos senų neišmesti — jie labai 
tiktų stovyklai.

Tautinių mažumų...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

meną Paruir Airikin, Krymo to
torių Mustafą Džemelevą.

Prie kalbos teksto pridėtas 
sąrašas asmenų, kurie laikomi 
lageriuose su pastabomis už 
ką nubausti. Jame yra ir du 
lietuviai: Gintautas Iešman
tas, pašalintas iš kompartijos, 
nubaustas 11 metų lageriu už 
poeziją, kurioje įtaigojamas 
Lietuvos atsiskyrimas nuo Sov. 
Sąjungos, ir Liudas Dambraus
kas, šilumos izoliavimo insti
tuto skyriaus vedėjas, nubaus
tas 5,5 metų lageriu už para
šymą atsiminimų apie Stalino 
lagerius, kuriuose praleido 25 
metus. Atsiminimai nebuvo iš
spausdinti.

JAV ambasadorius N. Schif- 
teris kalbėjo ir apie Sov. Są
jungos akciją prieš žydus, jų 
emigracijos varžymus, religi
jos persekiojimą. Taip pat jis 
paminėjo Krymo totorius, Vol
gos vokiečius, deportuotus iš 
savo gyvenamų vietovių.

Tokios pat sąlygos
— Aš sužinojau, kad mano 

tėvas nesumoka jums už eilu
tę jau treti metai, — sako 
klientas siuvėjui.

— Taip, ar norite sumokėti 
už jį?

— Ne, ne. Aš norėčiau pasi
siūdinti eilutę tomis pačiomis 
sąlygomis.

Skrybėlaitė
— Brangusis, ar graži tau 

ši skrybėlaitė?
— Ne, ji tėra tik gražiai bran

gi.
Geras pamokymas

— Ką pats darytumei, būda
mas mano batuose?

— Gerai juos valyčiau.

11,11 . ui''"- —-e

o YPSENOS Parinko Pr-A,g-

Bičių nuopelnas
Londoniškis “Daily Mirror” 

skaitytojams pranešė apie vie
no Anglijos bitininko džiaugs
mą. Esą jos praėjusią vasarą 
net du kartu sugėlusios jo 
uošvę.

Mandagumo siekiant
Mama mokė Vytuką manda

gumo:
— Vytuk, jei ko nori, netiesk 

rankos per visą stalą. Ar ne
turi liežuvio?

— Taip, mama, bet ranka il
gesnė už liežuvį...

Dieta
Apysunkiai nutukusi ponia, 

gavusi gydytojo nustatytos die
tos lapelį, klausia:

— Pone daktare, ar aš šios 
dietos privalau laikytis prieš 
valgį, ar po valgio?

Sąlyginis sprendimas
— Sako, tu greit vesi, Sven- 

sonai?
— Aš ir pats nežinau. Mano 

sužadėtinė nenori už manęs 
tekėti, kol neišmokėsiu skolų. 
O tų skolų tiek daug, kad aš 
negalėsiu jų išmokėti, kol ne
gausiu jos kraičio.

Vis tiek paguoda
— Sakykite, ar ten priešaky

je matyti žemė? — klausia lai
vo kapitoną jūros liga sergąs 
keleivis.

— Ne, horizontas.
— Ačiū Dievui, tai vis dėlto 

geriau negu nieko.
Keista kava

— Nuostabi tavo kava, bran
gioji!

— Aišku! Juk mano vyras ją 
parvežė iš Brazilijos.
,—, Nuostabu! Ji dar karšta!

EACENAS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Birutė Grigaitytė-Spudienėf 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas Street West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto, Ont. M6J 1X7

Įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas :445-9469

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

TAT) T? Q TJT7 D insurances
U lt I j O 11 Ij lt REAL ESTATE brokers 

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

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

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -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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TORONTO B MONTREAL
Anapilio žinios

— Romoje, Šv. Petro baziliko
je, Šv. Tėvas Jonas-Paulius II 
įšventino kunigu dijakoną Edį 
Putrimą drauge su kitais šventi
namaisiais. Jo primicijos bus 
birželio 16, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Lietuvos kankinių šventovėje.

— Pakrikštyta dr. Eimučio ir 
Ritos (Lapienytės) Birgiolų duk
relė Angelė-Rita; Henrio ir Ži
butės (Gvildytės) Reinerių sūnus 
Morkus-Henrikas-Juozas.

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

— Vasaros metu Mišios Gerojo 
Ganytojo koplyčioje Wasagoje 
laikomos kiekvieną sekmadienį 
10 ir 11 v.r.

— Paaukojo parapijai: $200 — 
O. Kuniutienė; $100 — J. Pikšilin- 
gienė; $50: P. Čečys; $30 — N. Prei- 
bienė; $20 —J. Govėdas.

— Lietuvių kapinėms paaukojo: 
$200 — E. Raudienė; $100 — N. 
Preibienė, U. Bleizgienė, K. Paup- 
lienė; $50 — B. Galinienė, S. Kuz
mickas, J. Stravinskas, E. Siman,
A. Ledienė, H. Eidukevičienė,
B. Kerulienė; $40 — E. Kazake
vičius; $30 — N.N.; $25 — F. Yoku- 
bynienė, J. Kalainis; $20 — B. Luo
manas, O. Krivickienė, J. Pikši- 
lingienė, D. Stukas, I. Valentine, 
S. Šergalienė, P. Bosas, A. Dobie- 
nė; $10 — J. Zabulionis, P. Saka
lauskas, G. Sutienė; $5 — T. Var- 
neckienė.

— Mišios birželio 9, sekmadienį,
10 v.r. — už a.a. Zuzaną Aukžemie- 
nę ir kitus šeimos mirusius, 11 v.r. 
— už a.a. Bronę bei Viktorą Ras- 
tauskus ir Zenkevičių šeimos mi
rusius; Wasagoje 10 v.r. — už a.a. 
Juditą, Vincą ir Juozą Bridickus,
11 v.r. — už a.a. Filomeną Pusvaš- 
kienę.

Lietuvių namų žinios
— LN kultūros komisijos rūpes

čiu suorganizuotas filmo “Lietu
vos tragedija” rodymas sutraukė 
apie 300 žiūrovų. Jame buvo rodo
ma istorinė medžiaga, surinkta 
dar prieš 1945 m. Daugelis žiūro
vų atpažino savo tėviškes ir net 
asmenis.

— Ligoninėse gydosi A. Gatautis 
ir K. Butienė.

— LN sekmadieninėje popietėje 
lankėsi: A. ir J. Šajaukos iš St. 
Catharines, J. Sūdžius iš Cicero, 
V. Adamkevičius ir A. Ustinaus- 
kienė iš Connecticut.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju lankiusiem 

mane Šv. Juozapo ligoninėje: dr.
l. Sivaciyan, dr. J. Yčui, V. A. Ka- 
rauskams, W. M. Lackams, B. A. 
Chamsitziui už gėles, meniškai 
paruoštas P. Siminkevičienės, 
J. B. Maziliauskams, A. G. Unde- 
riams, M. Žaliauskui.

Visiems dėkingas —
P. Lackus

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiem ir 

visom, kurie mane lankė ligoni
nėje, namuose ir atnešė gėlių bei 
dovanų. Negaliu rasti žodžių tin
kamai padėkoti draugams, kata
likių moterų draugijai, Nekaltai 
Pradėtosios Marijos vienuolijos 
seselėms ir Prisikėlimo parapi
jos kunigams.

Visiems nuoširdžiai tariu ačiū — 
Juzefą Juodikaitienė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms mie

loms iniciatorėms ir rengėjoms 
už didelį rūpestį ruošiant man 
tokį gražų bei turtingą mergva
karį. Labai ačiū visoms viešnioms, 
kurios atvykote praleisti su ma
nimi to vakaro. Taip pat dėkoju 
toms viešnioms, kurios prisidėjo, 
bet negalėjo atsilankyti. Dėkoja
me už tokias gausias ir gražias 
dovanas, kurios bus reikalingos 
ir naudingos mūsų vedybinio gy
venimo pradžiai. Jūsų nuoširdu
mas ir rūpestingumas pasiliks 
mums labai malonus prisiminimas 
mūsų gyvenime.

Jums dėkingi -
Loretta Žilinskaitė ir 

Andrius Dalinda

Sovietinį Volgogradą 1984
m. lankė torontiečių grupė, 
vadovaujama buvusio Toronto 
burmistro J. Sewell. Ji tuo
met norėjo gauti valdžios ir 
miesto paramą, bet negavo. 
Ten lankydamasi ji neturėjo 
progos kelti žmogaus teisių 
klausimo. Š. m. gegužės 24 d. 
Toronte lankėsi Volgogrado 
delegacija (4 asmenys), kuriai 
buvo suruoštas priėmimas To
ronto miesto rotušėje. W. Boy- 
tchuko iniciatyva miesto tary
bos nariai pasiūlė burmistrui 
A. Eggletonui sudaryti jiems 
progą iškelti žmogaus teisių 
pažeidimus Sov. Sąjungoje, 
bet Volgogrado globėjai (Anne 
Hume) tam pasipriešino ir pa
siūlė tą reikalą atidėti kitai 
progai.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Švč. Trejybės šventėje vysk. 

P. Baltakis, OFM, 21 jaunuoliui 
suteikė Sutvirtinimo sakramentą. 
Per iškilmes solo giedojo J. Sriu- 
biškienė, V. Verikaitis ir A. Sima
navičius. Parapijos choras giedojo 
naujai paruoštas lotyniškas Mi
šias. Visiems akompanavo L. Mar
cinkutė. Šventovę gėlėmis papuo
šė V. Siminkevičienė.

— Šios savaitės penktadienis — 
mėnesio pirmasis. Seneliai ir li
goniai lankomi iš anksto susita
rus. Mūsų šventovėje 7 v.v. Šv. va
landa ir Mišios.

— Ruošiasi tuoktis: Paulius 
Stauskas su Rūta Meiklejohn.

— Susituokė: Jonas Gutauskas 
su Sharon L. Fushtey.

— Birželio mėnesį Švč. Jėzaus 
Širdies litanija kalbama šiokia
dieniais po 8 v. Mišių, šešta
dieniais — po 9 v. Mišių, sekma
dieniais — po kiekvienerių Mišių.

— Vartotų daiktų ir drabužių 
išpardavimas, kurį rengė Prisi
kėlimo parapijos labdaros sek
cija, praėjo sėkmingai. Gauta 
pelno $2,972.92. Pajamos bus pa
naudotos siuntinių persiuntimui 
į Suvalkų trikampį. Labdaros sek
cijai vadovauja dr. J. Čuplinskie- 
nė.

— Trečiojo ordino mūsų parapi
jos kongregacijos Mišios ir susi
rinkimas — birželio 6, ketvirta
dienį, 10 v.r.

— Parapijai aukojo: S. Valiukas 
$150; $100: G. Valaitis, V. Žemai
tis, E. Raudys; $50: J. A. Raškaus
kai, K. Pauplis, E. Kairienė, J. Ara- 
nauskas; vyskupo fondui: P. Skab- 
lauskas $100, N. Preibienė $50; 
pranciškonų klierikų fondui: P. 
Gaidelis $50; “Aušros” klubui: V. 
Petraitis $100.

— Mišios birželio 9, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Mariją Štuikie- 
nę ir Joną Valatką, 9.30 v.r. — spe
cialia int., 10.15 v.r. — už a.a. Sta
sį Taišerskį, 11.30 v.r. — už parapi
ją, 7 v. v.— už tėvus.

Aukotojai Vasario 16 
gimnazijai

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo $200 Petras Venckus iš 
Sudburio Kazio Rimo atmini
mui; po $100 paaukojo P. Gul- 
binskas iš Toronto ir Mažosios 
Lietuvos moterų draugija To
ronte; $20 — K. Činčius iš To
ronto.

Gimnazijos kuratorija nuta
rė paaukojusius berniukų 
bendrabučio statybai nema
žiau 3,000 DM įrašyti garbės 
lentoje, o paaukojusius nema
žiau 100 DM įrašyti garbės kny
goje. Gimnazijos vadovybė ma
ne paprašė, kad, siųsdamas 
jai aukotojų sąrašą su jų au
komis, nurodyčiau kuriam tiks
lui aukotojas savo auką ski
ria — gimnazijai ar berniukų 
bendrabučio statybai. Todėl 
prašau aukotojus pranešti 
man šiuo adresu: L. Tamošaus
kas, 236 Dovercourt Rd., To
ronto, Ont. M6J 3E1 (tel. 531- 
4469) kuriam tikslui savo au
ką skiria. Jei aukotojas, siųs
damas auką per KLB kr. valdy
bos iždininką arba ją įdėda
mas į Toronto bankelius gim
nazijos s-tori, pažymės kam tą 
auką skiria, man pranešti ne
reikės.

Iš paskutiniuoju laiku pa
siųsto gimnazijos vadovybei 
aukotojų sąrašo tik St. Povi- 
lenskis ir Prisikėlimo par. kre
dito kooperatyvas nurodė jų 
aukas naudoti berniukų bend
rabučio statybai, tikėdamiesi 
nusiųsti nemažiau 3,000 dol, o 
kiti nurodė jų aukas naudoti 
gimnazijos vadovybės nuožiū
ra kam jos labiau reikalingos.

Kredito kooperatyvas “Para
ma” paaukojo $5,000 berniukų 
bendrabučio statybai ir $3,000 
gimnazijos vadovybės nuožiū
rai. Bendrabučio statyba nu
matoma baigti iki kitų metų 
vasaros.

Paaukoję gimnazijai ar 
bendrabučio statybai per To
ronto lietuvių bankelius, per 
KLB kr. valdybos iždininką J. 
Krištolaitį ar kitokiu būdu 
nemažiau $15 gauna kvitą, tin
kamą atskaityti nuo pajamų 
mokesčių. J. Krištolaičio ad
resas: Box 446, Waterdown, 
Ont. LOR 2H0.

L. Tamošauskas, 
KLB švietimo komisijos 

narys gimnazijos reikalams

Mokslo metų užbaigimo pro
ga V. Marcinkevičiai Aukštes
niesiems lituanistiniams kur
sams paaukojo $20. Atsidėko
dama Maironio mokyklai už 
Vilniaus dienos programą Lie
tuvių namų kultūros komisija 
paaukojo $50.

Sibirinių trėmimų

ekumeninės pamaldos
birželio 13, ketvirtadienį, 7.30 v_v_, 

anglikonų Šv. Pauliaus šventovėje (227 Bloor st e , Toronto, Ont.). 

Visus lietuvius dalyvauti kviečia Kanados baltiečių federacija

Krepšinio rungtynės tarp 
Australijos latvių rinktinės 
ir Toronto “Aušros” klubo 
įvyks birželio 11, antradienį, 
7 v.v., West Park Secondary 
School patalpose (Dundas- 
Bloor kampas).

Metinė sibirinių trėmimų 
sukaktis ir šiemet bus pami
nėta ekumeninėmis pamaldo
mis birželio 13, ketvirtadie
nį, 7.30 v.v., anglikonų Šv. Pau
liaus šventovėje (227 Bloor 
St. E.). Rengia Kanados baltie- 
čių federacija ir kviečia daly
vauti visus estus, latvius ir lie
tuvius. Pamaldose dalyvaus 
šių tautybių dvasininkai, pa
reigūnai, chorai, solistai, or
ganizacijų atstovai su vėliavo
mis.

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.

KLK kultūros draugijos “Ži
buriai” metinis susirinkimas 
— birželio 20, ketvirtadienį, 
7.30 v.v., “Tėviškės žiburių” 
patalpose Anapilyje. Visi na
riai prašomi dalyvauti. Valdyba

Dailės paroda, kurioje daly
vauja įvairių tautybių daili
ninkai, atidaryta Central Hos
pital patalpose (333 Sher- 
bourne St., tel. 964-4111) ge
gužės 21 d. ir veiks iki birže
lio 21 d. Lankymo valandos: 
nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. kasdien. 
Parodą surengė Ligoninės sa
vanorių talkininkų draugija. 
Iš lietuvių toje parodoje da
lyvauja skulptorius Dagys.

Torontiškiam Juozui Jagėlai 
š. m. birželio 11 d. sueina 90 
m. amžiaus. Jis yra gimęs 1895 
m. birželio 11 d. Gumbakių k., 
Papilės vis., Šiaulių aps. Jis 
visą gyvenimą buvo ir tebėra 
teatrinio meno mėgėjas — vai
dintojas, grimuotojas, režisie
rius. 1915 m. baigė vidurinę 
Viekšnių mokyklą, o 1917 m. 
įstojo geležinkelių tarnybon. 
Nuo 1911 m. dalyvavo teatro 
mėgėjų grupėje, vaidindamas 
ir režisuodamas scenos veika
lus įvairiom organizacijom. 
1923-25 m. lankė “Vilkolakio” 
vaidybos studiją, nuo 1929 m. 
dirbo Pagėgiuose. Vokiečiams 
užėmus Klaipėdą, buvo perkel
tas į Tauragę. Nuo 1949 m. gy
vena Toronte. Jis yra didelis 
filatelijos mėgėjas ir įdomes
nių laikraštinių straipsnių 
rinkėjas. Yra surinkęs nepr. 
Lietuvos pašto ženklus, turi 
Jugt. Tautų išleistų pašto ženk
lų rinkinį, turi nemažai Lietu
vos ordinų ir medalių. Juozas 
ir Stefa (Laurinavičiūtė) Jagė- 
los išaugino sūnų ir dukterį, 
kurie yra sukūrę šeimas ir au
gina savo atžalyną. Pr. Alšėnas

Dr. Vladas ir Elena Gutaus
kai iš Venezuelos, prisimin
dami a.a. Irenos Beresnevi- 
čiūtės-Jurkienės penkerių me
tų mirties sukaktį, paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $50.

Inž. Rimas Slavickas, Wel- 
lando elektros jėgainės vedė
jas, pakviestas skaityti paskai
tą elektros srities darbuoto
jų suvažiavime š. m. birželio 
3-5 d.d. Ontario Londone. To
kiuose metiniuose suvažiavi
muose dalyvauja 600 inžinie
rių, vedėjų, buhalterių ir ki
tų pareigūnų iš visos Ontario 
provincijos. R. Slavickas yra 
“TŽ” skaitytojas.

Viešpačiui pašaukus į amžinybę
ONUTĘ PAJARSKIENĘ,

jos vyrą FELIKSĄ, dukrą DALIĄ PEDDLE, sesutę 
PETRUTĘ ABROMAITIENĘ, brolį VLADĄ STOČKŲ 
su šeimomis ir artimaisiais nuoširdžiai užjaučiame -

Adelė ir Eugenijus Abromaičiai 
Emilija ir Silvestras Čepai 
Vanda ir Juozas Jasinevičiai

Toronto “Gintaro” ansamblį,
linkėdami jam dar ilgus metus lietuvišku šokiu, daina 

ir muzika gaivinti mūsų tautiečius išeivijoje.

Sveikiname “Gintaro ” vadovus - RITĄ ir JUOZĄ 
KARASIEJUS, visus mokytojus bei pagalbininkus, 
kurie savo nenuilstamu darbu išvedė mūsų jaunimą 
į pirmąsiais eiles tautinio meno srityje ir garsina 
lietuvių vardą plačiajame pasaulyje.

Daug sėkmingų ir kūrybingų metų!

Toronto lietuvių choras “Volungė”

perkelia savo kabinetą nuo 
1985 metų birželio 1 dienos l 

17 High Park Ave.
Telefonas 769-8276

Aukojo religinei šalpai
Religinei Lietuvos šalpai aukojo šios lietuvių parapijos bei 

misijos Kanadoje:
Angelų karalienės misija (St. Catharines, Ont.)...........  $ 1,154.00
Aušros vartų parapija (Hamilton, Ont.)............................... 1,813.00
Aušros vartų parapija (Montreal, P. Q.)......................................50.00
Lietuvos kankinių parapija (Mississauga, Ont.) .............  10,487.00
Lietuvių katalikų misija (Ottawa, Ont.) .................................. 243.00
Lietuvių katalikų misija (Sault Ste. Marie, Ont.).................  237.00
Lietuvių katalikų misija (Sudbury, Ont.) ............................... 460.00
Prisikėlimo parapija (Toronto, Ont.) ................................. 10,089.00
Šiluvos Marijos parapija (London, Ont.)............................. 1,355.00
Šv. Kazimiero parapija (Windsor, Ont.).................................. 200.00
Šv. Kazimiero parapija (Winnipeg, Man.).............................. 302.00

Iš viso $26,390.00

Aukos persiųstos Religinei lietuvių katalikų šalpai Brukline, 
JAV-se. Šios organizacijos pirmininkas yra vysk. V. Brizgys, rei
kalų vedėjas — kun. K. Pugevičius.

Šios aukos buvo surinktos daugiausia per 1985 metų Tikin
čiosios Lietuvos dieną, kurią kasmet organizuoja Kanados lie
tuvių katalikų centras. Jis reiškia nuoširdžią padėką visom pa
rapijom, misijom ir aukotojam, 
tuvos tikinčiųjų šalpos.

Speciali deklaracija, skirta 
žmogaus teisių konferencijai 
Otavoje, Kanados vyriausybei 
ir Sov. Sąjungai, buvo pasira
šyta įvairių tautybių atstovų 
gegužės 30 d. Ontario parla
mento rūmuose. Iš lietuvių da
lyvavo Bendruomenės parei
gūnai, vėliavnešiai su palyda, 
“Aro” choras ir visa eilė tau
tiečių.

Vakarų Kanados, ypač Ed- 
montono ir Kalgario, laikraš
čiai daug rašo apie nacių ka
ro nusikaltėlių pajieškas. “Cal
gary Herald” išspausdino Phi
lip Jang ir Robert Walker raši
nius apie Juozo Kisielaičio by
lą, pridėdami Lietuvos žemė
lapį ir jo nuotraukas. Viena 
jų gauta iš Jeruzalės. Rašinių 
autoriai cituoja kai kuriuos 
dokumentus, stengdamiesi įro
dyti J. Kisielaičio kaltę. Tuo 
būdu viešai teisiamas žmogus 
be teismo procedūros. Joje 
daug kaltintojų, bet nėra gy
nėjų.

dosniai prisidėjusiem prie Lie-

V. Dalindienė, iždininkė

A.a. ANTANO RINKŪNO 
ŠVIETIMO FONDUI paaukojo 
$100: S. Fredas; $50: I. J. Ba
kai, K. Mileris; $34.13 ($25 
JAV): O. Mikulskienė; $33.19 
($25 JAV): S. H. Idzeliai; $25: 
A. S. Sakai, V. Z. Stanaičiai; 
$20: K. Šlekys. Nuoširdus ačiū.

Giedra Rinkūnaitė- 
Paulionienė 

Herbertas Stepaitis
Mississaugos miesto daugia- 

kultūrė taryba kurioje daly
vauja ir lietuviai, gegužės 14 
d. išrinko naują valdybą: pirm, 
ispanė M. Nuss, vicepirm. uk
rainietis N. Iwanchuk, II vice
pirm. anglė J. Cantwell, ižd. 
italė R. Biscaro, sekr. J. Shad- 
rach, nariai — čekas M. Jane- 
cek, kroatas B. Budisa.

RVS VIDEO SISTEMA. Filmuoju 
su “Video” aparatais vestuves, gim
tadienius, sukaktis, pirmosios Ko
munijos iškilmes, krikštynas ir 
t.t. Skambinti RAIMONDUI VA- 
LADKAI 279-4235 Toronte.

“Lito” valdyba ir komisijos po 
metinio susirinkimo pasiskirs
tė pareigomis: valdybos pirm. A. 
Kličius, vicepirm. R. Pocauskaitė- 
Rudinskienė, sekr. A. Drešerienė, 
nariai — Br. Bulota, J. Bernotas, 
H. Dauderis ir V. Rudinskas; kre
dito komisijos pirm. V. Piečaitis, 
sekr. J. Kibirkštis, narys J. Ado
monis; revizijos komisijos pirm. R. 
Bernotas, sekr. Br. Staškevičius, 
narys J. Šiaučiulis.

Lietuvos kankinių parapijos, 
Mississauga, Ont., KLK moterų 
dr-jos grupė, vadovaujama pirm. 
G. Trinkienės, gegužės 18-19 d.d. 
buvo atvykusi į Montrealį. Šešta
dienį per savo klebono kun. J. 
Staškaus Šv. Juozapo oratorijos 
kriptoje atnašautas Mišias meldė
si už kenčiančią Lietuvą. Po to 
buvo einami Kryžiaus keliai ir ap
žiūrėta šventovė. Sekmadienį ta 
pati grupė dalyvavo AV šventovė
je per 11 v. pamaldas. Po pamaldų 
Seselių namuose KLK moterų dr- 
jos Montrealio skyrius viešnias 
pavaišino pietumis.

, Kun. J. Kubilius gegužės 23 d. 
grįžo iš Arizonos, dar pilnai neat- 
sigavęs po savo ligos.

Mąj. Laisvydas ir Linda Baršaus
kai, šiuo metu gyveną V. Vokie
tijoje, susilaukė dukters. Asta ir 
Ona džiaugiasi sesute, o seneliai 
Nora ir Alfonsas Gudai bei Stasė 
ir Albinas Baršauskai — dukraite.

Broniui Niedvarui ir Romui Otto 
bendro amžiaus 110 metų sukaktis 
buvo paminėta Silvijos ir Vinco 
Piečaičių vasarvietėje. Atrodo,

i 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 

—-------------------------------L-------------------------------------------- -

f flfl AM MONTREALIO LIETUVIŲ 
Iii 1 Am kredito unija

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

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ......................
Terminuotus indėlius:

1 metų .......................
180-364 d................
120-179 d................

30-119d................
Trumpalaikius indėlius 

už $20,000 ar daugiau
Taupomosios sąskaitos: 

specialios..........
su draudimu..............
kasdieninis % ............

Čekių sąsk.........................

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 į 2.00-6.00

DĖMESIO! Jeigu norite parduoti 
ar gauti mortgičių su 12% nuo 
$10,000.00 iki $100,000.00 ant pri
vataus namo, skambinkite tel. 
763-6498 Toronte.

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

tokio skaičiaus žvakučių uždegi
mas sudarė daugiau vargo, negu 
jų užpūtimas.

“Rūtos” klubo ruošiama išvyka 
į “Safari” bus liepos 9 d. Anksčiau 
skelbta data buvo netiksli.

"Nepriklausomos Lietuvos” 
spaudos bendrovės susirinkimas 
įvyko gegužės 26 d. AV parapijos 
salėje. Susirinkimui pirmininkavo 
Albertas Norkeliūnas, sekretoria
vo Br. Staškevičius. Bendrovės 
pirm. J. Šiaučiulis, kiti valdybos 
nariai ir revizijos komisija pa
darė pranešimus. Ilgesnės disku
sijos kilo dėl valdybos pasiūlymo 
iš šėrų bendrovės pereiti į nepel
no organizaciją. Adv. V. Rudins- 
kui paaiškinus tuo atveju susida
rysimas išlaidas, buvo nutarta 
prie valdybos sudaryti trijų as
menų komisiją, kuri turėtų deta
liau tą klausimą išstudijuoti. Į 
tą komisiją išrinkti: adv. V. Ru
dinskas, A. Norkeliūnas ir G. Ali- 
nauskas. Diskusijose, šalia kitų, 
aktyviai dalyvavo ir torontiečiai 
D. Renkauskas bei L. Girinis-Nor- 
vaiša. Į naują valdybą dvejiem 
metam išrinkti: J. Adomonis, G. 
Alinauskas, L. Balaišis, V. Ba
rauskas, A. Čepulis, L. Girinis- 
Norvaiša, A. Mylė ir J. Šiaučiu
lis. Revizijos komisija pasiliko 
ta pati: B. Kasperavičius, I. Pet
rauskas ir K. Toliušis.

A. a. Br. Rugienius, 70 m. am
žiaus, mirė gegužės 20 d. Palai
dotas iš Švč. Marijos šventovės 
gegužės 23 d. Cote dės Neiges ka
pinėse. Liūdi trys seserys, du bro
liai ir kiti artimieji. B.S.

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

DUODA 
PASKOLAS:S9.25%

9' %
8.75%
8.50%
8.25%

6.50%
6.25%
6 %
5 %

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

VIENAAUKŠTYJE (bungalow) Ba
thurst rezidenciniame rajone ra
miai vyresnio amžiaus moteriai 
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
galimybe naudotis virtuve ir ki
tais patogumais. Dėl sąlygų skam
binti po 5 v.p.p. telefonu 789-2364 
Toronte.

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti 5 metų mergaitę ir 7 mėnesių 
berniuką Kipling ir Eglinton rąjo- 
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.


