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Pasaulio įvykiai
Praėjusio karo metais atsidūrėme kryžminėje ugny

je: iš rytų mus puolė sovietai, iš vakarų — naciai. Ir vie
ni, ir kiti nukankino daug mūsų tautiečių. Abiejų ideo
logijos totalistinės, ryjančios savo aukas. Sunaikinus 
rudąjį totalizmą, daug kas atsikvėpė ir pradėjo gyventi 
nauja viltimi. Lietuviams ta viltis atrodė iliuzinė, nes 
iškilęs raudonasis totalizmas buvo dar didesnė grėsmė 
ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Daug kas tuo ne
tikėjo, net didžiųjų demokratų vadai raudonąjį totaliz- 
mą laikė savo sąjungininku. Reikėjo daugelio metų, kad 
atsivertų akys. Jos pagaliau atsivėrė, nors nevisuotinai. 
Dar ir dabar Vakaruose netrūksta politikų, kuriems rau
donasis totalizmas tebėra taikos balandis. Tai matyti 
pvz. kad ir iš karo nusikaltėlių jieškotojų,.kurie tiki rau
donojo totalizmo pateikiamais liudijimais, siekiančiais 
sudoroti išeiviją. Mums, kurie esame pergyvenę abiejų 
rūšių totalistinės sistemas, labai aišku, kad grėsmingu
mas plaukia iš jų prigimties. Totalizmas pačia savo esme 
yra agresyvus, ryjantis už save silpnesnius, siekiantis 
palaužti už save stipresnius. Ir kol totalizmas vyraus pa
saulio scenoje, tol neišnyks ir grėsmė.

DAUG kam atrodė, kad raudonasis totalizmas per 
keturis pokario dešimtmečius pasikeitė gerojon 
pusėn, bet iš tikrųjų taip nėra. Keičiasi asmenys, 

bet sistema lieka ta pati. Ratai rateliai sudyla, įdedami 
nauji, bet mašina nesikeičia ir vykdo naikinamąją paskir
tį. Tokia ji buvo Lietuvos okupacijos pradžioje, tokia ji 
yra ir dabar, nors ne tokia kruvina. Jos metodai sušvel
nėjo, bet tikslai liko tie patys. Sumažėjo baltiečių depor
tacijos, bet padidėjo kolonizavimo ir rusinimo pastan
gos. Negana to — raudonasis totalizmas randa baltiečius 
ir laisvajame pasaulyje, kur taip pat netrūksta jo šali
ninkų. Yra žinoma, kad į laisvąjį pasaulį emigravo gana 
daug asmenų, gyvenusių ir dirbusių raudonojo totalizmo 
sistemoje. Vieni jų nuo jos nusisuko, kiti liko jai dau
giau ar mažiau ištikimi. Jie prisidėjo prie raudonojo to
talizmo pastangų kompromituoti išeiviją savo rašiniais 
spaudoje, skleisti kaltinimus esą užsienine c,., aha 
tūkstančiai nacių karo nusikaltėlių. Prie jų prisijungė 
ir kitokio intereso kaltintojai, tvirtinantys, kad visi po
kario ateiviai lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai esą 
naciai. Panašių išpuolių pasirodo ne tik spaudoje, bet 
ir televizijoje bei radijo programose. Tokie neteisingi 
kaltinimai kelia platų susirūpinimą.

VISA tai vyksta nacių karo nusikaltėlių jieškojimo 
priedangoje. Apgailėtina, kad kai kurios žydų or
ganizacijos, reaguodamos į kelių amerikiečių or
ganizacijų pasipriešinimą sovietinių dokumentų panau

dojimui ir nekonstitucinei jieškojimo procedūrai, ėmė 
plačiu mastu kaltinti visus lietuvius ir Rytų europiečius 
ne tik nacizmu, bet ir antisemitizmu. Tokią minėtų orga
nizacijų laikyseną pavaizdavo Los Angeles mieste lei
džiamas “Jewish Bulletin” 1985.VI.13 karikatūroje, kur 
šviečiančio prožektoriaus spinduliai krinta ant tamso
je besislepiančio šikšnosparnio, atstovaujančio arijams 
(“Aryan nation and other neonazis”). O tie arijai yra na
ciniai karo nusikaltėliai. Tokia laikysena pasižymi ir 
Ryano knyga “Quiet neighbours”, ir S. Littmano straips
niai bei pareiškimai, ir kitų išpuoliai įvairiom progom. 
Tai stebina plačiąją mūsų išeiviją visame laisvajame pa
saulyje. Visi mato, kad tokio puolančio tono žydai ir jų 
talkininkai atlieka nusikalstamą darbą — kaltina visus 
išeivius bei jų institucijas, organizacijas. Jeigu jos eilė
se ir būtų nacių karo nusikaltėlių, tai niekas neturi tei
sės kaltinti visus. Švaistymasis nepagrįstais ir plačiais 
kaltinimais niekam nedaro garbės. Be to, žydų organiza
cijos bei pavieniai asmenys turėtų įžvelgti, kad puldami 
išeiviją jie eina į talką raudonajam totalizmui, nuo ku
rio kenčia ir dalis žydų.

KANADOS ĮVYKIAI

Dviejų premjerų keliai
Liberalų vadas D. Petersonas 

dvidešimtuoju Ontario prem
jeru buvo prisaikdintas po at
viru dangum prie parlamento 
rūmų, kur iškilmę galėjo ste
bėti pietų pertrauką turintys 
torontiečiai. Jo ir ministerių 
prisaikdinimui buvo numatyta 
$150.000, bet D. Petersonas 
stengėsi sumažinti iki $30.000, 
nes tai turės padengti mokes
čių mokėtojai. Jis netgi parei
kalavo, kad prisaikdinamieji 
atsineštų savas Šv. Rašto kny
gas ir valdžios iždui sutautpy- 
tų $2.000. Priesaikai sąmonin
gai buvo atsisakyta parlamen
to rūmų, kad ją galėtų stebėti 
žmonės. Savo kalboje premje
ras D. Petersonas pabrėžė, kad 
jo vyriausybė bus atvira vi
siems, neturės sienų ir užtva
rų. Po prisaikdinimo jis pa
kvietė susirinkusius stebėto
jus užeiti į parlamento rūmus, 
pamatyti patalpas, jam tekusį 
premjero kabinetą. Užėjusie
ji buvo pavaišinti obuolių sun
ka, pyragaičiais su braškėmis. 
Atrodo, lankytojų buvo daug, 

nes vizitui pasibaigus liko la
bai daug šiukšlių pastato vi
duje. F. Millerio ir D. Peter
sono pasikeitimas kabinetais 
įvyko anksti iš ryto, kai D. Pe
tersonas dar nebuvo prisaik
dintas premjeru. Spaudoje tei
giama, kad jis 9.45 v.r. paskam
bino telefonu savo raštinei ir 
susilaukė netikėto atsakymo: 
“F. Millerio raštinė!” Esą D. 
Petersonas tada turėjo klausti, 
koks yra jo naujo kabineto tele
fono numeris, nes nežinojo.

Premjero D. Petersono vy
riausybė turės tik 22 ministe- 
rius, kurių beveik pusė yra 
naujokai parlamente. Jis pats 
pirmą kartą parlamentan buvo 
išrinktas 1975 m. Finansų mi- 
nisteriu ir partijos vadu par
lamente pasirinko liberalų ve
teraną R. Niksoną, parlamento 
narį nuo 1962 m., kuris 1967-76 
ėjo Ontario liberalų vado pa
reigas. Kitas svarbus postas 
yra švietimo ministerija, nes 
jai teks kovoti už pilną valdžios 
paramą visoms atskirųjų mo-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvaitės, pasipuošusios ir pasiruošusios tautiniams šokiams teatro scenoje sukaktuvinėje “Gintaro” iškilmėje 
“Metro Toronto Convention Centre” teatre 1985.V.25 Nuotr. O. Burzdžiaus

Muziejus - pavergtos Lietuvos žaizda
Amerikos dienraščiai apie ateizmo muziejų Vilniuje bei kitus rūpesčius ir baltiečių demonstraciją Vašingtone

“The Christian Science Mo
nitor”, tarptautinio masto 
dienraštis, leidžiamas Bosto
ne, 1985.VI.il laidoje, pirma
me ir paskutiniame puslapyje 
išspausdino savo bendradar
bio Gary Thatcher reportažą 
iš Vilniaus šia antrašte: “Ateiz
mo muziejus primena lietu
viams tinkinčiųjų Bendrijos- 
valstybės sankirtį”. Jame au
torius rašo:

“Pamaldų dalyvės, apsigau
busios skarelėmis, Šv. Tere
sės katalikų šventovėje prade
da iškilmingą giesmę, kurios 
garsai liejasi į Gorkio gatvę. 
Jie seka tris sovietų kareivius, 
išėjusius vakare pasivaikščio
ti. Besileidžianti saulė spindi 
į raudonas jų kepurių žvaigž
des. Taip pat ji beria savo spin
dulius ant auksinės karūnos to
liau esančio bokšto. Muzika 
nutyla, kai kareiviai priartė
ja prie puošnaus pastato. Tai 
yra, teisingiau sakant buvo, 
Šv. Kazimiero šventovė, skir
ta šventajam globėjui šios ma
žos katalikiškos respublikos 
prie Baltijos jūros. Dabar čia 
yra ateizmo muziejus, įreng
tas ir tvarkomas sovietinės 
valstybės. Viduje — medinė 
statula, vaizduojanti besimel
džiantį vienuolį, nekreipiantį 
dėmesio į aplinkui kenčiančias 
žmonių mases. Lango vitraže 
įrašyti lietuvio filosofo žodžiai, 
Nėra Dievo”.

Po 45 metų
Pasak autoriaus, šis muzie

jus, esantis pačiame miesto 
centre, yra ženklas, ką sovie
tai padarė Lietuvai per45-rius 
okupacijos metus, palaido
ję Lietuvos nepriklausomybę, 
trukusią du dešimtmečius. Jau 
30 metų, kai Julijonas Stepo
navičius buvo įšventintas vys
kupu, bet negalėjo eiti savo 
pareigų Vilniuje ir buvo iš

tremtas į Žagarės miestelį. Bet 
religinių reikalų įgaliotinio 
pavaduotojas Edvardas Juozė- 
nas sako, esą vyskupas atsisa
kė paklusti “valstybės įstaty
mams”.

Kiti sovietinės valdžios pa
reigūnai pabrėžia Lietuvos 
“išlaisvinimo” 45-rių metų su
kaktį, bet daugelis katalikų tai 
laiko nelemtu audringos isto
rijos laikotarpiu. “Mūsų būk
lė yra labai sunki” — pareiškė 
vienas tikintysis Lietuvos sos
tinėje.

Laukia sunykimo
Lietuva esanti įsprausta 

tarp Rusijos ir Lenkijos, kuri 
yra katalikiška šalis. Sovieti
niai pareigūnai budėjo, kad 
Lenkijos neramumai nepersi
mestų Lietuvon, kurioje Kata
likų Bendrija, kaip ir Lenki
joje, tapo kultūrinio paveldo 
priegloba ir kai kuriais atžvil
giais tautinės tapatybės žyme. 
Dėl to sovietinė valdžia stro
piai seka tikinčiųjų veiklą ir 
laukia religijos sunykimo, ku
rį marksizmas-leninizmas lai
ko neišvengiamu. Kol kas jis 
varžo tikinčiųjų veiklą ir drau
džia tikybos dėstymą jauni
mui. Pasak E. Juozėno, tikin
čiųjų Bendrija išnyksianti ir 
tuose kraštuose, kurių ideolo
gija nėra marksizmas-leniniz
mas. “Bet jei kas sako, kad ti
kinčiųjų Bendrija čia perse
kiojama, yra netiesa. Tai tik 
tam tikri istoriniai procesai 
eigoje” — pareiškė E. Juozė- 
nas.

Priespaudos faktai
Amerikietis žurnalistas bet

gi pastebi, kad per 45 metus K. 
Bendrija Lietuvoje pasikeitė. 
Sovietinė valdžia atėmė jos 
turtus, uždarė vienuolynus ir 
koplyčias, suėmė kai kuriuos 
kunigus. Šiuo metu leidžiama 
veikti tiktai vienai kunigų se

minarijai su valdžios apribo
tu skaičiumi kandidatų.

Kunigų skaičius kasmet ma
žėja, nebeužtenka jų 630 šven
tovių aptarnauti. Valdžia kont
roliuoja visas spaustuves ir 
net religinius leidinius. Re
tai tespausdinamas Šv. Raš
tas. 1972 m. atspausdinta tik 
12.000 egz. Nauja laida buvo 
žadėta 1982 m., bet netesėta. 
Dabar tikimasi jos 1987 m., bet 
nežinia kiek egzempliorių bus 
leista. Esą dabar spausdinama 
160.000 egz. maldaknygių.

Pasak E. Juozėno, K. Bendri
jos populiarumas mažėja dėl 
jos pačio kaltės, o Vatikanas 
dėl to kaltina sovietinę valdžią.

Amerikietis žurnalistas ban
dė pasikalbėti ir su katalikų 
atstovais, bet nesėkmingai. 
Vienas jų pamatęs prie savo 
pastato durų du amerikiečius 
reporterius, tarė: “Atleiskite, 
į Jūsų klausimus aš neatsaky
siu. Galite apžiūrėti švento
vę. Pamatykite viską, bet nie
ko neklauskite”.

Kitoks vaizdas atsiskleidžia 
pogrindžio leidinyje “LKB 
kronika”. Per 13 metų pasiro
dė per 60 numerių. Juose atsi
spindi detali tikrovė ir slap
tosios policijos darbai. Sovie
tiniai pareigūnai smarkiai 
baudžia visus, susijusius su 
“Kronika”. Pastaruoju metu 
net 79 metų amžiaus katalikas 
buvo nubaustas ketverių metų 
lageriu ir dvejų metų tremtimi. 
Tai Vladas Lapienis. Už ką, 
tiksliai nežinoma, be manoma 
— už lagerinių atsiminimų ra
šymą ir “Kronikos” platinimą.

Prispaudėjai ir prispaustieji
E. Juozėnas betgi pareiškė 

nežinąs, kas “Kroniką” leidžia; 
ją girdįs tiktai iš Vatikano ra
dijo. Pastarasis esąs “emigran
tų forumas”, transliuojantis 

(Nukelta į 2-rą psl.)

ŠIITŲ PAGROBTO “TWA” LĖKTUVO ĮKAITŲ IŠLAISVINIMAS 
BEIRUTE pasibaigė po 17 dienų. Tarpininku tapęs šiitų “Aina- 
lio” milicijos vadas N. Berri pareikalavo, kad JAV atitrauktų 
savo karo laivus iš Libano pakrančių. Reikalavimas nebuvo pa
tenkintas, nes tie laivai iš tikrųjų buvo tarptautiniuose van
denyse. N. Berri tada pradėjo šnekėti apie 39 įkaitų atidavimą 
Šveicarijos arba Prancūzijos ambasadoms su sąlyga, kad jie ne
bus išleisti iš Libano, kol Izraelis nebus paleidęs iš pietinio 
Libano išsivežtų šiitų kalinių. Prez. R. Reaganas pagrasino pra
dėti Libano blokadą, kuri iš tikrųjų nebūtų buvusi sėkminga. 
Maisto gaminius Libanas įsiveža sausumos keliais iš Sirijos. 
Blokadai įgyvendinti reikėtų pilnos Libano okupacijos. Mažin
damas įtampą, N. Berri pa-® 
leido širdies negalavimus tu
rintį įkaitą J. D. Palmerį. Pasta
rasis spaudos konferencijoje 
griežtai pasmerkė du keleivi
nį lėktuvą pagrobusius šutus, 
kurių vienas pasižymėjo ne
žmonišku žiaurumu. Jis mušė 
keleivius, ypač karo laivynui 
priklausiusį amerikietį, su
laužydamas visus šonkaulius, 
nušaudamas jį po kelių valan
dų ir išmesdamas iš lėktuvo. 
Izraelis, turintis apie 700 
šiitų kalinių, pradžioje laikė
si visiško neutralumo, bet pa
judėjo, kai Amerikoje pasigir
do nemalonus klausimas, ko
dėl už tris nelaisvėn pateku
sius Izraelio karius buvo ati
duota 1.150 arabų teroristų, 
o dabar nenorima išleisti 700 
šiitų už 39 įkaitais laikomus 
amerikiečius?

Išleido Sirijon
Amerikiečiai, įskaitant ir 

pagrobto lėktuvo įgulą, buvo 
išleisti Sirijon ir iš Damasko 
specialiu lėktuvu atgabenti į 
karinę JAV bazę prie Frank
furto. Libane betgi liko sep
tyni anksčiau pagrobti kiti 
amerikiečiai, kurie, galimas 
dalykas, jau nužudyti. Izrae
lis yra įsipareigojęs paleisti 
kalėjimuose laikomus šiitus, 
bet to paleidimo nenori laiky
ti įkaitų išpirkimu. Tai esąs 
visiškai kitas reikalas, susie
tas su teisiniu procesu. Kalba
ma, kad prez. R. Reaganas pa
žadėjo nesiimti keršto prie
monių prieš lėktuvo pagrobė
jus. Reikalą komplikuoja fak
tas, kad N. Berrio “Avalio” mi
licininkai žmoniškai elgėsi su 
įkaitais, žiaurumais pasižymė
jo tik du lėktuvo pagrobėjai, 
kurių vienas sumušė ir nušo
vė amerikietį. Į gelbėtojų ei
les įsijungė ir dalį Libano oku
pavusi Sirija, susilaukdama ne
mažos propagandinės naudos. 
Karinėje bazėje išlaisvintus 
amerikiečius sutiko iš Vašing
tono atskridęs viceprez. G. 
Bushas.

Lėktuvų tragedija
Ir šiandien dar nėra išspręs

ta dviejų keleivinių lėktuvų 
tragedija. Prie Airijos kran
tų į Atlanto bangas nukritęs 
keleivinis Indijos lėktuvas nu
sinešė 329 gyvybes. Lig šiol iš 
jūros buvo ištraukta apie 130 
lavonų. Įtariama, kad jame 
sprogo bomba, bet lig šiol ne

turima tikrų įrodymų. Ši tra
gedija sujaudino iš Indijos ki
lusius kanadiečius, kurie su
darė didžiąją Toronte ir Mont- 
realyje įsėdusių keleivių dalį. 
Šviesos galėtų duoti juodąja 
dėžute vadinamas aparatas, 
automatiškai registruojantis 
lėktuvo valdymą. Jis betgi su 
pagrindinėmis lėktuvo lieka
nomis yra dviejų kilometrų 
gylyje. Neišaiškintas tebėra 
bombos sprogimas Tokijo ora- 
uostyje iš “Canadian Pacific” 
lėktuvo išimtame lagamine. 
Žuvo du darbininkai, buvo su
žeisti keturi. Įtariama, kad tas 
lagaminas su bomba turėjo bū
ti perkrautas į Indijon iš Toki
jo skrendantį lėktuvą. Tokiu at
veju net dvi bombos galėjo bū
ti nukreiptos prieš keleivi
nius Indijos lėktuvus skirtin
gose pasaulio dalyse.

Vaizdajuostė
Vokiečių laikraštis “Bild” 

gavo A. Sacharovo vaizdajuos
tę, padarytą Gorkio kliniko
je, kur jis gydomas nuo širdies 
sutrikimų ir prasidedančios 
Parkinsono ligos. Šia vaizda
juoste norima įrodyti, kad A. 
Sacharovas yra atsisakęs bado 
streiko, bet kad jo sveikata nė
ra gera ir kad jis gali mirti. 
Spėjama, kad tą vaizdajuostę 
laikraštis gavo iš KGB insti
tucijai tarnaujančio sovietų 
žurnalisto Viktoro Louis.

Keistas teismas
Romoje jau ilgokai teisia

mi penki turkai ir trys bulga
rai, kaltinami įsivėlimu į ban
dymą nužudyti popiežių Joną- 
Paulių II 1981 m. gegužės 13 d. 
Teisėjas S. Santiapichi pagrin
diniu liudininku pasirinko M. 
A. Agcą, kuris už Šv. Tėvo su
žeidimą jau yra nuteistas kalė
ti iki gyvos galvos. Teismas ta
po savotišku farsu, kuriame jis 
kaltina visus, bet pats elgiasi 
kaip pamišėlis. Jis netgi sako
si esąs Jėzus Kristus, galintis 
prikelti mirusį žmogų, jeigu jį 
Kristumi pripažins Vatikanas. 
Iš tokios bylos nebus jokios 
naudos. Sakoma, Vatikane jau
čiamas susirūpinimas, kad toks 
teismas gali padaryti žalos Va
tikano santykiams ne tik su 
Bulgarija, bet ir Sovietų Są
junga. Popiežius Jonas-Paulius 
II betgi yra bejėgis, nes į Ita
lijos teismą Vatikanas neturi 
teisės kištis.
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<S> RELIGINIAME GYVENIME
Dievo Motinos Nuolatinės Pa

galbos parapija Klivlande, Ohio, 
turi dvisavaitinę religinės min
ties lietuvių radijo programą, 
kuri veikia nuo 1981 m. Jai va
dovauja ilgametis lietuvių ra
dijo programos “Tėvynės gar
sai” vedėjas Juozas Stempužis, 
o ją globoja Dievo Motinos pa
rapija. Jos turinį sudaro: kun. 
Gedimino Kijausko pamokslai 
(sakomi Dievo Motinos švento
vėje), giesmės, dainos, poezija, 
skaitiniai. Programos ilgis — 
30 min. Vysk. P. Baltakio pa
kviesta, Dievo Motinos parapi
ja mielai sutiktų programos ka
setėmis pasidalinti su visais, 
kurie tokia programa domėtųsi. 
Įrekordavimas tinka perdavi
mui radijo bangomis. Programą 
taip pat galima naudoti susi
rinkimuose, būreliuose susikau
pimui, o paskui diskusijoms ir 
Lt. Programos ypač tiktų ten, 
kur nėra lietuvių kunigų ir lie
tuviškų pamaldų. Norintieji to
kių programų kasetes įsigyti 
gali kreiptis į Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapiją, 
18022 Neff Road, Cleveland, 
Ohio 44119, USA. Auka fakti- 
noms išlaidoms už kasetę pa
dengti — $5.00.

Vienuolinis gyvenimas turi pa
brėžti savo išskirtinį charakte
rį, kad galėtų skelbti pasauliui 
evangelinę mintį. Tai pareiškė 
Jonas-Paulius II pasaulio mo
terų vienuolijų vadovių suva
žiavime. Jis skatino vienuoles 
savo gyvenime puoselėti mal
dos, savanoriško neturto ir Evan
gelijos skelbimo primatą. Ketu
rias dienas užtrukusiame suva
žiavime dalyvavo apie 800 vie
nuolijų vadovių iš viso pasau
lio. Šv. Tėvas joms nurodė, kad 
vienuolės turėtų būti priešta
ravimo ženklu dabartiniam pa
sauliui. Tai nesą pasisakymas 
prieš žmoniškąsias vertybes, 
o tik prieš visa tai, kas nežmo
niška dabartiniame pasaulyje.

Kun. John Vaughn, OFM, 57 m. 
amžiaus amerikietis, buvo per
rinktas antram 6 metų terminui 
pranciškonų generolu. Vienuoli
jos provincijolų suvažiavimas ir 
rinkimai įvyko Asyžiaus mieste, 
Italijoje. Lietuvių provincijai 
atstovavo provincijolas kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, iš 
Toronto. Iš viso su balsavimo 
teise dalyvavo 135 atstovai.

Šv. Tėvas vėl lankysis Afrikoje 
rugpjūčio mėnesį. Jis ta proga 
dalyvaus XLIII Tarptautiniame 
eucharistiniame kongrese Nai
robi mieste, Kenijoje, ir taipgi 
lankysis Centrinės Afrikos res
publikoje, Togo, Zairės, Kame
rūno, Dramblio kaulo pakraščio 
valstybėse, Maroke. Tai bus jau 
trečia dabartinio popiežiaus 
kelionę į Afrikos žemyną ir ant
roji į Kenijos, Zairės ir Dramb
lio kaulo pakraščio valstybes.

Motinai Teresei, labdaros mi- 
sijonierių steigėjai, JAV prezi
dentas R. Reaganas įteikė Lais
vės medalį, kuris teikiamas tik

furniture £tb, 
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo

JAV piliečiams ir yra aukščiau
sio laipsnio, kokį tik civilis as
muo gali gauti. Motinai Teresei, 
kuri nėra JAV pilietė, šiuo atve
ju buvo padaryta išimtis.

Lotyniškoji bendruomenė Ota
voje, įsisteigusi 1968 m., per vi
są savo gyvavimo laikotarpį 
yra išlaikiusi lotynų kalbą apei
gose ir buvo ištikima Šv. Sostui. 
Ši bendruomenė su Otavos arki
vyskupo leidimu iki 1975 m. są
žiningai laikėsi lotynų kalbos 
ir senųjų apeigų Mišiose, o tais 
metais senąsias apeigas uždrau
dus, laikėsi naujųjų apeigų, bet 
vis tiek lotynų kalba. 1984 m. Šv. 
Tėvas Jonas-Paulius II vėl davė 
leidimą vyskupams savo nuožiū
ra leisti senąsias Mišių apei
gas tikintiesiems, kurie prie jų 
prisirišę ir yra ištikimi Šv. Sos
tui. Tuo pasinaudodama lotyniš
koji Otavos bendruomenė įsigi
jo šventovę ir su arkivyskupo 
leidimu įsteigė Šv. Klemenso pa
rapiją, kurioje gavo leidimą 
nuolat atnašauti Mišias seno
siomis apeigomis.

Komunizme yra branduolys 
tiesos, nes kitaip komunizmas 
nebūtų taip ilgai gyvavęs ar tu
rėjęs tokią stiprią įtikinimo ga
lią. Tai pareiškė kard. J. Rat- 
zingeris tolimesniame pasikal
bėjime su “Corriere della Sera” 
korespondentu. Jo nuomone, ko
munizmas akivaizdžiai nurodo 
bado, teisingumo ir taikos pro
blemas, tik jas sprendžia klai
dingai. Marksizmas esąs pa
trauklus, nes jo moralinių ver
tybių imperatyvas yra stiprus. 
Tačiau kai marksizmas pasirodo 
kaip mokslinė sistema ir pagal 
ją teikia savuosius atsakymus, 
žmones apvilia, nes nuveda į 
totalistinę santvarką, slopinan
čią žmogaus asmenybę bei tas 
žmogiškąsias apraiškas, kurios 
nesuvedamos grynai į ekonomi
nę ar politinę plotmę.

Arkiv. Paulius Marcinkus ir 
kiti du aukšti Vatikano banko 
pareigūnai buvo visiškai ištei
sinti byloje Milano teisme ry
šium su 1972 m. Vatikano ban
ko paskola “Italmobiliare” bend
rovei. Pasirodo, Vatikano ban
kas tada paskolino 50 bilijonų 
lirų (apie 85 milijonus dole
rių), bet 1979 m. atsiėmė 160 bi
lijonų lirų (apie 193 milijonus 
dolerių). Toks didelis skirtu
mas Vatikano banko naudai bu
vęs ne dėl suktumo, bet vien dėl 
to, kad paskola buvusi duota re
miantis ne itališka, o šveicariš
ka valiuta. Kadangi per tą laiko
tarpį itališkoji valiuta labai 
smuko, o šveicariškoji kilo, tai 
ir skirtumas itališkais pinigais 
pasidaręs labai didelis.

Moterų kunigėmis šventinimo 
klausimu kard. Ratzingeris savo 
pasikalbėjime su “Corriere della 
Sera” korespondentu pareiškė, 
jog Kristus buvęs vyras ir bu
vimas vyru ar moterimi nesąs 
bereikšmis dalykas Kunigys
tėje. Svarbu esą, kad ir kūnas 
ne tik dvasia būtų įjungiami į 
šį Kunigystės ženklą. Kun. J. Stš.

★

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Pavergtų tautų informacijos biure Otavoje žmogaus teisių konferencijos metu. Iš kairės: JAV delegacijos nariai 
— BRUCE CONNUCK, JOHN R. SCHMIDT, OREST DEYCHAKIWSKY, PLB valdybos ir spaudos atstovas inž. 
J. V. DANYS, visą laiką sekęs konferencijos darbus Nuotr. D. Skukauskaitės

Užmiršti kalinių sukilimai
Įvykių liudininkai ir istorikai apie sukilimus Vorkutoje ir kitur prieš 30 metų. Juose dalyvavo 

ukrainiečiai ir lietuviai
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Lietuviai ir latviai sudarė 
taip pat aktyvias grupes. Jie 
buvo pasireiškę kovoje prieš 
sovietinį pavergėją. Scholme- 
ris mini atvejį vieno latvio, 
kuris, būdamas internuotas, 
šešerius metus nekalbėjo ru
siškai. Kadangi jis dirbo ka
syklų gilumoj, tai rusai buvo 
priversti išmokti latviškai.

Savaime aišku, tame rezis
tencijos sąjūdyje neapsieita 
be trinties. Visų tautinių ma
žumų patikėtiniai sueidavo pa
sitarti, bet įsisenėjusi nesan
taika nuteikdavo ukrainiečius 
prieš rusus ir lenkus. Pasta
rieji nemėgo lietuvių. Jie už
siplieksdavo raudoniu kai iš
kildavo Vilniaus klausimas.

Slaptos organizacijos
Nors Vorkutos kaliniai gy

veno atskirti nuo likusio pa
saulio, bet slaptosios organi
zacijos buvo gerai informuotos 
apie tai, kas dėjosi kituose la
geriuose, krašto viduje ir net 
Vakaruose. Garsiakalbiai pra
nešinėjo radijo komunikatus; 
be to, lageriuose būdavo laik
raščių. Kadangi inteligentai 
sudarė stambų kalinių nuošim
tį, nestigo žmonių, sugeban
čių skaityt tarp eilučių spau
dą, analizuoti Maskvos radijo 
pranešimus, įvertinti faktus 
ir net paruošti programas bei 
tikslius veiklos planus, jei kil
tų karas. Mat karas buvo di
džioji viltis žmonių, pasmerk
tų pūti anapus spygliuotų vie
lų.

Nuolatiniai perkeldinėjimai 
žmonių iš vieno lagerio į kitą 
lengvino pasikeitimą naujie
nomis. Kai išsiplėtė streikai 
ir maištavimai, MVD pareigū
nai, norėdami palaužt pasi- 
pranešimą, skubėjo perkeldi- 
nėt kitur žmones, kuriuos įta
rė esant kurstytojais. Bema
tant maišto dvasia persimetė 
į kitą lagerį. Laisvieji sri
ties gyventojai taip pat rėmė 
maištininkus, nes tai daugiau
sia buvę kaliniai. Jų dėka nau
jienos sklido sparčiai.

Bernhard Roeder (“Der Ka- 
torgan”) mini atvejį, kur vie
nas Vorkutos gydytojas ga
vo proklamaciją, paskleistą 
Maskvoj prieš porą dienų ir 
perduotą iš rankų į rankas. 
Ją atgabeno geležinkeliečių 
brigados. Kitais atvejais paš
tininkų pareigas atlikdavo 
sunkvežimių vairuotojai.

Kriminaliniai kaliniai
Pirmoji sąlyga politinei veik

lai, pasak Paul Barton (L’Insti- 
tution concentration naire 
en Russie, 1930-1951) yra su
triuškinimas kriminalinių ka
linių diktatūros. Šis kliuvinys 
būdavo pašalinamas, kai kri
minalistus atskirdavo nuo po
litinių kalinių. Vienok tos di
rektyvos nebuvo laikomasi vi
sur, o kai kada MVD, norėda
ma sunaikinti pasipriešinimo 
židinius, tyčia grąžindavo į 
pollitinių kalinių barakus kri
minalistus.

Yra vienintelė priemonė at
sikratyti tų “blatnoi”, engian
čių ir apvagiančių kalinius. 
Taišeto japonų lageryje 13 nr. 
repatriantai pasakojo, kad gy
venimas jų stovykloj staigiai 
pasikeitė, kai į jų baraką bu
vo perkelta 15 ukrainiečių, da
lyvavusių Norilsko streikuose. 
Iki tol Taišete buvo vykdoma 

banditų atamano valia. Vieną 
vakarą ukrainiečiai jį taip su
tvarkė, kad teko jį gabent li
goninėn. Niekas daugiau jo ta
me barake nebematė, o kiti 
“blatnoi” puikiai suprato pa
moką.

Vieną dieną Vorkutos lage
ryje 2 nr. administracija at
siuntė “blatniakų" į politinių 
kalinių barakus. Pačią pirmą
ją dieną vienas jų padėjo ant 
stalo kepurę ir pareiškė: “Kad 
būtų ji man pilna rublių, kai 
grįšiu už valandos!”. Dauguma 
įbaugintų kalinių pakluso. 
Tai padrąsino jį tęst savo žai
dimėlį kitą dieną ir dar sekan
čią.

Padegė baraką
Netrukus, pasakoja buvęs 

kalinys John Noble (“I Was a 
Slave in Russia”), net ir bai
liai nebeištvėrė. Jie sudarė 
planą. Tie, kurie dirbo kasyk
lose, pasivogė* varinių laidų, 
o elektrikai pagamino, kaip 
išmanydami, skambučius. Įve
dė visuose barakuose aliarmo 
sistemą. Tada vieną naktį apie 
3 v.r. visame lageryje ėmė 
birgzti skambučiai. Bematant 
kaliniai čiupo kiekviename 
barake saujelę “blatnoi”, ir 
atėmė iš jų peilius bei kirvius. 
Kiti kaliniai ištuštino vieną 
baraką, jame užrakino visus 
“blatnoi” ir apliejo žibalu, ku
rio buvo pasivogę, ir padegė. 
Atvykę sargybiniai gaisrą už
gesino ir išlaisvino “blatnia- 
kus”. Jei ne sargybiniai, tie 
kriminalistai būtų atpirkę sa
vo nusikaltimus. Sekančią die
ną visus kriminalistus paša
lino.

Šnipai
Bet tarpusavio santarvei 

augt stovyklos viduje nepakan
ka, kad politkaliniai būtų iš
laisvinti iš “blatnoi” teroro 
ir kad MVD neberastų jų tarpe 
savo talkininkų. Dar vienas 
priešo tipas turi būti elimi
nuotas arba neutralizuotas, 
būtent administracijos šnipe
liai. Kai jie įsibrauna politi
nių kalinių tarpan, sužino pa
slaptis ir perspėja administra
ciją apie būsimus veiksmus.

Savaime suprantama, kad 
yra neįmanoma nustatyt, kiek 
jų būta. Scholmerio nuomone, 
jo stovykloje būta apie 120 “stu- 
kačių” (šnipų) iš bendro 3.500 
kalinių skaičiaus. Toji propor
cija atrodo įtikinanti. Pasak 
jo, daugumas jų buvo rusai. 
Bet Scholmeris čia pat patiks
lina savo informaciją, pažymė
damas, jog rusų tarpe buvo 
daug įsitikinusių komunistų, 
likusių ištikimais režimui. 
Daugelis jų giliai pasipikti
no, kai prasidėjo streikai. Jų 
manymu, toks neklausymas 
valdžios esąs nepateisinamas.

Štai kodėl MVD buvo linkusi 
jieškot jų tarpe savo patikė
tinių, kurie naudojosi įvairiom 
privilegijom. “Netgi čia, — ra
šo Scholmeris, — kacetas lieka 
Sovietų Sąjunga miniatiūroj, 
nes jo vadovybė stengiasi do
minuoti kitas mažumas su ru
sų pagalba.”

Streiko ženklai
Vieną šiltą liepos 20-tosios 

pavakarę Scholmeris šneku
čiavosi su savo draugu rusu 
Juriu. Nuo suolelio matėsi 
monotoniška tundros lyguma. 
Juris pastebėjo, kad nuo va
kar vakaro iš gretimos stovyk

los rajono neišriedėjo joks 
vagonas. Bene bus koks tech
niškas sutrikimas? Sunku pati
kėti, nes kelias aptarnauja 
tris šachtas. Kaip paaiškint, 
kad jos visos paralyžuotos?

Tą naktį, apie 1.30 v.r., užėjo 
vienas angliakasys ir pranešė, 
kad 7-toj šachtoj prasidėjo 
streikas. Naujiena bematant 
pasklido. Sekančiom dienom 
žmonės sužinojo, kad streikas 
persimetė į 14-tą, 16-tą ir 20- 
tą lagerį. Jį pradėjo kaliniai, 
pergabenti iš Karagandos, 
nes tenai gyvenimo sąlygos bu
vusios geresnės, negu Vorku
toj. Už kelių dienų streikuo
tojų skaičius pasiekia 30.000, 
nes prie jų prisidėjo cemento 
fabriko ir elektros stoties dar
bininkai.

Sumišusi vadovybė
MVD skleidė įvairiausius 

gandus, bandydama demorali
zuoti kalinius. Girdi, būsian
ti amnestija; streikuotojus 
atiduosią kariniam teismui. 
Esą jau suimti ir sušaudyti 
kitų kacetų streikų vadai. Pa
galiau MVD suėmė jų vadus — 
tris rusus ir du žydus. “Šis 
veiksmas, — rašo Scholmeris, 
— parodė, kokį vaidmenį tu
rėjo ‘stukačiai.” Jiems, atro
do, pavykdavo įsiskverbt į ru
sų ir žydų tarpą, bet jie buvo 
nepajėgūs prieiti prie tikrų
jų slaptojo sąjūdžio vadų iš
imtinai ukrainiečių ir lietu
vių.”

Ištisą savaitę stovyklos ad
ministracija nežino ką daryti. 
Jos sumišimą didino nuolatos 
kintanti politinė padėtis 
Kremliuj. Vadovybė pasitenki
no įsakymu apsupti sritis, pa
liestas streikų, ir valgydint 
kalinius.

Kaliniai skubiai susiorgani
zavo. Jiems pavyko išspausdin
ti proklamaciją ir slaptai pa
skleisti po visą sritį, kai ku
riem kareiviam padedant. “Ka
liniai, neturite ko prarasti — 
tik grandines! Nelaukite ste
buklų! Nesitikėkit, kad kas ki
tas jus išvaduos! Tik jūs patys. 
Nutraukite darbą. Vienintelis 
mūsų ginklas yra streikas” (Br. 
Gerland). (Bus daugiau)

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

rtlL CHAPtL ŽIBO liuronlirio St.. 279-7MB

AfA 
mylimai žmonai ELENUTEI 

mirus,
JONUI STATKEVIČIUI, ilgamečiam KLB Rodney apy
linkės pirmininkui ir lietuviškos mokyklos mokytojui, 
reiškiame gilią užuojautą- , ,, , ... .

/. V. Ignaičiai
dukros Aldona ir Gražina

AfA 
STASEI VISKONTIENEI 

mirus,
jos vyrui ALOYZUI, jų šeimai bei visiems artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir pergyvename kartu Jūsų 
skausmo dienas —

A. A. Šmigelskiai
L. P. Murauskai

AfA 
STASEI VISKONTIENEI 

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui ALOYZUI 
VISKONTUI, sūnui su šeima bei kitiems artimiesiems 
ir su jais kartu liūdime -

A, S. Venckai
P. A. Skilandžiūnai

Muziejus - pavergtos Lietuvos žaizda

AfA 
ELZBIETAI GRUODIENEI

staiga mirus,

reiškiame gilią užuojautą sesutėm Lietuvoje — 
ONAI PLIKĖNIENEI, ANELEI STANKŪNIENEI, 
MARIJAI KANCIERIENEI, MAGDALENAI MATU
LAITIENEI ir jų šeimoms —

A. M. Seliokai
A. E. Šelmiai

Canadian Slit fH emeriais Ltb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
antikomunistines programas. 
Sakėsi nieko nežinąs apie so
vietinius Vatikano radijo truk
dymus. Jis esą pats klauso jo 
programų be jokių kliūčių. O 
jeigu jų ir būna, tai dėl atmos
ferinių sąlygų. Vis dėlto žur
nalistas pastebėjo, kad Vil
niaus horizonte yra net trys 
masyvūs bokštai, skirti truk
dyti užsienio radijo progra
moms.

Baigdamas savo pranešimą 
iš Vilniaus, amerikietis žur
nalistas grįžta prie ateizmo 
muziejaus, primindamas, kad 
tikintieji ne kartą prašė grą
žinti jį religinei paskirčiai, 
bet sovietai nesutinka. Vis 
dėlto tokia būklė kompromi
tuojanti sovietus, ir jų parei
gūnai, vadovaujantys turistų 
grupėm, neveda į ateizmo mu
ziejų. Jie tik iš tolo parodo į 
muziejaus pusę ir sako: “Dau
guma pastatų sovietinės san
tvarkos buvo grąžinti pirmi
nei jų paskirčiai” po II D. karo.

Šis amerikiečio straipsnis 
nedaug ką naujo teatskleidžia, 
bet iškelia sovietinių parei
gūnų dviveidiškumą: akivaiz
dūs faktai liudija tikėjimo 
priespaudą, bet sovietai ją 
slepia nuo užsienio žurnalis
tų ir net įsakmiai paneigia.

Pranešimas iš Vašingtono
“The Christian Science Mo

nitor” paskelbė pranešimą iš 
Vilniaus, o kitas amerikiečių 
dienraštis — “The Washington 
Post” 1985.VI.16 išspausdino 
informaciją apie baltiečių 
demonstraciją, surengtą Bal
tijos valstybių sovietinės oku

pacijos 45-jų metinių proga. 
Ten rašoma, kad 100 estų, lat
vių ir lietuvių surengė de
monstraciją Farragut Square 
bei žygį prie Sov. Sąjungos 
ambasados.

Tame žygyje dalyvavo 45 as
menys, apsirengę kalinių dra
bužiais ir susirišę ilga meta
line grandine. Kai artėjo prie 
ambasados, policijos pareigū
nų buvo perspėti, kad neper
žengtų uždraustos 500 pėdų 
zonos. Trys demonstrantai bet
gi nepaklauso, prisiartino prie 
sovietų ambasados vartų, juos 
pajudino, matyt, norėdami įei
ti ir įteikti atitinkamą protes
to raštą. Amerikiečių policija 
juos suėmė, bet netrukus palei
do už $50 užstatą. Štai jų pa
vardės: Aristids Lambergs, 
JAV latvių sąjungos pirminin
kas, John Grigsby ir Janis Cer- 
bulis. Pastarasis, 71 metų 
amžiaus, buvo nugabentas į 
Georgetown universiteto ligo
ninę, nes, atrodo, gavo širdies 
priepuolį. Ten jis pareiškė sa
vo tautiečiui Ojars Kalniniui: 
“Jei būčiau miręs prie sovie
tų ambasados vartų, būtų bu
vusi reikalinga auka”.

Laikraštis, remdamasis O. 
Kalninio pareiškimais, pažy
mėjo, kad Sov. Sąjunga 1940 
m. okupavo Baltijos valstybes 
ir ištrėmė Sibiran 600.000 gy
ventojų. Vienas iš demonstran
tų reikalavimų Sov. Sąjungai — 
paleisti politinius kalinius.
„ Prie demonstracijos apra
šymo pridėta didelė nuotrau
ka, kurioje matyti grandine su
sirišę demonstrantai ir jų pla
katai “Freedom for Estonia” ir 
pan. M.
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Keičiasi dabarties lenkų nuotaikos
Nauji balsai išeivijos ir Lenkijos lenkų spaudoje. Jie yra palankūs savo kaimynams, tik nežinia ar jie atstovauja daugumai

Būsimos nepriklausomos 
Lenkijos sienos, daugumos 
lenkų, gyvenančių tremtyje 
ir Lenkijoje nuomone, turėtų 
būti tokios: vakaruose turėtų 
būti išlaikyta dabartinė padė
tis, o rytuose atstatyta 1939 
metų siena — Vilnius ir Lvovas 
priklausytų naujai, neokupuo
tai Lenkijai.

Lenkų šūkiai
“Neatiduosime nė sagos nuo 

apsiausto” — buvo dažnai kar
tojama frazė; “Lenkija be Vil
niaus ir Lvovo tai nėra Lenki
ja” — šaukdavo garsiems ploji
mams pritariant generolas An
ders. Rytų Lietuvos lenkišku
mų savo darbuose įrodinėda
vo profesoriai — Wielhorski, 
Sukiennicki, Swianiewicz; at
siminimų rašytojai — kun. 
Meysztowicz, Krzyzanowski, 
senatorius Godlewski ir kiti. 
Lenkų spaudoje buvo ir dar 
yra spausdinami pilni nostal
gijos kadaise lenkiškam Vil
niui staipsniai. Atrodytų, kad 
šūkį “Mes be Vilniaus nenu
rimsim” bus perėmę lenkai.

Lenkų AK partizanai šven
tai tikėjo, kad jie “išsikolabo- 
ruos” Vilnių, nepaisant jiems 
žinomų faktų: 1944 m. vasario 
22 d. Churchillis atstovų rū
muose pareiškė: “niekad nesu
tikome su tuo, kad Lenkija 1920 
m. okupavo Vilnių”; Paleckio 

sovietinė vyriausybė laukė 
prie Vilniaus vartų miesto pa
ėmimo; rytinė pokario Lenki
jos siena eis maždaug Curzono 
linija.

Pokario pasikeitimai
Pokario metais Lietuvoje 

įvyko kai kurie pasikeitimai. 
1946 m. iš Lietuvos į Lenkiją 
repatriavo 171.158 asmenys ir 
1957 m. įvyko dar papildoma 
repatriacija. Po šių įvykių len
kų skaičius Lietuvoje sumažė
jo 1959 m. ligi 230.000 (8.5%), 
o 1970 m. jų skaičius pakilo li
gi 240.000, tačiau nuošimtis, 
kitų tautybių gyventojų spar
čiau augant, nukrito ligi 7.7%. 
Lietuvių skaičius Vilniaus 
mieste nuolatos auga ir dabar 
siekia apie 45% gyventojų.

Tačiau ne tiek pasikeitimai 
Lietuvoje, kiek sunki Lenki
jos padėtis tarp vokiško prie
kalo ir sovietiško kūjo verčia 
lenkus pamažu keisti savo nu
sistatymą. Ištremtieji iš Sile
zijos, Rytprūsių ir Pamario vo
kiečiai laukia progos atsiimti 
tai, ką prarado. Dalis tų žemių 
niekad Lenkijai nepriklausė, 
todėl sunku yra jas vadinti “at
gautomis”. Ten gyvenantieji, 
daugiausia iš prarastų žemių 
atsikėlę lenkai, nesijaučia 
saugiai.

Naujos idėjos
Pirmuosius ledus nauja 

kryptimi pralaužė lenkų pub
licistas J. Mieroszewski. 1973 
m. birželio mėn. “Kultūra” lai
doje jis rašė: “Pirmuoju lenkų 
rytų politikos punktu turi bū
ti teisės į nepriklausomybę pri
pažinimas visoms Sovietų Są
jungos pavergtoms tautoms. 
Tai ypač liestų ukrainiečius, 
gudus ir lietuvius. Kadangi 
sutarimas ir vieningas paverg
tų tautų frontas yra pagrin
dinė sąlyga, palankioms pro
goms esant, rusų imperijai 
likviduoti, turime ne tik už
tikrinti ukrainiečius ir lietu
vius, kad neturime jokių pre
tenzijų į Vilnių ir Lvovą; gink
lu, netgi jeigu sąlygos tam bū
tų palankios, tų miestų neban
dysime užimti”.

“Sutikau su mintimi, kad grei
čiausiai išlaisvinimo valan
dos nesulauksiu. Mane skau
dina tai, kad iki šiol nesame 
pasiruošę, kad nėra pilno su
tarimo tarp lenkų ir ukrainie
čių, gudų ir lietuvių. Mane 
skaudina tai, kad dar mūsų tar
pe yra politikų, norinčių kal
bėti su imperialistine Maskva, 
neatsižvelgiant į mums arti
mas tautas. Mane skaudina tai, 
kad yra tremtyje grupių, su
sidedančių iš užsitarnavusių 
patriotų, kurie aukščiau sta
to negyvą 1939 metų sienų le
galumą, negu vieningos pa

vergtų tautų veiklos būtinumą.
J. Mieroszewski buvo teisus. 

Išsilaisvinimo valandos jis ne
sulaukė. Jo laidotuvėse teda
lyvavo vos šeši asmenys, įskai
tant ir šeimos narius. Tačiau 
šis tyruose šaukiants balsas 
darėsi vis garsesnis.

Kas svarbiau?
Nepraėjus nė metams po 

Mieroszewskio straipsnio, jo 
mintims to paties “Kultūra” 
žurnalo skiltyse pritarė Ha
miltono McMaster universite
to profesorius Adam Bromke.

Kun. W. Borokiinski savo 
knygoje “Kazachstano atsimi
nimai” rašo: “Kas yra svar
biau? Ar geri santykiai su vi
sa lietuvių tauta, ar Vilniaus 
miesto valdymas? Mano many
mu, geri lietuvių-lenkų santy
kiai yra svarbiau negu “Vil
nius”. Šio Sibire mirusio ku
nigo mintys yra kartojamos 
1984 m. Lenkijos pogrindyje iš
leistoje K. Podlaski knygoje 
“Gudai, lietuviai, ukrainiečiai 
— mūsų priešai ar broliai?” 
Apie šią knygą buvo anksčiau 
“Tėv. žiburiuose” rašyta.

Lenkijoje gyvenantiems len
kams yra lengviau pakeisti sa
vo nuomonę rytų sienų klausi
mu, negu tremtyje gyvenan
tiems. Prekių ir butų trūku
mas, kova dėl tikėjimo, cen
zūra ir be reikalo vartojamos 
ZOMO milicijos lazdos žadina 
troškimą bet kokia kaina nu
sikratyti nepakenčiamu jun
gu. Lenkijos liaudies respub
likoje gyvenantiems repatrian
tams komunistinė valdžia ne
leidžia organizuotis, lenkai- 
vilniečiai baigia išmirti, o 
sienų pakeitimo mintys jauni
me neprigyja.

Pogrindžio partijos
Lenkijos pogrindyje veikian

ti organizacija “Lenkų nepri
klausomybės santarvė (PPN- 
Polskie Porozumienie Niepod- 
leglosciowe)” yra savos rūšies 
VLIKas. Ji jungia visų pažiū
rų lenkus ir skelbia tik tuos 
nutarimus, dėl kurių visi suta
ria. Vienas iš sutarimų skam
ba šitaip: “Neturime savo rytų 
kaimynų atžvilgiu jokių terito
rinių pretenzijų, nors Vilniaus 
ir Lvovo praradimas mums yra 
ir bus labai skaudus”.

Vienas iš paskutiniųjų Len
kijos rytų sienų klausimu pasi
sakymas buvo išspausdintas 
Paryžiuje leidžiamame lenkų 
“Kontakt” žurnalo 1985 m. ba
landžio mėn. laidoje. Tai yra 
bendras keturių Lenkijos po
grindyje veikiančių partijų 
pareiškimas. Jame rašoma: 
“Konfliktai dėl teritorijos daž
nai skyrė, skaldė ir pavojingai 
lygiai silpnino lenkus, kaip ir 

ukrainiečius, gudus ir lietu
vius. Vienintelis būdas šiuos 
konfliktus nugalėti yra dabar
tinių sienų pripažinimas. Tai 
turėtų būti padaryta dėl kovo
jančių tautų laisvės labo. 
Stengsimės, kad šis principas 
būtų tautų atstovų patvirtintas.

... Manome, kad negalima 
daryti naujų skriaudų teisin
gumo vardu. Daugelio miestų 
ir kaimo tradicijos yra dabar 
kitokios, negu buvo per am
žius. Jeigu jiems norėtume 
grąžinti seną tapatybę, turė
tume sunaikinti naująją, pa
daryti mases žmonių nelaimin
gais, sunaikinti naujojo gyve
nimo paminklus. Lenkų mažu
mos Ukrainoje, Gudijoje ir 
Lietuvoje, taip pat ukrainie
čių, gudų ir lietuvių mažumos 
Lenkijoje turi turėti visas lais
ves, kad galėtų išlaikyti savo 
tapatybę ir puoselėti tautinę 
kultūrą, o kartų laimėjimai 
turėtų būti apsaugoti”.

Šis bendras pareiškimas bu
vo pasirašytas Varšuvoje 1984 
m. gruodžio 16 d. Jis baigiamas 
šitaip: “Iš suinteresuotųjų lau
kiame šio pareiškimo priėmi
mo, kitokio pasiūlymo arba po
lemikos. Tiktai sutarimo, o ne 
vienšališko pareiškimo keliu 
galima eiti trokštamo tikslo 
kryptimi”.

Būsimos sienos
Dabartinės sovietinės Lietu

vos ir satelitinės Lenkijos sie
na yra trumpa ir aiški. Abiem 
kraštam esant nepriklauso
miems, pakeitimus galima bū
tų padaryti susitarimo arba 
plebiscito keliu. Aišku, ne
reikia tikėtis, kad Suvalkų 
trikampio lietuviai norėtų da
bar prisijungti prie sukolcho- 
zintos Lietuvos.

Sunkiau būtų nustatyti sie
ną tarp Lietuvos ir Gudijos. Ar 
dabartinė siena yra teisinga, 
ar sugudėję lietuviai norėtų 
bei turėtų priklausyti Lietu
vai, kuris gudas yra sugudėjęs 
lietuvis, o kuris ne, kas dary
ti su gudų mažuma Lietuvoje ir 
lietuvių Gudijoje, ar teisingu 
pagrindu remiantis buvo Lie
tuvos ir Sov. Sąjungos atstovų 
nustatyta 1920 metais siena, — 
tai klausimai, kuriuos ateity
je turėtų išspręsti abu kraštai.

J. B.
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PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums suruoštus 45 metų vedybinio 

gyvenimo sukakties staigmenines ir labai slaptas vaišes.
Esame dėkingi sa vo vaikams ir jų žmonoms už rūpestį ir vargą, 

taip gražiai suruoštą įspūdingą vakarą. Dėkojame sūnui Romui 
ir žmonai Aldonai, Sigitui ir žmonai Giselai, Edmundui ir žmonai 
Celinai, Algiui ir žmonai Julijai, dukrai Danutei. Ačiū ir už labai 
brangias dovanas Jums, mūsų mieli vaikai!

Dėkojame B. Stonkui už gražius sveikinimo žodžius. Taip pat 
ačiū už tartus žodelius J. Tarvydui, P. Gaidauskui, O. Čeikienei, 
S. Steigvilienei. Ačiū sūnui Sigitui už vadovavimą vakarui, kun. 
L. Kemėšiui už maldą prieš vakarienę.

Dėkojame visiems dalyvavusiems bei prisidėjusiems prie 
šio vakaro:

Jūsų parodytas nuoširdumas liks mums niekad neužmirš
tamas. Visiems dėkingi - „ , . ,, .

Stase ir Vincas Zadurskiai 
Delhi, Ont.

A. B. Stonkams E. M. Grincevičiams
J. J. Vitkauskams J. Dadurkai
E. J. Stradomskiams E. Jokubilienei
J. Jocui Z. P. Augaičiams
B. K. Lukošiams E. Vindašienei
V. B. Cvirkoms E. B. Gudinskams
A. S. Steigvilams V. P. Lapieniams
P. O. Vizauskams A. Aleliūnui
O. B. Čeikoms M. Mickevičienei
D. Bartuliui S. Mažeikienei
B. S. Bikui P. Gaidauskui
A. Kairiui J. M. Tarvydams
A. Aleliūnienei A. Klemkienei
T. A. Žebertavičiams J. D. Žiogams

Mrs. M. Tanghe

<Wnan TOURS
1985

Kelionė į Šv. Žemę ir Europą
3 savaitės - $2,995.00. 1985 m. rugpjūčio 3-24 

Viena, Miunchenas, Oberammergau, Garmišas, Insbrukas, Vene
cija, Florencija, Roma, Amanas, Jeruzalė, Nazaretas ir Galilėja, 
Haifa ir Karmelio kalnas, Cezarėja, Ja f a, Tel-Avivas, Betanija, 
Jerichas, Mirties jūra, Jordano upė.

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

Tokijo, Singapūras, Hong Kongas, Honolulu

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas-lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4V 4B6

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 rh a ■

GIDEON TRA VEL AGENCY
60 St.Clair Ave. East, Toronto, Ont. M4T1N5

Tel. (416) 923-7337

ANTANAS MACEINA

Vargšai ir jų laisvinimas
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Šisai “Adveniat” atstumas nuo politinio siekio 
keisti “neteisybės būklę” kaip tik ir erzina išlaisvinimo 
teologus. Vienas jų, pavyzdžiui, rašo: “Užsieninė baž
nytinė parama pinigais vaidina, mano pažiūra, galų 
gale neigiamą vaidmenį, nes ji kliudo pertvarkyti 
Pietų Amerikos Bažnyčią, stumdama ją į naują priklau
somybę (p. 65) ... O priklausomybė nuo “Adveniat” 
pinigų gimdo vergišką galvoseną (Mentalitaet).”39 Ka- 
ritatyvinė Europos pagalba virstanti galop tokia pat 
kolonijine priespauda, kaip ir anksčiau aprašyta eu
ropinės teologijos įtaka.

Gal tad be reikalo Tikėjimo kongregacijos instruk
cija prikiša išlaisvinimo teologijai, esą ši “žalingu bū
du jaukia Šventraščio vargšus su Markso proletariatu” 
(IX, 10); be reikalo todėl, kad išlaisvinimo teologija 
apie Kristaus laiminamus vargšus dvasioje (“beati 
pauperes spiritu”, Mt 5, 3) iš viso nekalba. Išlaisvini
mo teologijai rūpi ne vargšai dvasioje, bet kaip tik 
anie proletariškieji vargšai, kuriems “stinga pragyve
nimui būtiniausių dalykų”. Juos yra aprašęs Marksas 
kaip žmones, netekusius žmogiškumo (“Voelliger Ver- 
lust dės Menschen”), o išlaisvinti juos iš šio nepritek
liaus dabar ir imasi išlaisvinimo teologai.

Vargšai kaip teologinė kategorija išlaisvinimo 
teologijai anaiptol nėra Kalno pamokslo vargšai, ku
riuos J. B. Metzas tapatina su pačiu žmogiškuoju bu
vimu, laikydamas vargą ir būtį nebeperskiriamus: 
“Vargas niekad negali būti kažkas objektyvaus, kažkas 
esantis mano žinioje (Verfuegbares), kažkas skirtingo 
nuo mūsų egzistencijos pagrindo. Vargas yra radika
lus subjektyvumas”.40 Gi išlaisvinimo teologijai vargas 
kaip tik yra radikalus objektyvumas, neturįs ryšio su 
egzistencijos pagrindu, jai primestas iš viršaus istori
jos eigoje, todėl galimas bei reikalingas pašalinti. Su 
Šventraščio minimu neturtu jis neturi nieko bendro, 
ir Tikėjimo kongregacijos instrukcija teisingai šiuo at
žvilgiu pastebi, kad išlaisvinimo teologijos “vargšų 
Bažnyčia reiškia klasės Bažnyčią” (t.p.), būtent pro
letariato Bažnyčią. Visuotinis Bažnyčios pobūdis čia 
išsilaiko tik todėl, kad proletariatas, kaip Marksas tei
gė, yra labiausiai kenčianti klasė ir savo kančia todėl 
visuotinė, kaip tai skaitome komunistų manifeste (1847 
m.). Proletariatas irgi susideda iš įvairių luomų, rasių 
ir tautų, kaip ir Bažnyčia. Taigi “proletarų Bažnyčia” 
esanti tuo pačiu visuotinė Bažnyčia.

Apsispręsti už vargšus, pasak išlaisvinimo teolo
gijos, anaiptol nereiškia virsti daline ar grynai vietine 
Bažnyčia. Kaip patys vargšai savo kančia yra visuoti
nio pobūdžio, taip ir “vargšų Bažnyčia”. O jei atsiranda 
čia įtampos, tai tik todėl, kad tradicinis Bažnyčios 
gyvenimas norimas ir toliau tęsti, “įsikūnijus buržua
zinėje kultūroje”, gi naujas būdas būti Bažnyčia “yra 
įsikūnijimas liaudies kultūroje”.41 Apie šią “liaudies 
Bažnyčią” kalbėsime vėliau skyrium, nes ji yra išlais
vinimo teologijos regimybė ir kartu teologinių jos 
sandų apraiška. Čia minime ją tik kaip formą, kuria 
vyksta Bažnyčios apsisprendimas už vargšų sluoksnį 
arba klasę.

2. Vargšai kaip klasė
Kokia tad yra toji visuomenės sąranga, kad ji kil

dina neteisybės būklę, o su ja ir vargą? Nes vargas P. 
Amerikoje yra neteisybės pasekmė, gi šita neteisybė 
yra ne atskirų asmenų nusikaltimas teisybei (tokių 
nusikaltimų buvo ir bus visados!), bet visuomeninė 
struktūra, kuriai nusilenkti esti verčiami net ir tie, 
kurie norėtų neteisybės vengti. Sakysime, Brazilijos 
Vakaruose vienas arkivyskupas turi 180.000 hektarų 
žemės, bet jis jos nedalina vargšams, nes neturėtų 
kuo išlaikyti savo dvasiškijos ir savo įstaigų.42 Vargas P. 
Amerikoje yra socialinė nuodėmė, kaip aną struktūrą 
yra pavadinusi ne tik išlaisvinimo teologija, bet ir pati 
hierarchija. Kokiu tad būdu tokia struktūra atsiranda? 
Nes tik supratę jos kilmę, galėsime teisingai suprasti 
ir išlaisvinimą arba kelią bei priemones tai struktūrai 
nugalėti.

Kalbėdamas apie žymes Bažnyčios, buvojančios kla
sių suskaldytoje visuomenėje, L. Boffas gana tiksliai 
piešia tokios klasių bendruomenės atsiradimą. Pagrin
dinis jo teiginys skamba: “Organizuojanti visuomenės 
ašis yra specifiniai jos gamybos būdai” (p. 199). Tai 
reiškia: kaip gaminami medžiaginiai reikmenys, taip 
susiklosto ir pati visuomenės sąranga, kad šių reik
menų gamintų, juos skirstytų ir tuo išlaikytų tiek bio
loginę savo padėtį, tiek ir kultūrinę savo pažangą. 
Tačiau šios sąrangos pagrindas yra, pasak Boffo, že
mutinė struktūra (Infrastruktur), “ant kurios rymo 
visa, kas bendruomenėje vyksta” (t.p.). Ši žemutinė 
struktūra yra pastovi, nes jos poreikiai visados lieka 
tie patys; ji yra visuotinė, nes ji randama visais laikais 
ir visose bendruomenėse; ji yra galop pagrindinė, 
nes tai prielaida bei sąlyga kiekvienai kitai galimybei 
bei veikmei.43

Kas yra susipažinęs su K. Markso veikalu “Die 
deutsche Ideologic” (1845-46), lengvai pastebės, kad 
Markso mintys yra kartu ir Boffo mintys visuomeninės 

sąrangos atžvilgiu. Tai nuoroda, kurią turėtume vi
sados turėti prieš akis.

Gamybos būdų, pasak Boffo, gali būti įvairių. Ta
čiau Vakaruose ir P. Amerikoje vyrauja kapitalistinės 
gamybos būdas, vadinasi, toks, kuriame gamybos prie
monės yra privatinės, savaime kildinančios nelygią 
padalą tiek darbo jėgų, tiek ir darbo gaminių. Kapita
listinė gamyba padaro, kad daugelis neturi nei darbo, 
nei tuo pačiu pragyvenimo arba kad darbas neteikia 
jam reikalingo pragyvenimo. Nedarbas ir neturtas 
yra kapitalistinės gamybos pasekmės (plg. p. 200). Ir 
tai stumia visuomenę į neišvengiamą skaldymąsi kla
sėmis, tarp kurių vyrauja “viršenybės santykis”, būdin
gas priešingais reikalais ir didžiule nelygybe, “atsispin
dinčia tiek mityboje, tiek aprangoje, tiek gyvenvietėse, 
tiek sveikatos priežiūroje, tiek darbo eigoje, tiek lais
valaikyje” (t.p.).

Tokia klasių sąranga apsprendžia bet kokią veiklą 
“nepriklausomai nuo žmonių valios” (t.p.): “kiekviena 
klasė turi savų poreikių, savų interesų, savų papročių 
bei elgsenos būdų” (t.p). O kadangi kapitalistinės 
gamybos būdas yra nedarnus ir nelygus (asymetrisch), 
todėl ir klasių dinamika darosi nedarni ir nelygi: ji 
yra pilna sankirčių bei įtampos. Nors ir nelygiomis 
jėgomis, klasės veda kovą viena su kita irgi “nepri
klausomai nuo atskirų narių valios” (t.p.).

“Klasių bendruomenėje visados esama vienos 
vyraujančios klasės, kuri atsakinga už visos bendruo
menės likimą. Ji nuolatos stengiasi stiprinti savo val
džią, ją gilinti ir plėsti. Ji net mėgina įtikinti valdo
muosius, kad jie su jų valdymu sutiktų” (p. 201), vadina
si, susitaikytų su savo padėtimi ir nesišiauštų, jog yra 
valdomi.

Šitoje vietoje išlaisvinimo teologija daro skaudų 
priekaištą Bažnyčiai, esą ji, tiesa, užstojusi valdomuo
sius bei skriaudžiamuosius, sykiu betgi ir raginusi 
juos nesukilti prieš valdančiąją klasę, o nuolankiai 
bei kantriai priimti ir nešti savo likimą. Tai jausti 
ypač popiežiaus Leono XIII dėstyme, kai jis, akindamas 
“puoselėti amatininkų ir darbininkų draugijas”, kartu 
reiškia viltį, esą šios draugijos padarysiančios savo 
narius “kantrius darbe, patenkintus savo likimu” ir 
nuteiksiančios juos “vesti ramų bei taikingą gyvenimą” 
(enc. “Quod apostolici muneris” 1878 m. nr. 11). Tuo bū
du valdančiosios klasės norai sutampa su Bažnyčios 
norais: “kas atlieka, atiduoti beturčiams” (minėtos 
enc. nr. 10), už tai laukti iš jų “ideologinio susitaikymo” 
(Boff. op. cit. 201).

Iš tikro, ne kartą tokio susitaikymo ir esama. Ta
čiau L. Boffas pabrėžia, kad tai niekad nevyksta visiš
kai. Tarp valdomųjų “visados atsiranda pasipriešinimo 

lizdų” (p. 201), kurie planuoja, kaip atgavus netektas 
teises, o tai ir palaiko klasių kovos dvasią: “Esama 
nuolatinio (atviro ar slapto) konflikto tarp valdomųjų 
ir valdančiųjų” (p. 201). Klasių kova yra visuotinis ir 
nuolatinis istorijos reiškinys. K. Markso tezė, įrašyta 
pačioje Komunistų manifesto pradžioje (1847), būtent 
“visos ligšiolinės visuomenės istorija yra klasių kovos 
istorija”, nuolatos kartojasi išlaisvinimo teologijoje.

Ir taip yra ne tik valstybėje; taip yra, pasak Boffo, 
ir Bažnyčioje, nes “Bažnyčia veikia ne tuščioje aplin
koje, o istoriškai apgyvendintoje bendruomenėje” (op. 
cit. p. 199). Todėl “religiškai-bažnytinė sritis yra visuo
meninio lauko išpjova” (t.p.). Jei tad šiame lauke siau
čia klasių kova, tai savaime aišku, kad tiek pačios kla
sės, tiek jų kova neaplenkia nė Bažnyčios: “Tikintieji 
irgi stovi vienoje ar kitoje pusėje. Yra neįmanoma, 
kad klasių konfliktas neperskirtų ir Bažnyčios” (p. 201). 
Tikintieji “Evangelijos skelbimą aiškinasi pagal savos 
klasės funkcijas” (p. 200).

Tiesa, L. Boffas pripažįsta, kad Bažnyčia gali “čia 
prisiimti revoliucinį vaidmenį, čia stiprinti valdantįjį 
sluoksnį” (p. 202). Tačiau šios galimybės, pabrėžia Bof
fas, “taip pat nepriklauso nuo laisvo valios apsispren
dimo; jos priklauso nuo santykiuosenos, kuri religinę- 
bažnytinę sritį jungia su klasėmis” (t.p.). Todėl yra 
labai galima, kad “Bažnyčia savo istorjos eigoje ir 
savo institucijomis kaip tik kildina viršenybės struk
tūrą” (t.p.). Kitaip tariant, Bažnyčioje irgi kyla kapita
listinės gamybos būdas, būtent, “dvasinės gamybos”, 
kai “dvasiškija nusavina krikščioniškosios liaudies 
(Volk) religinės gamybos priemones” (t.p.). Tuomet at
siranda darbo padala ir Bažnyčioje: “Valdininkų bei 
specialistų štabas gamina simbolinių gėrybių, o jų 
gamybos netekusi liaudis nūnai jas naudoja (konsu- 
miert)” (p. 203).

Savo laiške L. Boffui kardinolas J. Ratzingeris 
aštrokai papeikė tokį Bažnyčios sąrangos bei veiklos 
vaizdą: “Teologiniu atžvilgiu, — rašo kardinolas, — 
nėra jokios prasmės gamybos priemones įvesti į Baž
nyčios bendruomenę, tarsi jos būtų tikrasis bažnyti
nės organizacijos pagrindas. Argi Bažnyčia neturi 
savos pirmykštės organizacijos, nepriklausomos nuo 
gamybos priemonių? Jūsų įvestas principas yra teo
logijai svetimas”.44 Iš tikro, kalbėti apie Bažnyčioje 
esamą darbo padalą, apie jos skilimą į klases, apie 
gamybos priemones ir gaminius, apie gamintojus (dva
siškiai) ir naudotojus (pasauliškiai) yra nepaprastai 
keista “analogija”, net neverta šio vardo, kadangi ji 
neturi realaus panašumo. Argi kunigas, šv. Mišių me
tu konsekruojąs ostijas, yra dvasinių gėrybių produ- 
centas, o tikintieji, priimą Komuniją, šių gėrybių kon- 
sumentai? (Bus daugiau)
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® PAVERGTOJE TEVYAIEJE
STIKLIUKO MĖGĖJAI

Jonavos rajono prokuroras 
V. Jukna “Valstiečių laikraščio” 
birželio 6 d. laidoje paskelbė 
pranešimą “Jokių nuolaidų gir
tautojams!” Jame rašoma, kad 
vasario 12 d. Jonavos tarpkol- 
chozinės statybos organizaci
jos gamybinės bazės teritorijo
je esančiame sargų poste nuo 13 
iki 16 v. sargė M. Sakalienė bu
dėjimo metu gėrė su pagalbiniu 
darbininku R. Akimavičiumi, 
darbininkais J. Šakaliu, J. Zmit- 
ru ir A. Buganavičiumi. Links
mybes užbaigė atvažiavę mili
cininkai, padėję J. Šakaliui ir 
J. Zmitrui pasiekti medicininės 
išblaivinimo įstaigos patalpas. 
Nei milicininkai, nei gydytojai 
negalėjo padėti M. Sakalienei. 
Ši jauna moteris mirė nuo ūmaus 
apsinuodijimo etilo alkoholiu. 
Pasak V. Juknos, Jonavos tarp- 
kolchozinėje statybos organi
zacijoje nepakankamai kovoja
ma su girtavimu bei darbo draus
mės pažeidimais. Pagal įstaty
mą vien tik darbininko pasiro
dymas darbe neblaiviame stovy
je turi būti traktuojamas kaip 
pravaikšta. Išgėrusį asmenį rei
kia tuojau pašalinti iš darbo. 
Administracija betgi ne visada 
tokius darbininkus perkelia į 
žemesnes pareigas arba į mažiau 
apmokamą darbą, ne visiems su
trumpina atostogas. Patikrini
mo metu paaiškėjo, kad povei
kio priemonės nebuvo taikomos 
šios organizacijos padalinių 
vadovams. Jie netgi stengdavosi 
nuslėpti darbininkus, kurie dar
ban ateidavo neblaivūs, gėrė 
darbo metu ir darbo vietoje. V. 
Jukna primena, kad š. m. birže
lio 1 d. įsigaliojo maskvinio aukš
čiausiojo sovieto prezidiumo 
priimtas įsakas, numatantis 
griežtas administracines bau
das geriantiems ir jų gėrimą 
bandantiems nuslėpti vadovams. 
Naujasis kompartijos vadas M. 
Gorbačiovas pradėjo griežtą ko
vą su girtavimu. Vilniškėje spau
doje dabar daug rašoma šia 
tema.

MIŠKŲ GAISRAI
Vincas Červokas birželio 6 d. 

“Tiesoje” rašo apie miškų gais- 
..ęus, Nqrs y,ąsara ,tįk prasidėjo, 
ugnis jau .spięjo,pasiglemžti ke
liasdešimt hektarų miško. Kas
met nuo numestų neužgesintų 
degtukų ar nuorūkų kyla dau
giau kaip keturi dešimtadaliai 
visų gaisrų miškuose, nuo sava
vališkai užkurtų laužų — maž
daug trečdalis. Saugias lauža
vietes gali įrengti tik miškinin
kai. Poilsiautojų patogumui 
miškininkai įrengė daugiau kaip 
600 laikinų poilsiaviečių, ku
riose galima pasistatyti pala
pinę nakvynei, yra laužavietė, 
sanitariniai mazgai, įdomūs ir 
patogūs miško sąlygomis bal
dai. Tos poilsiavietės yra vaiz
dingose vietose, dažniausiai 
prie vandens telkinių. V. Čer
vokas nusiskundžia, kad tos 
stovyklavietės po savaitgalio 
yra panašios į šiukšlynus. Esą 
įsigalėjusi tvarka dabar už iki 
vieno kvadratinio metro miško 
užšiukšlinimą iš kaltų asmenų 
leidžia išjieškoti 20 rublių, o jei 
prišiukšlinta daugiau — 50 rub
lių. Š. m. balandžio 19 d. Arvy

AUDRA
Travel
Kviečia keliauti kartu!!!

1985 metų
KELIONĖS Į LIETUVĄ

Išvyksta

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

dų žuvininkystės ūkio darbinin
kai, dirbusieji miške, susikūrė 
laužą; pabaigę darbus, jį paliko 
neužgesintą. Sudegė pusė hekta
ro miško, o antra tiek apdegė. 
Neseniai gaisras kilo Švenčio
nių rajono M. Šumausko kol
chozo miške, kuriame yra dirb
tinis tvenkinys, priklausantis 
Rieškutėnų apylinkės žvejų bū
reliui. Tą dieną ten būta žvejų. 
Matyt, kas nors numetė neužge
sintą nuorūką ar degtuką. Ne
atsargumas brangiai kainavo — 
apdegė apie keturis hektarus 
miško.

DULKIŲ SIURBLYS
Kaunietis A. Mertingas “Tie

sos” 128 nr. skundžiasi: “Nusi
pirkome Vilniaus elektrinio su
virinimo įrenginių gamyklos 
dulkių siurblį ‘Audra’. Apie 
šį gaminį teko girdėti gražių 
atsiliepimų — namuose labai 
praverčia, patikimas. Deja, 
mūsiškis neilgai mums tarna
vo. Subyrėjo variklio guolis. 
Buitinio gyventojų aptarnavimo 
darbuotojai tokių guolių neturi. 
Keičia visą variklį dėl vieno 
guolio! Pakeitimas gi — 26 rub
liai. Ar tai tvarka, kad dėl vie
no guolio tenka dar gerą variklį 
keisti nauju? Žinoma, guolius 
reikia tepti. Bet apatinio guo
lio, neišardęs viso variklio, 
nepatepsi. O tai — sudėtinga. 
Kaip būtų galima be rūpesčių 
tepti guolius? Dulkių siurblių 
gamintojai apie tai galėtų pa
galvoti.”

PARTOTYRA ZARASUOSE
Laima Raubiškienė rašo apie 

Zarasų rajono kraštotyrininkus, 
kurie yra pilnai įjungti parto- 
tyron. Jie paruošė 264 studijas, 
kurios apima revoliucinę Za
rasų krašto praeitį. Ta revoliu
cinė praeitis iš tikrųjų reiškia 
Maskvai tarnavusių partiečių 
veiklą. Buvo užrašyta pustre
čio šimto sovietų karo ir par
tizanų judėjimo veteranų atsi
minimų. Zarasiečiai surado apie 
300 žuvusiųjų “vaduotojų” ka
pus, su M. Melnikaitės viduri
nės mokyklos mokytoju V. Nev- 
roniu išaiškino nežinotas ma
sinių žudynių vietas, 56 žu
vusių kompartijos aktyvistų 
pavardes. Aštuonmetė mokykla 
Degučiuose rinko medžiagą apie 
žuvusį šios apylinkės vykdomo
jo komiteto pirm. F. Cariovą.

“GUBERNIJOS” SUKAKTIS
“Gubernijos” alaus darykla 

Šiauliuose ruošiasi minėti 200 
metų sukaktį. Šia proga atnau
jinami alaus kombinatu vadi
namos daryklos skyriai, įveda
ma nauja technika. Jau pradėjo 
veikti erdvus alaus pilstymo 
baras, greit bus susilaukta nau
jo administracinio-buitinio pa
stato. Artėjančios sukakties pro
ga buvo sukurtas ir pirkėjams 
pasiūlytas naujas gaminys — 
alus “Gubernija”. Jo recepto 
autorė — vilnietė inžinierė tech
nologė T. Bortnikova. Pirmą 
kartą Lietuvoje alaus gamybai 
bus panaudoti kukurūzų grūdai. 
“Gubernija” dabar gamina pen
kių rūšių alų. Žymiai ilgesnį 
bealkoholinių gėrimų sąrašą 
pastarajame penkmetyje papil
dė penki naujų vaisvandenių 
pavadinimai. V. Kst.

Grįžta

Rugpjūčio 28 
Rugsėjo 11 ar 17 
Spalio 20 
Sausio 5

Hamiltono lietuvaičių choras “Aidas”, koncertavęs savo 15-kos metų sukakties šventėje 1985.VI.8. Trečioje eilėje 
— jaunų vyrų choras “Uždainuokim” iš Klivlando, taip pat dalyvavęs koncerte Hamiltone. Priekyje — "Aido' 
dirigentas J. GOVĖDAS Nuotr. J. Miltenio

Valančiaus mokykla baigė mokslo metus
HAMILTON, ONT. Vysk. M. Va

lančiaus lituanistinės mokyklos 
1984-1985 mokslo metų užbaigi
mo iškilmės įvyko gegužės 25 d. 
Iškilmės prasidėjo Aušros Var
tų parapijos šventovėje. Kun. J. 
Liauba atnašavo šv. Mišias ir pa
sakė atitinkamą pamokslą, o patys 
abiturientai, pasipuošę tautiniais 
drabužiais, iškilmingai atliko Mi
šių patarnavimus.

Iškilmingas aktas įvyko AV pa
rapijos salėje, tėvų komiteto gra
žiai išpuoštoje. Mokyklos vedėja 
Vida Stanevičienė iškvietė sce- 
non garbės prezidiumą: AV pa
rapijos kleboną kun. Liaubą, KLB 
švietimo komisijos pirm. V. Bi- 
retą, KLB Hamiltono apylinkės 
valdybos pirm. B. Mačį, lietuvių 
bankelio “Talka” valdybos atsto
vą A. Stanevičių, mokyklos tėvų 
komiteto pirmininką J. Giedrį ir 
XI ■ sk. lituanistinių kursų stu
dentus — Vidą Beresnevičiūtę, 
Gviną Jasevičiūtę ir Onutę Sta
nevičiūtę.

Buvo apibūdinta 21-moji mo
kyklos dešimtokų laida: Aras 
Kvedaras, Ramona Mačytė ir Da
rius Remesat. Devintokai iš
kviestiesiems prisegė po gėlę. 
Tai mažiausias abiturientų skai
čius, nors ir kelis kartus buvo 
tik 4 abiturientai (sekančiais me
tais tikimasi 8 abiturientų). Ve
dėja atidarymo žodyje paminėjo, 
kad svarbu kokybė, ne kiekybė ir 
palinkėjo, kad ši trijulė liktų 
pati ištikimiausia lietuviškai 
bendruomenei.

Vedėja apibūdino praėjusių 
metų atliktus darbus ir numaty
tus ateinančiais metais. Šiais 
mokslo metais mokyklos choras 
pasirodė dviejuose renginiuose, 
surengė Kalėdų eglutę, Vasario 
16 ir Velykų programas. Buvo 
atvykusi Bernadeta Abromaitytė 
iš Toronto pamokyti džiovintų 
gėlių meno. Vedėja padėkojo 
darbštiems šių mokslo metų tė
vų komiteto nariams: Algiui Ble- 
kačiui, Elytei Gedrimaitei-Cat- 
ford, Pranui Cipariui, Elytei Gu- 
žaitei-James, Vytui Kairiui, Onai 
Gedrimienei, Vaidotui Kvedarui, 
Rimui Repšiui, Giedrei Žukaus
kienei ir ypatingai pirmininkui 
Juozui Gedriui.

Abiturientams buvo įteikta mo
kyklos baigimo skydai, ant ku
rių buvo įrašytas vardas ir pa
vardė baigusiojo Vysk. M. Va
lančiaus mokyklą ir nupiešta 
Lietuvos trispalvė. Abiturientus 
sveikino prezidiumo nariai, abi
turientų vardu Ramona Mačytė 
tarė jautrų atsisveikinimo žo
dį, prisimindama pereitų mokslo 
metų linksmus ir liūdnus momen
tus, padėkodama mokytojams ir 
tėveliams. Abiturientai prisegė 
savo tėveliams po gėlytę, o kursų 
mokytojams — Mindaugui Leknic- 
kui ir Vidai Stanevičienei įtei
kė dovanas.

Aras Kvedaras ir Darius Re
mesat perdavė devintokams rak
tus, palinkėdami, kad jie sektų 
jų pėdomis.

Klasių mokytojai trumpai api
būdino kiekvieną savo mokinį ir 
įteikė pažymėjimus.

V. Bireta pasidžiaugė, kad per 
80% Hamiltono mokyklos moki
nių dalyvavo KLB skelbto šeimos 
istorijos aprašymo konkurse ir 
laimėtojams įteikė diplomą su 
pinigine dovana. Tėvų komite
tas, norėdamas, kad mokiniai 
daugiau pasistengtų, apdovano
jo tuos mokinius, kurie savo sky
riuose pasižymėjo konkurso pa
vyzdingu atlikimu.

Konkurso laimėtojai, kurie sa
vo skyriuose pasižymėjo ypatin
gu darbu: Vida Žukauskaitė — II 
sk., Audra Balytaitė — III sk., 
Andrius Gedris — IV sk., Diana 
Meškauskaitė — V sk., Viktoras 
Remesat — VI sk., Tomas Žukaus-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3 

kas — VIII sk., Algis Rudaitis — 
IX sk., Darius Remesat — X sk., 
Onutė Stanevičiūtė — XI sk.

Buvo pažymėti mokiniai, kurie 
stropiai lankė pamokas: Erika 
Catford, Sanda Švedaitė — prieš
mokyklinis sk., Ieva Godelytė — 
I sk., Karen Blekaitytė, Vida Žu
kauskaitė — II sk., Irena Apana- 
vičiūtė, Viktoras Gedris, Adomas 
Godelis — III sk., Kazys Žukaus
kas, Andrius Gedris — IV sk., Vi
da Apanavičiūtė — V sk., Vikto
ras Remesat — VI sk., Stasys Bak
šys, Vita Kairytė, Toms Žukaus
kas — VIII sk., Algis Dziemionas, 
Petras Babeckas — IX sk., Onutė 
Stanevičiūtė — XI sk.

Iškilmės baigtos Lietuvos him
nu.

Po iškilmių svečiai vaišinosi 
skaniu maistu, paruoštu tėvų 
komiteto. Po pietų tėveliai, mo
kiniai ir svečiai turėjo progos 
pabendrauti ir pailsėti Giedrai
čio žūklautojų ir medžiotojų klu
bo vietovėje, o mokiniai laimėti 
kaspinukus tėvų komiteto orga
nizuotose žaidynėse. Kor.

Hamilton, Ontario
CHORO “AIDAS” 15-kos metų 

sukakties koncertas-šokiai bir
želio 8 d. praėjo su labai dideliu 
pasisekimu — dalyvavo per 300 
asmenų. Koncertą pradėjo Hamil
tono “Aidas”, vad. muziko J. Go- 
vėdo. Po to scenoje pasirodė Kliv
lando jaunų vyrų dainos grupė 
“Uždainuokim”, vad. muziko Alg. 
Bielskaus. Jų programą praneši
nėjo V. Nasvytytė. Pabaigoje Ha
miltono “Aidas” drauge su Kliv
lando “Uždainuokim” padainavo 
porą dainų. Vakaro koncertą už
baigė Hamiltono “Aidas”, pasi
kvietęs visas buvusias aidietes 
į sceną dainai “Lauksiu tavęs 
ateinant” su sol. V. Verikaičiu. 
Visa šio vakaro programa publi
kos buvo šiltai priimta. Nuošir
di padėka Klivlando dainos gru
pei “Uždainuokim” ir jos vado
vui už atsilankymą Hamiltone 
su šia gražia programa.

“Aidas” ir jo rėmėjų komite
tas yra dėkingi laimės staliukų 
aukotojams: J. Butkevičiui, J. 
Šarapnickui iš St. Catharines, J. 
Norkui ir visiems smulkių laimi
kių loterijai davėjams. Nuošir
di “Aido” padėka visiems, parė- 
musiems lietuvišką dainą pini
gais. Paaukojo $100 — dr. V. Kve
daras; $50 — P. M. Masiai, P. V. 
Mikuckai, K. H. Norkai, S. Rakš- 
tienė; $15 — K. Nakienė-Parėštytė 
iš Vašingtono; $10 — M. Ribienė, 
J. Asmenavičius, A. Obscarskis; 
$5 — H. Petkūnienė, St. Žvirblis, 
D. Skvereckaitė, P. Dauginas iš 
St. Catharines; $2 — J. Kamaitie- 
nė. Rengėjai reiškia nuoširdžią 
padėką šeimininkei A. Deksnienei 
už paruoštą maistą ir jos padėjė
joms D. Vaitiekūnienei ir J. Gedri
mienei, G. Vindašienei ir I. Vasi
liauskienei už smulkių laimikių 
loteriją, S. Senkui ir V. Kėžinai- 
čiui už patarnavimą bare ir už tal

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
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HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS i aLiYA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 22 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.).............. 5%
santaupas.........................674%
kasdienines palūkanas
už santaupas....................53/4%
term. Indėlius 1 m............  974%
term, indėlius 3 m...............10%
reg. pensijų fondo.......... 73A%
90 dienų Indėlius............  874%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m..............  974% 

ką salės tvarkyme. Nuoširdi padė
ka B. Pakalniškiui už įėjimo bi
lietų pardavinėjimą, buvusioms 
aidietėms už taip gausų dalyva
vimą, aidiečių tėveliams ir vi
siems prisidėjusiems darbu bei 
auka prie šio renginio, ir visiems 
jame dalyvavusiems. Svečių buvo 
iš Otavos, Toronto, St. Catharines, 
Delhi ir kitų vietovių. Tik jūsų 
visų nuoširdžiu prisidėjimu “Ai
das” dar vis gali garsinti lietuviš
ką dainą savųjų ir kitataučių tarpe.

Rėmėjų komitetas

DANUTĖ-ELENA BERŽAITY- 
TĖ šį pavasarį baigė McMaster 
universitete anglų kalbą baka- 
laurės laipsniu. Danutė buvo de
kano garbės studentų sąraše ir 
taip pat yra gavusi “Ontario Scho
lar” atžymėjimą. Jos motina našlė 
Eugenija Beržaitienė užaugino ir 
išmokslino 3 dukras bei 2 sūnus.

Į LIETUVĄ sutikti savo arti
mųjų yra išvykusi Alb. Mačiukie- 
nė ir K. Meškauskienė su savo 
sūnum Leonu.

JONINIŲ GEGUŽINĖ, kuri kas
met yra ruošiama DLK Algirdo 
kuopos šaulių, šiemet įvyko bir
želio 23 d., sekmadienį, medžio
tojų - žūklautojų stovyklavietėje. 
Dalyvių buvo daug ir iš visur. Čia 
žmonės suvažiuoja ne programos 
pasižiūrėti, bet pasivaikščioti 
žalioj gamtoj bei susitikti pažįs
tamų. Virtuvėje šauliai pagamina 
skanaus maisto svečiams ir turi 
įvairiausių loterijų, iš kurių 
jie padaro pelno. Mėgėjai šau
dyti turi progą čia pat lauke ir 
pašaudyti. Tie sproginėjimai ne- 
įpratusiems sukelia krūpčiojimą 
ir išgąstį vaikams. O tie šaudy
tojai su savo parako užtaisais ga
lėtų nusileisti į ten pakalnėjte 
esančią šaudyklą ir palikti ramy
bėje svečius, norinčius tik gamta 
pasigėrėti ir pasišnekučiuoti.

“AUKURAS” daugiakultūria- 
me teatrų festivalyje dalyvavo su 
A. Rūko 3 v. komedija “Vieno kie
mo gyventojai” birželio 21 d. Ben- 
neto auditorijoj. Vaidino “Auku
ro” veteranai su torontiškio “Ait
varo” aktoriais. Dekoracijos taip 
pat buvo surinktos iš abiejų teat
rų. Vaidino: Aid. Totoraitienė, E. 
Kudabienė, L. Mačionienė, Aid. 
Biškevičienė, St. Ramanauskas, 
Vyt. Štuikys, Ant. Mingėla ir 
K. Bungarda. Režisavo E. Dau- 
guvietytė-Kudabienė. Tai buvo 
jau šeštasis aukuriečių “Vieno 
kiemo gyventojai” pastatymas. 
Vieną sykį tas veikalas buvo 
suvaidintas Delhi, tris kartus 
Toronte ir du Hamiltone. Pusant
ros valandos užtrukęs vaidinimas 
laikomas pasisekusiu, nes publi
kos, kuri nebuvo jau taip gausi, 
buvo betgi entuziastingai priim
tas. Šiemet daugiakultūriame teat
rų festivalyje dalyvauja 5 teatrai. 
Iš jų bus išrinkti patys geriausi 
ir premijuojami.

S.m. spaslio 26-27 d.d. “Auku
ras” švęs savo veiklos 35 m. su
kaktį. Aukuriečiai ruošiasi ta 
proga suvaidinti K. Inčiūros vei
kalą — “Eglė, žalčių karalienė”. 
Įtraukta daug jaunų aktorių. K. M.

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask..............  10%
asmenines paskolas........ 12%

Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydĮ Iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda Iki $10.000.

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės Australija

Pasaulio ir Amerikos lietuvių Sibirinius trėmimus Sydnė-
gydytojų sąjungos suvažiavimas 
įvyko Klivlande gegužės 25-26 
d.d. Penkioliktasis suvažiavi
mas buvo pradėtas dalyvių re
gistracija ir darbo posėdžiais. 
Dalyvių eilėse buvo mažai at
stovų iš tolimesnių vietovių, nė 
vieno iš kitų kontinentų. Nau- 
jon valdybon sekančių dvejų 
metų laikotarpiui išrinkti: pirm, 
dr. Jonas Daugirdas, nariai — 
dr. Arvydas Vanagūnas ir Pra
nas Sutkus. Dr. J. Dunduras gy
dytojų žmonoms ir svečiams 
skaitė paskaitą, iliustruotą 
skaidrėmis, apie prancūzišką 
vyną. Buvo parūpinta ir to vyno 
pavyzdžių. Prof. dr. R. Šilbajo
ris savo paskaitą “Dabartinė 
Lietuvos literatūra” skyrė avan
gardinei poezijai, paliesdamas 
poetus J. Juškaitį, V. Bložę ir 
G. Patacką. Su tokia poezija iš 
dalies pasireiškia S. Geda, A. 
Mikuta, J. Vaičiūnaitė ir kai ku
rie kiti. Mokslines paskaitas 
skaitė gydytojai — A. Šaulytė, 
A. Vanagūnas, E. Balčiūnaitė, 
V. Bergas. E. Lenkauskas, nega
lėjęs atvykti suvažiaviman, at
siuntė savo paskaitos įrašą juos
telėje. Buvo gauta daug sveiki
nimų. Tarp jų buvo ir prez. R. 
Reagano sveikinimas. Koncer
tinę programą atliko Klivlando 
vyrų oktetas, vadovaujamas Ry
to Babicko. Suvažiavime paaiš
kėjo, kad prof. dr. J. Meškaus
kas jau yra baigęs redaguoti 
“Lietuvos medicinos istoriją”. 
Veikalas bus kietais viršeliais, 
turės apie 500 puslapių, nuot
raukų ir diagramų. Bus įdėta ir 
santrauka anglų kalba. Nauja
jai valdybai buvo pasirinkti 
kandidatai iš Čikagos.

Komunistinės “Laisvės” red. 
I. Mizarienė po sunkios ligos ge
gužės 25 d. mirė Niujorke. Velio
nė, gimusi 1906 m. rugpjūčio 27 
d. Niujorke, pirmą kartą Sovie
tų Sąjungoje lankėsi 1929 m. ir 
nuo to laiko įsijungė propagan- 
dinėn Maskvos tarnybon. Daly
vaudavo Maskvoj rengiamuose 
taikos kongresuose, dažnai lan
kydavosi sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Už nuopelnus Mask
vai jai buvo suteiktas okupuo
tos Lietuvos kultūros veikėjos 
garbės vardas, parūpintas “Dar
bo veterano” medalis.■ ■
Venezuela

Venezuelos grožio karalaite 
išrinkta Silvija Martinez. Ji yra 
Hot Springs gyvenančių p.p. Ste- 
pulionių 22 metų amžiaus vai
kaitė, įpusėjusi studijas teisių 
fakultete. Jos mama Angelė Ste- 
pulionytė-Martinez gimė Plun
gėje. Tėvas Miguel A. Martinez 
yra venezuelietis advokatas, 
savo vaikus vežiojęs į lietuvių 
kalbos pamokas. Nors pastangų 
buvo daug, Silvija neišmoko lie
tuviškai kalbėti, bet dalyvauja 
didžiosiose lietuvių šventėse. 
Spauda, džiaugdamasi nauja ka
ralaite, rašė, kad jos motina 
Angelė yra lietuvė. Silvija, lai
mėjusi rinkimus, gavo brangų 
automobilį, vienerių metų su
tartį su televizija, pasirašė su
tartis su kitomis firmomis. Jai 
teks atstovauti Venezuela! Mia- 
mio mieste, Floridoje, kai ten 
įvyks “Miss Universe” rinkimai. 
Kartu su dukra Silvija laimėji
mo susilaukė ir mama Angelė — 
ji buvo pripažinta varžovių mo
tinų karaliene.

Urugvajus
Montevideo lietuvių koloniją 

aplankė Birutė Jasaitienė, PLB 
vicepirm. švietimo ir tautinio 
auklėjimo reikalams. Sutiktu
vių vaišes lietuvių parapijoje 
viešniai iš Čikagos surengė mo
tinos su vaikais, išleistuves sa
vo rūmuose — Urugvajaus lietu
vių kultūros draugijos valdyba. 
Lietuviškoje radijo valandėlė
je B. Jasaitienė visus klausyto
jus pasveikino PLB valdybos ir 
pirm. V. Kamanto vardu, džiau
gėsi matytomis repeticijomis 
mažųjų “Rintukų”, “Ąžuolyno” 
ir jį besivejančio “Jaunojo ąžuo
lyno”, ragino ypatingą dėmesį 
skirti jaunimui.

Argentina
Mažoji tautinių šokių šventė 

rugpjūčio 24 d. įvyks Berisso 
mieste. Dalyvaus paties Berisso 
Mindaugo ir “Nemuno” draugi
jų tautinių šokių grupės, Lietu
vių centro ir susivienijimo lie
tuvių Argentinoje šokėjai iš 
Buenos Aires. Tai bus pirmoji 
lietuvių tautinių šokių šventė 
Argentijoje. Rengėjų komitetą 
sudaro: pirm. dr. Hektoras Bra- 
žiūnas ir sekr. Valentina Bu- 
kauskaitė-Persico. Jiems reikia 
finansinės paramos. Čikagoje ją 
galima įteikti Birutei Jasaitie
nei, 7220 So. Troy Ave., tel. 434- 
2165, arba atsiųsti PLB raštinei, 
5620 So. Claremont Ave., Chica
go, IL 60636, USA. Tel. 778-2200. 

jaus lietuviai paminėjo birželio 
9 d. mons. P. Butkaus atnašauto
mis Mišiomis, šiai sukakčiai 
skirtu kun. P. Martūzo pamoks
lu. Oficialų dalį Lietuvių klu
bo salėje surengė Tautos fondo 
atstovybė Australijoje. Paskai
tą apie Lietuvos tragediją skai
tė Lietuvių jaunimo sąjungos 
pirm. dr. Rita Barkutė. Eilėraš
čius deklamavo jaunimo atsto
vai, kuriems sava kūryba talki
no poetas J. A. Jūragis. Progra
mą užbaigė “Dainos” choras. 
Žmogaus teisių komitetas buvo 
suorganizavęs laiškų rašymą 
lietuviams sąžinės kaliniams.

Australijos lietuviai džiaugia
si Melburne sudaryta moterų 
trijule “Svajonės”. Jon įsijungė 
Birutė Kymantienė, Zita Praš- 
mutaitė ir Virginija Bruožytė. 
“Svajonių” koncertais renka
mos aukos pasaulio lietuvių 
kongresui Australijoje. “Sva
jonės” yra pasiryžusios aplan
kyti visas Australijos lietuvių 
kolonijas. Gegužės 12 d. jos at
vyko į tolimąjį Perthą, vakari
niame Australijos pakraštyje. 
Lietuvių namuose įvykęs kon
certas sutraukė šimtą dalyvių. 
Nuo pagrindinių Australijos 
lietuvių centrų Perthą skiria 
tūkstančiai kilometrų. Mažai 
kolonijai neįmanoma padengti 
ilgos kelionės išlaidas. Pasku
tinį kartą 1979 m. čia lankėsi 
Kanados “lakštingala” Gina 
Čapkauskienė, kurios kelionę 
finansavo lietuviškos institu
cijos. “Svajonių” kelionę Per- 
than finansiškai rėmė Melbur
no kredito kooperatyvas “Tal
ka”. Visus žavėjo gražiai nu
skambėjusios lietuviškos “Rau
dos”, kurių vieną atliko visa tri
julė, B. Kymantienės padainuo
tas “Tango”, V. Bruožytės — 
“Vilija” iš F. Leharo operetės 
“Linksmoji našlė”. “Svajonės”, 
garsindamos Australijoje 1987 
m. įvyksiantį Vl-jį pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresą, tikisi 
aplankyti Amerikos ir Kanados 
lietuvius.

Britanija
A. a. Vaclovas Silnickas gegu

žės 21 d. mirė Leeds ligoninė
je. Velionis gimė 1912 m. gruo
džio 19 d. Vilniaus krašte, jau
nystę praleido lenkų okupaci
joje, nematė nepriklausomos 
Lietuvos. II D. karo pradžioje 
pateko vokiečių nelaisvėn, iš 
kurios jį ir kitus Lenkijos lie
tuvius išlaisvino pik. K. Škirpa. 
Jie betgi buvo išvežti darbams 
Vokietijoje. Velionis dirbo prie 
povandeninių laivų bazės sta
tybos. Anglijon atvyko 1947 m., 
dirbo žemės ūkyje. 1949 m. vedė 
iš Šiaulių aps. kilusią Elvyrą 
Petraitytę; 1957 m. susilaukė sū
naus Algirdo, kuriam teko lanky
ti šeštadieninę lietuvių mokyk
lą Bradforde, nes tėvai tada jau 
gyveno Leedse. Sūnus gražiai 
kalba lietuviškai, yra baigęs 
universitetą, dirba Londone, da
lyvauja lietuvių veikloje. Velio
nis turėjo keletą sunkių opera
cijų. Palaidotas Leeds kapinė
se. Religines apeigas atliko 
kan. V. Kamaitis. DBLS centro 
valdybos, Bradford© skyriaus ir 
“Vyčio” klubo vardu atsisveiki
no A. Bučys.

Baltiečių tarybos pirm. M. Ba- 
jorinas gegužės 20 d. pasiuntė 
specialų raštą Britanijos parla
mento nariui Anthony Kershaw, 
kuris yra parlamentinio komite
to užsienio reikalams pirminin
kas. Tuo raštu atkreipiamas dė
mesys į liūdną faktą, kad pasau
linė BBC radijo tarnyba neduoda 
žinių estų, latvių ir lietuvių 
kalbomis. A. Kershaw prašomas 
šį reikalą iškelti parlamentinia
me užsienio reikalų komitete.

Vokietija
A. a. Evaldas Prancas, ištik

tas širdies smūgio, mirė savo bu
te Raštate gegužės 9 d. Velionis 
gimė 1912 m. rugpjūčio 24 d. Klai
pėdos krašte, Šilutės apylinkėje. 
Kai Klaipėdos kraštas 1939 m. 
kovo 22 d. buvo okupuotas Hitle
rio Vokietijos, a.a. E. Prancas 
buvo paimtas Vokietijos kariuo
menėn. Karo metais pateko į so
vietų nelaisvę, Klaipėdos kraš- 
tan iš Sibiro buvo grąžintas 1948 
m. Iki 1978 m. dirbo pečkuriu Ši
lutės ligoninėje, o tada su žmo
na, sūnum, marčia ir dviem vai
kaitėm išvyko į V. Vokietiją. Pa
laidotas gegužės 14 d. Raštato 
miško kapinėse. Priklausė Raš
tato lietuvių evangelikų liute
ronų parapijėlei. Laidotuvėse 
dalyvavo vietinis kun. dr. Lips 
ir iš Manheimo atvykęs kun. Fr. 
Skėrys. Laidotuvės susilaukė 
apie 60 dalyvių, kurie beveik 
visi yra kilę iš Lietuvos bei Klai
pėdos krašto. Vainikai padėti 
VLB Raštato apylinkės valdybos 
ir asmeninių bičiulių vardu.



Karo nusikaltėlių pajieškos Kanadoje
1985 m. vasario mėnesio pra

džioje Kanados valdžia įstei
gė Deschenes komisiją karo 
nusikaltėlių klausimui ištir
ti. Komisija lietuviams svarbi, 
nes liečia tautos laisvinimo 
ir išeivijos patikimumo klau
simus.

Kanada ir JAV-bės
Tarp Kanados ir JAV yra di

deli skirtumai. Nacių medžio
jimas Kanadoje prasidėjo 6 
metus vėliau nei JAV-ėse. Ka
nadoje paskirta speciali komi
sija reikalui ištirti, prieš val
džiai imantis bet kokios akci
jos. Komisija yra viešas val
džios organas, kuris teikia ga
limybę visom grupėm pasisa
kyti iki 1985 m. gruodžio pa
baigos. Valdžios sprendimas 
remsis visuomenės opinija. 
Tai nebuvo JAV-ėse. Kongre
sas nutarė, neduodamas pro
gos žmonėms pasisakyti, ne
buvo progos protestuoti prieš 
bendradarbiavimą su sovie
tais. Kitas skirtumas tarp Ka-

Ribbentropo-Molotovo sutar
tį, bet ir apie Stalino nusikal
timus. Kadangi viskas vyko 
anglų kalba, buvo proga pain
formuoti viešosios spaudos 
atstovus. Konferencija pada
rė sekančias išvadas: 1. visi 
karo nusikaltėliai turi būti tei
siami Kanadoje ir pagal Kana
dos teismų įstatymus; 2. Ka
nados teismai turi laikytis Ka
nados įstatymų, liečiančių liu
dininkus bei kaltinamąją me
džiagą; 3. konferencija remia 
Deschenes komisijos darbą ir 
rengia jai savo pranešimą; 4. 
skleidimas netikslios informa
cijos skatiną neapykantą Ka
nados etninėms mažumoms ir 
paniekina jų žmones žuvusius 
nacių koncentracijos stovyk
lose.

Yra balsų, kurie skatina val
džią eiti OSI keliu. Šiai akci
jai turime priešintis. Šių me
tų gale turime būti pasiruošę 
reaguoti aktyviai ir greitai, 
kad nebūtume užklupti.

rūpinta dokumentacija yra sa
vanaudiška ir nepatikima.

Kodėl čia gimusieji rūpina
si šiuo klausimu? 1930-40 m. 
Kanadoje gyvenantys suomiai 
ir ukrainiečiai buvo kaltina
mi, esą jie yra komunistų ko
laborantai, remiantis to meto 
įvykiais Suomijoje ir Ukrai
noje. Kanadiečiai pradėjo kal
tinti juos bei laikyti komunis
tais. Suomiai ir ukrainiečiai 
turėjo gintis. Jaunimo pirmo
ji reakcija buvo pasitraukti iš 
tos bendruomenės, gėdytis sa
vo tautinės kilmės ir slėptis 
kanadiškoje visuomenėje. To
kie grupių kaltinimai palie
čia visų kartų žmones, mūsų 
atveju — lietuvius.

Ko reikia?
Šalia ruošiamo memoran

dumo, lietuvių .veikla derina
ma su kitomis Rytų Europie
čių grupėmis “Canadians for 
Justice” akcijos rėmuose. Šiuo 
metu reikia pradėti laiškų ra
šymo akciją — politikams ir

Toronto šauliai su Lietuvos vėliava dalyvavo žmogaus teisių deklaracijos 
pasirašyme Ontario parlamento rūmuose 1985.V.30 Nuotr. St. Dabkaus
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Baltiečių laisvės diena
JA V prezidento R. Reagano pasirašyta proklamacija Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos laisvės klausimu

JUOZAS V1TĖNAS

Prez. R. Reaganas 1985.VI. 14 
pasirašė senato ir atstovų rū
mų priimtą bendrą rezoliuci
ją, kurioje reiškiamas Ame
rikos solidarumas su Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonėmis, 
kurie kovoja už savo laisvę bei 
nepriklausomybę nuo sovietų 
valdžios.

Rezoliucijoj taip pat pami
nima, kad šiais metais sukan
ka 45 m., kai JAV-bės nepripa
žįsta Baltijos valstybių prie
vartinio įjungimo į Sovietų Są
jungą, ir pasmerkiamas sovie
tų okupacijos žiaurumas. Taip 
pat pažymima, kad 1941 m. bir
želio mėn. sovietai nužudė ar 
ištrėmė beveik 100.000 bal
tiečių.

Prez. Reaganas, remdamasis 
šia bendra rezoliucija, paskel-

tūrinių bei visuomeninių tra
dicijų užgniaužimu.”

“Bet, nepaisant šios triuš
kinančios sistemos, baltiečių 
tautos drąsiai toliau prieši
nasi suliedinimui, reikalau
damos savo tautinių, politinių 
ir religinių teisių. Reikalavi
mai taikiai reiškiami per po
grindžio spaudą, peticijas val
džios pareigūnams, demonst
racijas, per Katalikų Bendri
jos ir kitų religinių bendruo
menių veiklą, per Helsinkio su
sitarimų vykdymo stebėjimo 
grupes ir komitetus ginti ti
kinčiųjų teisėms. Visa tai ke
lia susižavėjimą visų, kurie 
myli ir gerbia laisvę.

“Reikšminga, kad tautinių 
ir asmeninių teisių gynybai 
vadovauja ne tie, kurie užau
go nepriklausomybės metais, 
bet nauja karta, gimusi ir už-

nados ir JAV yra tas, kad Ka
nados imigracijos ministeri
ja yra jau seniai sunaikinusi 
imigracijos bylas. Tuo tarpu 
JAV-ėse kaltinimai pagrįsti 
imigracijos duomenimis, nes 
jų bylos nenaikinamos.

Teisingumo ministeris John 
Crosbie sudarė komisiją jieš- 
koti nacių Kanadoje ir gali
mybių juos patraukti į teis
mus. Jules Deschenes, teisė
jas, paskirtas komisijos pir
mininku. Jam padeda du advo
katai, keletas istorikų ir tei
sininkų. Darbas vyksta vie
šuose ir uždaruose posėdžiuo
se. Viešuose posėdžiuose ne
leidžiama minėti pavardžių. 
Komisija klausinėja saugumo 
ir valdžios atstovus. Taip pat 
apklausinėjimo teises yra ga
vę dvi žydų ir dvi ukainiečių 
grupės, kurios dabar dirba kar
tu su Deschenes. Komisija iki 
š. m. gruodžio 31 d. turi paruoš
ti du pranešimus: viešąjį, be 
pavardžių, ir kitą vyriausybei 
su pavardėm.

Komisijos vaidmuo valdžios 
sistemoje

Komisijos užduotis yra pa
ruošti savo rekomendacijas 
vyriausybei ir parlamentui. 
Vyriausybė gali komisijos re
komendacijas priimti, atmes
ti, iš dalies priimti. Parlamen
tas, pagal vyriausybės nutari
mą, ruošia naujus įstatymus, 
kurie įgalintų valdžią imtis 
akcijos. Komisija pagrinde 
yra informacijos rinkėja ir pa
tariamasis vyriausybės orga
nas. Parlamentas priima įsta
tymus, vadovaudamasis Kana
dos gyventojų opinija. Taigi 
Kanados piliečiams šiuo metu 
yra daug progų savo rūpesčius 
bei savo rekomendacijas per
duoti visiems 282 parlamen
to nariams dar prieš to klau
simo iškilimą parlamente. 
Tiems, kuriems rūpi šis klau
simas, reikėtų imtis akcijos 
nedelsiant ir kreiptis į savo 
parlamento narį asmeniškai 
arba raštu.

Įsteigimo motyvai
Kodėl teisingumo ministe

ris J. Crosbie įsteigė tą komi
siją? Joseph Mengele reikalo 
iškėlimo metu Kanados val
džia buvo kaltinama, kad pro 
pirštus žiūrėjo į Rytų Europos 
ateivius, nes Kanadon pateko 
toks didelis nacis kaip Men
gele. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad Mengele Kanadoje niekad 
nebuvo. S. Wiesenthalio cent
ro atstovas Saul Littman tei
gia, kad Kanadoje yra 3000 na
cių kolaborantų, tačiau Wisen- 
thalio centras randa tiktai 
800. S. Littmanas tada pakei
tė savo skaičių iš 3,000 į 500. 
Kanados žydų kongresas skai
čių pakeitė į 50 kolaborantų. 
Sov. Sąjungos ambasada patei
kė 37 asmenų sąrašą. J. Cros
bie 1985.II.8 parlamentui mi
nėjo 30-40 asmenų skaičių. Li
beralų partijos žiniomis, tik 
keletui iš jų bus galima kelti 
teismines bylas.

Paliestų grupių reakcija
Paliestos grupės jaučiasi 

neteisingai kaltinamos kaipo 
grupės. Toronte savo veiklą de
rina lietuviai, latviai, estai, 
ukrainiečiai, slovėnai, vengrai 
ir kiti. Organizuojasi politi
nei akcijai vienetai ir ruošia
mi pareiškimai komisijai.

Toronte ukrainiečiai šį pa
vasarį surengė konferenciją 
tema “Ukraina ir II D. karo is
torinės pasekmės”. Konferen
cija davė plačią istorinę ir da
bartinės Ukrainos perspekty
vą. Buvo kalbėta ne tiktai apie

Lietuvių veikla
Šiuo metu lietuviai savo 

veiklą tuo klausimu koordi
nuoja su kitomis Rytų Euro
pos tautinėmis grupėmis. Se
kama Deschenes komisijos po
sėdžių eiga ir atitaisoma ne
tiksli informacija. Deja, ne
žinome kas vyksta uždaruose 
posėdžiuose. Baltiečių fede
racija jau yra komisijai įtei
kusi savo memorandumą. Ruo
šiamas lietuvių pareiškimas 
Deschenes komisijai, kuriame 
prašoma: a. kad būtų įrodytas 
asmens nusikaltimas; b. nelai
kyti priklausymo organizacijai 
ar grupei pagrindu apkaltini
mui ar nuteisimui; c. jieškoti 
ne tiktai nacių karo nusikal
tėlių, bet ir sovietų, nors ko
misijos mandatas apima tiktai 
nacių nusikaltėlius. Memoran
dumo paruošimas reikalauja 
daug darbo valandų ir lėšų — 
$6,000 7 mėnesių laikotarpy
je. Memorandumui reikalin
gi faktai, ne nuomonės, nes 
komisijos užduotis — jieško
ti faktų. Jame norima iškelti 
padėtį krašte, kuris gyveno 
tarp dviejų didžiųjų priešų 
karo laikotarpyje, kad komi
sija geriau suprastų lietuvių 
likimą, rekomenduoti komisi
jai, kad karo nusikaltėliai bū
tų teisiami kriminalinių bylų 
teismuose Kanadoje ir būtų iš
vengta nelemtos praktikos 
JAV-se. Ten karo nusikaltė
liai teisiami civiliniuose teis
muose, kuriuose įrodomosios 
dokumentacijos taisyklės daug 
lengvesnės negu kriminali
niuose teismuose. Reikia taip 
pat pabrėžti, kad sovietų pa

spaudai. Didelį skirtumą su
daro skaičiai — vienokia bus 
reakcija gavus 50 laiškų ir ki
tokia — 500 laiškų tuo pačiu 
klausimu.

Taip pat reikia KLB visuo
meninei komisijai to laikotar
pio faktų, kad turėtų daugiau 
medžiagos pagrįsti savo argu
mentams. Tam tikslui reikalin
gi asmeniniai tautiečių liu
dijimai, teismuose vadinami 
“affidavit”, o ne nuogirdos. 
Mirusiųjų surašyti atsimini
mai šiuo atveju naudinga me
džiaga bendrai informacijai, 
bet ne kaip liudijimas, todėl, 
kad mirusio autoriaus neįma
noma apklausinėti. “Affida
vits” galioja, nes galima, rei
kalui esant, asmenį apklausi
nėti.

KLB visuomeninių reikalų 
komisija prašo pranešti, jei 
į ką nors kreipsis žurnalistai 
ar spaudos atstovai. Komisija 
yra pasiruošusi tautiečiams 
teikti patarimus bei pagalbą. 
KLB adresas: 1011 College St., 
Toronto, Ont. M6H 1A8. Wor
king Group on the Deschenes 
Commission (lietuvių) adre
sas: P. O. Box 187, Station “M”, 
Toronto, Ont. M6S 4T3. Inf.

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).

Šventasis Kazimieras Brazilijoje
Kuklus, bet plačiai pasklidęs lietuvio leidinys

Tai gražus 88 psl. leidinys. 
Jo autorius — kunigas salezie
tis, Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas Brazilijoje ir 
vienintelio savaitraščio “Mū
sų Lietuva” redaktorius. Jau ir 
anksčiau pasižymėjęs įdo
miais raštais periodikoje bei 
atskiromis knygomis, šiuo lei
diniu atliko vertingą darbą, 
pateikdamas Lietuvos šventą
jį brazilams jų kalba ir kartu 
iškeldamas Lietuvos vardą, jos 
istoriją.

Vertingu įžangos žodžiu kny
gą rekomenduoja žinomas ir 
populiarus brazilų rašytojas 
Henrique L. Alves (lietuviš
kos kilmės Henrikas Lošins- 
kas).

Ši knyga yra mielas skaiti
nys ir kartu gilus susimąsty
mas. Suskirstyta į 26 skyrelius, 
kurie labai gyvi, vaizdingi ir 
nevargina net ir išlepinto skai
tytojo. Tikinčiam ji nežadino 
nuobodulio — kartą perskai
tęs, vėl pradedi skaityti iš nau
jo. Patraukli. Tai retai atsi
tinka su religinio turinio lei
diniais. Autorius įtaigojan
čiai veikia skaitytoją.

Veiksmas prasideda 1471 m. 
Krokuvos miesto aikštėje, kai 
princui Kazimierui tenka žy
giuoti į karą prieš uzurpato
rių Korviną. Vyksta atkariau
ti jam paveldėjimo teise pri
klausantį Vengrijos karalys
tės sostą . . .

Trumpais vaizdingais bruo
žais perbėgamas neilgas, bet 
taurus princo gyvenimas. Ryš

kiai matyti šv. Kazimieras be
simeldžiantis, medituojantis ir 
gulintis ant žemės, atranda
mas nakties metu šaltyje be- 
stingstantis, paskendęs mal
doje prie katedros durų, lan
kantis ligonius, šelpiantis 
vargšus, atsisakantis karališ
kos karūnos, duodantis griež
to disciplinuotumo pavyzdį, 
pasiaukojantis tyriausiam ne
kaltumui, visa savo būtybe 
garbinantis Švenčiausiąją 
Mergelę Mariją . . .

Visa tai verčia skaitytoją 
susimąstyti. Šventojo jaunuo
lio pasiaukojimas dvasinio 
gėrio siekiams, nesenstantis 
ir niekada neblunkantis pa
vyzdys žavi ne tik lietuvišką 
jaunimą, bet ir kitataučius.

Pranas Gavėnas, SAO CASI- 
MIRO. O primeiro jovem leigo 
da era moderną 1458-1484 (Pir
masis šventas modernią laiką 
jaunuolis). Editora Salesiana 
Dom Bosco, Sao Paulo, 1984.

k. j. Suarao

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

bė birželio 14-tą Baltiečių lais
vės diena.

Prezidento proklamacijoj sa
koma:

“Šiais metais sukanka 45 me
tai Jungtinių Valstybių nepri
pažinimo politikai, pagal ku
rią mūsų vyriausybė atsisako 
pripažinti sovietų įvykdytą 
prievartinę Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos okupaciją. Jau pra
ėjo 45 metai nuo tų niūrių 1940 
metų, kai sovietų armijos, su
darius sąmokslą su nacių reži
mu, užėmė šias tris nepriklau
somas Baltijos respublikas”.

“Žiaurų sovietų priespaudos 
pobūdį sukrečiančiai parodė 
arti šimto tūkstančių baltie
čių įkalinimas, ištrėmimas ir 
nužudymai per tas keturias 
teroro dienas — 1941 m. birže
lio 14-17. Šio žiauraus laikotar
pio kančios buvo net padidin
tos, kai nacių pajėgos smogė 
per tas tris valstybes nacių ir 
sovietų karo pradžioje ir įve
dė civilinę administraciją gra
saus Gestapo kontrolėje. Dėl 
sovietų ir nacių tironijos Ant
rojo pasaulinio karo pabaigo
je Baltijos valstybės buvo ne
tekusios 25% visų savo gyven
tojų.

“Šiandien priespauda ir per
sekiojimas yra kasdieninė Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos žmo
nių našta. Sovietų politika spe
cifiškai nukreipta prieš Balti
jos valstybių tautinį gyveni
mą ir istorinį palikimą. Rusi
nimas vyksta įvairiom prie
dangom: priverstiniu žmonių 
perkeldinimu, kolonizavimo 
plėtimu rusais imigrantais ir 
griežtu vietinių religinių, kul-
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Jūsų Kanados pašto kainoraštis
įsigaliojęs nuo 1985 metų birželio 24 dienos

Kainos laiškams virš 100gramų ir kitiems pašto patarnavimams gaunamos vietinėse pašto įstaigose.

I KLASĖS LAIŠKAS iki 30 gramų 30-50 gramų 50-100 gramų

Kanadoje 34 et. 51 et. 68 et.
Į JAV 39 et. 56 et. 85 et.
Tarptautinis

iki 20 gramu
68 et.

20-50 gramu
$1.05

50-100 gramu
$1.65

Skubos siuntos
(Special Delivery)
Kaina laiškams: $1.96 plus I klasės 
pašto ženklas. Siunčiamas galimai 
greičiausiu būdu ir veikia 12 valandų 
per dieną, 7 dienas per savaitę 
daugelyje vietovių. Laiškai turi būti 
įteikti pašto įstaigoje.

Registruotos siuntos 
Kaina: $2.46 plius I klasės pašto 
ženklas. Įrašu paliudija, kad jūsų 
laiškas (arba siuntinys) yra išsiųstas ir 
gauna gavėjo parašą įteikiant. Galioja 
$100 drauda, o papildomą $1000 draudą 
galima pirkti. Siunta turi būti įteikta 
pašto įstaigoje.

Atkreipkite dėmesį į
Kanados pašto patarnavimų 
kainoraštį
Netrukus gausite paštu naują 
Kanados pašto patarnavimų 
kainoraštį. Jis padės jums tvarkyti 
kasdieninius pašto reikalus.

I klasės siuntos
Pavyzdžiui: $7.32 už dviejų kilogramų 
siuntinį iš Montrealio į Vankuverį. Tai 
greitas ir ekonomiškas patarnavimas. 
Be to, yra visa eilė papildomų patarna
vimų: C.O.D., registracija, certifikacija 
ir specialus pristatymas.

Siuntiniai
Pavyzdžiui: $2.84 už dviejų kilogramų 
siuntinį iš Montrealio į Vankuverį. 
Tai įprastinis patarnavimas, teiktinas tais 
atvejais, kai jieškoma pigaus persiuntimo. 
Taip patgalima pasinaudoti drauda, C.O.D. ir 
certifikacija. Priimami siuntiniai iki 
30 kilogramų.

CANADA POST CORPORATION
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augusi sovietinėje santvarko
je. Tie herojai, tiek jauni, tiek 
seni, sako: “Jūs, mūsų laisvie
ji broliai ir seserys, esate mū
sų balsas laisvajam pasauliui. 
Jūs turite nesiliauti informa
vę pasaulį apie tai, kas mums 
yra primesta čia, už Geležinės 
uždangtos, nes mes iš jūsų pa
stangų gauname stiprybės išsi
laikyti”.

“Visi Jungtinių Amerikos 
Valstybių žmonės pritaria Bal
tijos tautų valstybinės nepri
klausomybės troškimams. Jung
tinės Valstybės remia jų teisę 
spręsti savo pačių likimą lais
vai be svetimųjų kišimosi. 45 
metus Jungtinės Valstybės ne
pripažino prievartinio Balti
jos valstybių įjungimo į Sovie
tų Sąjungą ir nepripažins atei
tyje”.

“Jungtinių Valstybių kongre
sas bendra senato rezoliuci
ja 66 įgaliojo ir paprašė pre
zidentą paskelbti proklama
ciją Baltiečių laisvės dienai 
1985 m. birželio 14. Todėl da
bar aš, Ronaldas Reaganas, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas, šiuo skelbiu bir
želio 14-tąją Baltiečių laisvės 
diena. Raginu Jungtinių Vals
tybių žmones šią dieną pami
nėti atitinkamais renginiais 
ir iš naujo patvirtinti savo įsi
pareigojimą visų prispaustųjų 
laisvės principui”.

Šią prezidento Reagano pro
klamaciją Amerikos bei Ka
nados spauda, radijas ir tele
vizija greičiausiai, kaip pa
prastai, ignoruos, ir nedaug 
šių kraštų žmonių apie ją suži
nos. Tačiau “Amerikos balso” 
ir “Laisvosios Europos” radi
jai ją perdavė baltiečių kalbo
mis į Baltijos kraštus ir dau
giau ar mažiau kitomis kalbo
mis, todėl tiek baltiečiai, tiek 
kitų šalių žmonės galėjo išgirs
ti tvirtą Jungtinių Valstybių 
kongreso ir prezidento pasi
sakymą už sovietų pavergtos 
Lietuvos, Latvijos bei Esti
jos laisvę.

JULIA ECKERT-MacLEAN
O V ALI ANT MARTYRS! 
BALTICS BRA VE!
O valiant Martyrs! Baltics brave. 
Who lie in cold, Siberian graves. 
This day we pledge our faith to you 
In memory of your courage true.
In memory of June '41
When, under torture, whips

and guns
You were deported from your 

Baltic lands
By harsh, tyranical, Soviet hands. 
No time to pack. No last good-bye. 
Ripped from your homes! 
Condemned to die.

O Baltic Martyrs! Valiant! Brave!
In spirit we kneel beside your 

grave.
And this June 14th pledge again 
That you will not have died in vain.

Your memory lives!
Your courage gives
Us strenth to carry on
The Fight you fought —
The freedom sought in 1941.

Look down, o Baltic Martyrs, 
brave.

From heaven bless us as we pray. 
Give us strength to ever be 
As fine and noble, brave as thee.

Red. pastaba. Šio eilėraščio au
torė yra ketvirtos kartos kana
dietė, vokiečių-airų kilmės, moky
toja Sudburio, Ont., mieste ir ra
šytoja. Jai rūpi žmogaus teisės, 
Baltijos valstybių likimas. Daly
vauja lietuvių ir kitų tautinių gru
pių iškilmėse, ne kartą yra kalbė
jusi lietuvių renginiuose.
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LINAS DAMBRAVA, koncertavęs Venezuelos sostinėje Karake 1985.V.30 
“Teatro Teresa Carreno” ir susilaukęs vietinės spaudos dėmesio

“Aras”skrenda Britanijon
KAZYS MILERIS

Toronto lietuvių vyrų choras 
“Aras”, jau apvažinėjęs beveik 
visas didžiąsias Kanados ir 
JAV lietuvių kolonijas, šį sykį 
skrenda į užjūrius. Pakviestas 
D. Britanijos lietuvių sąjun
gos, vyksta ten į didžiuosius 
lietuvių centrus — Glasgovą, 
Nottinghamą ir Londoną. Yra 
suplanuoti trys koncertai, ku
rių pirmas įvyks liepos 27, šeš
tadienį, Glasgove, antrasis 
— liepos 28, sekmadienį, Not
tinghame, rugpjūčio 2, penkta
dienį, Londono Lietuvių na
muose. Ten pat ketvirtadie
nio vakarą londoniškiai To
ronto dainininkams ir choro 
vadovams rengia priėmimą.

D. Britanijos lietuvių sąjun
ga ir jos pirm. J. Alkis yra pa
žadėję chorui globą ir koncer
tų suorganizavimą. Sąjungos 
valdybai šiame užsimojime tal
kina Glasgove — J. Bliūdžius, 
Nottinghame — N. Vainoriūtė 
ir Londone — Z. Juras. Visi 
yra aktyvūs ir žinomi lietuvių 
veikėjai. Škotijoje J. Bliūdžius 
yra pažadėjęs visus choristus 
apnakvydinti privačiai lietu
vių šeimose. N. Vainoriūtė 
Nottinghame daliai choristų 
yra suradus vietų privačiai, 
o kitus patalpins universite
to bendrabuty. Z. Juras į Lon
doną atvykusį chorą priglaus 
kolegijos bendrabuty. Keletas 
mūsų choristų važiuoja su sa
vo šeimomis ir žada grįžti vė
liau, norėdami tuo pačiu skri
dimu pamatyti ir daugiau Eu
ropos.

Kelionės ir gastrolių reika
lais daug susirašinėjimų ir 
skambinimų turi choro v-bos 
pirm. V. Zadurskis ir kiti val
dybos nariai. Ypatingai daug 
rūpesčių turi kelionės finan
sinius reikalus tvarkantis 
v-bos ižd. V. Pečiulis. Keletas 
lietuvių institucijų šią choro 
išvyką yra pasižadėję kiek pa
remti. Pats choras iš savo įvy
kusio metinio koncerto gautą 
pelną yra paskyręs šiai kelio
nei. Ir šiaip patys choristai 
organizuoja visokias savo lo
terijas, telkdami lėšas pirmai 
choro išvykai į užjūrius.

Kanados lietuvių choro iš
kvietimu Britanijos lietuviai 
parodė labai gražų mostą pa
saulio lietuvių bendravime. 
Lietuviškasis išeivijos gyve
nimas, turint dabartines susi
siekimo ir susižinojimo prie
mones, nebegali ribotis vien 
tik savo gyvenamo krašto ir sa
vo aplinkos teritorija. Mes gi 
čia gyvename laisvajame pa
saulyje. Mums nereikia, kaip 
mūsų tėvynainiams Lietuvoje, 
prašyti ir dažniausiai negau
ti valdžios leidimo vykti į 
užsienį. Mums tik reikia turėti 
pinigų bilietui. Tad, turėdami 
čia visas laisves ir privilegi
jas, visada galime jas panaudo
ti ir savo tautinės kultūros ge
rovei. Esame maža tauta dide
liame pasaulyje, tad mūsų susi
tikimai ir bendravimas labai 

daug prisideda prie lietuviš
kojo pulso stiprinimo.

Britanijos lietuviams Toron
to vyrų choras atveža lietuviš
ką dainą. Atvažiuoja 40 daini
ninkų. Chorą girdėję sako, kad 
tai nepaprastai galingas ir su
sidainavęs vienetas. Ta pati ir 
girdėta daina niekam taip pa
gaunančiai neskamba kaip dai
nuojant “Aro” vyrams. Tai ne
mažos scenos reikalaujanti 
entuziastų dainininkų grupė, 
kuri mokosi ir repetuoja iš gai
dų, bet išėję į sceną dainuoja 
vien tik iš širdies. Jei kiti cho
rai jau dabar yra išėję į vasa
ros poilsį, tai “Aro” choristai 
antradienio vakarais tebevaži- 
nėja į repeticijas, norėdami 
nublizginti gastrolių reper
tuarą.

O tas repertuaras gana įvai
rus ir įdomus, prasidedantis 
su sentimentaliom klasikinėm 
senųjų Lietuvos kompozitorių 
dainom, Lietuvos kariuomenės 
chorų maršais ir naujųjų lie
tuvių kompozitorių dabar su
kurtom kompozicijom. Choras 
savo repertuare taip pat turi 
ištraukų ir iš populiariųjų 
operų.

Turi “Aras” ir žymų solistą. 
Tai pats choro vadovas ir diri
gentas, žinomas išeivijoj mu
zikas ir chorvedys Vacys Veri- 
kaitis. Chorui akompanuoja 
muz. J. Govėdas, irgi visų la
bai vertinamas muzikinis ta
lentas.

Toronto “Aro” dainininkai į 
šias gastroles ir į šią kelionę 
ruošiasi su dideliu entuziaz
mu. Ten juk bus proga daug ko 
pamatyti ir daug ką susitikti. 
Yra ten dar daug draugų ir pa
žįstamų iš Lietuvos laikų, se
nos pažintys iš stovyklinio Vo
kietijos gyvenimo ir naujieji 
veidai tautiečių, kurių dar ne
pažįstame, bet apie kuriuos 
paskaitome lietuviškoj spau
doj. Kur ten ta jų Lietuvių so
dyba, Londono Lietuvių na
mai, Nottinghamo Lietuvių ži
dinys ir kaip ten mūsų tautie
čiai gyvena tarp škotų?

Į šią gastrolę choras vežasi 
savo uniformų pakaitalus, sa
vo ženklus, savo 1981 m. išleis
tą visų mėgstamą “Aras . .. toli 
nuo tėvynės” plokštelę ir savo 
septynerių metų išvykų patir
tį. Šis iš Kanados lietuvių me
no vienetas savo tautiečių Bri
tanijoj tikrai neapvils. Tegu 
tik, dabar vasarai esant, visi 
suvažiuoja iš savo atostogų 
ir savo vasarviečių pasiklau
syti šio neeilinio koncerto.

O kad verta jo pasiklausyti, 
rodo pastarieji “Aro” koncer
tai Kanadoje ir kitur. Prisimin
tinas ypač jo koncertas Toron- 
te-Mississaugoje drauge su 
šauniu vokiečių choru “Har- 
monie”, kuris pasižymi ne tiek 
jėga, kiek lyriškumu. “Aras” 
imponavo savo gausumu, bai
singumu, darnumu, drausmin
gumu ir repertuaro pasirinki
mu. Netenka abejoti, kad jo 
daina stipriai skambės ir kito
je Atlanto pusėje.

Lituanistinio
KLB švietimo komisijos 1984-85 

mokslo metų šeimos įvykių užra
šymo konkursas praėjo su dideliu 
pasisekimu. Konkursas turėjo du 
tikslus: a. kad mokiniai chrono
logine tvarka pažvelgtų į savo 
šeimos praeitį, giliau ją supras
tų, b. paskatinti kuo didesnį 
skaičių šeštadieninių mokyklų ir 
lituanistinių kursų mokinių daž
niau rašyti lietuviškai. Todėl 
premijos buvo skiriamos visiems, 
išpildžiusiems konkurso reikala
vimus, kurie buvo šie:

Konkurse dalyvavo: Toronto Mai
ronio mokykla ir aukštesnieji lit. 
kursai, Hamiltono Vysk. M. Va
lančiaus mokykla ir lit. kursai, 
Otavos Dr. V. Kudirkos mokykla ir 
Montrealio lit. mokykla.

Skyriai Istoriniai Kiekvieno įvykio
įvykiai sakiniai-žodžiai

II irIII 10 2-3 10-15
IV, V, VI 15 4-5 25-30
VII, VIII, IX 20 6-7 35-40
X, XI, XII, XIII 25 8-10 50-60

Specialus skyrius
Carrie Ruckevičiūtė
Teresė Mikelėnaitė
Natalija Venslovaitė
Aukštesnieji lituanistiniai
kursai Toronte
Linas Balaišis
Judie Freimanaitė
Leonas Ehlers
Zita Gurklytė
Dana Pargauskaitė

MONTREALIS
II skyrius
Elvyra Išganaitytė
Venta Rutkauskaitė
V skyrius
Aleksandras Šablauskas 
Raimundas Verbyla 
Gloria Zabielaitė
VII skyrius
Adrija McVicar
Romas Otto
Andrius Valkauskas

Pateikiame laimėtojų pavardes 
pagal vietoves.

Premijų grupės Premijos Laimėtojai
II ir III skyriai $15.00 26
IV, V. VI $25.00 37
VII, VIII, IX $35.00 41
X, XI, XII, XIII $50.00 18

VIII skyrius
Ona Beniūtė
Lina Celtoriūtė
OTAVA
II skyrius
Aleksas Čeponkus
Ilona Naujokaitė-Lewis
VI skyrius
Stepas Jurgutis
VII skyrius
Daiva Jurkutė
X skyrius
Lina Radžiūtė

HAMILTONAS
II skyrius
Julija Enskaitytė 
Vida Žukauskaitė
III skyrius
Irena Apanavičiūtė
Audra Balytaitė 
Viktoras Gedris
IV skyrius
Andrius Gedris
Vincas Mačys 
Kazys Žukauskas
V skyrius
Vida Apanavičiūtė 
Kristina Enskaitytė 
Diana Meškauskaitė
VI skyrius
Rūta Balytaitė 
Gedas Dziemionas 
Tomas Kekys 
Viktoras Remesat 
Matas Stanevičius 
Irena Žukauskaitė
VIII skyrius
Stasys Bakšys
Andrija Ciparytė
Vita Kairytė
Rima Mačikūnaitė 
Tomas Žukauskas
IX skyrius
Petras Babeckas
Algis Dziemionas
Eglė Kvedaraitė
Andrija Meškauskaitė
Lilija Liaukutė
Arūnas Raguckas
Algis Ridaitis 
Raimundas Miltenis
X skyrius
Aras Kvedaras
Ramona Mačytė 
Darius Remesat
XI skyrius
Vida Berėsnevičiūtė 
Gvina Jasevičiūtė 
Onutė Stanevičiūtė

Iš viso 122 laimėtojams buvo iš
dalinta $3650.00. KLB švietimo 
komisija reiškia gilią padėką Ka
nados lietuvių fondui — premijų 
davėjui. Premijos ir konkurso pa
žymėjimai buvo įteikti laimėto
jams per mokslo metų užbaigimo 
iškilmes 1985 m. gegužės 11 ir 
25 d. d.

KLB švietimo komisija sveikina 
visus laimėtojus ir tikisi, kad atei
nančiais mokslo metais lituanis
tiniame konkurse vėl dalyvaus 
gausus būrys mokinių.

KLB švietimo komisija

TORONTAS
II skyrius 
Aurelija Akelaitytė 
Jusonas Baibokas 
Aidas Batūra 
Tanya Coyle 
Stefutė Pilipavičiūtė 
Raminta Slapšytė
III skyrius 
Kristina Baliūnaitė 
Artūras Geringas 
Vytas Mockus 
Lina Paulionytė 
Linas Underys 
Indrė Sakutė 
Alena Skrinskaitė 
Indrė Viskontaitė
IV skyrius 
Dalia Baliūnaitė 
Daina Batūraitė 
Dalia Dobilaitė 
Vilija Karkaitė 
Aleksandra Kušneraitytė 
Vilija Leknickaitė 
Tadas Rickevičius 
Petras Steponaitis 
Vaiva Underytė
V skyrius 
Tomas Bacevičius 
Loreta Genytė 
Rimas Pečiulis 
Deimantas Rickevičius 
Darius Viskontas 
Katrytė Yanni
VI skyrius 
Kristina Baršauskaitė 
Kristupas Goudie 
Gintaras Karasiejus 
Andriana Karkaitė 
Andrea Kušneraitytė 
Audra Paulionytė
VII skyrius
Tomas Liačas 
Edvardas Pečiulis 
Jonas Rickevičius 
Vieką Ross 
Nabil Yanni
VIII skyrius 
Aurelija Balaišytė 
Daiva Baršauskaitė 
Gintaras Batūra 
Jūratė Gaižutytė 
Judita Jasiūnaitė 
Aurelija Karasiejūtė 
Alicija Krakauskaitė 
Jonė Macijauskaitė 
Larissa Matukaitė 
Jonas Mockus 
Andrius Paškus 
Audra Puzerytė 
Ona Šileikaitė
IX skyrius 
Laura Dailydaitė 
Daina Gurklytė 
Zita Lapinskaitė 
Lina Mockutė
X skyrius 
Rimas Čuplinskas 
Vida Dirmantaitė 
Tadas Freimanas 
Tomas Jonys 
Jonas Lelis 
Mykolas Slapšys

Aukštesniųjų lituanistinių kursų Toronte XII ir XIII klasės su savo mokytojais a. a. ANTANU RINKŪNU ir
GIEDRA PAULIONIENE 1984-1985 mokslo metų pabaigoje Nuotr. R. Pranaičio

Naujoji Toronto lietuvių vyrų choro “Aras” valdyba. Pirmoje eilėje iš kairės: dirigentas sol. V. Verikaitis, pinn. 
V. Zadurskis, akompaniatorius J. Govėdas; antroje eilėje: J. Karasiejus, T. Stanulis, P. Butėnas, V. Pečiulis. Jie 
rūpinasi choro veikla, išvykomis, koncertais Nuotr. St. Dabkaus

"Gintaro" istorija - pamoka dabarčiai
L. TAMOŠAUSKAS

Toronto “Gintaro” ansamb
lio sukakties proga noriu pa
ryškinti, koks buvo mūsų tėvų 
ir jaunimo nusiteikimas jauni
mo kultūrinei veiklai.

Maždaug prieš 30 metų nei 
mūsų tėvai, nei jaunimas į tau
tinius šokius ne tik nekreipė 
dėmesio, bet nuo jų šalinosi, 
nors tėvai savo vaikus į litua
nistines mokyklas stropiai 
siuntė. Toronto skautai ir skau
tės suorganizavo tautinių šo
kių grupę, bet ji gana greit lik
vidavosi, ir niekas nesistengė 
jos atgaivinti ar naujos sukur
ti. Torontas liko be tautinių 
šokių grupės.

Aš, būdamas tuo laiku KLB 
Toronto apylinkės valdybos 
narys kultūriniams reikalams, 
ryžausi organizuoti naują tau
tinių šokių grupę. Tai buvo 
gana sunku. Mergaičių, norin
čių tautinių šokių grupei pri
klausyti, nesunku buvo rasti, 
bet berniukų negalėjau surast. 
Tada paprašiau abiejų katali
kų parapijų klebonus sudaryti 
man jaunimo 16-20 metų am
žiaus sąrašą su telefonų nu
meriais. Gavau sąrašą 60 as
menų. Kai tik paskambinda
vau pagal gautą sąrašą, daž
niausiai atsiliepdavo motinos 
ir vis atsakydavo, kad sūnus 
neturi laiko, užsiėmęs pamo
komis, priklauso sportinin
kams, nedrįsta, nenori su mer
gaitėmis šokti.

Matydamas tokį motinų ne
norą, pradėjau prašyti prie 
telefono pačius berniukus. 
Šie atsisakinėjo irgi pana
šiais motyvais. Ir taip vos 5 
berniukus radau, kurie suti
ko šokti.

Tai tokios buvo anuo metu 
mūsų tėvų ir jaunimo nuotai
kos tautinių šokių atžvilgiu. 
Tas nuotaikas įveikti teko KLB 
Toronto apyl. valdybos nariui 
kultūriniams reikalams. Pa
lengva tos nuotaikos tiek tė
vų, tiek jaunimo keitėsi į gerą 
pusę. Ne tik patys tėvai pra
dėjo savo vaikus siųsti į tau
tinių šokių grupę, bet ir nema
žai jaunimo veržėsi į ją. Pri
ėjo prie to, kad “Gintaras” ne
begalėjo priimti visų ir buvo 
pradėta organizuoti kita tau
tinių šokių grupė, kuri pasi
vadino “Atžalynu”. Ir ši grupė 
išaugo tiek, kad vargu ar gali 
daugiau šokėjų priimti. Tai 
džiuginantis reiškinys, nes 
taip susibūrusiam jaunimui 
yra daugiau galimybių jaustis 
lietuviais, dalyvauti kultūri

nėje lietuvių veikloje, dažniau 
susidurti su lietuvių visuome
ne ir jungtis į lietuvišką veik
lą. Deja, ilgesniam lietuvybės 
išlaikymui to neužtenka.

Ilgainiui atsirado kita kliū
tis, kuri žlugdo lietuvybę iš
eivijoje, būtent: daugelis tė
vų nebesiunčia savo vaikų į li
tuanistines mokyklas. Kai ku
rie tėvai, nors ir siunčia savo 
vaikus į lituanistines mokyk
las, bet patys silpnai lietuviš
kai kalba ir šeimoje kalba ang
liškai, gal net nesuprasdami, 
kokią žalą daro savo vaikams. 
Tokiose sąlygose jų vaikams 
lituanistinė mokykla negalės 
daug pagelbėti lituanistikoje.

Yra tėvų, norinčių geriau iš
mokti lietuvių kalbą, bet var
gu ar jie žino, kad yra priemo
nių kalbai patobulinti bei kaip 
jas gauti. Reikalauti iš litua
nistinių mokyklų vedėjų ar mo
kytojų rūpintis dar tais visais 
reikalais vargu ar pateisina
ma, nes jie ir taip apsikrovę 
darbu. Tuo visu turėtų rūpin
tis Lietuvių Bendruomenė, t.y. 
apylinkių valdybos arba LB 
švietimo komisija. Tai yra jos 
pareiga. Pagal KLB statutą,

Pirmoji mano diena Tripolyje
Lietuvio inžinieriaus įspūdžiai iš Libijos

Dunda, žvanga kariuomenės 
maršai Raudonojoje aikštėje 
— proletariato centre. Ropo
ja tankai, rieda didžiuliai 
sunkvežimiai, veždami raketas 
su didele naikinančia jėga. 
Plačiom vorom žengia divizi
jos. Tai buvo gegužės 1-ji.

Valgydamas pusryčius pen
kių žvaigždžių “Bab el Bahar” 
viešbučio restorane, stebiu 
čia pat pusryčiaujančius du 
vyresnio amžiaus rusus. Jų 
civilinių švarkų krūtines 
puošia kelios eilės juostelių, 
primenančių turimus meda
lius už nuopelnus. Jie, būda
mi toli nuo Maskvos, švenčia 
gegužės 1-ją Afrikoje.

Pabaigęs paskutinį puoduką 
stiprios arabiškos kavos, ei
nu gatvėn, kur manęs laukia 
bendrovės šoferis paimti į dar
bą. Praeidamas viešbučio re
gistracijos stalą, pasiimu trim 
kalbom vietinį laikraštį “Al- 
Daawa ai Islamia” (Mercredi 
1 Mai 1985), spausdinamą Tri
polyje.

Dienos tema ir vedamasis 
skamba šia citata: “And there 
may spring from you a nation 
who invites you to goodness, 
and enjoy right conduct and 
forbid indecency. Such are 
they who are successful. Ko
ran 3-104.”

Žemiau kita dienos tema: 
“The muslim is the one who 
yields to truth, surrenders 
to God, fears none but God”, 
The Muslim revolutionist 
Moammar al Quathafi.

Toliau strapsniai anglų, 
prancūzų ir arabų kalbom 
kasdieniniais reikalais.

Darbe peržiūriu planus vėl 
pradėti naftos gamybą apie 
1000 km nuo čia Saharos dy
kumoje. Po pietų girdėjau ma
hometonų dvasiškį šaukiant 
maldai “Alah akbar” (Dievas 
yra galingas). Tai yra daroma 
5 kartus kasdien.

Aš esu vėl Alacho krašte — 
gal toks mano likimas visada 
sugrįžti į dykumų kraštus. Ma
no būstinė šį kartą bus Tripo
lyje. Žmona Nelė ir dukrelė 
Rūtelė irgi greitai atvyks čia, 
kai gausiu butą. Šiuo metu gy
venu viešbutyje ant jūros 

prie kiekvienos apylinkės val
dybos yra numatyta įvairių 
komisijų, jų tarpe ir švietimo 
komisija. Todėl jos turėtų bū
ti suorganizuotos bent tose 
apylinkėse, kur yra lituanis
tinės mokyklos, ir kalbintų 
tėvus, kurie neleidžia savo 
vaikų į lituanistines mokyk
las, kad jie juos leistų. Jos 
turėtų sueiti į kontaktą su tė
vais, leidžiančiais savo vai
kus į lituanistines mokyklas, 
ir supažindinti su vadovėliais, 
žodynais, padedančiais geriau 
išmokti lietuvių kalbą, skatin
ti ją vartoti, kalbėti lietuviš
kai su savo vaikais ir pan.

Be to, apylinkių valdybų 
švietimo komisijos turėtų jieš- 
koti tėvų, kurie leistų savo 
vaikus į Vasario 16 gimnaziją, 
kur vaikas, nors ir silpnai 
mokėdamas lietuvių kalbą, 
per vienerius mokslo metus 
išmoksta lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti. Toks jau
nuolis ar jaunuolė užaugę ga
lės su savo vaikais laisvai lie
tuviškai kalbėti, dalyvauti 
lietuviškoje veikloje ir išlai
kyti lietuvybę ilgesniam lai
kui.

kranto. Kitoje jos pusėje Eu
ropa.

Šoferis žino, kad mane do
mina istorija. Jis yra daug me
tų buvęs Libijos ambasado
riaus šoferiu, tad puikiai kal
ba angliškai. Jis pasuka pajū
rio keliu uosto link. Dešinėje 
yra tvirtovės siena apsaugo
tas senasis Tripolis. Sienos 
ribose senasis miestas turi 2 
metrų platumo gatveles. Visa 
tai priklauso istorijai. Nebė
ra patrankų šaudymo angose. 
Vėjo, smėlio ir lietaus ap
naikinti vartai liudija, kad 
čia valdė kraštą romėnai, tai
pogi praėjo vandalai, turkai, 
italai, dominavo multinacio- 
nalinės naftos jėgos.

Staiga pasukam į centrą, 
papuolam į judėjimo apskri
timą. Didžiausias pastatas — 
buvusi katalikų katedra liu
dija, kad čia valdė italai. 
Kryžių visur pakeitė mohome- 
tonų mėnulis italams grįžus 
Europon. Prie pat tuščių ka
rališkų rūmų yra įstaiga, ku
rioje aš dirbu. Prieš atvykda
mas į šį kraštą, spaudoje skai
čiau ir televizijoje mačiau 
daug neigiamų tvirtinimų apie 
šį jauną kraštą, apdovanotą
gamtos turtais. Prieš atran
dant naftą, Libija buvo vienas 
iš vargingiausių kraštų, val
domų italų.

Išorinės jėgos, netekusios 
gamtos turtų kontrolės, uždė
jo šiam kraštui technikinę 
blokadą. Jos nepaisantys in
žinieriai iš blokados kraštų 
atvyksta čia dirbti be vizų. Jų 
pasai neantspauduojami, to
dėl blokados valdžia nežino, 
kad jie čia dirba.

Atvykau į Tripolį balandžio 
23 d. Dar lėktuve tebebūda
mas pastebėjau ant aerodro
mo pastato užrašą: “Partners, 
not wage earners”, taikomą 
žmonėms, kaip aš. Jie nori, 
kad mes jaustumėmės kaip 
bendro darbo dalininkai.

Nusimaudęs baseine ir pa
valgęs vakarienę, stebėjau di
džiulėje viešbučio svetainėje 
žmones. Tai buvo daugiausia 
egyptiečiai, etiopai, sudanie- 
čiai, alžėriečiai ir kiti verslo 
bei prekybos žmonės. A. K.
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“Penzancės piratai” - 
dar vienas šedevras

Volerto romanas "Jaučio ragai”
ALFONSAS TYRUOLIS

“Jaučio ragai” — šeštasis 
Vytauto Volerto romanas. Kiti 
penki parašyti 1963 ir 1981 m. 
laikotarpiu. Juose buvo kelia
ma daugiausia lietuvių naujų
jų ateivių įsikūrimo Ameriko
je problema, tik “Pragaro vy
resnysis” (1971) buvo skirtas 
pavaizduoti kolchoziniam gy
venimui Lietuvoje. Šis ir anks
tesnis “Sąmokslas” (1968) lai
mėjo “Draugo” romano kon
kurso premiją.

Pagrindinė “Jaučio ragų” 
problema — lietuviškos šei
mos išlikimo klausimas Ame
rikoje. Romano fabula nesudė
tinga. Inž. Linas Klėrys yra 
vedęs Aušrą ir turi du vaikus 
— Tomą ir Danutę. Linas dir
ba atsakingą darbą žymioje 
verslo įmonėje. Netoli savo 
ūkyje gyvena ir Lino tėvas, su 
kuriuo sūnus dažnai padisku
tuoja aktualiais gyvenimo 
klausimais. Tėvas laikosi kon
servatyvių pažiūrų, sūnus jas 
nuolat kritikuoja.

Konservatyvūs ir kaimynai 
Rumšą su Mikaila, o Linas no
rėtų prisiderinti prie naujojo 
gyvenimo stiliaus ir— kilti.

Klėrių vaikai lanko litua
nistinę mokyklą ir namie turi 
kalbėti lietuviškai. Bet Lino 
ir Aušros santykiai ima kiek 
vėsti dėl jo per didelės kriti
kos ir įsipainiojimo į meilės 
pinkles su Rasa Rumšiene, 
nors ta kibirkštis ir greit iš
blėsta.

Netrukus vėžiu miršta Lino 
tėvas, o motina irgi vėžiu bu
vo mirusi dar Vokietijoje. Li
nas Klėrys savo įmonės buvo 
siunčiamas mokslinei kelionei 
į Maskvą, Vilniuje skaitė moks
linę paskaitą, bet dėl tam tik
rų priežasčių turėjo jį palikti 
dviem dienom anksčiau, negu 
buvo numatyta. O tuo tarpu 
Klėrių atžalynas jau pateko į 
klystkelius: Danutė, drauga
vusi su Jim ir šiam tragiškai 
žuvus, ligoninėj turėjo su nėš
tumu susijusią operaciją, o 
Tomas buvo prisidėjęs prie hi
pių. Po tarnybos kariuomenėje 
jis norėjo nebegrįžti pas tė
vus, dirbo prastą darbą, nors 
universitete studijavęs. Kai 
jis taip įtartinai nusigyvenęs 
tėvą paprašė pinigų, šis iš su
sijaudinimo gavo “stroką” ir 
atsidūrė ligoninėje. Jam ten 
gęstant, sūnus apsisprendė 
grįžti namo ir kurti lietuviš
ką šeimą su kaimyno Rumšos 
dukra Nida. Taip buvo įnešta 
kiek pragiedrulių į apniuku
sį tos šeimos gyvenimą.

Romane yra ir daugiau įvai
rių pridėtinio veiksmo scenų 
ir vaizdų. Paskirstytas jis į 5 
dalis, ir kiekvienos jų antraš
tė nusako veiksmo turinį. Jau 
pats pirmasis “Dvilypiai me
džiai” rodo, kad čia bus kal
bama apie dvi savo pažiūromis 
skirtingas kartas, o paskuti
nysis “Kapitonas” lyg ir saky
tų, kad viskas pasukama geres
ne linkme. Romanui būdingas 
bemaž ištisinis pasakojimas.

Vyriausias romano veikėjas 
Tomas Klėrys, inžinerijos dak
taras, industrinės įmonės ve
dėjas, pergyvena tam tikrą 
dvasinę ir pasaulėžiūrinę evo
liuciją. Jis kritikuoja ne tik 
konservatyvias tėvo pažiūras, 
bet ne kartą ir amerikinio gy
venimo būdą. Kai tėvas stoja 
už didingą Lietuvos praeitį, 
sūnus primena liūdną dabartį 
ir nusigyvenimą. “Lietuva, 
nemokėjusi augti, kūrybą į 
žaidimus pakeitusi, pati su- 
siluošino” (p. 17). Jis kritikuo

ja tuos, kurie džiaugiasi pra
eitimi, jo žodžiu tariant, se
nienom. Jis norėtų kilti, bet 
jį pančiojanti “maža tauta” 
(etninė problema). Ketverius 
metus išdirbęs universitete, 
negavo vedėjo vietos, senajam 
pasitraukus. Kas iš didžiulės 
valstybės praeity, jeigu ji da
bar ignoruojama: ji ir be kar
dinolo, ir be Nobelio premi
jos, o laukiniai jų turi. Praby
la jis ir apie save patį sarkas
tiškai: “Didvyris Klėrys, kuni
gaikščių palikuonis... lenkė
jusių, rusėjusių kunigaikščių. 
Maudosi dumble su carų, kai
zerių, Dantės ir Mozės gimi
naičiais” (p. 238).

Bet kad ir kaip kamuojamas 
“mažybės jausmo” (inferiori
ty complex), Linas Klėrys vis 
dėlto yra ir tos mažos tautos 
patriotas: kai Ekskursantas iš 
Lietuvos teigia, kad toks tau
tos likimas, Klėrys jam prime
na, kad tas likimas buvo prie
varta įbruktas (p. 104).

Lino Klėrio gyvenime ir pa
saulėžiūroje įvyksta pakiti
mų, ypač po jo tėvo mirties. 
Tėvas bus turėjęs teisybės. 
Kartą sūnui jis pasakė: “Ne 
vertybių ieškom, bet kitoniš
kumo” (p. 113). Sūnus kvietė 
tėvą pas save apsigyventi, bet 
šis negalėjo atsiskirti nuo že
mės, kuri traukia. Šaknų ne
tekimas rizikingas. Sūnus ti
kėjosi iškilsiąs aukštai, bet 
jo sparnus pakirpo tėvo išmin
ties pramatytos naujojo gyve
nimo kliūtys, tas “viską viri
nantis katilas”.

Iš filosofinių Lino minčių 
būdinga ir tokia: “Pirma žino
jo esant užtvarą, kietą, nepa
judinamą, į kurią tyčiomis ga
lėjo plaktis net kaprizingos 
kvailokos užmačios, o šiandien 
reikėjo svarstyti su atsarga. 
Ari, lyg jautis ragais ... vai
kai yra kaip stiklinė ...” (p. 
148).

Tas lyg debesų arimas jaučio 
ragais, raginimas “aukščiau 
viršūnių iškilti” (p. 167) nukrei
pė Lino Klėrio dėmesį nuo jau
nojo atžalyno, kuris dūžta 
“kaip stiklinė”. J klausimą “Ko
dėl taip atsitiko?” beliko vie
nas atsakymas: per aukštai 
bandyta šokti. Lino vaikus lyg 
norėjo gelbėti jo tėvas, vaikai
čiams užrašydamas palikimą, 
bet ir tai nedaug ką padėjo. Į 
kiek šviesesnę veiksmo išeigą 
reikėtų žiūrėti veikiau kaip į 
autoriaus pedagoginį nusitei
kimą, negu tikrovės galimybes.

Iš kitų romano veikėjų dar 
reikia paminėti Klėrio kaimy
nus Rumšą ir Mikailą. Bet ir 
jie šalia teigiamų savybių be
ne daugiau turi neigiamų. Pir
masis atsisako savo vaikus leis
ti į lituanistinę mokyklą. Jis 
ir savanaudis, paimdamas ge
rą pinigą už Lietuvon nusiųs
tą mikroskopą arba rengda
mas inžinierių susirinkimą 
pas save iždo pinigais. Ant
rajam patriotizmas tai “ma
lonus gyvenimas”, nors dėl 
Ekskursanto neteisybių jis 
ir jaudinasi. Bet jo moralinio 
gyvenimo samprata ne per tvir
ta, negaištant susiradus kitą, 
kai žmona ir sūnus buvo išvež
ti į Sibirą.

Su mažiau ryškiais charak
terio bruožais pasirodo Lino 
žmona Aušra. Ji pareiginga, 
kiek šaltoka, bandanti tramdy
ti kartais neribotą Lino kri
tiką. Jos kaimynė Rasa Rum- 
šienė mėgsta vaidinti gerada
rę apsimesdama, o jos meilės 
samprata per daug jau lėkšta 
ir naivi: “Mes apsistatome tvo
romis. Čia negalima, ten ne

galima. Bet skaniausi dobilė
liai antroje pusėje žaliuoja. 
Jėga laužtis yra negražu, o jei 
tarpelis atsiranda, kodėl ne- 
pasiskabyti?” (p. 99). “Pasiska- 
byti” ji ir bandė su Linu Klė- 
riu, ir nežinia kuo tai būtų bai
gęsi, jei ne trūkęs siūlas ne 
tiek dėl jo dorinės sampratos, 
kiek dėl sakytum netakto iš jo 
pusės.

Ne tik tėvus ir mokytojus 
turėjo šokiruoti lituanistinę 
mokyklą lankiusių vaikų pasi
sakymai: “Tokios (t.y. lietuvių 
kalbos) nėra. Tu su mama ir 
draugais ją sugalvojai. Įdomus 
išradimas” (p. 158). O angliš
kai tarpusavy kalbą dėl to, kad 
“mums patogiau”. Laimė, kad 
dar ne visas lietuviškasis jau
nimas praranda vieną iš ver
tingiausių pasauly kalbų dėl 
“nepatogumo”.

Romano stilius, kaip ir anks
čiau, yra daugiau ekspresionis
tinio pobūdžio, vietom su retų 
ir kiek neįprastų žodžių intar
pais ir veikėjų per daug “į vatą 
nevyniojamais” išsireiškimais 
bene įspūdžiui sustiprinti. 
Dialogai pritaikyti veikėjų 
idėjoms reikšti, todėl turi dau
giau uniformiškumo, negu in
dividualių veikėjų išraiškos 
žymių. Šiuo atveju artėjama į 
tezinio romano veikėjų išsisa
kymus, įtaigotus daugiau pa
ties autoriaus. Į pagrindinį 
veiksmą kartais įterpiama pa
šalinių scenų su atskirais pa
sakojimais. Romane yra ir filo
sofinių svarstymų, minčių, kaip 
kad ir ankstesniuose autoriaus 
romanuose.

Romane pavartota nemažai 
retesnių ar sunkiau atspėja
mos prasmės žodžių, kaip per- 
auda (įaudimas kitokių siūlų), 
įskilis (tiksliau: įskylis, įski
limas), klupsčiai (keliai), at- 
ūga (atžala), purkšlys (karštas 
žmogus) ir kiti. Nors autorius 
dzūkų kilmės, bet kartais pa
vartoja ir kitos tarmės žodį, 
pvz. žemaitišką kiaugždai (pu
vėsiai). Vietoj čia dabar įpras
tos televizijos rašoma televi
zorius, kuris bus atėjęs bene 
per rusų kalbą ir Lietuvoj.

Gal autoriaus stiliui ar tar
mei reikėtų priskirti tokius 
pasakymus, kaip skystėjo žmo
nės (retėjo), arba pakartoti
nį vietininko pavartojimą vie
toj galininko, pvz. pirktame 
name dar negalėjome įsikelti 
(į pirktą namą); Klėrys įsimai
šė pokalbyje (į pokalbį) ir pan.

Yra keletas korektūros klai
dų, prie kurių gal reikėtų skir
ti ir rašymą vistiek (vt. vis 
tiek), patyškęs (patiškęs), ty
sojo (tįsojo), geradaris (gera
darys), Standartinis (standar
tinis) ir kt. Apskritai romano 
autorius gan rūpestingas tiek 
kalbos, tiek rašybos atžvilgiu.

Vytautas Volertas. JAUČIO
RAGAI. Romanas. Lietuviškos 
knygos klubas. Viršelį paruošė 
Jonas Kuprys. Spausdino 
“Draugo" sp-vė. Chicago, 1985 
m., 262 p. Kaina $8.00.

Atsiųsta paminėti
Antanas Rubšys, RAKTAS Į SE

NĄJĮ TESTAMENTĄ. Trečioji 
dalis — Tiltai ar sienos? Leidė
jas — “Krikščionis gyvenime”. 
Kalbą tikrino Petras Balčiūnas, 
įrašus piešė Paulius Jurkus, že
mėlapius paruošė S. A. Romano, 
meniškai apipavidalino sesuo 
Onutė Mikailaitė, spausdino N. 
Pr. Marijos seserys. Putnam 1985 
m., 525 psl. Kaina — $10.

Antanas Rubšys, ŠV. RAŠTO 
VERTIMAI. Atspaudas iš LKM 
akademijos “Metraščio” VI t., 
415-426 psl. Roma 1985.

ALFONSAS NAKAS

Šią vasarą pirmą kartą į Strat- 
fordo festivalį birželio vidu
ry nuvažiavęs, po dviejų Shake- 
speare’o dramų patekau į Gil
berto ir Sullivano operetės 
“The Pirates of Penzance” 
spektaklį. Kai namo grįžęs ra
ginau savo draugus lietuvius 
ir amerikiečius šį spektaklį 
pamatyti, ne vienas gyrėsi, jog 
jau matę čia pat, Detroite, tai 
teatre, tai televizijoj, todėl 
nebesą reikalo dėl jo pusantro 
šimto mylių važiuoti. Aš jiems 
nenusileidau. Sakiau, kad jū
sų matytas “Penzancės pira
tų” spektaklis nebuvo reži- 
sieriaus-choreografo Briano 
Macdonaldo kūrinys, tai jūs 
neturite supratimo, ką gali
ma iš to paties veikalo pada
ryti.

Briano Macdonaldo genijų 
jautėme kiekvieną sekundę, 
nuo operetės pradžios iki ga
lo. Pamainomis mikliai šoko 
ir dainavo piratai, policinin
kai ir generolo Stanley augin
tinės merginos, keletą sykių 
visi iš karto užliedami erdvią 
Avon teatro sceną. Stebino šo
kių įvairumas ir šokėjų grakš
tumas, jautrumas, ansambliš
kumas. Jų (vyrų ir moterų) vei
dai švytėjo jaunatve ir nuošir
dumu. Kur reikėjo šokti sutar
tinai, žiūrovas negalėjo pa
stebėti jokios klaidelės. Kur 
reikėjo ryškinti vienokius ar 
kitokius charakterius, jie tap
davo juoką keliančiais, komiš
kais individais.

Grupines triukšmingas sce
nas nuolat keitė subtilūs so
listų, duetų, trio išėjimai, kad 
tokiais spektaklio bangavimais 
rastų džiaugsmo ir atvangos 
visokia publika. Ir rado. Ir plo
jo, kiekvieną baleto ar voka
linį numerį atlikus.

Keliomis dešimtimis žodžių 
galėčiau atpasakoti komišką 
operetės libretą, bet į spek
taklį nesiruošiantiems skaity
tojams jis nebūtų įdomus, o 
tiems, kurie spektaklį lankys, 
yra surašyta programos są
siuviny.

Kalbant apie aktorius-šokė- 
jus-dainininkuš, didžiausią 
įspūdį man paliko viena mote
ris ir trys vyrai. Moteriškoji 
tai pirmaeilė operos (taip, ope
ros, ne operetės) dainininkė 
Carolyn Tomlin, atlikusi Ma
bel vaidmenį. Jos balsas — pui
kus, krištolinio švarumo kolo
ratūrinis sopranas. Dievo ap
dovanota retu grožiu, ji gerai 
valdė ir dramatinį vaidmenį. 
Dažnų jos koloratūros trelių 
momentais paaiškėjo dalies 
publikos nekultūringumas, vi
siškas operinio dainavimo ne
supratimas: tie žmogeliai ją 
lydėjo garsiais juoko prover
žiais, kiti nenustojamu gage
nimu. Kartais toks gagenimas, 
atrodo, solistei trukdė, o ir 
publikai neleido gėrėtis sidab
rinių trelių kaskadom.

Jeff Hyslop, vaidinęs Fre
deriką, stebino universalumu: 
solo ir duetuose buvo puikus 
tenoras, solo ir su grupe šok
damas stebino baletiniu išpru
simu, draminėse scenose švy
tėjo pirmaeilis aktorius.

Piratų karaliaus vaidmenį 
gavęs Brent Carver — vėl viso
kių talentų vyras. Nors jis men

Vaizdas iš Gilberto ir Sullivano operetės “Penzancės piratai” Stratfordo 
festivalyje. Iš kairės: piratų karalius Brent Carver, Frederikas — Jeff 
Hyslop, Ruth — Pat Galloway. Operetė susilaukė plataus susidomėjimo

Antanas Rubšys, ISTORINIS 
JĖZUS IR TIKĖJIMO KRISTUS. 
Atspaudas iš LKM akademijos 
“Suvažiavimo darbų" X t., 77-104 
psl. Roma 1984. 

kesnis dainininkas-solistas už 
Hyslopą, bet kaip šokėjas ir 
aktorius visose scenose visą 
vakarą liko dėmesio centru, 
stebindamas vaidybine jėga 
bei temperamentu.

Pagaliau didelio talento ko
mikas Douglas Chamberlain 
čia vaizdavo majorą generolą 
Stanley. Jo komiški į sceną iš
bėginiai, grimasos, mostai, 
spalvingai atliekami mono
logai spektaklį labai pratur
tino.

Nebeminiu dar šešių progra
moje surašytų didžiųjų akto
rių. Jie visi nuo aptartųjų ne
toli tebuvo atsilikę, nors jų 
vaidmenys mažesni.

Šio spektaklio muzikinis va
dovas — Berthold Carriere, 
dailininkas Phillip Silver, ap
rangos projektuotoja Suzanne 
Mess, šviesų tvarkytojas Harry 
Frehner ir libreto paruošė- 
jas Jim Betts. Nė vienam jų ne
turiu jokių priekaištų. Priešin
gai — visus galiu apiberti tik 
katutėmis ir komplimentais.

Kad mano sentimentais šiam 
pastatymui skaitytojas tikėtų, 
turiu priminti publikos reak
ciją spektakliui užsibaigus: 
pašokusi ant kojų, stačia ji plo
jo gal penketą minučių, vis va
liodama, vėl ir vėl aktorius 
kviesdama pasirodyti.

Kas ne kas, bet visi toron- 
tiečiai, hamiltoniečiai ir lon- 
doniečiai “Pirates of Penzan
ce” būtinai turėtų pamatyti, 
juoba, kad Brian Macdonald 
yra tvirtai pareiškęs, jog Strat- 
forde daugiau operečių nebe- 
statys, nes jo laukia įsipa
reigojimai Europos sostinėse. 
Ši operetė repertuare liks iki 
rugpjūčio 28 d.

VYTA LITAS KASTYTIS

Prieš 40 metų

GINTA KINIAI BOKŠTAI
Mažyčio spindulėlio laukiu
Iš liūdinčios tėvynės:
Nušvis laukai, nušvis palaukės.
Nušvis ir mano skausmas 

begalinis.

Gimtinio miesto gintariniai 
bokštai

Į žydrę dangę galvas kelia -
Ateinančios aušros mes 

trokštam,
Į šviesią saulę musę kelias!

Kentėjom sunkę atėjūnę jungę, 
Kentėjom žaizdą atvirą ir gilią. 
Žmogaus nežmoniškon vergijon 

neįjunko
Namai, bažnyčios mūs ir mūsę 

pilys!

Kas dieną keitėsi nauji 
valdovai,

Seni it protėvię stabai į dulkes 
griuvo.

Tikėjome - ateis diena, 
į naują kovą

Varpę skambėjimas pašauks 
lietuvį.

Užlies gatves galingos brolię 
minios.

Iš žemės kelsis ilgos 
nukankintę gretos,

Ateis išvardinti ir tie. kuriuos 
minėt užgynė,

Ateis visi, šventus varpę 
atodūsius supratę.

Skaidis, Norvegija 
1944 m. gruodžio 2 d.

Antanas Rubšys, RAIDĖ UŽMU
ŠA, DVASIA GAIVINA. Straips 
nių rinkinys. Leidėjas — “Krikš
čionis gyvenime”. Putnam, Conn.. 
1984 m., 85 psl.
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□ KULTilfflfJE VEIKLOJE
Istorikas pre). Paulius Jatulis, 

suredagavęs ir išleisdinęs 1 tomą 
“Žemaičių kodekso” ("Codex 
Mednicensis"), ruošia antrąjį ir 
renka medžiagą Vatikano archy
vuose. Be to, jis paruošė 11 tomą 
dr. Z. Ivinskio "Rinktinių raštų", 
kuris jau spausdinamas Romoje.

Lietuvių dailiojo meno insti
tutas dalyvavo tarptautinėje dai
lės parodoje Čikagoje gegužės 
8-14 d.d. Šiai populiariai parodai 
daroma didelė atranka. Vertinto
jų komisija atmetė daugiau kaip 
1.000 galerijų, įsileisdama tik 150. 
Lietuvių dailiojo meno institutas 
savo mažame skyriuje buvo išsta
tęs V. Petravičiaus. M. Dobužins
kio ir P. Domšaičio kūrinius.

Čikagos skautininkių draugovė 
savo 35 metų veiklos sukaktį pa
minėjo sol. Audronės Simonaity- 
tės-Gaižiūnienės, soprano, ir flei- 
tistės Astos Šepetytės koncertu 
gegužės 11 d. Jaunimo centro sa
lėje. Koncerte vyravo tarptauti
nių klasikų kūriniai, tačiau nebu
vo užmiršti ir lietuviai kompozi
toriai. Fleitistė A. Šepetytė ne 
tik turėjo atskirą pasirodymą, bet 
ir įsijungė sol. A. Gaižiūnienės 
palydon su pianistu R. Boldrey.

Klarnetistas Ramūnas Kireilis, 
iš JAV atvykęs koncertų serijai 
Europoje, gegužės 13 d. juos pra
dėjo lietuviams ir latviams skirtu 
koncertu Hamburge. Jam akom
panavo pianistė prof. Sue Grace. 
Pastorius A. Franskeit, poetas, 
didelis lietuvių bičiulis, skaitė 
vokiečių kalbon išverstus lietu
vių poetų eilėraščius: P. Vaičai
čio "Lakštingalą”, B. Augino 
"Liūdesį mėlyno dangaus”, Jo
varo "Pavasario rytą”. Putino 
"Ramybės valandėlę”, Maironio 
“Vasaros naktį", A. Nykos-Niliū
no “Naktis”. Jis taipgi skaitė ir 
latvių poetų kūrinius, išverstus 
į vokiečių kalbą. Koncerto užbai
gai pianistė prof. dr. R. Lampsa- 
tytė-Kollars atliko keletą trum
pų kompozicijų. Koncertą suorga
nizavo gydytoja dr. L. Pašaitienė.

Poezijos dienos Čikagoje, Jau
nimo centro kavinėje, jau dvy
liktą kartą įvyko gegužės 24-25 
d.d. Jas surengė Jaunimo centro 
moterų klubas, programą suorga
nizavo ir jai vadovavo Kazys Bra- 
dūnas. Pirmasis vakaras buvo 
skirtas prieš 150 metų gimusiam 
poetui Antanui Baranauskui, žy
miesiems amerikiečių poetams, 
antrasis — išeivijos lietuvių poe
tams Henrikui Nagiui ir Liūnci 
Sutemai, broliui ir seseriai. Poe
zijos dienas pradėjo programos 
vadovas K. Bradūnas, priminda
mas, kad šiemet turime ne tik vysk. 
A. Baranausko 150 metų gimimo 
sukaktį — jų yra daugiau. 1885 
m. Maironis “Aušroje” išspaus
dino savo eilėraštį "Miškas ūžia", 
pradėdamas naują lietuvių poezi
jos posūkį. Prieš 40 metų Petras 
Babickas pokarinėje tremtyje iš
leido pirmą poezijos rinkinį “Toli 
nuo tėvynės”. Vysk. A. Baranaus
ko poezijos rečitalį paruošė Al
girdas T. Antanaitis ir pats atli
ko su dukromis Gaile ir Guoda. 
Rečitalin buvo įjungti ne tik lie
tuviški originalai, bet ir vertimai 
į kitas kalbas. Vakaro dalyvius iš
judino skaitymą papildantis pos
mų dainavimas. Antrąją vakaro 
dalį, skirtą amerikiečiams poe
tams, pradėjo apie jų kūrybą kal
bėjusi lituanistikos profesorė Ili
nojaus universitete dr. Violeta 
Kelertienė. Programon buvo 
įjungti septyni poetai — Henry 
Wadsworth Longfellow, Edgar 
Allan Poe, Walt Whitman, Emi
ly Dickinson, Carl Sandburg, Ro
bert Frost ir Archibald MacLeish. 
Jų eilėraščius angliškai ir verti
mus lietuvių kalbon skaitė “Ant
ro kaimo” aktoriai Jūratė Jakšty- 
tė ir Eugenijus Butėnas. Vertimai 
buvo alikti — V. Mačernio, A. Ny
kos-Niliūno, T. Venclovos, B. 
Brazdžionio, A. Tyruolio, A. Vai
čiulaičio, D. Sadūnaitės, H. Na- 
gio, J. Bradūno, St. Pilkos. Ant
rasis poezijos vakaras, skirtas 
brolio ir sesers poezijai, susilau
kė nesėkmės. Programos vadovas 
K. Bradūnas pranešė, kad iš Mont- 
realio negalėjo atvykti akį susi
žeidęs Henrikas Nagys. Liko tik 
jo sesuo Liūne Sutema ir paskai
tininkas prof. dr. Bronius Vaške
lis. Pastarsis skaitė paskaitą “Pa
vasaris, poezija ir Lietuva”, pa
grindinį dėmesį skirdamas H. Na- 
gio ir L. Sutemos kūrybai. L. Su
tema ankstesnius savo eilėraš
čius papildė kūriniais iš naujo 
ciklo “Graffiti”. H. Nagiui atsto
vavo jo į juostelę įrašyti eilėraš
čiai iš rinkinio “Prisijaukinsiu sa
kalą”. Tą įrašą keliais kitais H. Na- 
gio eilėraščiais papildė su jo kūry
ba supažindinęs K. Bradūnas.

Dali. G. Didelytės darbų paro
dą Pakruojo rajono centrinės bib
liotekos skaitykloje surengė šio 
miesto knygos bičiulių klubas 
"Akiratis". Viešnia buvo atvežu
si savo estampų, knygž.enklių, 
knygų iliustracijų bei kitų kūri
nių. Juose vyravo kaimo, Lietuvos 
gamtos, liaudies kūrybos motyvai.

Vilniaus meno darbuotojų rū
muose įvyko fotografo Vito Luc- 
kaus darbų paroda, kuriai jis pa
rūpino apie 70 nuotraukų, anks
čiau rodytų Estijoje. Viena pa
grindinių V. Luckaus kūrybos te
mų — žmogus besikeičiančiame 
pasaulyje. V. Luckus įieško nau
jesnių išraiškos priemonių. Daug 
jo nuotraukų pasižymi formos ori
ginalumu, minties daugiaprasiniš- 
kumu.

Vilniun gastrolių buvo atvykęs 
Estijos jaunimo teatras, vadovau
jamas vyr. rež. K. Komisarovo. 
Spektakliai buvo surengti Vilniaus 
universiteto teatro salėje ir Res
publikiniuose profsąjungų kultū
ros rūmuose. Tai buvo jau trečias 
estų teatralų apsilankymas Vil
niuje. Kiekvieną vakarą netrūk
davo žiūrovų, kurie džiaugėsi 
įdomiu repertuaru, brandžiais 
kūriniais.

Alytaus, Lazdijų ir Varėnos gy
ventojus jungia 1972 m. pradėti 
rengti dzūkų liaudies dainų ir inst
rumentinės muzikos vakarai "Dzū
kų godos”. Koncertui kasmet pa
renkamas kitas rajonas. Šiemetinis 
koncertas gegužės 12 d. įvyko Aly
taus rajone, naujuose Simno kul
tūros namuose. Linkima, kad 
"Dzūkų godų” geografija apimtų 
visą Dzūkiją ir taptų sektinu pa
vyzdžiu aukštaičiams bei žemai
čiams.

Lietuvos liaudies buities muzie
jus Rumšiškėse susilauks Mažo
sios Lietuvos skyriaus. Jo reikalai 
aptarti specialioje konferencijoje, 
kurią įvadiniu žodžiu pradėjo mu
ziejaus direktorius V. Stanikūnas. 
Pranešėjai — L. Lekavičius, V. 
Milius, J. Minkevičius, G. Žuin- 
bakienė, J. Mališauskas, V. Ja- 
kelaitis, A. Pekarskas, A. Matu
levičius, S. Daunys, V. Mačiekus,
D. Kaunas, V. Baltrušaitis, V. 
Rimša įvairiais požiūriais nagri
nėjo būsimo Mažosios L.ietuvos 
skyriaus steigimo problemas. Kon
ferencijoje buvo apžvelgti Klai
pėdos kraštui būdingi liaudies 
architektūros bruožai, trobesiai, 
tenykštė mažoji architektūra, bal
dai. Konferencijos dalyviai susi
pažino, kaip ten senaisiais laikais 
buvo žvejojama, kaip ten atrodė 
antkapiniai paminklai ir net gėlių 
darželiai. Norima, kad naujasis 
skyrius kuo ryškiau atspindėtų 
Lietuvos pajūrio buitį. Gilintasi 
ir į šiandieninį kultūrinį Klaipėdos 
krašto gyvenimą, jo ryšius su pra
eitimi ir ateities perspektyvomis. 
Klojimo teatre koncertą surengė 
folklorinis Vilniaus konservatori
jos fakultetų Klaipėdoje ansamblis 
“Vorusnė”.

Seniau buvo galvojama, kad 
akordeonas tinka tik smagioms 
liaudiškoms polkoms ar valsams. 
XX š. pradžioje akordeonas tapo 
vienu populiariausių buitinės pra
moginės muzikos instrumentų. 
Nuomonė keitėsi kartu su laiku. 
Dabar jau 25 metai, kai profe
siniai akordeonistai ruošiami Vil
niaus konservatorijos liaudies 
instrumentų katedroje. Kuriasi 
vis nauji akordeonistų ansamb
liai, formuojasi profesinio lygio 
repertuaras. Akordeonas jau tapo 
koncertiniu instrumentu. Akty
viausiu akordeono muzikos gar
sintojų Vilniuje tapo Respubliki
nių švietimo darbuotojų namų 
akordeonistų kvintetas, įsteigtas 
1978 m. ir vadovaujamas J. Tallat- 
Kelpšos aukštesniosios muzikos 
mokyklos dėstytojo Ričardo Sviac- 
kevičiaus. Kiti to kvinteto nariai 
yra Vilniaus muzikos mokyklų 
mokytojai — V. Lukoševičiūtė, V. 
Žimančiūtė, I. Plungaitė ir R. Jan
kutė. Kvinteto koncertuose skam
ba J. S. Bacho, A. Vivaldžio, A. 
Chačaturiano, D. Šostafcovičiaus, 
G. Sviridovo, J. Štrauso muzika. 
Nemažą vietą akordeonistų kvin
teto repertuare užima lietuvių 
kompozitorių—M. K. Čiurlionio,
E. Balsio, V. Bagdono ir kitų kū
riniai. Platus kūrinių ratas leidžia 
įvairias koncertų programas. Kvin
teto koncertai įvyko ne tik dauge
lyje Lietuvos miestų, bet ir Mask
voje, Leningrade, Rygoje, Mins
ke, Kijeve, R. Vokietijoje. Per
nai akordeonistų kvintetas įrašė 
savo pirmąją plokštelę. Koncer
tuose kvintetui talkina ir kiti at
likėjai — kanklininkė L. Naikelie- 
nė, fleitistas V. Kazlauskas, birby
nininkai A. Smolskus, K. Mikiška, 
domristas V. Chaimovičius. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8•532-3414

AKTYVAI virš 27 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

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

ANAPILYJE skyrius

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius........ 8’/4%
180-185 d. termin. ind............... 8'/2%
term, indėlius 1 metų ............... 83/4%
term, indėlius 2 metų ............... 9 %
term, indėlius 3 metų............... 9'/2%
pensijų s-tą................................. 9 %
spec. taup. s-tą.......................... 7'/2%
taupomąją s-tą .......................... 7 %
depozitų-čekių s-tą .................. 6 %

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ......................... 11’/2%
mortgičius nuo.............. 10% - 11 ’/2%

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). Neimamo mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

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

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

Naujai įšventintas kunigas EDMUNDAS PUTRIMAS teikia primicijanto 
palaiminimą po iškilmingų Mišių Lietuvos kankinių šventovėje 1985.VI.16 
Toronte-Mississaugoje.'Ont. Nuotr. St. Dabkaus

Skautų veikla
• Liepos 9 d., 7.30 v.v., įvyks 

Toronto “Rambyno” tunto vadovų 
posėdis pas tuntininką 284 Glen 
Forest Rd.

• Liepos 15 d., 7.30 v.v. skautų 
būkle Romuvos virš. s. V. Turūta 
šaukia visų stovyklaujančių va
dovų posėdį.

• LS Brolijos ir Seserijos jūrų 
skautų skyriai ruošia buriavimo 
stovyklą liepos 6-13 d.d. Luding
ton, Mich., prie Hamlin ežero. Iš 
Toronto vyksta P. Bekeris, E. Gin- 
čiauskas, J. Lelis, J. Pajaujis.

• Skautų veiklos žiniose per 
klaidą buvo parašyta, kad du šal
dytuvus dovanojo p.p.Kuzmai. 
Juos padovanojo p. Bazalykas. Už 
klaidą atsiprašome.

• Kas metais skautininkių ra
movė paruošia pyragų stalą “Ka
ravano” metu. Šiais metais birže
lio 26 d. jis buvo ytpatingai tur
tingas. D. Barzdžiūtė

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

Kanados įvykiai
Vaidotas (Xfay) Jonynas 

Telefonas (416) 864-2734
pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. M0SS LAWSON & CO. LIMITED

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS
--------------------------------- o---------------------------------

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

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

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.

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

rūpestis.

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

ZlIlCfatP Simpson’s, 176 Yonge St.,
Z IHolClIG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge) 

Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE 

296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kyklų klasėms. Šią ministeri
ją gavo airių kilmės S. Con
way, 33 metų amžiaus, parla- 
mentan išrinktas 1975 m. Jis 
yra katalikas. Patirties yra 
įsigijęs parlamento komite
tuose, net kelią konservatorių 
ministeriją kritikoje. Spau
dos konferencijoje premjeras 
D. Petersonas pažadėjo per
žiūrėti premjero F. Millerio 
nuo gegužės 2 d. atliktus pa
skyrimus įvairiom pareigom. 
Tas sąrašas turi apie 200 as
menų. Konservatoriai, kurie 
paskirti vien tik politiniu tiks
lu, bus atleisti. Premjeras D. 
Petersonas taipgi nori parduo
ti premjero W. Davis laikais 
įsigytas naftos bendrovės “Sun
cor” akcijas. Tada už 25% tos 
bendrovės akcijų Ontario val
džia sumokėjo $650 milijonų, 
pasiskolinusi pinigų. Dabar 
akcijų vertė yra kritusi. Gau
namas pelnas nepadengia net 
skolos palūkanų. Joms jau iš
leista $500 milijonų. Esą tai 
buvo Ontario provincijai nuos
tolingas pirkinys. Už tas akci
jas, kritus naftos kainoms, da
bar galbūt pavyks gauti $300 
milijonų.

Rinkiminiame vąjuje D. Pe
tersonas buvo įsipareigojęs 
panaikinti alaus pardavimo 
monopolį, kuris dabar pri
klauso didžiosioms alaus ga
mykloms ir Ontario alkoholi
nių gėrimų kontrolės įstaigai. 
D. Petersonas tada žadėjo siek
ti, kad alų būtų galima pirk
ti įvairiose krautuvėse. Tą 
mintį tada suaktualino alaus 
gamyklų uždarymas, kai jų pa
siūlytą naują sutartį atmetė 
kai kurios darbininkų unijos. 
Ontario alkoholinių gėrimų 
kontrolės įstaiga savo krau
tuvėms parūpino amerikietiš
ko alaus, nes kanadiško alaus 
įvežimas iš kitų provincijų yra 
uždraustas. Ypač nukentėjo 
restoranų savininkai, kurių 
klientai nenori amerikietiš
ko alaus. Be jokio reikalo daug 
kanadiškų dolerių buvo ati
duota amerikiečių alaus da
rykloms. Reformas po parla
mento rinkimų pasiūlė ir ma
žumos vyriausybę turėjęs 
premjeras F. Milleris. Jis ža
dėjo pertvarkyti įstatymą, kad 
restoranai patys galėtų gamin
ti savo alų be jokių chemika
lų, kuriuos gamybos procesui 
paspartinti naudoja didžio
sios alaus gamyklos.

Albertos premjeras P. Loug- 
heedas spaudos konferenci
joje paskelbė pasitraukimą iš 
šios provincijos konservato
rių vado pareigų. Vadu jis bu
vo išrinktas 1965 m., kai kon
servatoriai provincijos parla
mente neturėjo nė vieno atsto
vo. Net 36 metus trukusį so
cialinio kredito partijos vieš
patavimą P. Lougheedas užbai
gė 1971 m. rinkimuose. Konser
vatorių premjeru jam teko bū
ti 14 metų. Dabartiniame 79 
vietų parlamente konservato
riai turi 75 atstovus. Premje
ras P. Lougheedas stengėsi 
sustiprinti Albertos svorį Ka
nados federacijoje. Jo pastan
gų dėka buvo surasta formulė 
Britų Š. Amerikos aktui parsi
vežti Kanadon, kur jis 1982 m. 
tapo oficialia Kanados konsti
tucija. Jis taipgi stengėsi per
tvarkyti Albertos ekonomiją,

kad ji nesiremtų sparčiai iš
senkančia nafta. Premjeras 
P. Lougheedas išsikovojo di
desnes pajamas už parduoda
mą naftą ir įsteigė tautinio 
palikimo fondą, kuriame da
bar jau yra $14 bilijonų. Ši su
ma skiriama ateičiai, kai Al
berta jau neturės naftos iš
teklių. Tada ji galės būti pa
naudota kitoms pramonės ša
koms.

Visi pripažįsta, kad prem
jero P. Lougheedo nuopelnai 
yra dideli ne tik Albertai, bet 
ir visai Kanadai. Jis savo tur
tingos provincijos nenorėjo iš
jungti iš Kanados federacijos, 
kaip kad su Kvebeku buvo užsi
mojęs padaryti premjeras R. 
Levesque. P. Lougheedas nori, 
kad naujas konservatorių va
das būtų išrinktas iki š. m. lap
kričio 2 d. Tada, tapęs prem
jeru, turėtų pakankamai lai
ko pasiruošti parlamento rin
kimams. Parlamento nariu P. 
Lougheedas sutinka būti iki 
š. m. gruodžio 31 d., o tada pa
sitraukti iš politikos ir perei
ti į privatų gyvenimą. Spėja
ma, kad jis įsteigs specialią 
patarimų įstaigą naftos reika
lams. Kanados ministeris pirm. 
B. Mulroney jį gali paskirti 
ambasadoriumi Amerikoje ar 
kurioj nors kitoj svarbioj vals
tybėj. Šiuo metu jis betgi ne
nori valdinės tarnybos.

Aukščiausiasis Kanados teis
mas pripažino, kad tūkstan
čiai Manitobos provincinio 
parlamento priimtų įstatymų 
yra nelegalūs. Kai federaci
nis Manitobos aktas ją pada
rė Kanados provincija 1980 m.,

ji buvo oficialiai pripažinta 
dvikalbe. Visi įstatymai turė
jo būti priimti anglų ir pran
cūzų kalbomis. 1890 m. Manito
bos parlamentas atsisakė 
prancūzų kalbos, pasitenkin
damas tik anglų kalba. Nuo to 
laiko priimti įstatymai yra ne
legalūs. Aukščiausiasis Kana
dos teismas betgi nereikalau
ja, kad visi tie įstatymai bū
tų paskelbti negaliojančiais 
ir iš naujo būtų priimti abiem 
kalbom. Tada kiltų chaosas, 
nes Manitoba liktų be įstaty
mų. Esą užteks, jeigu bus pa
darytas įstatymo angliško teks
to vertimas į prancūzų kalbą 
ir pridėtas prie originalo. Tai 
yra milžiniškas darbas vertė
jams, Manitoba! kainuosiantis 
milijonus dolerių, užtruksian
tis ilgoką laiką. Savo spren
dime aukščiausiasis teismas 
nepasako, ką reikės daryti su 
debatais, kurie vyko tų įsta
tymų priėmimo metu. Jeigu ir 
juos reikės versti prancūzų 
kalbon, susidarys tikrai dide
lis tekstas. Šią spragą surado 
prancūzų kilmės advokatas Ro
ger Bilodeau 1980 m., kai jam 
teko teisme ginti klientą, ku
ris baudas už eismo pažeidi
mą buvo gavęs tik anglų kalba.

Krepšinio meisteriai - sovietai ar jų pavergtieji?
K. BARONAS

Europos vyrų krepšinio pirme
nybes V. Vokietijoje laimėjo Sov. 
Sąjunga, kurios pagrindą sudarė 
keturi lietuviai — A. Sabonis (ge
riausias Europos žaidėjas), V. 
Chomičius, S. Jovaiša, R. Kurti
naitis, latvis V. Valters, estas H. 
Ende ir du ukrainiečiai. Protar
piais žaidė rusai — Volkovas, 
Tarakanovas, Lopatovas. Taigi 
pergalę Maskvai iškovojo ne ru
sai, bet jų pavergtų tautų atstovai.

Deja, vokiečių spaudos kores
pondentai ir toliau paliko geo
politinėje srityje tikri analfa
betai. Štai didžiausias sporto 
laikraštis “Kicker” rašo: “Prieš 
dvejus metus įvykusiose pirme
nybėse Prancūzijoje, jie (sovie
tai, K.B.) užėmė trečią vietą, bet 
dabar rusai vėl yra stipriausi”. 
Toliau to laikraščio bendradar
bis pažymi: “Sov. Sąjungos žaidi
mas buvo grindžiamas latviu Val
demaru Valteriu”.

“Mannheimer Morgen” rašo: 
“Sovietinė krepšinio komanda 
vienuolikos dienų laikotarpyje 
parodė geriausią technišką Euro
pos žaidimą. (Ji tai gavo iš Balti
jos valstybių; ankstyvesnis so
vietų žaidimas buvo paremtas 
jėga, K.B.). Jos rinktinė su žaidi-

mui vadovavusiu Valdu Valteriu ir 
2,17 m Arvydu Saboniu jungė visas 
geriausias krepšinio savybes”.

Milijonio tiražo dienraštis 
“Bild” lakoniškai pasižymėjo: 
“Rusai po baigmės prieš Čekoslo
vakiją 120:89 tapo Europos meiste
riais”.

“Frankfurter Allgemeine”: “Ar
vydas Sabonis, vienvaldis kolekty
vo šefas, tačiau taip pat neven
giantis individualizmo, kartu su 
Valdu Valteriu dirigavo harmo- 
niškai skambančiam orkestrui, 
nedariusiam krepšinio klaidų”.

Daug vietos mūsiškiam A. Sa
boniui paskyrė “Frankfurter 
Rundschau", pažymėdamas, kad 
Arvydas Sabonis yra Kauno “Žal
girio” žaidėjas (televizijos komen
tatoriai sakė Kaunas-Beltikum). 
Sov. Sąjungos rinktinei besilan
kant JAV-se, profesionaliniai 
klubai Saboniui siūlė kelis mi
lijonus dolerių, tačiau, kaip to
liau rašo Frankfurto dienraštis, 
po rungtynių prieš Italiją šie NBA 
(National Basketball Association) 
pirkliai šią sumą tikrai padvigu
bino. (Visos laikraščio ištraukos 
1985.VI.18).

Pirmas Europos krepšinio pir
menybes Ženevoje 1935 m. lai
mėjo Latvija, 1937-39 m. meisterių 
vardai atiteko Lietuvai.

MOKA: = ima:
8’/4% už 90 dienų term, indei. S už asmenines
S’/2% už 6 mėn. term, indėlius S paskolas nuo............ 11’/2%
83/«% už 1 m. term, indėlius E už nekilnojamo turto pa- 
„ o, _ „ , — skolas (mortgages):
9 % uz 2 m. term, indėlius = Su nekeičiamu nuošimčiu 
9’/z% už 3 m. term, indėlius = 1 metų ....................... 1O’/2%
9 % už pensijų planą E 2 metų ..................... 11 %
9 % už namų planą E 3 metų .....................11 'h%
7'h% už specialią taup. s-tą E (fixed rate) __
7 % už taupymo s-tas = su kejčjamu nuošimčiu
6 % už čekių s-tas (dep.) s 1,2 ar 3 metų ........10 %

~ (variable rate)

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

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

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

ir 532-1149 M6P1A6

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.

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

4887 dundas it, west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999 232-2322

SOUTH KINGSWAY - bendranamyje (Condominium) didelis, 
saulėtas 3-jų miegamųjų kampinis butas su dviem prausyklom. 
Ypatingas vaizdas miesto, High Parko ir ežero. Kaina $86,900.

HIGH-PARK - BLO<
privatus įvažiavimas, 
$275,000.

)R, puik’- jA^jkštų, 14 kambarių namas; 
dvu o a ražas. Labai gražiai prižiūrėtas,

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., _. , _ ___
Toronto, Ontario TdcfOliaS 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

A.P GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

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

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

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



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
ATVIRAS LAIŠKAS SŪDUVUI
Jei laisvos spaudos pati gra

žiausia vertybė yra pasisakymo ir 
nuomonės pareiškimo laisvė, tai 
vis dėlto tų pareiškimų stilių ir 
metodus saisto, kad ir nerašyti, 
bet daugumos pripažinti žurna
listinės etikos dėsniai. Disku
tuoti, vesti dialogą ir argumen
tuoti, svarstant vieną ar kitą klau
simą, yra įdomu ir naudinga. Ta
čiau, pritrūkus argumentų pajuok
ti ir straipsnius marginti kabu
tėmis nedera. Tokie atvejai ver
čia gailėtis ir paties laikraščio, 
kurio orus stilius ir aukštas lygis 
iki šiol pasižymėjo pagarba skir
tingoms nuomonėms ir mandagu
mu diskusijose.

Jau antroji laiško pastraipa 
stinga logikos, kurioje gerb. Sūdu- 
vas tvirtina nereikalavęs jokių 
pataisymų dėl “Poland” knygoje 
istorinių klaidų. Siūlyčiau auto
riui dar kartą savo straipsnį per
skaityti. Toliau autorius mane įsta
to į kategoriją tų lietuvių, “kurie 
žavisi tuo, kas svetima, o pro tau
tines nuoskaudas praeina tik ka
tės žingsniu”. Norėčiau žinoti, kuo 
J. V. Sūduvas tokį tvirtinimą grin
džia, manęs asmeniškai nepažin
damas (o gal? norėčiau sužinoti 
tikrą pavardę — tada galima būtų 
išsiaiškinti privačiai). Neskel
biu jokių "teorijų", o tik naudo
jausi profesionalų kritikų ir au
toritetų nuomone, kuri iš tikro 
yra neginčijamai logiška. Ar ne
skaitome knygų apie Pompėjos 
galą, krikščionių persekiojimus, 
gladiatorius, Žalgirio kautynes 
ir jomis nesižavime? Juk ir jose 
pilna rašytojų fantazijos, apipin
tos apie istorinį foną.

Dėl novelės pavadinimo ginčas 
yra bergždžias, nes tokios apim
ties “novelės” jokioje literatū
roje nėra. Jei ne romanas, tai bent 
apysaka, bet nieku būdu ne nove
lė. Tas sąvokas galima rasti tiek 
lietuviškuose, tiek anglų kalbos 
žodynuose, kurie yra galutinis 
autoritetas.

Pagaliau visa tai nebūtų svar
bu, jei į galą gerb. Sūduvas nebū
tų manęs pagerbęs palyginimu su 
“kai kuriomis moterimis, kurios 
įsimyli vieną ar kitą žymesnį ra
šytoją, — net ir miegodamos po pa
galve laiko vieną ar kitą jo kny
gą, kad saldžiau sapnuotų”. Atro
do, kad gerb. Sūduvas moters psi
chikos visiškai nepažįsta, o inte
ligentė moteris yra jam visiškai 
nesprantama būtybė. Taip, jaunos 
gimnazistę^ “įsimylėdavo” į filmų 
artistus, o mėgstamų, kartais net 
ir draudžiamų, rašytojų knygas 
skaitydavo pasislėpusios. Bet mie
goti su knyga!!! Jei gerb. Sūduvas 
nesutinka su mano nuomone, tai 
jo teisė ir privilegija, bet anali
zavimas moterų elgesio, jų inty
mių nuotaikų ir jų gretinimas su 
mano asmeniu neptaisinamas.

Ne, aš nepamiršau televizijo
je rodomo “Space”, tačiau, prisi
laikydama pasirinktos temos, nesi- 
blaškiau į šalis. Dėl mūsų jauni
mo reagavimo į “Poland” padary
tas istorines klaidas siūlau su
rinkti su vienu svarbiu faktu, bū- 

4 tent: gyvename ne savame krašte 
ir turime sugebėti atskirti, Ipdą? 
nereikia “judinti miegančių všu- 

_^nų”.
Su pagarba -

Aurelija Balašaitienė

KERŠTO POLITIKA
A. Kalniaus rašinys “Kerštas 

šaukia kerštą” “TŽ” 1985.V.28 lai
kytinas kertiniu akmeniu toli
mesnėm diskusijom su žydais. Jei
gu ir tas rašinys žydams akių ne- 
atvėrė, tolimesnės su jais disku
sijos būtų tuščias laiko gaišinimas.

Atrodo, žydų keršto nesusilau
kė tos tautos, kurios į savo žemę 
jų nebuvo įsileidusios, kaip japo

nai ir daugelis kitų. Norėdama 
ateityje išvengti kieno nors iš
provokuoto, bet neužpelnyto žydų 
keršto, ir ateities Lietuva turė
tų būti be žydų — tada nereikės 
vieni kitus kuo nors kaltinti.

K. Radvila
KUR NEPASITENKINIMŲ 

ŠAKNYS?
Žymus britų psichiatras dr. 

Anthony Storr savo knygoje “Žmo
giška agresija” rašo, kad dauguma 
(privilegijuoti) skelbia neigiamy
bes apie savo tautines grupes tik 
“iš akies”, nes tuos visus neigia
mus tvirtinimus kritiškai vertinant 
niekad nepasitvirtintų .. . Nuola
tinis neigiamybių skleidimas rei
kalingas savo didingumui įrodyti. 
Kad taip yra, turbūt nėra geres
nio pavyzdžio kaip A. Kalniaus 
straipsnis “TŽ” 22 nr. J is teigia, kad 
žydų dėka lietuviai buvo ištremti 
Sibiran. “TŽ” 24 nr. Jonas Pruns- 
kis Rytų Aukštaitijoje kaltina vie
tinius rusus, o Vilniaus krašte — 
rusus, gudus ir lenkus dėl ištrėmi
mo į Sibirą. Kl. Jūra “TŽ” 23 nr. 
rašo, kad daugumoje kaltininkai 
dėl visų tų trėmimų ir įskundimų 
yra tik patys “broliai lietuviai”.

Jei A. Kalnius ir Jonas Prunskis 
yra teisūs ir gerai pažinojo lie
tuviškų mažumų gyvenimą, ar ne
reikėtų susirūpinti ir VLIKui pa
ruošti studiją klausimu, kodėl ma
žumos pasirodė neištikimos dau
gumai. O galbūt nebuvo pakanka
mai socialinio teisingumu, didelė 
diskriminacija, o gal tik arogan
cija iš lietuvių pusės? Kuriant 
būsimą Lietuvą reikia žinoti kur 
buvo tų mažumumų nepaisitenki- 
nimo šaknys? A. G.

LIETUVIAI VANKUVERYJE
Lietuvių veikla Vankuveryje 

yra gyva, bet ne visi žino kur ją 
surasti. Daug lietuvių, gyvenan
čių už miesto ribų, norėtų daly
vauti toje veikloje, bet nežino kur 
kreiptis. Pvz. Port Moody yra ke
liolika lietuvių, neturinčių ryšio 
su Vankuverio lietuviais.

O. Bliskienė
Red. pastaba. “TŽ" 1985 m. 25 nr. 

yra paskelbta ši žinutė: “Prašome 
visus naujai atvykusius į Vanku
verį lietuvius skambinti: B. Vi- 
leita 943-4770 arba L. Macijaus
kienė 574-7948. Šiais telefono nu
meriais gali pasinaudoti ir Vanku
verio apylinkėse gyvenantieji tau
tiečiai.

Vilkaviškiečiams
Klivlande gyveną vilkaviš

kiečiai, norėdami paminėti 
Vilkaviškio miesto 320 metų 
įsteigimo sukaktį ir 60-metį 
nuo pirmosios Vilkaviškio 
gimnazijos abiturientų laidos, 
šaukia per Darbo šventės sa
vaitgalį visų Vilkaviškio gim
naziją lankiusiųjų suvažiavi
mą š. m. rugpjūčio 31 d. Kvie
tėme atvykti visus, kas tik Vil
kaviškio gimnaziją yra lankęs. 
Savo skelbime prašėme užsi
registruoti ligi š. m. birželio 
15 d. Kadangi ligi šiol atsilie
pė tik mažuma, registracija 
dar pratęsiama ligi š. m. liepos 
31 d. Norinčius suvažiavime 
dalyvauti prašome kiekvieną 
būtinai pažymėti, kiek asme
nų atvyksta. Rengėjai turi ži
noti dalyvių skaičių, nes suriš
ti su finansine atskaitomybe, 
patalpomis, programa ir vaišė
mis. Registruokitės: dr. Vyt. 
Maurutis, 8450 Bridlehurst 
Trail, Kirtland, Ohio 44026; 
tel. (216) 256-1383; arba Balys 
Auginąs, 4972 Hartley Drive, 
Lyndhurst, Ohio 44124; tel. 
(216) 291-0839.

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertinimas

Kingsway Real Estate Ltd. Realtor
i 6 i 4- Dloor Street West 

(priešais Toronto Lietuvių namus) 

Telefonas 535-2331, namų 532-5893

CHOICE
“Ali THE

MASKELL INSURANCE
WORLD

IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Sukaktuviniame “Aido” choro koncerte, kuriuo buvo paminėta šio mergaičių choro 15 metų veiklos sukaktis. 
Jaunimo atstovas prisega gėlę ištvermingai choristei PLEINYTEI. Dešinėje — choro administratorius J. PLEI- 
NYS, sėkmingai globojąs jį nuo pat įsteigimo Nuotr. J. Miltenio

Torontas - Kanados katilas
“U.S. News & World Report” 1985. V.20 išspausdino 

Bernardo Simono straipsnį. Čia pateikiama jo santrauka

Torontas yra didelis Š. Ame
rikos miestas, kuriame nėra 
nei getų, nei lindynių kvarta
lų, o rasiniai incidentai reti. 
Tai miestas, kuriame daugiau 
negu pusė visų gyventojų yra 
ateiviai. Daugelis yra gimę už
sienyje. Šiandien Toronte yra 
daugiau italų (apie 300.000), ne
gu bet kuriame mieste už Itali
jos ribų; 78.000 kiniečių, 70.000 
portugalų, 59.000 graikų, 51.000 
prancūzų, 53.000 vokiečių, 39.000 
ukrainiečių, 37.000 lenkų, 44.000 
juodųjų karibiečių, 52.000 indo- 
pakistaniečių, 25.000 vietnamie
čių (lietuvių — apie 8000, Red.).

Naujai atvykstančių žmonių 
srautas dramatiškai pakeitė To
ronto gyventojų sudėtį. Mažiau 
kaip 500.000 iš miesto 2,4 mili
jonų gyventojų yra gimę Toron
te, ir tiktai 2 iš 5 naujų torontie- 
čių gali pareikšti esą anglo-sak- 
sų kilmės. Miesto vadovybė čia 
labai stengiasi išlaikyti suta
rimą tarp rasių. Neseniai balto
sios rasės taksio vairuotojo lei
dimas buvo atšauktas, kai trys 
juodieji keleiviai nusiskundė, 
kad jis išvadino juos panieki
nančiais žodžiais.

Metro policija sudarė 26 as
menų “etninį būrį” tirti rasi
niams ginčams. Anot seržanto 
Stewart Hembruff, vadovaujan
čio tam būriui: “Toronto gyven
tojai darosi labiau tolerantiš
ki rasinėje srityje. Kai jie dau
giau susipažįsta su rasiniais 
ir kultūriniais skirtumais, pra
deda pamėgti šio miesto kosmo
politinius pranašumus”.

John Do Trong Chu, buvęs 
Vietnamo diplomatas, kuris gy
vena Toronte jau 10 metų, su
tinka, kad tai “labai tvarkingas 
ir taikingas miestas”. Esą tiky
binės Toronto bendruomenės 
buvo tarp aktyviausių Šiaurės 
Amerikos globėjų Vietnamo pa
bėgėliams nuo komunistų val
džios jų krašte.

Šiandien Toronte iš tikrųjų 
nėra to vidinio miesto nykimo, 
kuris yra gąsdinantis to paties 
dydžio ir amžiaus JAV miestuo
se. Finansai yra tvarkoje, su 
nemažu biudžeto pertekliumi 
užbaigti 1984 metai. Požeminis 
traukinys ir autobusai švarūs, 
veiksmingi ir saugūs, dažniau 
gyventojų naudojami, negu bet 
kokioje kitoje žemyno eismo sis
temoje.

Nusikaltimų skaičius Toronte 
tuo tarpu augantis pastaraisiais 
metais, tačiau tebėra pavydėti
nai žemas — įvyksta tiktai dvi 
žmogžudystės per mėnesį.

Toronto — indėnų žodis, reiš
kiantis susitikimo vietą. 1800 
metais jis vadinosi York, pager
biant Yorko hercogą, bet 1834 m. 
miestui buvo duotas Toronto 
vardas.

Toronto buvo flegmatiškas 
konservatorių miestas, kuria
me vyravo anglo-saksų palikuo
nys, ištikimi Britų imperijai, 
pabėgę iš JAV į Kanadą XVIII š. 
Šiomis dienomis, kaip minėta, 
Toronto yra žinomas kaip augan
čių etninių bendruomenių mies
tas. Etninės grupės yra skati
namos palaikyti savo tapatybę, 
o ne asimiliuotis, kaip JAV- 
bėse tirpimo katile.

Kartą požeminis traukinys ir 
autobusų linijos buvo didžiau
sių Kanados istorijoje saugumo 
veiksmų arena. Tai buvo 1985 m. 
kovo gale ir balandžio pradžioje, 
kai armėnų teroristų grupė gra
sino padėti bombas eismo siste
moje, jeigu trys vyrai, suimti už 
pasikėsinimą prieš turkų amba
sadą Otavoje nebus paleisti. 
Budėjo tūkstančiai policininkų 
ir karių, bet jokios bombos ne
buvo.

Torontiečiams, kuriems žie
mą reikia išeiti į gatvę, mies
to tarnybos užtikrina, kad pa
grindiniai keliai bus nuvalyti 
nuo sniego ir apibarstyti drus
ka, praslinkus 4 valandoms nuo 
sniego iškritimo.

Savaitgaliais čiuožėjai eina 
į 170 čiuožyklų.

Vasarą yra daug žalumynais 
apaugusių vietų. Miestas įren
gė 12-kos mylių dviračių taką 
palei Ontario ežerą. Kiekvie
ną penktadienį tūkstančiai to- 
rontiečių palieka miestą ir va
žiuoja į gražią ežerų sritį šiau
rėje. Daug torontiečių pirko 
arba paveldėjo vasarnamius — 
dviejų ar trijų miegamųjų na
mus su visais moderniais pato
gumais. Vasarnamių paklausa 
yra daug didesnė kaip pasiūla.

Namų kainos Toronte yra to
kios išpūstos, kad gyventojai 
jame išsinuomoja butą ir perka 
nuosavybę paežerėje. Dėl aukš
tų namų kainų Toronte vis dau
giau darbininkų ir vidurinės

S ekskursijos
į VILNIŲ ir į kitus Europos miestus

Grupes 1, 3 ir 5 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automo
bilius arba ir kitus reikmenis už dolerius.

4. Rugpjūčio 21 - 29 $1739.25 Visos kainos - kana-
5. Rugsėjo 4-13 $1612.25 diškais doleriais. į šias 

kainas įskaityta: lėktu
Rugsėjo 4 - 19 $1912.25 vas, viešbučiai, maistas,

6. Spalio 3-11 $1421.25 pervežimai, ekskursija į 
Kauną, mokesčiai ir 
drauda.

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.

V IRISU
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5
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Kanados lietuvių fondas

klasės šeimų keliasi į priemies
čius — Mississaugą, Markham ir 
Whitby, 10 ar daugiau mylių nuo 
komercinės miesto dalies, palik
dami Torontą neturtingiems ir 
turtingiems.

Miesto paežerėje bus stato
mas daug ginčų keliantis deng
tas sporto stadionas.

Paruošė J. Str.

Calgary, Alberta
PIRMIEJI ALBERTOS LIETU

VIAI. Anglų kalba leidinėlyje 
“Between 2 Worlds” savo šeimos 
gyvenimo įvykius, sujungtus su 
Lietuvos istorija, aprašė ir išlei
do Ona Benstead (Kazlauskaitė), 
gyv. Nanton, Albertos provinci
joje.

Leidinėlis iliustruotas, sąsiuvi
nio pobūdžio, turi 67 puslapius. 
Trys Lietuvą liečiantys žemėla
piai paimti iš Hamond atlaso. Sa
vo šeimos nuotraukos, surinktos 
anksčiau gyventose vietovėse, tu
ri trumpus paaiškinimus. Tekste 
yra žinių apie lietuvių kalbą, is
toriją, papročius, aprangą. Au
torė yra gyvenusi Toronte, Kal- 
garyje, Surrey, B.C. Bendrauda
ma su senosios ir naujosios kar
tos ateiviais, ji yra išlikusi savo 
tėvų tėviškės prisiminimų įtako
je. Pokario įvykius vertina ati
trūkusi nuo lietuvių pergyveni
mų ir siekimų. Aprašydama savo 
tėvų kilmės kraštą, naudojasi iš
traukomis iš anglų kalba parašy
tų knygų. (“Timeless Lithuanian” 
by Owen J. C. Norem, D.D.). Lietu
vos himno muzika anglų kalba per
spausdinta iš “The Botsford Col
lection of Folk Songs”.

Pasakodama apie “The Pro
mised Land and Mountain Sha
dows” mini vietoves Hosmer, prie 
Fernie, B.C., kur gyveno 1908 m. 
jos tėvai — Kazlauskai (Kalos- 
ka). Jų giminės Vidrinskai (Wyder) 
yra gyvenę 1912 m. Cardell, Sas- 
kačevane; Novickų šeima (Novic
kį) gyveno 1907 m. Suffielde prie 
Medicine Hat, Altą; Stankevičiai 
(Stanker) yra gyvenę 1908 m. prie 
Colley (dabar Cross), Saskačeva- 
ne. Visiems yra tekę dirbti prie 
CPR geležinkelio.

Nenurodyta, kiek leidinio “Bet
ween 2 Worlds” atspausdinta, taip 
pat nėra kainos. Spausdinta 1982 
m. Friesen Printers, Calgary, Al
berta. Autorės adresas: Mrs. Ona 
Benstead, 2308—17 St. W., Nanton, 
Altą. A. K.

ELZBIETA IR MATAS LEŠ
ČINSKAI atšventė savo vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktį. Į jų 
šeimos pagerbimą atvyko gimi
nės iš Br. Kolumbijos, Toronto, 
Worcesterio. Šv. Mišias atnaša
vo Sacred Heart parapijos klebo
nas mons. LeFort, asistuojant 
kun. J. Petravičiui. Vedybinį pa
laiminimą mons. LeFort.

Vaišėse dalyvavo giminės, šei
mos draugai ir kiti artimieji. Su
kaktuvininkus sveikino pagerbtu- 
vių organizatorius Romas Kasper, 
giminių vardu Irena Janulis, šei
mos draugai Vera Grigienė, Kazys 
Vaitkūnas, linkėdami sveikatos 
ir laimingų gyvenimo metų.

Sveikinimai raštu buvo gauti 
iš Vatikano, Albertos provinci
jos ministerio pirmininko P. Loug- 
heed. Giminės iš Lietuvos atsiun
tė telegramas. Visiems dalyviams 
už gėles, dovanas, dalyvavimą ir 
linkėjimus savo ir žmonos vardu 
padėkojo Matas Lesčinskas.

1935 m. Elzbieta Janušonytė 
ir Matas Lesčinskas, abu pane
vėžiečiai sukūrė šeimą ir visą sa
vo vedybinį gyvenimą praleido 
Vakarų Kanadoje. Kor.

NAUJI NARIAI IR ĮNAŠAI:
1172. Bagdonienės-Simanavičiūtės

Elenos atm....................... $100
1173. Puteikio Povilo atm.......... 100
1174. Rekštienė Irena............... 100
1175. Pacevičius Antanas

Juozas, jr............................ 100
1176. Stepaitienė A..................... 100
1177. ZavysJ................................ 100
1178. “Speak Up” (laikraštis) .... 100
1179. Lesčiaus Kęstučio Antano

atm...................................... 130
1180. Kuzmienė Paulina .......... 200
1181. Plikaitienės J. atm...........  100
1182. Pusvaškis Steponas ir

Elena................................. 100
1183. Sekonienė-Valiūnaitė

Teklė ................................. 100
1184. Sidrienės Giedrės atin..... 100
1185. Stravinskienė Z................. 100
1186. Pajarskienės Onos atm.... 115
1187. Statkevičienės Elenos

atm...................................... 280
DALINIAI ĮNAŠAI: 

Pužausko Vaclovo atm...... 80
ĮNAŠUS PAPILDĖ:

23. KLB Otavos apyl. iki .... $7900
87. “Litas” (Montr. liet. kred.

kooperatyvas)................. 2000
251. Juodžio Marcijono atm.

.......................................... 2250
431. Jokubilienė Elena ........ 2300
455. Rimšų Prano ir Kamilės 

atm.............................. 600
854. Kuchalskiai E. ir J...........  200

1030. Bernotai Pranas ir

Kamilė.............................. 800
1059. Kuras Paulius.................. 200
1066. Cvirka Benius ir Verutė . 150
1110. Andriulevičienė Marija .. 700
1120. Petrauskienės Stasės

atm...................................... 130
1157. Žukausko Petro atm.........  180

Kanados lietuvių fondas džiau
giasi naujais nariais ir įnašus pa
pildžiusiais. Tai mūsų meilės ir 
pareigos pareiškimas mūsų tėvynei 
ir pagalba kultūriniams mūsų iš
eivijos bei studijų reikalams. Mū
sų visų tikslas — išlaikyti lie
tuvybę išeivijoje iki mūsų tėvy
nė bus laisva!

Pirmame naujos tarybos posė
dyje buvo nutarta kreiptis j kiek
vieną KLF narį, kad jis rastų bent 
vieną naują narį. Mieli nariai, ti
kimės, kad Jūs tai galėsite leng
vai padaryti. Amerikos lietuvių 
fondas jau turi per 3 milijonus 
dolerių. Kanados lietuvių fondui 
dar daug trūksta iki 1 milijono. 
Ar mes ne tokie pat lietuviai, kaip 
ir Amerikoje?

Išrinkta nauja taryba ir valdyba. 
Pastarąją sudaro: pirm. Ii. Stepai- 
tis, vicepirm. dr. A. Pacevičius, 
ižd. A. Bersėnas, narys Vyt. Pace
vičius, sekr. K. Lukošius.

Linkime visiems nariams ir nau
jai įsijungiantiems sėkmės, kad 
KLF dar šiais metais pasiektų vie
no milijono dolerių kapitalą!

KLF

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, 
tropiškl, šokoladiniai ir kiti.

Saldainiai, pagruzdinti kukurūzai 
(popcorn).

Valkams ir suaugusiems!

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

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

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
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

V Q UI7 D insurances
I J Jll jj u j| lb It 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

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!
V. Dauginis - tel. (416) 533-1121, namų (416) 822-8480 
Lilija Pacevičienė-tel. (416) 846-7301, namų (519) 853-3652

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
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Anapilio žinios

— Maldininkų kelionė į Kana
dos kankinių šventovę Midlande
— rugpjūčio 4, sekmadienį. Mi
šios — 1.30 v.p.p., po jų — Kryžiaus 
keliai. Norintieji važiuoti auto
busu registruojasi Prisikėlimo 
par. klebonijoje (533-0621). Kaina
— $13.

— Pakrikštyta: Douglas ir Irenos 
(Pajaujytės) Johnsonų dukrelė 
Caitlin-Ona; Petro ir Aldonos 
(Aušrotaitės) Šimonėlių dukrelė 
Julija Sigita; Ričardo ir Zuzanos 
(Rožaitytės) Leblanc sūnus Myko
las Herbertas.

— Nukentėjusiems nuo viesulo 
Barrie gyventojams parapijos 
šventovėje surinkta $640, Wasa- 
goje — $10. Tam tikslui paauko
jo po $50 K. V. Stankai ir dr. A. 
Valadka.

— Aukotojai: P. Kirstukas lie
tuvių kapinėms — $100; S. Jaku
bauskas parapijai — $150; J. Ja- 
siūnienė Gerojo Ganytojo koply
čiai — $20.

— Klebonas kun. J. Staškus ka- 
pelionauja Neringos stovykoje, 
JAV-se; grįš liepos mėnesio pa
baigoje.

— Mišios Gerojo Ganytojo koply
čioje Wasagoje atnašaujamos sek
madieniais 10 ir 11 v.r.

— Mišios liepos 7, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Petrą Traškevi- 
čių, 11 v.r. — už a.a. Oną ir Joną 
Ališauskus, Bronių Norkų; Wasa
goje 10 v.r. — už a.a. Antaną Jaki
mavičių, 11 v.r. — už a.a. Uršulę ir 
Jurgį, Bronę ir Juozą.

Išganytojo parapijos žinios
— Liepos 7 d. — parapijos išky

la Glen Haffy Park, Look-Out 
Point. Iškyloje pamaldas 11 v.r. 
laikys kun. P. Dilys. Prašoma 
atvykti anksčiau, nes gali pri
trūkti vietos automobiliams. Ta
da atvykusių neįleis į parką. Mo
terų draugija ruošia iškyloje lo
teriją ir prašo paaukotus laimi
kius atgabenti su savim.

— Liepos 14 d., 11.15 v.r., pamal
dos su Šv. Vakariene šventovėje.

— Rytų Kanados sinodas Liute
ronų Bendrijos Amerikoje savo 
24 suvažiavime birželio 21 d. Wa
terloo, Ont., vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, liečiančią sunkią ti
kinčiųjų būklę okupuotoje Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvoje. Su
važiavimas ypatingą dėmesį at
kreipė į suimtuosius kunigus — 
estą Harri Motsnik, lietuvį Alfon
są Svarinską ir latvį Ints Calitį. 
Dalyvavo 500 atstovų. Dalyviams 
buvo išdalinta 68 pusi, iliustruo
ta knyga “The Treatment of Chris
tians in Occupied Estonia, Latvia 
and Lithuania”.

Tomas Žižys, 30 metų am
žiaus, darbuojasi Ontario libe
ralų partijos centre kaip ty
rimų direktorius. Su aštuonių 
asmenų grupe jis paruošė di
džiąją dalį rinkiminės libera
lų programos. Apie jį ir kitus 
liberalų partijos darbuotojus 
centro įstaigoje ilgą straips
nį išspausdino “The Toronto 
Star” 1985. VI. 15.

Mėnesinis lietuvių laikraš
tis anglų kalba “The Obser
ver” leidžiamas Čikagoje. Ja
me rašoma apie aktualiuosius 
lietuvių gyvenimo klausimus. 
Leidėjas — Amerikos LK Fede
racija, redaktorius — Jonas 
Kuprys, talkinamas redakcinio 
kolektyvo. Metinė prenume
rata — $15 kan., $10 JAV. Adre
sas: Observer, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629, USA.

Čekų rašytojas Joseph Skvo- 
recky gavo Kanados guberna
torės J. Sauve $5000 premiją 
už romaną “The Engineer of 
Human Souls”. Jo autorius yra 
imigravęs Kanadon po 1968 m. 
sukilimo Čekoslovakijoje. Mi
nėtą romaną parašė čekų kal
ba prieš keletą metų, bet bu
vo išverstas į anglų kalbą ir 
išleistas 1984 m.

“The Globe a. Mail” 1985. VI. 
10 išspausdino Stanley Ozie- 
wicz straipsnį apie karo nusi
kaltėlių pajieškas JAV-se bei 
sankirtį tarp R. Europos atei
vių ir žydų organizacijų. Žy
dai esą kaltina minėtų ateivių 
organizacijas, bandančias su
stabdyti karo nusikaltėlių pa
jieškas. Šis klausimas esąs 
aktualus ir Kanadoje, nes De
schenes komisija ketinanti pa
sekti amerikiečių pramintu 
taku ir naudotis sovietine do
kumentacija, netgi vykti Sov. 
Sąjungon. Straipsnio autorius 
cituoja ukrainiečių ir baltie- 
čių pareigūnų pareiškimus, 
kritikuojančius tokį metodą 
kaip nesiderinantį su teismine 
Kanados sistema. Sovietiniai 
dokumentai esą nepatikimi. 
Įtariami nusikaltėliai, baltie- 
čių ir ukrainiečių nuomone, 
turėtų būti teisiami Kanadoje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Seneliai ir ligoniai lan
komi iš anksto susitarus. Šv. va
landa ir Mišios — 7 v.v. Liepos 6, 
šeštadienį, 5 v.p.p., bus Mišios 
“Vilniaus” rūmuose.

— Ruošiasi tuoktis: Edmundas 
Norkus su Julija Poderyte.

— Birželio 26 d. palaidota a.a. 
Elzbieta Gruodienė, 78 m. am
žiaus; birželio 28 d. — a.a. Anta
nas Neverauskas, 64 m. amžiaus; 
liepos 2d. — a.a. Vincas Vaške
lis, 72 m. amžiaus; liepos 3 — a.a. 
Juozas Kalinskas, 65 m. amžiaus.

— Mišios stovyklavietėje “Kre
tinga” Wasagoje per visą vasarą 
bus laikomos sekmadieniais 11 v.r.

— Vakarinės sekmadienio Mi
šios, pradedant su ateinančiu 
sekmadieniu bus 8.30 v.v. vietoj 
7 v.v.

— Birželio 30, sekmadienį, 90 
lietuvių maldininkų išvyko į Fa- 
timą ir Liurdą. Grupę lydi kun. 
Placidas Barius, klebonas kun. 
A. Simanavičius ir kun. Gregory 
Botte, OFM. Grįš į Torontą iš Lisa
bonos liepos 13 d. tuo pačiu lėk
tuvu (TAP) nr. 8586, 2.15 v.p.p.

— Jau galima registruotis ke
lionei autobusu į Midlandą. Ji 
įvyks rugpjūčio 4 d. Autobusas 
išvyks nuo klebonijos 11 v.r. ir 
sugrįš apie 6 v.v. Kelionės kaina 
— $13. Midlande Mišias laikys ir 
pamokslą sakys kun. Ed. Putrimas.

— Kun. Alf. Grauslys, pakeliui į 
Montreal}, sustos Toronte ir atei
nantį sekmadienį pasakys pa
mokslus.

— Parapijai aukojo: Joanne 
Koenig $1000, A. V. Lukai $100, N. 
Preibienė $100, J. A. Lasiai $50; 
pranciškonų klierikų fondui: T. 
Murauskienė $10.

— Mišios liepos 7, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Saulę Michele- 
vičienę ir Povilą Dikį, 9.30 v.r. — 
už a.a. Alfonsą Mazlavecką, 10.15 
v.r. — už a.a. vysk. Vincetą Pa- 
dolskį, 11.30 v.r. — už parapiją, 
8.30 v.v. — už a.a. Vytautą Jara- 
šūną.

A.a. Broniaus Misiaus atmi
nimui K. E. Gapučiai iš Both
well, Ont., vietoj gėlių paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $25.

A. a. Augustino Rinkto atmi
nimui vietoje gėlių A. Didžba- 
lienė paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $10.

“Aro” choro kelionei Brita- 
nijon paaukojo: Prisikėlimo 
par. kredito kooperatyvas 
$500, “Parama” $300, Ant. Ras- 
čius $100, Vyt. Marcinkevičius 
$50, Ant. Poškus $30. “Aro” var
du visiems dėkoja Vyt. Pečiu
lis, kelionės komiteto pirmi
ninkas.

Lituanistinių mokyklų moky
tojų (iki III skyriaus) suvažia
vimas įvyko birželio 8 d. Toron
to Prisikėlimo par. patalpose. 
Suvažiavimo dalyviai, dau
giausia jaunosios kartos, ap
svarstė dabartines programas 
Kanados ir JAV lituanistinių 
mokyklų, a.a. A. Rinkūno pa
liktus siūlymus. Nutarta pa
ruošti naują programą, pritai
kytą dabarties mokiniams. 
Tam tikslui sudaryta mokyto
jų grupė. Suvažiavimą suren
gė KLB švietimo komisija 
(pirm. Vyt. Bireta, nariai — J. 
Adamonytė, L. Beržinytė, L. 
Underienė, dr. R. Petrauskas). 
Dalyvavo mokytojai: M. Ada
monytė iš Montrealio, D. Lu- 
kavičiūtė iš Hamiltono, A. Kri- 
vickaitė iš Hamiltono, Toronto 
Maironio mokyklos mokytojai 
(iki IV sk.) ir jos vedėja G. Pau- 
lionienė.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas š. m. birželio 19 d. su
rengė sėkmingą ekskursiją į 
Tūkstantį salų prie Kingstono. 
Dalyvių buvo du pilni autobu
sai. — “Vilniaus” rūmai yra ap
gyvendinti vien lietuviais. No
rintieji juose apsigyventi pra
šomi registruotis iš anksto, 
nes reikia laukti eilės. Tele
fonas informacijai (416) 762- 
1777 nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. — Ka
dangi “Vilniaus” rūmai nebu
vo visai užbaigti, dabar tenka 
atlikti papildomus darbus su 
archit. V. Petrulio talka ir 
CMHC sutikimu. Bus samdomi 
nauji rangovai varžytynių bū
du. Tiems darbams reikalin
gas greitas valdybos sprendi
mas. — Rengiama pensininkų 
gegužinė liepos 24, trečiadie
nį, nuo 11 v.r., High Parke (pa
stogė 16). Bus pietūs ir atitin
kama programa. Bilietai — $6. 
Gaunami pas Br. Žėką 766-8647, 
J. Gustainį 769-1599, V. Gražu
lį 259-7255 ir p. Vasiliauskie
nę. Po gegužinės numatoma 
ekskursija į žemės ūkio muzie
jų Miltone. H. A.

GEGUŽINE
Liepos 21, sekmadienį, 12 valandą, 

Clairville Conservation Area, Green Acres rajone. 
Vienintelis įvažiavimas į parką: 3 km į vakarus nuo greitkelių 

7 ir 50 sankryžos.
Jauniems ir antros jaunystės asmenims pritaikytos programos. 

Užkandžiai - vaisvandeniai - ledai.
Autobusas išeina nuo Toronto Lietuvių namų 12.30 vai. po pietų. 

RENGĖJAI: Lietuvių namai (vyrų būrelis) ir 
tautinių šokių grupė “Atžalynas"Nevėluokite auto aikštėse vietos ribotos

Toronto Lietuvių QfflAWV VV A 
namų poilsio M * U V i A Al A
Tėvų pranciškonų vasarvietėje Wasagoje 
atidaroma rugpjūčio 
uždaroma rugpjūčio

1 O, šeštadienį, 1 2 valandą, 
18, sekmadienį, 12 valandą

MONTREAL

IRENA ADAMONYTĖ. šiais metais 
baigusi architektūrinius mokslus 
(science of architecture) bakalau- 
rės laipsniu McGill universitete, 
Montrealyje. Vasaros metu dirba 
savo srityje. Rudenį studijuos to
liau. Dalyvauja parapijos gyveni
me, reiškiasi jaunimo grupėje ir 
sporte

JONAS-VYTAUTAS VALIULIS, 
šiais metais baigęs cheminę inži
neriją bakalauro laipsniu McGill 
universitete, Montrealyje. Yra su
organizavęs lietuvių studentų klu
bą, kuriam vadovauja. Parapijoje 
nuolatinis liturginių tekstų skai
tovas, “Gintaro" ansamblio narys

PATALPŲ KAINOS:
1. Stovyklos laikotarpiui - 8 dienom, 

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

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

Knygos sutiktuvės Wasagoje. 
Bronius Aušrotas, autorius 
ką tik išleistos knygos “Sun
kių sprendimų metai”, lankosi 
Toronte pas savo gimines. Lie
pos 7, sekmadienį, po 11 v.r. 
Mišių, Wasagoje, Gerojo Gany
tojo salėje, rengiamos tos kny
gos sutiktuvės, dalyvaujant 
pačiam autoriui. Jis yra tar
navęs karinėje Lietuvos žval
gyboje ir pergyvenęs svarbių 
momentų. Sutiktuves rengia 
Lietuvos kankinių par. kultū
rinė sekcija. Kalbės pats au
torius.

A a. kun. P. Ažubalio penkto
sios mirties metinės bus pa
minėtos liepos 14, sekmadienį, 
11 v.r. Mišiomis ir eisena prie 
jo kapo. Po pamaldų bus vai
šės Lietuvos kankinių par. sa
lėje (kava ir skanėstai), pa
ruoštos p.p. Ažubalių šeimos. 
Velionies mirties metinių pro
ga O. ir J. Ažubaliai paaukojo 
Lietuvos kankinių parapijai 
$500, “Tėviškės žiburiams” — 
$100.

SLA 236 kuopa rugpjūčio 
7, trečiadienį, rengia vienos 
dienos išvyką moderniu auto
busu į Parry Sound, Ont. Ten 
bus plaukiama ekskursiniu 
laivu 3 valandas ežerais, kur 
yra 30.000 salų. Laive bus ga
lima nusipirkti valgių bei gė
rimų. Kelionė autobusu ir lai
vu vienam asmeniui — $25. Au
tobusas išvažiuos 8 v.r. nuo 
Lietuvių namų ir grįš 8 v.v. Re
gistruoja iki liepos 25 d.: M. 
Dambarienė 536-1433, O. Indre- 
lienė 762-7432, St. Jokūbaitis 
537-2869.

KLK kultūros draugijos “Ži
buriai” metinis susirinkimas 
įvyko birželio 20 d. “TŽ” patal
pose. Pirmininkavo kun. J. 
Staškus, sekretoriavo kun. K. 
Kaknevičius. Buvo išklausyti 
draugijos pirm. dr. S. Čepo, 
spaustuvės vedėjo Vyt. Balčiū
no, redaktoriaus kun. Pr. Gai
dos ir revizijos komisijos pra
nešimai, aptarta visa eilė klau
simų, susijusių su “TŽ” leidy
ba. Valdybon perrinktos, lai
kantis rotacinės tvarkos, Ra
mūnė Jonaitienė ir Aldona Ši- 
monėlienė. Taip pat perrinkta 
ta pati revizijos komisija — 
Vyt. Montvilas, B. Sakalas, L. 
Sendžikas.

Tautybių savaitė — Karava
nas pasibaigė birželio 29 d. 
Lietuvių paviljonas “Vilnius” 
Prisikėlimo parapijos salėse 
buvo gana gausiai lankomas 
savųjų tautiečių ir ypač kita
taučių. Manoma, kad per 9 die
nas “Vilnių aplankė apie 6000 
asmenų. “Vilniaus” karalaitės 
pareigas uoliai ėjo Indrė Čup- 
linskaitė (vieną dieną ją pava
davo vicekaralaitė Z. Gurkly- 
tė). Meninę programą per vi
sus vakarus atliko “Atžalynas”. 
Paroda rūpinosi dail. J. Bakis. 
Maisto reikalus tvarkė p. Grei- 
čiūnienė. Visais paviljono rei
kalais rūpinosi rengėjų komi
sija, vadovaujama R. W. Bud
niko. Rengėjams talkino daug 
savanorių įvairiuose darbuose.

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

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

Stovyklą rengia LN vyrų būrelis

AfA 
ADOLFINAI BUDRIKAITEI- 

ZULONIENEI
Lietuvoje mirus, 

seserį A. VADAKOJIENĘ su šeima nuoširdžiai užjau
čiame- . .. „ .

A. M. Pranevičiai

Dienraštis “Draugas” 1985.-
V. 18 surengė savo 75-rių me
tų sukakties iškilmę Marijos 
aukštesniosios mokyklos salė
je Čikagoje. Meninę programą 
atliko Toronto choras “Volun
gė”, akompaniatorius J. Govė- 
das, montrealietė solistė G. 
Čapkauskienė ir čikagietis J. 
Vaznelis. Gražią recenziją 
apie tą koncertą parašė Ni
jolė Kupstaitė “Draugo” 1985.-
VI. 15 laidoje. Apie “Volungę” 
taip sako: “Pabrėžtina choro 
skambėjimo kultūra vokalinio 
garso meninės kokybės pras
me. (.. .) Matyt, ne vienas tą 
vakarą pagalvojome, kaip bū
tų gera tokį jaunimo chorą tu
rėti Chicagoje”.

Lenkų laikraštis “Zwiącko- 
wiec” duoda mėnesinį prie
dą anglų kalba “Alliancer”. 
Š. m. gegužės 30 d. laidoje yra 
išspausdintas leidėjų raštas 
Deschenes komisijai, tirian
čiai karo nusikaltėlius. Jame 
atpasakotos lenkų kančios vo
kiečių okupacijos metais, kal
tinami ukrainiečiai naciona
listai, naikinę Volinijos ir Po- 
dolijos lenkus. Taip pat kalti
nami ir lietuviai: “Vilniaus 
srityje lietuviai nacionalis
tai aktyviai dalyvavo žudynė
se tūkstančių žydų piliečių. 
Žudynės Paneriuose 1941 m. 
buvo vienas tokių atvejų. (Žiūr. 
Martin Gilberts “Atlas of the 
Holocaust, p. 77 ir 156).” Raš
to pabaigoje sakoma, kad jų 
(lenkų) nuomone, kai kurie tų 
nusikaltimų dalyviai yra atvy
kę Kanadon drauge su kitais 
savo tautiečiais. Jeigu imama
si akcijos prieš karo nusikal
tėlius, tai ji turėtų apimti juos 
visus nepaisant jų tautybės, po
litinės priklausomybės ar 
ideologijos.

Septynių Kanados lenkų poe
tų antologiją išleido “Polish 
Canadian Publishing Fund”. 
Ją redagavo W. Iwaniuk ir F. 
Smieja. Šalia lenkiškų tekstų 
pridėti ir vertimai. Kanadie
čių spaudos agentūra “Cana
dian Scene” savo biuletenyje 
1985. VI. 14 sako, kad Kanado
je labai mažai kūrinių pasi
rodo neoficialiomis kalbomis. 
Šis leidinys esąs geras pavyz
dys literatūrinio įnašo vienos 
etninės grupės į bendrąjį Ka
nados aruodą. Panašus leidi
nys galėtų būti sudarytas ir 
Kanados lietuvių poetų bei 
prozininkų. Jame turėtų tilp
ti: dr. H. Nagys, J. Kralikaus- 
kas, Vyt. Tamulaitis, D. Gir
džius, M. Aukštaitė, J. Gutaus
kas, Vyt. Kastytis, B. Vytienė, 
B. Rukša, R. Filip, A. Šileika 
ir kt.

Ontario parlamento narys 
Tony Ruprecht, įrašytas ir 
naujojo ministerių kabineto 
sąrašę, specialiu raštu pra
nešė, kad jo suorganizuota ir 
daugelio etninių grupių atsto
vų pasirašyta žmogaus teisių 
deklaracija buvo įteikta Ka
nados ambasadoriui R. Harry 
Jay ir visoms Helsinkio akto 
peržiūros konferencijos de
legacijoms. Be to, minėtą de
klaraciją Otavoje pasirašė 
visa eilė žymių veikėjų. Ji 
buvo įteikta ir Kanados min. 
pirmininkui B. Mulroniui bei 
opozicijos vadams. Pirmoji 
rugpjūčio savaitė Otavoje ir 
Toronte bus paskelbta Žmo
gaus teisių savaite ryšium su 
10 metų sukaktimi Helsinkio 
akto. Tą savaitę būsią renka
mi parašai, siekiant sąžinės 
kalinių išlaisvinimo iš sovie
tinių kalėjimų bei lagerių.

Kanados etninių studijų 
draugija (The Canadian Eth
nic Studies Association) š. m. 
spalio 16-19 d.d. Montrealyje 
rengia dvimetę konferenciją. 
Bus gvildenami klausimai, lie- 
čią imigraciją, tarpgrupinius 
santykius, rasizmą, mažumų 
laikyseną, įsikūrimą, moteris, 
atbėgėlius, religiją, kalbų mo
kymą ir Lt. Numatyta 130 pa
skaitų anglų bei prancūzų kal
bomis ir 30 įvairių sesijų. In
formacijoje nieko nesakoma 
apie lietuvių dalyvavimą.

Daugiakultūrė Ontario tary
ba leidžia savo žiniaraštį “Mul
tiviews”. Š. m. 2 nr. yra išspaus
dintas estės Valve Andre 
straipsnis apie 1984 m. estų 
festivalį Toronte. Jame trum
pai suminėta praeitis, pami
nėta ir Latvija su Lietuva. To
ronto festivalyje dalyvavo 2000 
atlikėjų iš viso laisvojo pa- 
sauio, buvo apie 200 įvairių 
renginių (dainų, sporto, gim
nastikos šventė, koncertai.. .). 
Dalyvavo 10.000 estų. Festi
valis kainavo 1,4 mil. dolerių. 
Dalį išlaidų padengė Kanados 
ir Ontario vyriausybės.

Katalikų imigracijos įstai
ga (Catholic Immigration Ser
vices) Montrealyje atsiuntė 
raštą “TŽ”, prašydama primin
ti, kad ji yra daug kam pagel- 
bėjusi atvykti Kanadon bei 
joje įsikurti, paskolinusi lė
šų be palūkanų. Tačiau žymi 
dalis skolininkų nuo 1957 m. 
iki šiol nėra grąžinusi pasko
lų. Kadangi įstaigos lėšos la
bai ribotos, skolininkai pra
šomi atsiliepti dėl paskolų 
grąžinimo šiuo adresu: Catho
lic Immigration Services, 7751 
Querbes, Montreal, Que. H3N 
2B9. Tel. (514) 273-6699.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ....................... 9 %
Terminuotus indėlius:

1 metų ...................... 8.75%
180-364 d................ 8.50%
120-179 d................ 8.25%
60-119 d................. 8 %
30- 59 d................ 7.75%

Taupomosios sąskaitos: 
specialios........... 6.25%
su draudimu............... 6 %
kasdieninis % ........... 5.75%

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

DUODA 
PASKOLAS:

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

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

1475 De Seve
Pirm. antr. treč.....
Ketvirtadieniais ....
Penktadieniais....

KASOS VALANDOS
3907A Rosemont

...........9.00-3.00
......  12.00-8.00 4.00-8.00

.......  10.00-6.00 2.00-6.00

Toronto dienraščiai “The 
Toronto Star” ir “The Toronto 
Sun” 1985. VI. 10 išspausdino 
plačią informaciją apie nacių 
karo nusikaltėlius Brazilijoje, 
kur, pasak rabino Henrio Sobe- 
lio, gyvena 5000 buvusių na
cių. Jie ten turi tarpusavio pa
galbos organizaciją ir randa 
atramą krašto vokiečių bend
ruomenėje, turinčioje 3 mili
jonus tautiečių.

Jų tarpe buvęs ir lietuvis 
Herbert Cukurs, kaltinamas 
nužudymu 30,000 žydų Rygoje. 
Jis turėjo būti suimtas ir nu
gabentas Izraelin, bet suėmi
mo metu pasipriešinęs ir žu
vęs. Tai įvykę Urugvajuje 1965 
m. Ši informacija atrodo klai
dinga, nes kaltinamojo vardas 
ir pavardė yra latviški, o Ry
ga — Latvijos sostinė. Infor
macija iki šiol nebuvo atitai
syta, matyt, niekas tuo nepa
sirūpino.

IŠNUOMOJAMAS nuo rugpjūčio 1 
d. arti Keele požeminio traukinio 
stoties (126 Glenlake Avė.) vieno 
miegamojo butas su atskiru įėjimu. 
Virtuvėje yra šaldytuvas ir virimo 
krosnis. Skambinti tel. 766-3886 
Toronte.

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

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

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

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.

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

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

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.

RYS 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.

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.


