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Pusiaukelėje į katedrą
Lituanistikos katedra Ilinojaus universitete jau vei

kia. Jai vadovauja buvęs torontietis dr. Br. Vaškelis, tal
kinamas dr. V. Kelertienės. Atsiranda ir vienas kitas 
studentas, susidomėjęs lituanistika. Labiausiai deganti 
problema betgi tebėra finansinė. Lietuvių visuomenė, 
pagal sutartį, turi įmokėti universitetui 600,000 dolerių. 
Didesnė pusė jau surinkta, bet dar reikia sutelkti 240,000 
dolerių iki 1985 metų pabaigos. Šis paskutinis etapas, 
atrodo, bus sunkiausias. Atsakingieji išeivijos pareigū
nai (PLB valdyba) stipriai šaukia visais galimais būdais 
į lietuvių visuomenę apie būtiną reikalą sutelkti minė
tą sumą ilgai nedelsiant. Jie ne tik šaukia, bet ir uoliai 
dirba šia linkme: išsiuntinėjo 20,000 laiškų, prašančių 
aukos lituanistikos katedrai. Be abejonės, tai milžiniš
kas darbas, bet ar jo rezultatai bus dideli, dar nežinia. 
Galimas dalykas, daug kas iš gavusių tokius laiškus nu
mos ranka ir piniginės neatidarys. Vieni jau bus aukoję 
lituanistikos katedrai, kiti nekreips dėmesio, sakydami, 
kad yra svarbesnių reikalų. Tai bus daugiausia profesio
nalai, daug uždirbantys, bet mažai aukojantys. Dabar jų 
eilė atidaryti pinigines ir prisidėti prie svarbaus tau
tinio darbo ne dešimtinėmis, o tūkstantinėmis.

KAIP pasiekti tą turtingąją mūsų visuomenės dalį, 
neaukojančių lietuvybės darbams, yra problema. 
Ją matome ne tiktai lituanistikos katedros atvejy
je, bet ir kituose darbuose bei užmojuose. Kai buvo or

ganizuojama enciklpedijoms leisti talka, silpnai judė
jo mūsų profesionalai, ypač jaunesnieji. Kai buvo stei
giami fondai, atsiskleidė beveik tas pats vaizdas. Tik ne
gausus būrys idealistų profesionalų išėjo priekin su dos
niais įnašais. Visa pagrindinė finansinė našta teko ma
žesnio kalibro, bet platesnės širdies tautiečiams. Jei 
šiandieną mūsų fondai didžiuojasi gana stambiomis su
momis, tai ne anų turtingųjų dėka (žinoma, buvo ir yra 
išimčių). Kur priežastis? Šykštumas? Turbūt ne. Juk bū
na atvejų, kai mūsų profesionalai, ypač čiagimiai, paro
do savo dosnumą, pvz. politnių partijų (JAV ir Kanados) 
rengiamose vakarienėse, kur už lėkštę mokama šimtinė
mis ir net tūkstantinėmis. Jei čiagimiai profesionalai 
neaukoja lietuviškiems reikalams, reiškia jie tų dalykų 
nevertina, laiko nereikšmingais. Čia, atrodo, glūdi pa
grindinė minėto nedosnumo šaknis. Jeigu lituanistikos 
katedros lėšų teikėjams pavyks pralaužti šio pabūdžio 
ledus, tai palengvins kelią ir kitiems užmojams ateity
je. Tam betgi reikia talentingų žmonių, sugebančių 
prieiti prie tokių asmenų ir mokančių įtikinti reikalo 
svarba.

LITUANISTIKOS katedros svarbų išeivijoje nėra dar 
aiški ne tiktai čiagimiams profesionalams, bet ir 

daugeliui kitų tautiečių. Nors daug buvo aiškin
ta spaudoje, bet mūsų “liaudžiai” vis dar neaišku kokios 

ten “katedros” statomos Čikagoje. Gal tik per ilgesnį lai
ką tai paaiškės. Tuomet lengviau plauks ir aukos, o tuo 
tarpu verta prisiminti, kad tokios mokslinės institucijos 
— lituanistikos katedros (skyriaus) turėjimas Amerikos 
universitete yra mūsų tautos garbės ir egzistencijos rei
kalas. Mūsų laikais lietuvybė, neturėdama akademinės 
atramos išeivijoje ir pasilikdama žemo lygio pakopose, 
neilgai tegalės išlikti. Kai lituanistika bus vertinama bei 
gerbiama universitetuose, ji bus labiau vertinama ir 
praktiniame išeivijos gyvenime. Tai matome ne tik mes, 
bet ir kitos tautybės. Savo katedras steigia ukrainiečiai, 
vengrai ir net estai, kurie savo žmonių skaičiais negali 
didžiuotis. Pastarieji yra užsimoję sutelkti net didesnes 
sumas už lietuvius. Ir tai dėl to, kad jie estonistiką laiko 
gyvybiniu dalyku. Mes, lietuviai, atsidūrę pusiaukelėje 
finansine prasme į lituanistikos katedrą, neturėtume su
stoti ir dairytis atgal. Abejingieji tautiečiai nebeturėtų 
lemti. Jų balsai buvo girdėti, bet jie nepajėgė nieko su
žavėti. Dabar laikas veikti konstruktyviai ir baigti pra
dėtos atramos statybą.

Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. R. REAGANAS JAU GRĮŽO Į BALTUOSIUS RŪMUS 
iš karo laivyno ligoninės, nors turėjo sunkią beveik tris valan
das trukusią operaciją. Gydytojų išpjautas auglys buvo vėžio 
ligos pradžia. Tikimasi, kad vėžys nėra išsiplėtęs. Gydytojų nuo
mone, yra 50-70% galimybė, kad vėžys nepasikartos sekančių 
penkerių metų laikotarpyje. Prezidento liga atnešė amerikie
tiško dolerio kritimą tarptautinėje valiutos rinkoje, kai speku
liantai pradėjo pirkti auksą ir britų svarus. Dar būdamas ligo
ninėje, prez. R. Reaganas pradėjo ruoštis susitikmui su sovietų 
kompartijos vadu M. Gorbačiovu lapkričio 19-20 d. d. Ženevoje. 
Abiejų vadų susitikimas yra svarbus, nes Ženevoje be jokių su
tarimų pasibaigė antrasis derybų ratas branduolinių ginklų ap

KANADOS ĮVYKIAI

Pavojinga loterijos laimė
Savotiška karštlige tampa pro

vincijų valdžios loterijos Ka
nadoje. Praėjusią savaitę buvo 
paskelbta, kad savaitinė lo
terija “Lotto 6/49” šį rudenį 
laimėjimus skirstys jau du kar
tus į savaitę. Paskutinis savai
tinis paskirstymas bus rugsėjo 
7 d. Tada laimėjimai numeruo
tais kamuoliukais bus nusta
tomi du kartus — trečiadie
niais ir šeštadieniais. Bilietų 
pirkėjams vilioti bus užtikrin
ta, kad jų visada lauks galimy
bė laimėti bent vieną milijo
ną dolerių, už kuriuos nerei
kia mokėti pajamų mokesčio. 
Loterijų pelnas panaudoja
mas geriem reikalam, bet to 
pelno surinkimas daug kam ke
lia rūpestį. Tapti milijonie
riumi yra tik viena galimybė 
iš keturiolikos milijonų. Vi
liojančia viltimi daugiausia 
susigundo neturtingieji, ma
žiau uždirbantieji, tikėdamie
si išspręsti savo nedėkingo 
gyvenimo problemas. Laimė

jimui užtikrinti nesitenkina
ma vienu bilietu — jų perka
ma daugiau. Būna atvejų, kai 
neturtingas žmogus bilietus 
perka už maistui bei kitiems 
reikalams numatytus pinigus. 
Pernai buvo nubaustas vienas 
“Royal Trust” bendrovės tar
nautojas, suklastojęs sąskai
tybą ir pavogęs $183.000. Jis 
tuos pinigus išleido, kas sa
vaitę pirkdamas loterijų bilie
tus už $5.000, bet milijonie
riumi netapo.

Ne visada sekasi ir laimėto
jams. Praėjusią savaitę visi 
Toronto dienraščiai paskelbė 
sensacingą žinią apie 53 me
tų amžiaus jūrininką J. Coho- 
oną, pernai rudenį “Provin
cial” loterijoje laimėjusį pu
sę milijono dolerių. Pasiro
do, tuos pinigus jis iššvaistė 
per 77 dienas. Nemažai dole
rių atidavė draugams jūrinin
kams. Toronto ir Halifakso gat
vėse $1.000, $100 ir $20 bank- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Ontario parlamento rūmuose, pasirašant įvairių tautybių atstovams deklaraciją, reikalaujančią žmogaus teisių 
vykdymo sovietų valdomuose kraštuose. Iš kairės: J. RUSMENĖ, PR. AUGAITIS, D. BRAŽIENĖ, A. KAZANA- 
VIČIENĖ, R. GRIGONIENĖ. Deklaracija jos pradininko TONY RUPRECHTO įteikta Otavoje posėdžiavusiai Hel
sinkio akto — žmogaus teisių peržiūros konferencijai Nuotr. St. Dabkaus

Mūsų rūpesčiai tarptautinėje spaudoje 
Palaidota Lietuvos ir Vilniaus žydų praeitis, baltiečių protestas, didvyriškas Gajauskas

Mūsų tautiečiai kartais nu
siskundžia, kad Lietuvos pro
blemos didžiosios spaudos yra 
ignoruojamos, o menkaverčiai 
sensaciniai dalykai susilau
kia daug daugiau dėmesio. Pa
varčius betgi įvairius laikraš
čius matyti, kad ne visur ir ne
visai taip yra. Lietuvių infor
macijos centras Niujorke, ku
ris atidžiai seka kitataučių 
spaudą ir atsiunčia redakci
joms iškarpas, pastebi, kad 
Lietuvos problemos nėra už
mirštos. Ypač gyvo dėmesio su
silaukia religijos būklė Lie
tuvoje.

Palaidota praeitis
Baltimorės dienraštis “The 

Sun” 1985.VI.15 religiniame 
skyriuje paskelbė Antero Pie- 
tilos reportažą iš Vilniaus, 
kurin autorius buvo nuvykęs 
iš Maskvos kaip dienraščio 
korespondentas. Jame auto
rius rašo apie dabartinę žydų 
būklę Vilniuje ir ten palai
dotą praeitį.

Esą praeityje ši sostinė bu
vo vadinama R. Europos Jeru
zale. Ištisus 300 metų iki 1930 
m. Vilnius buvo žymiausias žy
dų spaudos centras visame pa
saulyje. Jame gyveno žymūs 
Talmudo žinovai, klestėjo kul
tūrinis gyvenimas, o teatrinės 
grupės gastroliavo užsienio 
kraštuose. Poetas Moyshe Kul- 
bak rašė apie Vilnių: “Esi 
psalmynas molyje ir geležyje, 
malda kiekviename akmenyje, 
kiekvienoje sienoje”.

Dabar, po 44 metų hitleri
nės agresijos, kai Lietuva bu
vo įjungta Sov. Sąjungon, ne
bematyti jokių žydų praeities 
pėdsakų Vilniaus mieste. Vei
kia tik viena sinagoga, menkai 
remontuojama, o jos bendruo
menė tokia maža, kad kasdie
ninių maldų nebūna.

Senamiestis, kuriame seniau 
gyveno žydai ir kuriame vokie
čių okupacijos metu buvo 
įrengtas getas, dabar yra at
naujinamas, bet nebeturi nie
ko žydiško — čia kuriama nau
ja istorija, kurioje žydų pra
eičiai nėra vietos.

Daugelio gatvių vardai, kaip 
Rabino Mailes, Gaono, Vokie
čių yra pakeisti. Žydų gatvė pa

vadinta rusų poeto Povilo An- 
tokolskio vardu.

II D. karo metu 50.000 Vil
niaus žydų drauge su 100.000 
žydų iš kitų sričių buvo nacių 
suvaryti į naikinimo lagerius.

Sovietams valdant
Vilniaus žydų praeitis bu

vusi labiausiai sunaikinta so
vietų. Taip esą rašo Leyzer 
Ran, parašęs dviejų tomų kny
gą apie Vilniaus žydų praeitį 
ir išleisdinęs ją Niujorke 1974 
m. Pasak jo, sovietai 1949 m. 
įsakė uždaryti Vilniuje valsty
binį žydų muziejų, kurį jie pa
tys buvo įsteigę prieš penke
rius metus. O paminklas, pasta
tytas geto palikuonių, buvo su
sprogdintas 1952 m.

Korespondento paklaustas 
apie tai religinių reikalų įga
liotinio pavaduotojas Edvar
das Juozėnas pareiškė nieko 
negirdėjęs. Tą patį pasakė ir 
Vilniuje gimęs “Inturisto” va
dovas.

Kad net vietiniai gyventojai 
nežino miesto žydų praeities, 
nėra ko stebėtis, nes dabarti
nėse istorijos knygose ir tu
ristų vadovuose ji nutylima, 
nors savo laiku pusę miesto 
gyventojų sudarė žydai. Dva
sinio gyvenimo centre vyravo 
žymiausias Rytų Europos žydi- 
jos mokslo žmogus Gaonas. Jis 
išspausdino ne tik religinių 
veikalų, bet ir išvertė hebrajų 
kalbon Euklidą.

Dvi grupės
Pasak Jeruzalės profeso

riaus Ben-Zion Dinur, Vilniaus 
žydų dauguma buvo įvairūs 
amatininkai ir darbininkai. 
Jų bendruomenėje buvo dvi 
karštos grupės, būtent zionis- 
tai ir socialistai. Zionistai ko
vojo už laisvą emigraciją Pa
lestinon ir priešinosi įsikūri
mui Ugandoje; socialistai su
skilo į keletą grupių, o komu
nistai skelbė pasaulinę revo
liuciją.

Vilniaus žydų bendruome
nė pradėjo mažėti 1910-1920 m., 
kai daugelis jų emigravo į JAV 
ir P. Afriką. Ir dabar dauge
lis Baltimorės žydų šeimų sa
vo šaknis randa Lietuvoje.

Baltiečiai vergijoje
“The Wall Street Journal” 

1985.VI.14 išspausdino veda
mąjį straipsnį “Baltic Bon
dage” ryšium su Baltijos valsty
bių sovietinės okupacijos 45 
metų sukaktimi. Jame rašoma 
apie latvio Janio Barkans kan
čias, Baltijos valstybių paver
gimą, nepaisant Sov. Sąjungos 
pasirašytų taikos sutarčių. 
Abiejų tironų — nacių ir sovie
tų okupacijose Baltijos valsty
bės neteko 600.000 piliečių. 
(Visos trys valstybės esančios 
Oklahomos dydžio).

Ištisus dešimtmečius baltie
čiai yra verčiami atsisakyti 
savo praeities ir tapti sovieti
niais žmonėmis. Negana to, so
vietai yra užsimoję suvirškinti 
Baltijos kraštus šiuo būdu: su
naikinti vadovaujantį sluoks
nį, atsiųsti kitataučius darbi
ninkus, įvesti oficialią rusų 
kalbą, išsiųsti čiabuvius į ki
tas imperijos sritis arba su
varyti į traukinius ir išsiųsti 
į Afganistaną.

Baltiečiai betgi priešinasi 
tokiom sovietų užmačiom įvai
riais protestais: susidegini
mu (studentas Lietuvoje 1972 
m.), atsisakymu kalbėti rusiš
kai, išskyrus būtinus atvejus, 
masiniu dalyvavimu pamaldo
se, ypač Lietuvoje, buriavimu- 
si aplink Laisvės statulą Ry
goje.

Kadaise klestinti žemės ūkio 
sritis šiaurės rytų Europoje, 
t.y. Baltijos valstybėse, tapo 
raketų lauku, grasinančiu su
naikinti Europą. Pasak turi
mų pranešimų, ten yra įreng
tos 174 atominių sistemų ba
zės, įskaitant raketas ir toli
mų distancijų artileriją. Be 
to, Baltijos jūros laivyne yra 
140 vienetų — laivų ir povan
deninių, apginkluotų įprasti
niais ir branduoliniais gink
lais.

Laikraštis savo straipsnį 
baigia šia pastraipa: “Baltie
čiai nesidžiaugia tokiais žais
lais. Jie nesijaučia nė kiek 
laimingesni kaip ir prieš 45 
priespaudos metus. Taip jau
čiasi lenkai, čekai ir kiti, vė
liau įjungti sovietinėn impe
rijon. Jei Kremliaus vyrai ma
no, kad tokie priešiški jaus
mai yra nesvarbūs imperinėm

(Nukelta į 2-rą psl.) 

ribojimo klausimu. Sovietų 
atstovai atsisako diskutuoti 
R. Reagano “žvaigždžių karą” 
— ginklus erdvėse puolamo
sioms branduolinėms rake
toms sustabdyti. Trečiasis de
rybų ratas prasidės dar prieš 
R. Reagano ir M. Gorbačiovo 
susitikimą — rugsėjo 19 d. Iš 
jo taip pat nesitikima jokios 
naudos. Gyvenama viltimi, kad 
suartėjimą ir abipuses nuolai
das tegali atnešti R. Reagano 
ir M. Gorbačiovo susitikimas.

Bombos sukaktis
JAV branduolinės bombos 

40 metų sukaktis paminėta lie
pos 16 d. Tada ji buvo pirmą 
kartą sėkmingai išbandyta 
Naujosios Meksikos dykumo
je. Bombos panaudojimas Hi
rosimoje ir Nagasakyje už
baigė daug nuostolių atnešu
sį karą su Japonija. Iš tikrų
jų tie nuostoliai būtų buvę 
dar didesni, jeigu amerikie
čiams būtų tekę užimti karą 
pralaiminčios Japonijos sa
las. Dabar pasaulyje yra apie 
50.000 ginklų su branduoli
niais užtaisais, bet jie nebu
vo panaudoti keturiasdešimt 
metų laikotarpyje.

Nelaimė Italijoje
Šiaurinę Italiją vėl nusiau

bė skaudi gamtos nelaimė. Do
lomitų kalnuose, netoli Austri
jos sienos, vanduo nugriovė 
užtvanką ir prasiveržė į ketu
rių kilometrų pločio slėnį. Di
džiulė vandens ir purvo banga 
sunaikino Stavos miestelį su 
keturiais viešbučiais ir 20 na
mų, kuriame tada buvo daug 
vasarotojų. Tikslus žuvusių
jų skaičius tebėra nežinomas. 
Iš purvo buvo ištraukta 15 dar 
gyvų asmenų, bet dabar randa
mi tik lavonai, kurių skaičius 
jau peržengė 200. Iš purvo ma
sės kyšo tik pušų viršūnės. Ra
šoma, kad užtvanka neseniai 
buvo patikrinta ir kad tada 
niekas nenumatė jos silpnu
mo, pasibaigusio netikėtu su
griuvimu.

Vyriausybės krizė
Riaušės Briuselio futbolo 

stadione atnešė vyriausybės 
krizę Belgijoje. Muštynėse 
tarp britų ir italų tada žuvo 38 
futbolo rungtynių žiūrovai, bu
vo sužeista 275. Premjero W. 
Martenso pavaduotojas J. Go- 
las pareikalavo, kad atsista
tydintų vidaus reikalų minis- 
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Įspūdingas veikalas talentingų Kanados aktorių rankose

teris Ch. Nothombas, neparū
pinęs pakankamai policijos 
žiūrovų apsaugai užtikrinti. 
Ištiktas krizės ministerių ka
binete, premjeras W. Marten- 
sas įteikė atsistatydinimo raš
tą karaliui Bauduenui, bet jis 
atsisakė tą raštą priimti. Koa
licinės vyriausybės problemą 
tikimasi išspręsti ankstesniais 
parlamento rinkimais. Jie tu
rėjo įvykti gruodžio mėnesį, o 
dabar bus paankstinti pora 
mėnesių.

Taika Beirute?
Damaske įvykusioje konfe

rencijoje savo taikos planus 
Libanui paskelbė Sirijos prez. 
H. Asadas. Jiems pritarė 13 li
baniečių mahometonų vadų. 
Vakariniame Beirute, kurį lig 
šiol valdė mahometonų milici
jos grupės, dabar pasirodė Li
bano kariuomenės ir policijos 
atstovai. Milicininkai buvo ati
traukti ne tik iš gatvių, bet ir 
iš Libano orauosčio, kur dabar 
vėl tikrinami į lėktuvus įlipan
tys keleiviai. Taikai prižiūrė
ti Sirijos prez. H. Asadas Bei- 
rutan atsiuntė šešis savo ka
riuomenės karininkus. Libano 
premjeras R. Karamis tiki, kad 
tai yra 10 metų trukusio pilie
tinio karo užbaiga.

VadŲ konferencija
Adis Abeboje posėdžiavo 

Afrikos vienybės organizaci
jos vadai. Šiai organizacijai 
priklauso 50 Afrikos šalių. Pa
grindinis dėmesys teko ekono
miniams Afrikos reikalams. 
Didžiausią problemą sudaro 
maisto trūkumas, kai kuriose 
srityse tapęs badu, ir prie $200 
bilijonų artėjanti skola už
sieniui. Organizacijos pirmi
ninku lig šiol buvo Tanzani
jos prez. J. Nayeris, kurį dabar 
pakeitė Senagalijos prez. A. 
Dioufas. Konferencijoje daly
vavo ir Jungtinių Tautų sekr. 
P. de Cuellaras. Jis patarė siek
ti lengvatų užsienio skolose. 
Tų skolų grąžinimas gali būti 
atidėtas ar net visiškai atšauk
tas. Pasaulis mato, kad Afrikai 
reikia paramos, nes jai tenka 
kovoti su sausros atnešamu 
maisto trūkumu bei kitomis 
ekonominėmis negerovėmis. 
Afrikos šalių skola užsieniui 
nėra didelė, kai ją palygini 
su P. Amerikos valstybių įsi
skolinimu, pasiekusiu $350 bi
lijonų.
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Mūsų rūpesčiai tarptautinėje spaudoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jų ambicijom, tai jie nėra stu
dijavę istorijos”.

Lietuviai neužmiršta
Worcesterio, JAV, dienraš

tis “Worcester Telegram” 
1985.VI.10 paskelbė savo šta
bo nario Joe Pinder straipsnį 
“Lithuanians Won’t Forget the 
Invaders”. Autorius trumpai 
primena prieš 45 metus įvyku
sią sovietų Lietuvos okupaci
ją ir pasakoja ką G. Damušytė, 
Lietuvių informacijos centro 
vicedirektorė kalbėjo 150 Wor
cesterio lietuvių, susirinku
sių į Maironio parką paminė
ti Lietuvos okupacijos 45-jų 
metinių. O ji papasakojo visą 
Lietuvos odisėją ir dabartinę 
būklę. Pasak jos, dabar nėra 
masinių trėmimų Sibiran, bet 
vyrauja kitokio pobūdžio prie
spauda, kurioje kenčia daug 
asmenų, ypač lietuviai kali
niai”. Pastarųjų tarpe esąs ir 
Viktoras Petkus, kandidatas į 
Nobelio premiją, buvęs Hel
sinkio grupės narys. Jo svei
kata esanti pavojuje.

Apie Gajauską
Britanijos “London Times” 

1985.VI.20 išspausdino Bernar
do Levino straipsnį apie Balį 
Gajauską “Unbroken record in 
the Gulag”. Jame gana smul
kiai atpasakoti jo Kryžiaus ke
liai, bandymas versti lietuvių 
kalbon Solženicino “Gulago 
salynas’/, ir ilgametis kalini
mas lageriuose bei kalėjimuo
se. Kai 1977 m. jis buvo antrą 
kartą teisiamas, Belgijos advo
katas Vincent van den Bosch 
kreipėsi į Sov. Sąjungos amba
sadą Briuselyje, pareikšdamas 
norą ginti B. Gajauską, teisia
mą okupuotoje Lietuvoje ir 
prašydamas bylos duomenų 
bei vizos. Žinoma, nė vienas 
tų prašymų nebuvo išpildytas.

B. Gajausko byloje buvo leis
ta dalyvauti tiktai jo motinai, 
keliem liudininkam. Visą ki
tą žiūrovų publiką sudarė sau
gumiečiai ir jų parinkti žmo
nės. Teismo paskirtas advoka
tas tvirtino, kad prokuratūra 
B. Gajausko kaltės neįrodė ir 
kad jis buvo kaltinamas ne 
pagal bylai tinkamą įstatymą. 
Teisėjas Radžiūnas visa tai 
ignoravo ir nuteisė B. Gajaus
ką 10-ties metų lagerio ir 5-rių 
metų tremties bausme, nors 
prokuratūra siūlė 7 metus. 
Prieš tai B. Gajauskas buvo at- 
kalėjęs 25 metus.

Laikraštis baigia ilgą B. Ga
jausko odisėjos aprašymą, 
iliustruotą vienu piešiniu, bu
vusio Sibiro kalinio K. Joku- 
byno žodžiais: “Pakelti tokiai 
naštai reikia nepaprastos jė
gos. Mes, kurie pažinome Ba
lį, liūdime dėl jo likimo, ta
čiau neabejojame, kad jis per
gyvens ir šį naują bandymą 
drąsiai bei garbingai, kaip ir 
iki šiol”.

Molotovo pareiškimas
Baltiečių rūpesčiai gana 

dažnai minimi ir didžiojoje 
Kanados spaudoje, ypač ma
žesnių miestų, kur veikia bal
tiečių organizacijos. Pvz. St. 
Catharines, Ont, dienraštis 
“The Standard”, kuris dažnai 
spausdina laiškus Baltijos 
valstybių klausimu, 1985.VI. 14 
išspausdino vedamąjį apie si- 
birinius trėmimus. Jame cituo
jamas tuometinio Sov. Sąjun
gos užsienio reikalų ministe- 
rio V. Molotovo pareiškimas 
Lietuvos užsienio reikalų min. 
V. Krėvei-Mickevičiui 1940 m. 
liepos mėnesį: “Jūs pagaliau 
privalote sutikti su tikrove 
ir suprasti, kad visos mažos 
valstybės turės išnykti. Jūsų 
Lietuva, kaip ir kitos Baltijos 
valstybės, neišskiriant Suomi
jos, turės būti įjungtos garbin- 
gon sovietinių respublikų šei- 
mon. Todėl jau dabar turite 
pradėti paruošimą lietuvių tau
tos įsijungti sovietinėn siste
mom kuri anksčiau ar vėliau 
įsigalės visoje Europoje”.

“New York Times”

Žymusis JAV dienraštis 
“NYT” 1985.VI.27 išspausdino 
neilgą informaciją “On the 
Baltic Front”. Joje primena
ma JAV politika, nepripažįs
tanti sovietinės Baltijos vals
tybių okupacijos. Šią savo po
litiką JAV vykdo tyliai, skelb
dama birželio 14 Baltiečių lais
vės diena. Dienraštis cituoja 
JAV prez. R. Reagano ta proga 
paskelbtą deklaraciją: “Jau su
ėjo 45 metai nuo 1940 siaubo 
metų, kai sovietinės armijos, 
sutarusios su nacių valdžia, 
užėmė tas tris nepriklausomas 
Baltijos respublikas. Žiaurus 
sovietų priespaudos pobūdis 
pasireiškė beveik 100.000 bal
tiečių įkalinimu, deportaci
jom ir žudynėm keturias die
nas trukusiame teroro laiko
tarpyje 1941 m. birželio 14-17 
dienomis”. M.

Pas Šv. Tėvą JONĄ-PAULIŲ II Vatikane 1985.V.3 arkivyskupas LIUDAS POVILONIS — Kauno ir Vilkaviškio 
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1982 m. amerikiečių CBS te
levizija rodė žurnalisto And
rew Cockburn pagamintą do
kumentinį filmą: “The Red Ar
my”, kuriam buvo pripažinta 
George Foster Peabody premi
ja. Metams praėjus, Cockburn 
praplėtė savo televizinę apy
braižą iki 340 puslapių kny
gos ir pavadino ją “The Threat 
Inside the Soviet Military Ma
chine” (1983). Išverstas į pran
cūzų kalbą šis veikalas susi
laukė gyvo susidomėjimo, juo 
labiau, kad A. Cockburno 
plunksna pažįstama daugeliui 
iš tokių svarių žurnalų bei 
laikraščių kaip “The Econo
mist”, “Defense Weekly”, “Le 
monde diplomatique”, “The 
New York Times”, “New 
Statesman” ir “Parameters”. 
Tie straipsniai periodikoje 
buvo knygai geras pamušalas. 
Intrigavo žmones ir pats kny
gos pavadinimas “The Threat”, 
atseit “Grėsmė”.

Nepagrįstas baubas
Skubiai pasklaidžius kny

gą, susidaro įspūdis, kad jisai 
apgaulingas, bent nesuprasti- 
nas aliarmuojančia prasme. 
A. Cockburnas rašo gyvai, vaiz
džiai, suktai, sumaniai. Kny
goj apstu, kaip kad pastebėjo 
vienas recenzentų, ekstrava
gantiškų samprotavimų. Daug 
faktų, smulkmenėlių. Aiškiai 
regima plati dokumentacija.'

Vis dėlto šis veikalas laiky
tinas kontroversiniu, ir tai to
dėl, kad pateikdamas faktus, 
statistikas apie sovietų gink
luotų pajėgų kolosalinį dydį, 
pavaizduodamas militaristinę 
jos dvasią, autorius visaip 
bando įtikinti, kad sovietinės 
armijos grėsmė yra pačių vaka
riečių (tiksliau Pentagono 
“maitvanagių” ir ginklų pra
monininkų) įsivarytas baubas. 
Ši mintis eina raudonu siūlu 
per visą knygą ir užtat kartais 
skamba jinai tarsi kokio 
“peaceniko” karunka. Vis dėl
to Cockburn yra pakankamai 
apdairus, neliaupsina Sov. 
Sąjungos kaip taiką mylinčios 
šalies, neskatina vakariečių 
vienašališkai nusiginkluoti. 
Ne, jis kovoja su karo psicho
ze (knyga rašyta, kai Europa 
buvo gerokai susijaudinus dėl 
SS-20 raketų prisodinimo Ry
tų Europoj).

Visos priemonės Cockbur- 
nui atrodo tinkamos įtaigoti 
skaitytoją, kad Sov. Sąjunga 
yra milžinas molinėm kojom. 
Kariuomenės viduje viešpa
taujanti anarchija, išsiplėtęs 
karininkų karjerizmas, gir
tuokliavimas, vagišiavimas, 
eilinių jodymas . . . Tokia ka
riuomenė negali užklupti Eu
ropą — jinai nepajėgtų net 
pravesti mobilizacijos! Para
dai Raudonojoj aikštėj — vien 
propaganda — “pokazucha”. 
Viena rinktinė divizija tam 
ruošiasi ištisus metus.

Tą chaosą atskleidusios so
vietų invazijos Čekoslovakijon 
ir Afganistanan. Žodžiu, vis
kas prasta. Netgi plačiai išrek
lamuoti sovietiniai ginklai 
anaiptol netobuli.

Šioj vietoj skaitytojui ding
teli mintis, kad tais ginklais 
aprūpinti vietnamiečiai suta
šė “pranašesnę”, sofistikuotą 
amerikiečių kariuomenę. 
Cockburnui tas pralaimėjimas 
nėra reikšmingas. Jis įkyro
kai perša mintį, kad kai Va
karų spauda paskelbia kokią 
sensaciją, paslaptį, galinčią

sukelti nerimą Vakarų pasau
lyje, skaitytojui reikia inter
pretuoti tą žinelę kaip Pen
tagono priemonę išsikaulyti 
stambesnę sąmatą. Ir taip gink
lavimosi lenktynėm nėra galo.

Tenka pripažinti, autorius 
įtikina skaitytoją (jis pateikia 
daugybę pavyzdžių), kad mo
dernūs ginklai nepaprastai 
greit genda. Bet jis tą faktą 
aiškina savaip. Girdi, kai šne
kama apie begalinę sovietų 
tankų persvarą ir jų “blitz- 
krieginį” planą nuklaksėt iki 
Pirėnų per tris dienas, verta 
neužmiršti, kad pasipils ge
dimai, dar prisidės Atlanto 
S-gos pasipriešinimas.

Žinoma, valia kiekvienam 
turėti savo nuomonę apie Ame
rikos kariuomenės kovingumą 
ir jos vadų sumanumą, bet kai 
kurios Cockburno mintys gali 
pasirodyti skaitytojui pagrįs
tos.

Vargani raudonarmiečiai
Toje dalyje, kurioje auto

rius nušviečia eilinio sovietų 
kareivėlio ąr leitenantėlio 
kasdieninę buitį, jam pavyksta, 
papasakot daug įdomių daly
kų. Iš tiesų ilgą laiką (iki V. 
Suvorovo knygos “The Libera
tors” pasirodymo), Vakarams 
stigo knygų apie vargingą rau
donarmiečio gyvenimą. Skrie
jo virš galvų satelitai, fotogra
favo įmonių dūmus, guminius 
povandeninius laivus, tikrus ir 
medinius tankus, o kuo gyvas 
tas naujokas niekam nebuvo ži
noma. Cockburnas tą paradok
są atskleidžia gana vaizdžiai. 
Girdi Cyrus A. Vance, JAV už
sienio reikalų ministeris bu
vo informuojamas apie karinę 
sovietų galybę. Tai jam atliko 
visa eilė žvalgybų, o tas ma
lonumas kainavęs Amerikai 
maždaug 15 milijardų dolerių 
į metus. Ir štai vieną dieną, 
kai tas Vance buvo jau pasi
traukęs iš pareigų, šnektelė
jo su vienu taksi šoferiu, vie
nu iš tūkstančio žydų, emigra
vusių per Izraelį Amerikon. 
Iš jo jis sužinojęs tokius da
lykus, apie kuriuos technokra
tai žvalgybininkai niekad ne
pasakojo. O tačiau jie buvę 
nemažiau reikšmingi už statis
tikas, nes atskleidę kariuome
nės moralę, nuotaikas ir 1.1.

Ir mums, kurių giminės 
vargsta sovietų plynėse, jei 
ne kiukso apduję nuo hašišo 
Afganistane, tie dalykai kur 
kas įdomesni už techniškas 
ginklų detales arba autoriaus 
sapaliojimus apie tariamą 
trintį tarp “maitvanagių” ir 
“karvelėlių” partijos viršū
nėse.

Cockburnas daug dėmesio 
skiria pasakojimui apie nau
jokus, bet baltiečiai minimi 
nedažnai. Užtat gana gyvai 
pasakoja apie rusų tautinių 
mažumų politiką. Mat nuo pat 
jos išsiplėtimo į imperiją Ru
sijoj gyveno daugybė įvairių 
tautelių. Carinė valdžia kurį 
laiką vengė šaukt kariuome
nėn vidurinės Azijos vyrus. 
“Kai 1916 metais, — rašo Cock
burnas, — valdžios buvo įsaky
tas vidurinės Azijos vyrų šau
kimas kariuomenėn, tai kilo 
rimti neramumai, trukę šeše
tą mėnesių. Riaušėm malšint 
teko atšaukt stambias pajėgas 
iš fronto.”

Pradinė laisvė
“Perėmę valdžią bolševikai 

1917 m., paskelbė teisę nerusų 
tautom, buvusiom imperijos ri

bose, pasirinkti savo gyvenimo 
kelią. Tada Suomija, Lenkija, 
Baltijos respublikos (Lietuva, 
Latvija ir Estija) atgavo nepri
klausomybę (laikinai Baltijos 
kraštai). Bet baigiantis pilie
tiniam karui 1921 m., naujoji 
valdžia pasistengė atstatyti 
savo galią visame krašte. Rau
donajai armijai buvo pavesta 
per tuos 1920 m. vesti kovą su 
priešiškais elementais viduri
nėje Azijoje.

Nepaisydama tų maištų, ofi
cialioji politika aiškino, kad 
visos tautos turinčios būt ly
giateisės sovietinėje kariuo
menėje. 1929 m. įstatymas, ku
riuo buvo įvesta Sov. Sąjungoj 
privaloma karo tarnyba, skel
bė, kad karinė prievolė turi 
būti atlikta daugiakultūria- 
me kontekste, bet bendrąja 
kalba turinti būti rusų.

Priespaudos linkme
Šiai politikai buvęs suduo

tas smūgis prasidėjus vokie
čių invazijai 1941 m. Krizė bu
vo tokia didelė, kad sovietinė 
valdžia sutiko su organizavimu 
tautinių karinių dalinių, b,ęt 
kai kurių tų nerusiškų vienetų 
elgesys sukėlė Maskvai abejo
nių. Pagal kai kuriuos prane
šimus, Wehrmachtas pasitel
kęs 70.000 sovietinių piliečių 
kovai su buvusiais jų valsty
bės žmonėmis. Po karo tie tau
tiniai vienetai buvo palengva 
išjungti iš kariuomenės, kuri, 
pradedant 1960 m., vėl pasi
darė, bent teorijoj, vienalytė. 
Bet ar iš tikrųjų?

“Reikia pasekt traukinius,” 
— rašo Cockburnas, — kurie ga
bena naujokus dukart per me
tus per visą Sov. Sąjungos te
ritoriją. Jie esą rodo, kaip 
vyksta toji tautų sulydymo po
litika. Traukiniai neveža ke
leivių į artimiausią nuo namų 
telkinį — jie atlieka milžiniš
ką 900.000 aštuoniolikmečių 
maišymą. Ukrainiečius siun
čia Rusijos šiaurėn, latvius 
ir estus į Tolimuosius Rytus, 
kalmukus ir kazachus vaka- 
ruosna ...

Antra vertus, naujokų pa
skirstymas po dalinius rūpes
tingai atliekamas taip, kad 
jie būtų sumaišyti su kariais, 
atklydusiais iš kitų sričių.

Vienas emigrantų atskleidė 
“Rand Corporation” tarnau
tojams, kad “esama daugelio 
priežasčių kodėl pareigūnai 
siunčia tautinės mažumos ka
reivį kiek galint toliau nuo 
namų. Visų pirmą, juo jis bus 
toliau nuo saviškių, juo sun
kiau bus pabėgt iš dalinio. Ant
ra, jisai mažiau pasiilgs šei
mos. Trečia, atitolinant tau
tines mažumas nuo gimtinių, 
lengviau jas išlaikyti savo 
rankose krizės metu. Reikia 
apsidrausti, kad tautinių vie
netų kariai nestotų ginti sa
viškių nuo rusų.”

Šis valdžios nepasitikėjimas 
mažumom prašoka paprastą 
jų atitolinimą nuo gimtinių. 
Tie kareiviai laikomi nuoša
liai, labai žymiu mastu, ir nuo 
kai kurių ginklo rūšių.

Slavai ir neslavai
“Rand Corporation” atlikto 

ateivių apklausinėjimo tiks
las buvo — nustatyti rasinę 
sovietinių dalinių sudėtį. Si
stemingai apklausinėję 130 bu
vusių sovietinių karių, anke
tos tyrinėtojai priėjo išvadą, 
kad kovos vienetus sudaro 80% 
slavai. Slavų rasei priklauso

(Nukelta į 5-tą psl.)

Anapilio moterų būrelio narei
AfA 

KONSTANCIJAI BUTIENEI
mirus, 

seseriai ELENAI Detroite ir visiems artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą-

Anapilio moterų būrelis

_____________________________________

AfA
ANTANUI NEVERAUSKUI

amžinybėn iškeliavus,
jo žmonai MAGDUTEI, dukrelei VIDUTEI ir kitiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą-

Jurgis ir Petronėlė Ivanauskai

AfA 
STASEI VISKONTIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
jos vyrą ALOYZĄ, sūnų ALOYZĄ, vaikaičius INDRĘ 

ir DARIŲ, visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

J. Arštikaitis v. F. Urbonai

AfA 
MARYTEI MARGIENEI

mirus,
jos vyrui ALFONSUI ir liūdintiems jos šeimos nariams 
reiškiame gilią užuojautą-

P. J. Pakalka

AfA 
JUOZUI VAŠKEVIČIUI

mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai MONIKAI, 
sūnui JUOZUI ir kitiems velionies artimiesiems -

Krikšto sūnus Juozas
Aldona ir Pranas Skrupskai

J ' Juozas Petravičius

Brangiam vyrui ir tėvui
AfA 

JUOZUI VAŠKEVIČIUI
staiga mirus, 

nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškiame jo žmonai 
MONIKAI, sūnui JUOZUI, giminėms Kanadoje ir 
Lietuvoje -

Emilija Zakarževskienė
Būta Laurinavičienė

PADĖKA
Netekę mylimos žmonos, motinos ir sesers

a. a. ONOS PAJARSKIENĖS,
reiškiame gilią padėką: klebonui kun. J. Liaubai, OFM, už li
gonės lankymą namuose ir maldas laidotuvių koplyčioje; kle
bonui kun. J. Liaubai ir kun. K. Kaknevičiui už koncelebruotas 
šv. Mišias ir apeigas kapinėse; p.p. Paulioniams už giesmes 
šv. Mišių metu.

Nuoširdi mūsų padėka karsto nešėjams ir visiems drau
gams bei pažįstamiems, kurie lankėsi koplyčioje, dalyvavo 
pamaldose ir palydėjo įamžino poilsio vietą.

Nuoširdus ačiū už aukas šv. Mišioms, Tautos fondui ir Ka
nados vėžio draugijai; gėles prie karsto bei atsiųstas į namus; 
užuojautas žodžiu, laiškais ir spaudoje; ponioms už iškeptus 
pyragus.

Dėkojame visiems, kurie kuo nors palengvinote mums šį 
netekimo skausmą.

Nuliūdę: vyras, duktė, seserys ir broliai su šeimomis

Canadian SUt 1T1 nuori alS Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPO RALE - 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



PRANEŠIMAS IS VENEZUELOS

Pergalės birželio belaukiant
Lietuvos pavergimo ir sibirinių trėmimų minėjimas Venezueloje - įspūdinga žvakių vigilija

VYTAUTAS A. DAMBRAVA

Vėlyvą 1985 m. birželio 21 
naktį Baltiečių bendruomenė 
Venezueloje minėjo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupacijos, 
o taip pat 1941 m. sibirinių trė
mimų sukaktis.

Jaudinančios pamaldos
Lietuvių iniciatyva buvo 

suorganizuota kone tris valan
das trukusi “Žvakių vigilija”. 
Minėjimo centras — Gvadalu- 
pės Dievo Motinos šventovė, 
esanti sovietų ambasados pa
pėdėje.

Pamaldos šventovėje prasi
dėjo iškilminga procesija. 
Priešakyje buvo nešamos Ve- 
nezuelos ir Baltijos valstybių 
vėliavos, po to sekė kelios de
šimtys tautiniais drabužiais 
pasipuošusio lietuvių ir lat
vių jaunimo. Kiekvienas nešė 
uždegtą graudulinę, kurią puo
šė vėliavų spalvų gobtuvėlis 
su Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos herbu. Mišių atnašautojas 
— vyskupas Miguel Delgado 
Avila, Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenės garbės narys.

Šventovę pripildė ne vien 
lietuviai, latviai, estai, bet ir 
venezueliečiai, vengrai, len
kai, kroatai. Mišių metu trys 
liturginiai himnai buvo sugie
doti ispaniškai, o visos kitos 
Mišių giesmės — lietuviškai.

Aukojimo metu visi buvo gi
liai sujaudinti, kai lietuvių 
ir latvių jaunimo atstovai ne
šė prie altoriaus ne tik litur
ginę Mišių auką — duoną ir vy
ną, bet ir įteikė celebrantui 
dvi knygas, kuriose surašyti 
lietuvių ir latvių tremtiniai, 
išvežti Sibiran. Vyskupas pri
ėmė šią simbolinę nekaltųjų 
kančios auką ir sąrašų knygas 
laikė ant altoriaus.

Pamoksle vyskupas Delgado 
prisiminė narsius ir giliai 
krikščioniškus Baltijos kraštų 
žmones, kuriems laisvė buvo 
išplėšta sovietų ginklo jėga. 
Prisiminęs heroiškuosius ko
votojus už šventas žmogaus 
teises, kurių daugelis ir šian
dien kenčia kalėjimuose, iš
trėmime, psichiatrinėse ligo
ninėse, vyskupas kvietė tikin
čiuosius eucharistine malda 
melsti Visagalį laisvės paverg
toms tautoms.

Po Mišių buvo sukalbėta 
skausmingoji Rožinio dalis, 
išklausyti trėmimus mačiusių 
liudininkų pareiškimai, ku
riuos čia pat filmavo televi
zija. Lietuvių ir latvių giesmės 
paįvairino žvakių vigiliją, ypa
čiai meditacijos momentus. 
Mišių skaitovas — Algiman
tas Dugnas perskaitė trumpą, 

bet įspūdingą tekstą apie Bai
sųjį birželį, drauge primenan
tį ir gėdingąjį Ribbentropo- 
Molotovo slaptą susitarimą, 
įgalinusį Sovietų Sąjungą jėga 
pavergti ir prisijungti sovie- 
tinėn vergų imperijon laisvės 
ir ramaus gyvenimo trokštan
čias Baltijos respublikas.

Prie sovietų ambasados
Vigilijos viršūnė buvo pro

testo eitynės prie sovietų am
basados, plevėsuojant dvide
šimčiai vėliavų, daugiausia 
Lietuvos trispalvių, mirguliuo
jant vigilijos žvakėms švelnia
me vėjo virpesy, o gerai šim
tinei demonstrantų lydint 
aukštai iškeltą penkių metrų 
drobės plakatą: “Baltijos tau
tos reikalauja laisvės!” Eity
nių priekyje plevėsavo Vene
zuelos trispalvė, lydima būrio 
venezueliečių. Į jas įsijungė 
vengrų bendruomenės pirmi
ninkas Hibian Gezą su šeima, 
lenkų bendruomenės pirmi
ninko pareigas einąs inž. Fe
liks Zubr su delegacijos na
riais, kroatų jaunimo vadas 
Hrhetic Josip ir kiti paverg
tų kraštų bendruomenių atsto- 
vaL Atviras žodis

Sustojus priešais sovietų 
ambasadą, žymus Venezuelos 
televizijos darbuotojas ir re
liginių programų vedėjas kun. 
Manuel Diaz tarė protesto žo
dį. Griežtai smerkdamas sovie
tų įvykdytą agresiją prieš Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, bei ma
sinius trėmimus, jis kalbėjo: 
“Katalikų Bendrija laiko svar
bia pareiga smerkti visa, kas 
kėsinasi į žmogaus garbę ir 
jam Dievo duotas pagrindines 
teises. Ji smerkia priespau
dą ir neigimą laisvės”. Kun. 
Diaz apibūdino sovietinį re
žimą kaip “laisvės engėją”, 
apgailestavo, kad destrukty
vus ir kruvinas teroras, siste- 
matiškai neigiantis žmonėms 
jų elementarines teises, Bal
tijos šalyse vis nesiliauja, nors 
jau praėjo per 40 okupacijos 
metų. “Negalime likti kurti kil
niems šių krikščioniškų tautų 
siekimams, privalome veikti 
drauge su jais, padėti atgauti 
prarastą laisvę ir išniekintą 
teisingumą; privalome daryti 
visa, kas tik įmanoma, kad so
vietinis režimas pakeistų sa
vo ligšiolinį neigiamą nusi
statymą žmogaus teisių atžvil
giu .. . Venezueliečiai remia 
teisingas Baltijos tautų aspi
racijas atgauti tautinę bei vals
tybinę nepriklausomybę. Jie 
negali tylėti, kai Sovietų Są
junga pavergia tautas, atimda
ma jos Dievo duotą teisę kurti 
savo gyvenimą laisvėje”.

Kalbėdamas prie pat diplo
matinės Kremliaus atstovybės 
Venezuelos sostinėje Caracas, 
kun. Manuel Diaz pakartojo 
griežtą protestą prieš Balti
jos šalyse tebesitęsiančią oku
paciją ir priespaudą, reikš
damas tvirtą įsitikinimą, jog 
baltiečiai ir sunkiose dabar
ties sąlygose išlaikys savo tau
tinę gyvastį. Turės ateiti die
na, kurią Lietuva, Latvija ir 
Estija triumfuos, atkurdamos 
savo gyvenimą laisvėje.”

Baigus žodį, nakties tyloje 
aidėjo Baltijos tautų himnai. 
Po to visi tylūs ir susikaupę 
grįžo šventovėn tęsti vigilijos, 
kuri baigėsi vidurnaktį.

Spauda ir televizija
“Žvakių vigilijos” dieną trys 

didieji dienraščiai — “El Uni
versal”, “El Mundo” ir “La Re
ligion” plačiai aprašė planuo
jamą minėjimą ir jo reikšmę. 
Sekančią dieną po vigilijos, 
šeštadienį, valstybinis televi
zijos kanalas — “Venezolana 
de Television” žiniose infor
mavo apie baltiečių protestą. 
Sekmadienį “La Religion” pa
skyrė beveik ištisą lapą šiam 
įvykiui aprašyti, įdėdama net 
septynias nuotraukas (tai buvo 
nepaprastai skubiai atliktas 
darbas). Savaitės laikotarpy
je trys televizijos kanalai — 
“Venevision”, “Televisora Na- 
cional” ir “Venezolana de Te
levision” davė reportažus. Bu
vo rodomas ne tik Mišių cele
brantas, asistuojamas vengrų 
kapeliono Jose Groza (mūsų 
kapelionas kun. Perkumas vis 
negaluoja), kunigų seminari
jos diakono, bet ir Lietuvos 
trispalvių “miškas”, tautiniais 
drabužiais pasipuošęs baltie
čių jaunimas su vigilijos žva
kėmis rankose, įteikti išvežtų
jų sąrašai, plakatas “Baltijos 
tautos reikalauja laisvės!”

Po minėjimo įvykį plačiai 
aprašė svarbiausias krašto 
dienraštis “El Universal” Ca- 
simiro Tautgino reportaže. 
Pranešimus apie šį minėjimą 
davė ir kiti dienraščiai. Kon
taktų dėka, per tarptautinę 
žinių tarnybą, “El Universal” 
reportažas pasiekė ir visus 
kitus Pietų Amerikos kraštus 
bei jų spaudą.

Sakoma, moderniais laikais 
įvykio pasisekimas matuoja
mas ne tiek dalyvių skaičiumi, 
kiek spaudos skiltimis ir tele
vizijos minutėmis. Jei taip, 
tai minėjimo iniciatoriai lie
tuviai turi jaustis labai paten
kinti. Didžiausia padėka pri
klauso ketvirtajam televizijos 
kanalui — “Venevision”.

Sovietinės okupacijos ir si

birinių trėmimų sukakčių pro
ga buvo perspausdintas pen
kių puslapių “El Universal” 
straipsnio atspaudas: “Sovie
tinio melo akivaizdoje — teisy
bės istorija”. Plačiai paskleis
ta JAV prezidento Ronald Rea- 
gano Baltiečių laisvės dekla
racija, paskelbta 1985 m. Bal
tiečių dienos proga. Išplatin
tos brošiūrėlės “Lietuva nori 
būti laisva” ir “Latvija”. Dalį 
medžiagos išdalino miesto 
laikraščių kioskai drauge su 
sekmadienio dienraščių lai
domis.

Padėka veikliesiems, 
gėda pasyviesiems

Venezuelos Lietuvių Bend
ruomenė turi daug kam dėkoti: 
visų pirma Aro Mažeikos ir 
Margos Vitols vadovaujamam 
lietuvių ir latvių jaunimui. 
Nuoširdi padėka priklauso 
VLIKo atstovui Henrikui Ga- 
vorskui, kuris net dukart per 
paskutinę savaitę vakare vyko 
iš Maracay į Caracas, supras
damas ir savo dalyvavimu pa
brėždamas renginių reikšmę. 
Padėka visiems dalyviams, 
svečiams ir saviesiems, o ypač 
tiems, kurie, net negaluodami, 
jautė pareigą savo dalyvavi
mu prisiminti bei pagerbti 
tremtinius ir laisvės kovoto
jus.

Padėka priklauso ir lietuvių 
bei latvių bendruomenių gera
širdžiams aukotojams, kurių 
dėka finansiniai reikalai buvo 
lengvai išspręsti. Latviai pa
reiškė didelį norą šias sukak
tis švęsti gausesniu dalyvavi
mu, didesniu iškilmingumu. 
Savo dalyvavimu katalikiškoje 
liturgijoje jie parodė nuošir
džią ekumenišką dvasią.

Paliksime ramybėje tuos, ku
rie tą vakarą turėjo “svarbių 
reikalų” arba, paprastai pa
sakius, nutarė praleisti šią 
progą, per daug dėl to nesijau
dindami. Gražus jaunimo daly
vavimas, spaudos ir televizi
jos reakcija turėjo juos sugė
dinti. Yra tokių, net ir veikė
jų, kuriems prarasta tėvynė, 
atrodo, yra tiktai tolimas kraš
tas, kuris jų širdžių stygų jau 
nebeužgauna. Nejaugi jie už
miršo Basanavičiaus “Aušrą”, 
Kudirkos “Varpą” ir Maironio 
“Pavasario balsus”? Lietuvai 
šiandien reikalingas kiekvie
nas tautietis! Kiekvienas!

Garbė ir padėka betgi kiek
vienam, kuris savo maža auka 
įsijungė į didįjį tautos skaus
mą, prisimindamas tragiškus 
1940 ir 1941 m. birželio įvykius. 
Maldomis ir tautine protesto 
manifestacija atnaujinome 
rezistencinį ryžtą dirbti, ne
pailsti ir gyventi tikėjimu, kad, 
nežiūrint raudonojo siaubo ir 
dabartinių vėtrų, Lietuva su
silauks PERGALĖS BIRŽE
LIO, kuriame tautos kančios ir 
mūsų pasišventėlių darbas 
bus įprasmintas.

Šis plakatas buvo nešiojamas Kanados sostinės Otavos gatvėmis, kai ten vyko žmogaus teisių — Helsinkio akto 
peržiūros konferencija, kurioje daugiausia priekaištų iš vakariečių susilaukė Sovietų Sąjunga

kaliniai naša
Ištraukos iš laiškų, paskelbtų “LKB kronikos” 66 numeryje

Iš kun. Alfonso Svarinsko 
laiškų

“... Šiandien antras sekma
dienis didžiosios gavėnios. 
Išvakarės mums, lietuviams, 
taip brangios šventės — šv. 
Kazimiero.

Ankstyvas rytas, pasimel
džiau ir dabar noriu Jums pa
rašyti. Bendrai, aš kol kas lai
kausi gerai ir fiziškai, ir dva
siškai, dar gi ne pagal metus 
— 60 metų. Tvirtai tikėkime, 
kad Dievas mums padės. Norė
tųsi daug papasakoti, bet po
pierius šito neleidžia (nepra
leidžia kalėjimo cenzoriai, — 
red. past.).

Reikia dėti visas pastangas, 
kad susitiktume danguje. Že
mėje juk viskas greit prabėga. 
Visą savaitę sirgau gripu, nė
jau į darbą. Dabar dar kosčiu, 
bet viltis, kad pavasaris ir sau
lė pagydys.

Per didžiąją gavėnią sten
giuosi susikaupti. Daugiau 
meldžiuosi, darau nors ir ma
žas savanoriškas aukas, ir visa 
tai už pasisekimą rekolekcijų, 
kad visi dvasiškai užaugtume, 
dvasiškai atgimtume sutikda
mi šv. Velykas. Tiktai dvasio
je girdėsiu linksmą Velykų 
Aleliuja, bet mano širdyje ne
bus liūdesio ir nusiminimo. 
Priešingai, aš žinau, kad 
vykdau Jo valią, o tai man yra 
svarbiausia.

Sveikinu su šv. Velykom vi
sus visus ir tas vietas, kuriose 
daugiau ar mažiau dirbau. 
Daug dvasinio džiaugsmo, tai
kos tarpusavyje ir su Dievu 
linkiu visiems visiems.

Meldžiuosi už visus ir Tė
vynę.” 
1985. III.3

Telegrama kun. A. Svarins
kui į lagerį 60-ties metų sukak
ties proga: “Sekmadienis, Vi
duklėje šaltukas — 14. Saulu
tė skaisčiai švietė. Žmonių 

pilna bažnyčia. Visų nuotaika 
puiki. Visi susikaupę su gaspa- 
doriu (klebonu, — red. past.) 
priešakyje meldėmės į Aukš
čiausiąjį ir sveikinom Tave, 
dvasios Tėve, su garbingu 60- 
ju gimtadieniu. Dar kartą vi
si, visi geros valios žmonės 
su išsiilgimu Tave sveikina ir 
daugybę kartų bučiuoja, linkė
dami Dievo palaimos ir gau
sios Marijos globos!

Tavo sesuo Janina ir krikšto 
sūnus Vytautas.”

Pastaba: šią sveikinimo te
legramą kun. A. Svarinskas 
gavo.

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, Jafa, Tel-Avivas, Betanija, 
Jerichas, Mirties jūra, Jordano upė.

TOURS
1985

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

Tokijo, Singapūras, Hong Kongas, Honolulu
- - ------------------------ ..................................... ■ ---------- - - ■ 1/1.'________________

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

aba GIDEON TRAVEL AGENCY
60 St.Clair Ave. East, Toronto, Ont. M4T 1N5 

Tel. (416) 923-7337

Kun. Alfonsui Svarinskui
Audros išlaužo tik šakas ir 

išverčia sutręšusius medžius, 
o ąžuolai lieka stovėti. Nors 
žaizdoti, nors supleišėjusia 
žieve, bet užsigrūdinę, atlai
kę viesulus ir vėtras. Jums, 
didžiai gerbiamas kun. Alfon
sai, dar tik 60, todėl tautiečių 
vardu linkime sulaukti 100 me
tų jubiliejų ir tikime, kad mū
sų širdyse Jums visada bus 
vietos:
Kelių didžiųjų kryžkelės išskyrė. 
Ką laimini dabar sava ranka? 
Bet ar ilgai dar būsi už kalnų ir 

girių
(Nukelta į 9-tą psl.)

ANTANAS MACEINA

Vargšai ir jų laisvinimas
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Tačiau revoliucija yra negalima be prievartos ir be 
ginklo. Kalbėti apie revoliuciją, išskiriant kovą ginklu 
rankoje, yra beprasmė analogija. Kova be ginklo (de
monstracijos, delegacijos, kalbos, spauda ir t.t.) yra ne 
revoliucija, o tik valdančiųjų spaudimas vykdyti refor
mai toje ar kitoje srityje. Revoliucija tikra prasme vi
sados buvo ir bus ginkluota, todėl kruvina — arba pačiu 
jos vykdymo metu, arba vėliau, naikinant revoliucijos 
priešininkus.

Ir štai čia išlaisvinimo teologija atsiduria didžiu
lės sunkenybės akivaizdoje: kaip prievartą ginklu pa
versti teologine kategorija? Jei revoliucija, kaip kon
kretus laisvinimo būdas, yra teologinė kategorija, tai 
tuo pačiu ir prievarta ginklu darosi teologinė kate
gorija. Betgi ar Kristus nėra pasakęs: “Jei kas nori su 
tavimi bylinėtis ir pasisavinti tavo švarką, atiduok 
jam ir apsiaustą” (Mt 5,40)? P. Amerikos vargšai ir yra 
tasai bylą pralaimėjęs ir ‘švarko’ netekęs visuomenės 
sluoksnis. Tačiau išlaisvinimo teologija anaiptol ne
skatina šio sluoksnio atiduoti dar ir “apsiaustą”. Prie
šingai, ji organizuoja jį kovai už netektą ‘švarką’. Tik 
kaip pagrįsti šią kovą bibliškai, kad ji virstų teologine 
tema, peržengdama grynai sociologinę plotmę?

L. Boffas mėgina gręžtis į istorinį Jėzų iš Naza
reto, kuris juk visų pirma kreipęsis į vargšus ir žiūrė
jęs į juos kaip į pirmuosius Dievo Karalystės naudoto
jus (Nutzniesser — irgi terminas iš ekonomijos, Mc.).57 
Deja, pastanga tik analoginė, nes juk ir pats L. Boffas 
žino, kad Kristaus santykis su vargšais anaiptol nebu
vo jų organizavimas revoliucijai. Atvirkščiai, Kristus 
ir pats nesigynė nuo užpuolikų Alyvų kalne, papeikė 
prievartą ginklu, tardamas ją panaudojusiam savo 
mokiniui: “Visi, kurie giebiasi kalavijo, žus nuo kala
vijo” (Mt 26,52). Kur tad tasai biblijinis pagrindas prie
vartai ginklu pateisinti?

Šioje vietoje patys išlaisvinimo teologai prisipa
žįsta, kad jiems “didžiausias sunkumas buvo patei
sinti naudojimą prievartos ginklu kaip išlaisvinimo 
būdą”.58 Jiems atrodę, kad prievarta ginklu esanti “vis 
dėlto ne pagal Evangeliją” (t.p.). Tačiau popiežiaus 

Pauliaus VI enciklikoje “Populoruma progressio” jie 
radę posakį, kad “nevalia piktnaudžioti žmonių kantry
bės” ir iš to padarę išvadą, jog piktnaudžiojimas pa
teisinąs ryžtą griebtis ginklo.

“Kita sunkenybė, — kalba toliau U. M. Oliu, — buvo 
ta, kaip suderinti klasių kovą su krikščioniškąja mei
le. Čia mes priėjome išvadą, kad galima ir reikia prie
šą mylėti, jį palaužiant, kad jis atsiverstų” (op. cit. p. 
444). Išvada kazuistinė ir beveik piktažodžiaujanti, nes 
ji primena tokią pat kadaise buvusios ispanų inkvizi
cijos išvadą: palaužti kūną, kad būtų išgelbėta siela. 
Išlaisvinimo teologai lyg ir giriasi, esą jie “turėję 
atsipalaiduoti nuo puristinės gyvensenos ir išmokti su
sitepti rankas” (t.p.). Posakis būdingas, sykiu betgi ir 
pavojingas, nes jis teisina nuodėmę krikščioniškosios 
meilės vardan. Juk “susitepti rankas” reiškia nusidėti; 
atsipalaiduoti nuo “puristinės gyvensenos” (purus — 
švarus) reiškia tapti nešvariam dorine prasme. Be 
abejonės, kovos metu atsitinka visokiausių ‘nešvary- 
bių’. Tačiau niekad nuodėmė nevirsta dorybe, net ir kil
niausio tikslo siekiant, pvz. vargšų išlaisvinimo. Patei
sindama prievartą ginklu teologiškai, išlaisvinimo 
teologija žengia į kelią, kurio Evangelija nežino ir net 
aiškiai neigia: “Linkėkite gero persekiotojams, linkėki
te, o ne keikite” (Rom 12,14).

Savo metu St. Šalkauskis yra kalbėjęs, kad jei pir
maisiais amžiais persekiojami krikščionys būtų kėlę re
voliuciją prieš savo persekiotojus, jie būtų netekę šven
tumo. Todėl P. Amerikos kritusių partizanų (pvz. Camil- 
lo Torres) religinis kultas vadinamų “liaudies bendri
jų” sueigose kaip tik ir pateisina Tikėjimo kongregaci
jos priekaištą šioms sueigoms: jose Eucharistija yra 
“paverčiama klasių kovos šventimu”, kuris reiškia 
“krikščioniškosios Evangelijos iškraipą” (IX, 1). Paver
tus išganymą sociologine kategorija, brendama į pel
kes, iš kurių vargu ar būtų galima išklampoti.

Revoliucija kaip vargšų laisvinimo būdas dar la
biau suartina išlaisvinimo teologiją su marksizmu. Iš
laisvinimo teologija yra perėmusi marksistų teiginį, 
esą vargšai arba proletariatas ir revoliucija, yra tarp 
savęs susiję “tiek savo logika, tiek ir jausmu” (G. Ple- 
chanov). Būdamas “žemiausiasis dabartinės visuome
nės sluoksnis”, proletariatas, anot K. Markso, “negali 
kitaip atsitiesti, kaip tik išsprogdindamas antstatą visų 
tų sluoksnių, kurie sudaro oficialią visuomenę”.59 
Todėl Marksas ir skelbia, kad “revoliucija yra stumia
moji istorijos jėga” (op. cit. p. 368). Visuomenės analizė, 

kurios būdų bei priemonių išlaisvinimo teologija, kaip 
pati prisipažįsta, yra pasiėmusi iš marksizmo (plg. L. 
Boff, Kirche, p. 43, 240), yra tad daugiau, negu tik so
ciologija: tai istorijos filosofija, o mūsų atveju ir istori
jos teologija. Tai išlaisvinimo teologijos pastanga 
“krikščionybės reikalavimus jungti su revoliucine kova” 
(U. M. Oliu, op. cit. p. 441). Markso nureligintas istorijos 
vyksmas išlaisvinimo teologijoje įgyja sakralinio pobū
džio.

Tai bendra visos išlaisvinimo teologijos linkmė. 
“Švęsti didvyrio ar kankinio atminimą, — sako U. M. 
Oliu, — reiškia švęsti Dievo apsireiškimą revoliucijo
je... Didvyrio prisiminimas sudabartina Viešpaties 
išlaisvinamąjį žygį revoliucijos pavidalu” (op. cit. p. 445). 
Kaip Dievas išlaisvino žydus iš Egipto vergijos, taip jis 
išlaisvins ir dabarties vargšus, kurie “šaukiasi teisybės 
ir kaltina struktūrinę socialinę neteisybę (p. 46)... Gi 
akivaizdoje neteisybės, išeinančios aikštėn vargo pa
vidalu, Dievas piktinasi, jaučiasi esąs gundomas (her- 
ausgefordert) ir nusprendžia įsikišti. Jėzus šį Dievo 
įsikišimą paverčia istorija. Dievas ateina ir atstato 
teisingumą prispaustiesiems” (L. Boff, op cit. p. 46, 54). 
Biblijinis revoliucijos teologijos pagrindas — iššūkis 
esąs “Magnificat” eilutė: “Jis nuvertė nuo sosto galiūnus 
ir išaukštino pažemintuosius — deposuit de sede po- 
tentes et exaltavit humiles” (Lk 1, 52) — ne todėl, “kad 
jie, kaip sako Boffas, būtų ypatingai pamaldūs ar geri, 
bet vien tik todėl, kad jie yra priespaudos aukos” (op. 
cit. 54). Eschatologinis Apreiškimo metas “sunaikinti 
tuos, kurie niokoja žemę” (Apr. 11, 18) išlaisvinimo 
teologijoje virsta istoriniu laiku, o apokaliptinis Vieš
paties pyktis (“ira tua”, Apr. 11, 18) — revoliuciniu per
versmu.

Revoliucijos teologijoje, gal labiau negu kur kitur, 
išnyra išganymo istorijos tapatybė su pasaulio istorija. 
Užtat Tikėjimo kongregacijos instrukcija ir prikiša iš
laisvinimo teologijai: “Ši tapatybė prieštarauja Baž
nyčios tikėjimui, kaip tai yra priminęs ir Vatikano II 
susirinkimas” (IX, 3), tardamas: ‘Žemiškąją pažangą 
turime rūpestingai skirti nuo Kristaus karalystės au
gimo’ (“Gaudium et spės”, nr. 39).

Išganymo istorijos tapatinimas su pasaulio istorija 
suka Bažnyčią tokiu keliu, kuris mums primena religi
nių utopijų skelbėjus (pvz. Joachim de Fiore XII š.), 
kuriuo betgi išlaisvinimo teologai vis dėlto mėgina 
žengti, organizuodami tam tikrą visiškai konkrečią 
bažnytinio gyvenimo bei veikimo formą, vad. “Iglesia 

popular” arba “liaudies Bažnyčią”. Jos problematika 
dar labiau pagilina bei nušviečia išlaisvinimo teolo
gijos dvasią ir jos siekius.
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® PAVERGI OJE TEVYfflE O LIETUVIAI PASAULYJE
DEGTINĖ IR GIRA

Jūra Baužytė “Tiesos” 114 nr. 
prisimena šaunias panevėžietės 
Gerūtos ir kėdainiečio Algio 
Šakėnų vestuves, nes jos buvo 
kitokios nei daugelis vestuvių. 
Kai atėjo vaišių metas, kvies
tieji pamatė ilgą baltai deng
tą stalą. Ant vienos pusės sto
vėjo buteliai gėrimų, ant kitos 
— tik giros ąsočiai. Prie jų su
sėdo jaunieji su palyda. Dau
gelis pasirinko įprastą vaišių 
stalo dalį. Po įvadinių piršlio 
ir svočios kalbų prasidėjo ne
užplanuotas, nenumatytas lenk
tyniavimas: kurios stalo dalies 
atstovas šmaikštesnį žodį tars, 
vikriau polką sutryps, sma
gesnę dainą užtrauks. Laimėjo 
tie, kurie sėdėjo prie giros 
ąsočių. J. Baužytė džiaugdamasi 
pasakoja: “Buvusieji vestuvėse 
susimąstė apie tai, kad mūsų 
nuotaika priklauso ne tiek nuo 
to, kiek suvalgysime ar išger
sime, o nuo sugebėjimo sureng
ti šventę ar joje dalyvauti taip, 
kad visam gyvenimui jaunave
džių atmintyje išliktų alko
holio nesudrumstas momento 
iškilmingumas, nepaprastumas. 
Gražu, kad vienur kitur gims
ta tradicijos svarbios datos die
nas pažymėti be svaigalų. Juo 
labiau neturėtų kilti klausimas 
gerti ar negerti, siūlyti ar rei
kalauti svaigalų, kai kalbama 
apie atlyginimą už darbą, pa
slaugą.”

ĮSTEIGĖ KOMISIJĄ
Kompartijos vado M. Gorba

čiovo paskelbta kova su girta
vimu jau pasiekė ir okupuotą 
Lietuvą. Vilniuje buvo sudary
ta speciali tos kovos komisija, 
veiksianti prie ministerių tary
bos. Pirmininku paskirtas tei
sės mokslų dr. P. Kūris, vadina
mas teisingumo ministerių. Pir
majame komisijos posėdyje iš
klausyti įvairių pareigūnų pra
nešimai apie priemones, kurių 
teks imtis girtavimui ir alko
holizmui įveikti. Pranešimus pa
darė: vidaus reikalų “ministe- 
rio” pavaduotojas V. Žemgulys, 
prekybos “ministerio” pavaduo
toja N. Paliulienė, Lietuvos 
kooperatyvų sąjungos valdybos 
pirm. V. Ramanauskas, sveika
tos apsaugos “ministeris” J. Plat- 
ūkis, valstybinio plano pirmi
ninko pavaduotojas V. Salygi- 
nas. Steigiamos miestų ir rajo
nų kovos su girtavimu komisi
jos. Jų veiklą prižiūrės ir nuro
dymus parūpins centrinė komi
sija Vilniuje.

“BĖK, BĖK, ŽIRGELI ..
Taip pavadinta šventė birže

lio 23 d. įvyko Anykščiuose. Vei
kė senovinių kinkinių paroda, 
arklių kaustymo meną rodė iš 
visos Lietuvos susirinkę nagin
gi kalviai. Šventės dalyvių taip
gi laukė mugė, kurioje, kaip ir 
prieš šimtą metų, tiesiog iš ve
žimų savo medinius dirbinius 
pardavinėjo liaudies meistrai, 
pyragais vaišino kaimo kepėjai. 
Muzikantai atliko dainas, ku
riose reiškiama pagarba eiklia
jam žirgui — visų darbų pagalbi
ninkui. Šventės metu buvo su
rengtos parodomosios jojimo 
varžybos. Kas norėjo, galėjo pa
sivažinėti senovinėmis karieto
mis ar paprastomis kaimiškomis 
bričkomis.

AUDRA
Travel

Kviečia keliauti kartu!!!
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ATLEIDO IŠ PAREIGŲ
Birželio 19 d. “Tiesoje” rašo

ma apie Kuršėnų 45-tosios vidu
rinės profesinės technikos mo
kyklos gamybinio mokymo 
meistro A. Urbelio nepedagogiš
ką elgesį. Ši istorija buvo iškel
ta jau š. m. balandžio 17 d. lai
doje. Tas meistras vieno moki
nio tėvams pasiuntė klaidingą 
telegramą apie jų sūnaus mir
tį. Tai buvo “piktas pokštas”. 
Mokyklos pedagogai dabar griež
tai pasmerkė A. Urbelio netinka
mą elgesį. Jis atleistas iš eina
mų pareigų. Mokykla už gamybi
nio mokymo meistro netinkamą 
elgesį atsiprašė moksleivio V. 
Petniūno tėvus.

UŽMIRŠO VAIKUČIUS
“Tiesos” redakcija 147 nr. pa

skelbė iš Kaišiadorių rojono gau
tą A. Jasaitienės skundą: “Atėjo 
vasara. Vaikams daug malonu
mų, bet mums, tėvams, daug rū
pesčių dėl vasariškos avalynės 
mažyliams. Kur dingo sandaliu- 
kai, basutės? Mažesnio dydžio 
— 14, 15 dar galima rasti ir Žiež
marių parduotuvėje, o 18, 17 
nerasi nė su žiburiu. Vaikui šio 
apavo ieškau Kaišiadoryse, 
Elektrėnuose, bet ir ten negau
nu. Birželio 4 d. nuvykau į Kau
ną. Laisvės alėjoje vaikiškos 
avalynės parduotuvėje, kur anks
čiau lentynos lūždavo nuo sanda- 
liukų, basučių, dabar tuščia. 
Pasieniuose išdėstyti kambari
niai bateliai ir keletas porų žie
minės avalynės. Peršasi išvada, 
kad prekybininkai ir avalynės 
gamintojai šią vasarą užmiršo 
mūsų vaikučius”.

SKRAIDYMO APARATAI
Birželio 29-30 d. d. Netonyse 

prie Kauno įvyko pirmoji kon
kursinė lengvų skraidymo apa
ratų apžiūra. Ją suorganizavo 
Lietuvos skraidyklių sporto fe
deracija ir Kauno skraidyklių 
sporto klubas. Apžiūrai buvo pa
teikta 19 skraidymo aparatų — 
lėktuvų, malūnsparnių, skrai
dyklių, ant vandens nusilei
džiantis lėktuvėlis, motorinis 
sklandytuvas ir net plasnoklis. 
Geriausiu buvo pi ipažintas vil
niečių K. Baltrėčio, J. Jakavi- 
čiaus, N. Babenkosir ir R. Šiekš- 
telės lėktuvas “Laumžirgis”. Vi
siška priešingybė “Laumžirgiui” 
buvo vilniečio R. Aleksiejaus 
dvisparnis lėktuvėlis, laimėjęs 
prizą už konstrukcijos papras
tumą. Jis buvo padarytas per tris 
mėnesius iš kelių gabalų fane
ros, atraižos audeklo ir aliumi
nio vamzdelių, bet juo R. Alek
siejus skraido pavydėtinai mik
liai. Antroje lėktuvų klasėje ge
riausiu buvo pripažintas “an
ties” tipo aparatas, kurį sukūrė 
kaunietis G. Končius. Vieningo 
žiūrovų bei vertintojų dėmesio 
susilaukė prieniškio J. Valūno 
malūnsparnis. Kitą malūnspar
nį buvo pasigaminęs Tauragėje 
gyvenantis E. Žilius. Dauguma 
apžiūros dalyvių su aviacija nie
kada nebuvo susiję. Jie patys iš
moko lengvus skraidymo apara
tus projektuoti, juos pasigamin
ti ir netgi jais skraidyti. A. Ku
činskas iš Birštono su savo gamy
bos “Kėkštu” ore jau yra išbu
vęs 400 valandų. Turinčių dide
lę skraidymo patirtį yra ir dau
giau. V. Kst.

Grįžta
Rugpjūčio 28 
Rugsėjo 11 ar 17 
Spalio 20 
Sausio 5

Toronto Maironio mokyklos vyresniųjų skyrių mokiniai su palydovais “Tėviškės žiburių” spaustuvėje. Dešinėje 
(kraštinis) — spaustuvės vedėjas VYTAUTAS BALČIŪNAS Nuotr. G. Bijūnienės

London, Ontario
ŠAUNIOS VESTUVĖS. Š. m. lie

pos 6 d. Londone sumainė žiedus 
Kristina-Gražina Petrauskaitė 
su Dovydu-Juozu A. Brewer. Ypač 
iškilmingos buvo juhgtuvių apei
gos didžiausioje Londono katali
kų šventovėje — Šv. Petro kated
roje. Susidomėjimu ir maloniu 
žvilgsniu sušvito susirinkusiųjų 
veidai, kai vargonams grojant tau
tinę Sadutę šventovėn įžengė 
jaunieji ir jų palyda.

Jungtuvių apeigas atliko ir šv. 
Mišias atnašavo Šiluvos Marijos 
parapijos klebonas kun. I. Mika
lauskas, OFM. Šv. Rašto ištraukas 
skaitė jaunojo motina ir jauno
sios tėvas. Mišių aukas nešė jau
nosios dėdė Vytautas R. Petraus
kas ir jos teta Regina Narakaitė- 
Gudelienė.

Prieš jungtuvių apeigas giedo
jo “Pašvaistės” choras, o per jung
tuves — solistė Irena Černienė. 
Vargonais jai akompanavo švento
vės vargonininkas Wickett, jau
niesiems ir jų palydai išeinant 
pagrojęs Blezdingėlę.

Kodėl kanadiečių, o ne lietuvių 
šventovėje? Šiluvos Marijos šven
tovė jokiu būdu nebūtų sutalpinusi 
visų dalyvių. Ir erdvioji katedra 
buvo beveik užpildyta.

Vestuvinės vaišės įvyko Ivanhoe 
salėje. Jaunieji tėvų buvo sutikti 
su duona, druska ir vynu, o šie “iš- 
sipirkdami” mėtė susirinkusiems 
saldainius. Pakeltos šampano tau
rės ir sugiedota jauniesiems “Il
giausių metų”. Pagrindinį stalą 
puošė du aukšti šakočiai (raguo
liai), centrinis vestuvinis pyragas 
ir kitos puošmenos.

Pirmoji pamergė Evelina-Rūta 
Petrauskaitė abiem kalbom supa
žindino su garbės stalu, o jauno
sios tėvas pasakė turiningą kalbą, 
kviesdamas jaunupsjųs greta 
prancūzų ir anglų dvasinio paliki
mo nepamiršti ir lietuviškojo.

Jaunojo dėdė Trevor Brooks 
savo žodyje kreipėsi į jaunąją lie
tuviškai: “Aš kviečiu Tave į mūsų 
šeimą”. Jaunojo draugas ir pirmas 
pabrolys Edvardas Remeikis svei
kino jaunuosius, linkėdamas jiems 
laimės. “Pašvaistės” choras, va
dovaujamas Ritos Vilienės, pa
dainavo tris dainas, o sol. Irena 
Černienė — vieną. Paskutinis kal
bėtojas buvo pats jaunavedys. Jis 
padėkojo savo motinai, jaunosios 
tėvams, pranešėjai E. R. Petraus
kaitei ir visiems susirinkusiems.

Jaunioji gerai kalba lietuviškai 
ir aktyviai dalyvavo lietuviškoje 
veikloje. Ji londoniškiams yra la
bai gerai žinoma, kaip ir visa jos 
tėvų šeima. Jaunasis yra mandagus 
ir labai malonus žmogus, besi
stengiąs visiems padėti. Vaišėse 
dalyvavo 270 svečių iš Kanados 
ir JAV. Iš Vašingtono, D.C., atvyko 
Kazys Škirpa (buv. diplomato pik. 
Škirpos sūnus) su žmona Kristina 
(Tyliūte) ir dukra Viktorija.

Brangioje šeimos šventėje ak
tyviai dalyvavo ir jaunosios mo
čiutė, 80 m. amžiaus, Adelė Pet
rauskienė, nuoširdžiai talkinusi 
ir šios šventės ruošos darbuose. 
Jauniesiems linkėtina darnių ir 
šviesių gyvenimo dienų!

IŠVYKSTA ŠVEICARIJON. Dr 
Kęstutis Vilis, Vakarų Ontario 
universiteto fiziologijos profe
sorius, universiteto yra siunčia
mas į Ziurichą susipažinti su Švei
carijos pasiektais tos medicinos 
srities laimėjimais. Vyksta kar
tu su visa šeima. Numato aplan
kyti ir eilę kitų Europos kraštų. 
Žada grįžti tik 1986 m. rudenį.

IKI PASIMATYMO, RITA! “Pa
švaistės” choras birželio 23 d. su
važiavo į gamtos grožiu pirmau
jančią Zabulionių sodybą spręsti 
klausimo: kaip “Pašvaistės” na
riai galės visus metus išgyventi 
be Ritos?! Ji vieneriems metams 
su šeima išvyksta Europon. Tai 
ir buvo šio suvažiavimo pagrin
dinis tikslas: padėkoti chorve
dei Ritai Vilienei už jos nuošir
dų darbą, stengiantis dar aukš
čiau pakelti “Pašvaistės” meninį 
lygį, palinkėti jai laimingos ke
lionės ir malonių atostogų, o svar
biausia — nepamiršti po metų vėl 
į Londoną sugrįžti pas savo “auklė
tinius”. Kad to prašymo nepamirš
tų, įteikė jai gražią dovaną.

PAGERBTAS GM PAREIGŪNAS. 
Stasys Keras prieš 34 metus pra
dėjo dirbti Londone esančiame 
“General Motors” fabrike kaip eili
nis darbininkas. Jis pasižymėjo 
ne tik kaip sąžiningas, bet ir kaip 
labai sumanus darbininkas. Jis 
dažnai įteikdavo įvairius projek
tus, kaip lengviau ir tobuliau šį 
bei tą pagaminti, kaip sumažinti 

gamybos išlaidas ir t.t. Daugelis 
jo sugestijų buvo priimtos ir už 
jas paskirtos premijos. Po to se
kė ir jo paaukštinimai, kol paga
liau jis pasiekė trečią laiptą nuo 
viršaus. Paskutinės jo pareigos — 
vyriausias gamybos sistemų virši
ninkas.

Šiemet jam išeinant į pensiją, 
buvo suruoštos gražios išleistuvės 
ir įteiktos gausios dovanos, kurių 
tarpe buvo ir viena ypatinga: už 
sąžiningą pareigų ėjimą ir pasižy
mėjimą darbe suteiktas garbės 
daktaro laipsnis (PLD/MMS) su vi
somis su tuo surištomis teisėmis 
ir privilegijomis. “MMS” reiškia 
medžiagų apvaldymo-koordinavi- 
mo mokslą (Materials Management 
Sciences). Šis daktaratas nepri
lygsta panašiam universiteto laips
niui, nes jis yra pripažįstamas 
tik firmos ribose, tačiau skaity
tojas neturėtų pagalvoti, kad tai 
yra tik darbininkų bendradarbiui 
iškrėstas pokštas. Anaiptol — ne. 
Tai tikras dokumentas, pasirašy
tas paties šio skyriaus vicepirmi
ninko.

Daugelis tautiečių, užėmusių 
aukštas vietas, pamiršta, kad yra 
lietuvių bedarbių arba turinčių 
mažų atlyginimų darbus. Keras 
niekada to nepamiršo ir visada 
labai nuoširdžiai kiekvienam 
lietuviui stengėsi padėti. D. E.

Welland, Ontario
NORS MAŽA SKAIČIUMI lie

tuvių bendruomenė, bet yra gyva 
nuo 1948 m. Veikia pagal turimas 
sąlygas ir jungia visus į vieną lie
tuvišką šeimą. Šiuo metu liet, 
bendruomenei ir klubui “Lituani- 
ca” vadovauja pirm. P. Šidlaus
kas, su valdybų nariais. P.p. Šid
lauskų sodyboje, prie 3 kelio Vin- 
ger, ruošiamos gegužinės ir susi
rinkimai. ;

Š. m. birželio 30 d. įvyko Niaga
ros pusiasalio P. Lukšio šaulių 
kuopos gegužinė, sulaukusi svečių 
net iš Toronto, Hamiltono ir ki
tų apylinkių. Dalyvavo per 70 as
menų, jų tarpe buvo kun. Juv. Liau- 
ba ir dabartinis klebonas K. But
kus. Padėką dalyviams išreiškė 
kuopos pirm. A. Šetikas, žodį tarė 
St. Jokūbaitis ir P. Šidlauskas.

Š. m. liepos 7 d. įvyko Lietuvių 
medžiotojų-meškeriotojų klubo 
“Lithuanica” prizinis žuvavimas 
kanale, tarp Wellando ir Port Col- 
borne, kuriam vadovavo valdybos 
narys Br. Luomonas. Varžėsi 17 
meškeriotojų. Už pirmą ir dau
giausia sugautų žuvų prizus lai
mėjo Br. Simonaitis ir už didžiau
sią žuvį P. Šidlauskas. Pasibai
gus varžyboms ir visiems išsi
skirsčius, tos pat dienos vakare 
staigiai mirė Br. Luomonas — nuo
širdus lietuvis, klubo v-bos na
rys per 20 metų. Palaidotas lie
tuvių kapinėse Mississaugoje. B.S.

PAGERBDAMI a.a. BR. LUOMO- 
NĄ bei reikšdami užuojautą šei
mai, giminėms ir artimiesiems pa
aukojo Tautos fondui $100: p.p. 
Baliukai; $10: P. V. Šidlauskai, A. 
Šileikis, M. Urpšys, A. A. Zinai- 
čiai; $5: Br. Jackevičius, A. E. Stan
kevičiai. Aukotojams nuoširdus 
ačiū.

KLB WELLANDO APYLINKĖS 
VALDYBA liepos 28 d. ruošia tra
dicinę Oninių gegužinę; rugpjūčio

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs miosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 22 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 5%
santaupas..........................6'/4%
kasdienines palūkanas
už santaupas.................... 53/«%
term, indėlius 1 m.............. 9'/<%
term, indėlius 3 m.............  10%
reg. pensijų fondo............ 73/«%
90 dienų indėlius............. 874%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............... 974% 

11 d., 1.30 v.p.p. įvyks “Lithuanica” 
klubo visuotinis narių susirinki
mas, gegužinė ir vaišės. Viskas 
vyks p.p. Šidlauskų sodyboje. 
Wellando apylinkės valdyba malo
niai kviečia Niagaros pusiasalio 
ir tolimesnių vietovių tautiečius 
dalyvauti Oninių gegužinėje. Visų 
lauksime.

KLB Wellando apylinkės
valdyba

Vancouver, B. C.
JONINIŲ LAUŽAS. Š. m. birže

lio 22 d. Medžiotojų ir meškerioto
jų klubas “Bebras” Jono ir Leonar
dos Macijauskų sodyboj suruošė 
tradicinį Joninių laužą. Oras pa
sitaikė gražiausias. Susirinku
sieji vaikštinėjo sodely, kai kurie 
domėjos šeimininko bičių aviliais, 
kiti maloniai šnekučiavo susisėdę 
lauke prie stalų. Matėsi svečių iš 
Toronto ir net draugų iš Anglijos. 
Saulutei pasislėpus už kalnų, šei
mininkės aprūpino susirinkusius 
skania vakariene.

Prietemom globiant žemę, visi 
susirinko prie šeimininko sukur
to laužo. Liepsnoms veržiantis į 
viršų, pasigirdo linksma sutarti
nė. Klubo pirm. Vincas Skabeikis 
pasveikino visus susirinkusius 
Jonus ir Petrus. Jis pabrėžė, kad 
Joninių laužas Macijauskų sody
boj yra rengiamas jau 17 metų. 
Šeimininkui J. Macijauskui su
giedota “Ilgiausių metų”. Pirmi
ninkas taip pat paskaitė iš tau
tosakos apie Lietuvoje kuriamus 
Joninių laužus ir jų senus papro
čius.

Klubo narė Aldona Goransonie- 
nė, pagerbdama šeimininkus, ku
rie neseniai atšventė savo 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktu
ves, jaunavedžius Ireną ir Stan
ley Roger’s, pašoko “Hawaiian 
Wedding Song”. Po to visi suju
dėjo jieškoti paslėpto užburto 
paparčio žiedo, kuris pražysta 
Joninių naktį. Jį atrado I. Maci- 
jauskaitė-Roger, kuri kaip premi
ją gavo šampano bonką.

Suėjus visiems į vidų, prasidė
jo loterija. Laimikiai buvo suau
koti daugiausia klubo narių, o jų 
buvo sunešta nemažai. Laimėto
jams jie suteikė daug džiaugsmo.

Po to A. Goransonienė pašoko 
dar keletą havajiškų šokių: apie 
žuvininkus ir jų žuvavimą, berne
lio viliojimą ir kvapių gėlių žydė
jimą. Šeimininkė L. Macijauskie
nė paskaitė linksmą eilėraštį, ku
ris sukėlė daugjuoko.

Visi linksmai atšventė tradicinį 
Joninių laužą, prisimindami gim
tojo krašto Joninių naktį, kai Šv. 
Jono vabaliukai švietė miške ke
lią, jieškant užburto paparčio žie
do. Kor.

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

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.

JA Valstybės
JAV lietuvių fondo stipendijų 

komisija šiemet gavo dvigubai 
daugiau prašymų — net iš 53 stu
dentų, o lėšų turėta $36.000. Rei
kalą komplikavo lituanistikos 
katedra Ilinojaus universitete. 
Vien tik jos studentams teko 
$14.350, Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviams — $7.000. Pastarie
siems teko pagrindinis skirsty
tojų dėmesys. Buvo atsižvelgta ir 
į prašytojų pažangumą moksle.

A. a. Alicija Rūgytė po trum
pos, bet sunkios ligos mirė birže
lio 20 d. Čikagoje. Velionė gimė 
1902 m. gruodžio 5 d. Švėkšno
je. Ji baigė Kauno mergaičių mo
kytojų seminariją ir Vytauto D. 
teologijos fakultetą, kuriame 
studijavo istoriją. Mokytojau
ti pradėjo 1927 m. Garliavos 
pradžios mokykloje. Vėliau dir
bo J. Jablonskio pradžios mo
kykloje Kaune, 1939-42 m. — Vil
niaus gimnazijoje, 1942-44 m. 
— Švėkšnos gimnazijos direkto
re. Pokarinėje V. Vokietijoje 
darbavosi Regensburgo, Schein- 
feldo gimnazijose ir joms vado
vavo. Nuo 1950 m. dirbo aukštes
niojoje lituanistikos mokyklo
je, 1955-61 m. ėjo tos mokyklos 
direktorės pareigas. Lietuvoje 
priklausė Katalikių moterų 
draugijai, ateitininkams, “Gied
ros” korporacijai. 1957 m. su 
kitais entuziastais Čikagoje 
įsteigė lietuvių istorijos drau
giją. Dirbo valdyboje, buvo jos 
reikalų vedėja. Išleido daug 
istorinių ir pedagoginių vei
kalų.

Amerikos lietuvių tarybos val
dyba savo posėdyje birželio 14 
d. Čikagoje šiemetinį šios orga
nizacijos atstovų suvažiavimą 
nutarė surengti lapkričio 2 d. 
Čikagoje, Tautiniuose lietuvių 
namuose. Jame bus paminėtas 
velionies Leonardo Šimučio, 
vieno pagrindinių ALTos stei
gėjų ir ilgamečio jos pirminin
ko, mirties dešimtmetis.

Metinė maldos diena už Lietu
vą bus rugpjūčio 25, sekmadie
nį, Š. Amerikos kankinių švento
vėje, Auriesville vietovėje, Niu
jorko valstijos šiaurėje. Mal
dos dieną už Lietuvą kasmet or
ganizuoja Lietuvių katalikų reli
ginė šalpa, jos rėmėjai, Lietu
vos vyčiai ir artimesnės lietu
vių parapijos. Koncelebracines 
Mišias su kitais kunigais atna
šaus vysk. P. Baltakis, OFM. Pa
mokslą lietuvių ir anglų kalbo
mis sakys Lietuvių katalikų reli
ginės šalpos reikalų vedėjas kun. 
K. Pugevičius, giedos Brocktono 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
choras.

Urugvajus
Parapijos biuletenyje dėkoja

ma Toronto Prisikėlimo šalpos 
sekcijai, atsiuntusiai $300 Monte
video lietuvių parapijos reika
lams. Pranešama, kad pinigai 
bus panaudoti atostogų namo 
sutvarkymui.

Mažieji “Rintukai” susilaukė 
dviejų naujų mokytojų — Alinos 
Mačanskaitės ir Elviros Lamaus- 
kaitės-Mačanskienės. Jos yra 
ąžuolynietės, atėjusios talkon 
kitiems mokytojams —Jonei Do- 
bilevičienei, Eugenijai Jospo- 
nienei ir Vytautui Doreliui. 
“Rintukai” dabar turės penkis . 
mokytojus. Džiaugiamasi pagau
sėjusiu vaikų skaičiumi: vieni 
jau yra dvylikos metų amžiaus, 
kiti — tik penkiamečiai.

Australija
Pavergtų tautų savaitės mi

nėjimas Melburne pradėtas Lie
tuvių namuose liepos 19 d. vaka
rą. Dalyvauti buvo pakviesti par
lamentarai, senatoriai, paverg
tų tautų atstovai. Užkandžius 
paruošė Socialinės globos mo
terų draugija. Iškilmingos eku
meninės pamaldos Šv. Patriko 
katedroje buvo laikomos liepos 
21, sekmadienį, 2.30 v.p.p. Jose 
dalyvavo Melburno arkivysku
pas dr. F. Little. Pavergtų tau
tų koncertas įvyko po pamaldų 
netoli esančioje salėje.

Melburnan birželio 15 d. bu
vo sukviesti buvusieji Kauno 
“Aušros” mergaičių ir berniukų 
gimnazijų paskutinės laidos ne
priklausomoje Lietuvoje auklė
tiniai paminėti 45 metų sukak
ties. Jiems tada net nebuvo su
rengtos išleistuvės, nes Kaunan 
įsiveržė sovietiniai okupantai 
su savo pasenusiais tankais. Mi
nėjime dalyvavo buvusios aušro- 
kės — Genė Babickaitė-Strau- 
kienė, Elė Bernatavičiūtė-Ma- 
tiukienė, Vida Bražėnaitė-Vai- 
tiekūnienė, Valė Juozapavičiū- 
tė-Bladzevičienė, Marytė Ma- 
šanauskaitė - Sąženienė, Regi
na Siratavičiūtė - Umbražiūnie- 
nė, Elvyra Nagulevičiūtė-Šeme- 
tienė, Jonė Zelenkevičiūtė-Žit- 
kevičienė ir buvęs aušrokas Jur
gis Zaikauskas. Svečio teisėmis 
įsijungė J. Žalkauskienė, D. Są- 

ženytė ir R. Sąženis. Sveikini
mai buvo gauti iš I. Poželaitės- 
Davis, P. Matiuko ir A. Sleževi- 
čiūtės-Adomonienės. Susitiki
mą, kuris jau nebuvo pirmas, su
organizavo ir jam vadovavo M. 
Mašanauskaitė-Sąženienė, pa
brėžusi artimus aušrokų ryšius.

A. a. dr. Izidorius Kaunas mi
rė birželio 22 d. Melburne, su
laukęs 83 metų amžiaus. Jis bu
vo suvalkietis, baigęs gimnaziją 
Marijampolėje, medicinos studi
jas — 1930 m. Kaune, Vytauto D. 
universitete. Buvo paskirtas 
Vilkaviškio aps. gydytoju, vė
liau — Vilkaviškio ligoninės vi
daus reikalų skyriaus vedėju. 
Su šeima pasitraukė Vokietijon, 
iš kurios Australijon atvyko 
1949 m. Jis čia tapo pirmuoju 
lietuviu gydytoju, išlaikiusiu 
valstybinius egzaminus, atliku
siu praktiką ir atidariusiu sa
vo kabinetą. Prie Šv. Jono šven
tovės sutiktiems tautiečiams ve
lionis duodavo medicininius pa
tarimus, išrašydavo daug recep
tų. Velionis taipgi domėjosi vi
suomeniniu lietuvių gyvenimu, 
dalyvaudavo minėjimuose, įvai
riuose susirinkimuose, priklau
sė Lietuvių gydytojų draugijai, 
buvo ateitininkas sendraugis. 
Liko liūdinti žmona Regina, 
dukra Irena Tamošaitienė su 
šeima.

Vokietija
Jonines Vasario 16 gimnazija 

atšventė birželio 22 d. J jas at
vyko 500 svečių iš Italijos, Pran
cūzijos, Belgijos ir iš visos V. 
Vokietijos. Vyravo jaunimas. 
Parke buvo pastatytos dvi dide
lės palapinės užkandžiams ir 
loterijai. Gimnazijos direkto
rius A. Šmitas visus atsiprašė, 
kad pernai Joninės nebuvo su
rengtos dėl pilies gaisro. Apie 
Joninių papročius vokiečių ir 
lietuvių kalbomis pranešimus 
padarė ev. kun. Fr. Skėrys ir 
Ronaldas Tesnau. Chorą ir or
kestrą buvo paruošęs Arvydas 
Paltinas, tautinių šokių grupę 
— Živilė Grodbergienė. Progra
mą pranešinėjo abiturientė Eri- 
na Seidlerytė, o ją atliko miš
rus gimnazijos choras, mergai
čių choras su solo dainavusia 
Milda Motekaityte, moksleivių 
orkestrėlis ir tautinių šokių 
grupė. Tradicinės pamaldos bu
vo nedidelėje Hiutenfeldo ka
talikų šventovėje. Mišias atna
šavo lietuvių ir vokiečių sielo
vadoje dirbantis kun. P. Girčius. 
Pamaldas evangelikams gimna
zijos patalpose laikė kun. Fr. 
Skėrys. Po pamaldų prasidėjo 
krepšinio ir futbolo rungtynės 
tarp moksleivių ir svečių. Va
kare buvo uždegtas laužas, lieps
nojęs visą naktį. Jaunimas šoko 
ir dainavo, pasirodė Joninių 
nakties laumės ir raganos. Abu 
Hiutenfeldo viešbutėliai buvo 
užimti. Daug kam teko nakvoti 
klasėse ant čiužinių ir mieg
maišiuose.

Vasario 16 gimnazijos reika
lais stropiai rūpinasi mokslei
vių tėvų komitetas — R. Baliu- 
lis, R. Bitautas, A. Veršelis ir 
T. Kubutaitienė. Dažnuose posė
džiuos moksleivius liečiantys 
svarbiausieji reikalai.

Lenkija
Lietuviškų pamaldų birže

lio 23 d. pirmą kartą susilaukė 
Gdanske gyvenantys lietuviai. 
Mišias atnašavo du kunigai: kan. 
Alfonsas Jurkevičius iš Vrocla
vo ir kun. Bronius Kuculis iš 
Olštyno, neseniai turėjęs sunkią 
operaciją.

LVKD skyriaus susirinkimas 
Vroclave įvyko birželio 2 d. Da
lyvavo 38 nariai ir svečiai iš Šte- 
tino. Prieš susirinkimą jie visi 
dalyvavo lietuviškose pamaldo
se. Naujon Vroclavo skyriaus 
valdybon išrinkti: pirm. — Bi
rutė Jurienė, sekr. — Antanas 
Žukauskas, ižd. —Jonas Kašaus- 
kas.

Trečioji lietuvių mokytojų 
konferencija buvo surengta 1984 
m. lapkričio mėnesį Punsko lie
tuvių gimnazijoje. Dalyvavo Sei
nų, Punsko valsčių pradinių, 
vidurinių ir profesinių mokyk
lų mokytojai, Baltstogės ir Var
šuvos aukštųjų mokyklų dėstyto
jai. LVKD centro valdybos prezi
diumo nariai su pirm. Romu Vit
kausku. Pagrindins dėmesys te
ko pirmųjų dviejų konferencijų 
nutarimų vykdymui. Esą buvo 
paruošti Lietuvos istorijos ir 
geografijos mokymo programų 
projektai, įvestos lietuvių kal
bos pamokos Punsko žemės ūkio 
mokykloje, Lumbių pradinėje 
mokykloje ir Punsko vaikų dar
želyje. Lietuvių kalbos pamo
kų betgi neturi pradinė mokyk
la Klevuose ir Žabariškių mo
kykla. Daug kalbėta ir apie Len
kijos lietuvių vaikams organi
zuojamą žiemos stovyklą Puns
ke, pasiūlyta rengti mokykli
nio teatro dienas.



* JAV Lietuvių fondo pelno skirstymo komisija. Iš kairės: IRENA PEMKIENĖ, pirm. STASYS BARAS, MARIJA 
REMIENĖ; stovi: VYTAUTAS KUTKUS ir dr. GEDIMINAS BALUKAS (nėra Br. Juodelio) Ntr. J. Tamulaiėio

Milžinas molinėm kojom

Lietuvių fondas paskirstė $181,000
A. JUODVALKIS

LF pelno skirstymo komisiją 
sudaro 6 nariai ir du antrinin
kai, skirti po lygiai LF tarybos 
ir JAV LB krašto valdybos. 1985 
m. LF pelno skirstymo komisiją 
sudarė: LF skirti nariai — Sta
sys Baras (pirm.), dr. Gedimi
nas Balukas ir Marija Reinienė, 
(antrininkas Mykolas Drunga), 
JAV LB krašto valdybos dele
guoti — Bronius Juodelis (sekr.), 
Vytautas Kutkus ir Irena Pem- 
kienė, (antrininkė Dalia Got- 
ceitienė). PSK-jos posėdžiuose 
dalyvavo tarybos pirm. Povilas 
Kilius ir valdybos pirm. dr. An
tanas Razma. Taigi pelno skirs
tyme dalyvauja 10 žmonių, bet 
balsavimo teisę ir lemiamą žodį 
turi tik šeši nariai.

Iš numatomo LF 1985 m. der
liaus LF taryba leido paskirs
tyti rekordinę $181.000 sumą. 
LF vadovybė š. m. birželio 29 d. 
TL namuose, Čikagoje, sušaukė 
spaudos konferenciją ir pain
formavo apie LF veiklą bei at
liktą pelno skirstymą.

Spaudos konferenciją pradėjo 
ir jai pirmininkavo LF informa
cijos komisijos pirmininkas. 
Pirmasis kalbėjo LF tarybos 
pirm. Povilas Kilius, supažin
dinęs su LF struktūra ir teisine 
padėtimi. LF nėra pelno organi
zacija, vaęlęvaujama 18 rinktų 
tarybos narių ir 3 kontrolės ko
misijos narių. Taryba kviečia 
valdybos pirmininką ir tvirti
na sudarytą valdybą. Valdyba at
lieka administracinį darbą, ve
da atskaitomybę ir vykdo tary
bos nutarimus. Taryba sudaro 
komisijas, kurios, pasiskirsčiu- 
sios darbo barais, rūpinasi LF 
augimu. Veikia šios komisijos: 
finansų (pirm. Jonas Vaznelis), 
pelno skirstymo (pirm. Stasys 
Baras), įstatų (dr. Jonas Valai
tis), vajų (Marija Remienė), pa
likimų (dr. Kazys Ambrozaitis), 
informacijos (Antanas Juodval
kis) ir lietuvių dailės muziejaus 
(dr. Gediminas Balukas).

LF valdyba yra sudaryta iš ta
rybos narių bei profesionalų: 
pirm. dr. Antanas Razma, pirm, 
pavad. Marija Remienė, vice- 
pirm. Stasys Baras, dr. Jonas 
Račkauskas, sekr. ir reikalų 
vedėja Alė Steponavičienė, ižd. 
Kazys Barzdukas, ūkio reika
lams Kostas Dočkus, jaunimo 
— Ofelija Barškėtytė ir dr. An
tanas G. Razma, informacijos — 
Antanas Juodvalkis. Atskaito
mybei tvarkyti pakviestas eko
nomistas (CPA) Juozas Paškus. 
Tarybos ir valdybos nariai at
lyginimo negauna, išskyrus rei
kalų vedėją ir buhalterį.

Valdybos pirm. dr. Antanas 
Razma pranešė, kad LF šiuo me
tu yra $3.167.000 pagrindinio 
kapitalo, kurį sudėjo 5620 na
rių. Per savo gyvavimo 23 metų 
veiklą LF parėmė lit. švietimą, 
kultūrą, jaunimą ir visuomeni
nę veiklą pusantro milijono dol. 
suma. LF pajamos jau praėju
siais metais perlipo du milijo
nus dol. LF vadovybė džiaugiasi, 
kad lietuviškoji visuomenė nuo
širdžiai LF remia ir aukoja. Pra
ėjusieji metai buvo ypatingi, 
nes gauta iš nesiskelbiamo au
kotojo vienkartinė $100.000 au
ka ir gydytojų Sidrių žemės skly
pai, verti $50.000. Šiais metais 
aukos plaukia normaliai, bet yra 
šviesių pavyzdžių: Jieva Bylie- 
nė padidino įnašą $10.000 ir įam
žino savo mirusį vyrą Juozą By
lą; Akvilė Gražulienė mirusio 
vyro Broniaus Gražulio vardu 
įsteigė $25.000 fondą, kurio pa
lūkanos bus naudojamos lietu
viams studentams beprocenti- 
nėms paskoloms. Pranešėjas 
nepamiršo padėkoti spaudos ir 
radijo vedėjams už teikiamą 
nuolatinę paramą.

Finansų komisijos pirm. Jo
nas Vaznelis kalbęjo apie LF 
kapitalo investavimą. Turimas

Dr. ANTANAS RAZMA, Lietuvių 
fondo pradininkas ir dabartinis 
valdybos pirmininkas, kalba spau
dos konferencijoje 1985. VI. 29 Či
kagoje Nuotr. J. Tamulaiėio

LF kapitalas pirmoje eilėje de
damas į lietuvių tvarkomas tau
pymo ir skolinimo bendroves, 
jei jos moka tokias pat palūka
nas, ir indėliai yra apdrausti 
federacinės valdžios agentūro
se. Turimos bendrovių akcijos ir 
obligacijos (bonai) perduotos 
tvarkyti specialistų “Greybill” 
bendrovei, griežtoje LF finansų 
komisijos priežiūroje. Prieš 
keletą metų įsigytas žemės ūkis 
laikytinas geru investavimu 
bent daliai turto apsaugoti nuo 
infliacijos. Investavimai daro
mi ilgesniam laikui ir negalima 
šokinėti nuo vienos rūšies prie 
kitos. Terminuotų indėlių (cer- 
tifikatų) palūkanos yra nukritu
sios, bet LF kapitalas dar duoda 
10% ir aukštesnes palūkanas.

Didžiausias dėmesys buvo nu
kreiptas į LF pelno skirstymo 
komisijos pirm. Stasio Baro pra
nešimą. Buvo gauta 115 prašy
mų $580.000 sumai įvairioms 
programoms paremti ir 53 stu
dentų prašymai stipendijoms. 
Pelno skirstymo komisija, per
žiūrėjusi prašymus ir išsiaiš
kinusi su projektų vykdytojais, 
rado remtinus 85% prašymų, bet 
galėjo patenkinti tik 25%, nes 
tiek teturėjo pinigų.

Peržiūrėjusi 53 studentų pra
šymus ir pakomisės rekomenda
cijas, PS komisija patenkino 
40 prašančiųjų. Stipendijos 
skirstytinos į 4 grupes: a. lit. ka
tedroj siekiant mokslo laips
nių $7.500, b. lit. kursus lankan
tiems $2.100, c. kitus mokslus 
studijuojantiems $19.400, d. Va
sario 16 gimnazijos mokslei
viams $7.000. Iš viso stipendi
joms— $36.000.

Paprastai stipendijos yra ski
riamos iš veikiančių fondų gau
tų pajamų, bet šiais metais jų 
neužteko ir teko pridėti iš bend
rų pajamų $8.000. Stipendijoms 
paskirstyta suma sudaro beveik 
penktadalį bendros sumos.

Likusius $145.000 PS komisija 
paskirstė taip: 1. švietimui 
$55.100, 2. menams $18.000, 3. 
mokslui $38.400, 4. visuomeni
niams reikalams $33.500.

LF gaunamų pajamų neužten
ka visiems prašymams paten
kinti, todėl valdybos nusista
tymas pasiekti 5 milijonų ka
pitalą yra remtinas ir vykdyti
nas. Būtų idealu bent didesnę 
pusę prašomų sumų patenkinti.

Po pranešimų įsijungė ir spau
dos žmonės, prašydami papil
domų žinių ar reikšdami savo 
nuomones dėl vieno kito pro
jekto rėmimo. Aktualus stipen
dijų teikimas bendruosius moks
lus studijuojantiems studen
tams. LF skiriamos stipendi
jos yra nedidelės, dažniausiai 
svyruoja tarp $500 ir $1000, kai 
vieno studento universitete iš
laikymas vienerius metus kai

nuoja tūkstančius. LFPS komi
sija, teikdama simbolines sti
pendijas, nori parodyti, kad ne
užmiršta lietuvio studento ir 
nenori atstumti nuo lietuvių 
bendruomenės. Gautoji stipen
dija jaunam lietuviui primena, 
kad jis nėra užmirštas, bet lai
komas lietuvių bendruomenės 
nariu. Dalyvavusios šioje po
pietėje buv. LF stipendininkės, 
dabar jau turinčios savo pro
fesijas — Rima Janulevičiūtė 
ir Ofelija Barškėtytė, o taip pat 
ir studentė Ramona Steponavi
čiūtė pareiškė, kad gautos sti
pendijos jas pririšo prie lietu
vių bendruomenės ir paliko la
bai malonius prisiminimus.

Turime gražių pavyzdžių: ga
vusieji LF stipendijas akade
mikai yra įsijungę į lietuvių 
veiklą ir gyvai reiškiasi įvairio
se organizacijose. Kyla klausi
mas: skirti didesnes stipendi
jas mažesniam skaičiui lietu
vių studentų, ar patenkinti dau
giau prašančių ir duoti mažas 
stipendijas? Žinoma, stipendi
jos skiriamos atsižvelgiant į fi
nansinę padėtį ir studento veik
lą lietuviškose organizacijose.

Iškilo ir jauniesiems spau
dos bendradarbiams atlyginimo 
klausimas. Iki šiol honorarai 
nebuvo mokami, išskyrus vieną 
kitą atvejį, bet gale metų redak
cijos sudarydavo savo jaunųjų 
bendradarbių sąrašą ir prista
tydavo LŽS-gos valdybai, kuri iš 
turimų Daužvardžio fonde su
mų skirdavo premijas. Spaudoje 
ir konferencijose buvo siūloma 
jauniesiems spaudos žmonėms 
mokėti nors ir kuklius honorą- 
rus. Klausimas, ar geriau atly
ginti už kiekvieną darbelį, ar 
laukti metų galo ir gauti premi
ją? Čia neįeitų skelbiamų kon
kursų dalyviai, ir jie gautų tam 
tikslui komisijų skirtas premi
jas. Jaunimas pasisakė už premi
jas.

Spaudos žmonės domėjosi 
daugeliu LF veiklos aspektų ir 
reiškė savo nuomones. Spaudos 
konferencija praėjo ramiai ir 
pozityviai. Dalyvavo 16 spau
dos bendradarbių, atstovavusių 
didžiąjai daliai mūsiškės spau
dos. Lietuviškoms radijo lai
doms atstovavo “Margučio” ve
dėjas Petras Petrutis, “Ameri
kos balso” atstovas Romas Sa- 
kadolskis dalyvavo konferen
cijoje ir turėjo pasikalbėjimą 
su LF vadovais.

Reikia pstebėti, kad ryšiai 
su spaudos ir radijo žmonėmis 
yra reikalingi bei naudingi, 
nes lietuvių visuomenė plačiau 
sužino apie vieną iš pokarinių 
stebuklų — Lietuvių Fondą, su
kaupusį trijų milijonų dolerių 
kapitalą ir parėmusį lietuvybės 
išlaikymo pastangas pusantro 
milijono dolerių suma.

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

(prieš Lietuvių Namus)

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

, (contact lenses).

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
patys rusai, gudai (baltarusiai) 
ir rytiniai ukrainiečiai. Liku
sius 20% sudaro daugiakultū- 
rė masė, susidedanti iš Azi
jos gyventojų, Vakarų ukrai
niečių (rasiniu požiūriu gimi
ningi lenkams), žydų, moldavų 
ir kitų tautų, kurios oficialiai 
laikomos atsilikusiom ar ideo
logiškai nepatikimom. Atvirkš
čią proporciją randame pagal
biniuose vienetuose, statybi
niuose batalijonuose, geležin
keliuose ir tuose daliniuose, 
kuriuos sovietiniai žmonės 
vadina “uodega”, t.y. sunkve
žimių tarnyboje, virtuvėse ir 
pan. Žmonės, kilę iš tautinių 
mažumų, sudaro juose 80%. Li
kusius 20% sudaro rusai, pa
tekę nemalonėn už politiškai 
“netvarkingą” elgseną.

Karininkijos sluoksniuo
se atsispindi ta pati proslaviš- 
ka tendencija. Iš 42 generolų, 
kurių pavardės buvo suminė
tos spaudoj 1975-76 m., 40 buvo 
slavai, vienas armėnas ir vie
nas vokiečių kilmės (Sov. Są
jungoj yra 1.8 milijono vokie
čių).

Saugumiečių daliniai — at
skira 250.000 vyrų armija, kuri 
yra Vidaus ministerijos kon
trolėje, susideda išimtinai iš 
žmonių, sutelktų tolimose 
centrinės Azijos srityse. Tiem 
saugumiečių daliniam pavesta 
rūpintis viešosios tvarkos pa
laikymu ir liaudies nepasiten
kinimo malšinimu (pvz. Novo- 
čerkaske 1962 m.). Ten kilusias 
riaušes malšino MVD kazachų 
daliniai. Pasak vieno emigran
to “rusų kareiviai tikriausiai 
nebūtų šaudę į ruses moteris, 
bet kazachui — kas jam: juk tai 
rusės”. To paties principo lai
kėsi britai savo imperinės ga
lybės laikotarpyje, kai jie nau
dojosi Indijos sikais palaikyti 
drausmei tarp Singapūro ki
niečių.

Pavojaus mitas
A. Cockburn nagrinėja sa

vo knygoj klausimą — iš kur at
sirado mitas apie pavojų, kad 
Sov. Sąjunga užpulsianti V. Eu
ropą. Čia jis pakartotinai pik
tinasi, kad Churchillis pradė
jęs kalbėti apie “ordas”. Jo ma
nymu, priešingai vakarie
čiams, kurių įgulos rūpinosi 
vien kariniais dalykais, rusų 
armija tvarkė visą civilinę ad
ministraciją. Jos karininkai 
buvo užsiėmę reparacijom — 
įmonių, bėgių, net vandentie
kio vamzdžių ir vonių išgabe
nimu. Panašiai buvę ir kai ku
riose Sov. Sąjungos pakraščių 
srityse. “Tam tikra prasme tų 
sričių kariuomenė turėjo vai
dint okupantų vaidmenį, ka
dangi vietiniai gyventojai bu
vo tapę sovietiniais piliečiais 
visai neseniai ir nesileido asi
miliuojami. Taip buvo inkor
poruoti į Sov. Sąjungą lenkai, 
buvo prijungtos nepriklauso
mos Baltijos valstybės. Ukrai
nos partizanai tęšė puolimus 
iki 1950 m. pradžios”.

Cockburn nuomone, net jei 
šie dalykai ir nesulaikė sovie
tinių pajėgų žygio į Vakarus, 
jos nebuvo pajėgios imtis “ri
zikos, kurią pranašavo kari
niai Vakarų sluoksniai.” Pasak 
vieno to laiko liudininko, “so
vietiniai kareiviai buvo vidu
tiniai, apskurę, o mašinų at
žvilgiu prastai aprūpinti”. Ka
ro metu sovietams buvo bepi
gu pasikliauti amerikiečių 
pagalba bei jų autovežimiais, 
bet po vokiečių kapituliacijos

Nebuvo Lietuvos vėliavos
Ekumeninės sibirinių trėmimų metinės pamaldos Britanijoj

Jau daug metų Londono bal- 
tiečiai mini savo tautų tragiš
kąsias dienas, per kurias sovie
tinis okupantas iš Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos ištrėmė į Sibirą 
tūkstančius tautiškai susipratu
sių gyventojų. Šiais metais bend
ros pamaldos įvyko birželio 15 d. 
anglikonų šventovėje St. Martin- 
in-the-Field, Trafalgar Square. 
(Jau keliolika metų šios šven
tovės vadovybė mielai priima 
šio minėjimo pamaldas.

Pamaldose su skaitymais ir 
maldomis dalyvavo: dekanas A. 
Černejs — latvių ortodoksų, kun. 
dr. P. Girsis, SJ, — latvių kata
likų, kun. A. Geryba — lietuvių 
katalikų, dekanas P. Mužiks — 
latvių liuteronų, dekanas J. Taul 
— estų liuteronų, vyriausias 
pamaldų celebrantas — kan. 
Geoffrey Brown, šventovės ad
ministratorius.

Kiekviena tautybė meldėsi 
savąja kalba, po maldos kiek
vienos tautos choras giedojo 
savo giesmes. Lietuvių Londo

tas tiekimas nutrūko. Okupa
cinės zonos kareivių moralė 
buvus pašlijus iki tokio laips
nio, kad atsirado net dezer
tyrų, perėjusių į vakariečių 
pusę. Iš viso jų buvo apie 
75.000, jų tarpe daug karinin
kų.

Nesėkmingos mobilizacijos
“Grėsmės” autorius prisime

na, kad šiame pokaryje Sov. 
Sąjunga 25-rių metų laikotar
pyje atliko tris mobilizacijas: 
1968 m. invazijai Čekoslovaki- 
jon, 1979 m. agresijai prieš 
Afganistaną ir 1980 m. inter
vencijai, kuri neįvyko, į Len
kiją. Kiekviena tų mobilizaci
jų, pasak Cockburno, vykusi 
sąmyšyje. Jis cituoja Viktoro 
Suvorovo “Išvaduotojus”, ku
riuose pasakojamas žygis į Pra
hą. Apie baltiečių dalyvavimą 
užsimenama vien ryšium su nu
matytu Lenkijos užpuolimu. 
“1980 m. lapkričio viduryje 
Politbiuras pritarė, kad bū
tų mobilizuojami vyrai kari
nėse Karpatų, Baltijos ir Gu
dijos srityse intervencijai j 
Lenkiją. Bet vienoje tų sričių, 
Karpatuose, mobilizacija buvo 
visiškas fiasco. Maskvai buvo 
pranešta, kad labai didelis 
skaičius atsarginių neatsilie
pė į šaukimą. Kariniai orga
nai daugelio nesurado (15% so
vietinių piliečių kraustosi kas
met). Tie, kurie atsiliepė, bu
vo apgyvendinti palapinėse. 
Kadangi artėjo žiemos pra
džia, daugelis jų dezertyravo, 
grįžo namo”.

Cockburnas mano, kad ta ne
sėkmė Brežnevui buvo pakan
kamai svarus argumentas pasi
priešinti intervencijos šali
ninkams politbiure ir genera
liniame štabe.

Sovietinės pajėgos
Aptardamas sovietų aviaci

ją, karo laivyną, raketinius 
ginklus, civilinę apsaugą, A. 
Cockburnas, kaip paprastai, 
suveda savo mintis į vieną, 
tą patį teiginį, būtent, kad 
visos tos pajėgos nėra taip bai
sios, kaip teigia Pentagono 
biurokratai.

Iš tų “ekspertų” jis pasijuo
kia ir kita proga. Mat esama 
amerikiečių, kurie aiškina, 
kad JAV vertėtų pasimokyti iš 
sovietų civilinės apsaugos sri
tyje. Čockburnas labai vaiz
džiai paaiškina, kokia velnia
va kiltų atominio karo atveju 
Sov. Sąjungoj (žinoma, jo pa
stabos galiotų ir šio kontinen
to atveju). Paskutinį kartą lie
tuviai pamini skyrelyje, ku
riame kalbama apie sovietų 
laivyną. Cockburnas primena 
skaitytojams, kad yra buvę 
maištų laivuose. Pvz. 1975 m. 
naikintojas “Staroževoi” ban
dė pasprukt į Gotlando salą. 
Jo kapitonu buvo kažkoks Sab- 
line. Šia proga užsimena apie 
kitą įvykį, liečiantį lietuvius:

“Daugelis žmonių, ypač 
aukštoji laivyno vadovybė, var
giai būtų įtikėję, kad kapito
nas Sabline mesis vadovaut 
maištui laive. Lengviau būtų 
buvę tai pateisint, jei tai bū
tų buvęs kokios menkutės res
publikos fanatikas nacionalis
tas, kaip tie trys lietuviai, ku
riuos sušaudė 1969 metais už 
separatistinę agitaciją, arba 
koks parsidavėlis, kaip saky
sim, KGB komandiras Alexei 
Myagkov, kuris, suviliotas ge
ro gyvenimo, perėjo 1973 m. į 
Vakarų Berlyną su pilnu port
feliu slaptų dokumentų”.

Paruošė V.L.

no parapijos choras, vedamas 
Justino Černio, sugiedojo “Ap
saugok Aukščiausias”.

Pamokslą pasakė kan. Geof
frey Brown. Iš pamokslo turi
nio atrodo, kad jis yra gerai su
sipažinęs su “LKB kronika” il
su visa sovietinės vergijos sis
tema.

Didoka šventovė buvo pilna. 
Daugiausia šiuose minėjimuose 
dalyvauja latviai, estai, o lie
tuviai — mažiausiai.

Šiame minėjime dalyvavo visi 
Baltijos valstybių atstovai D. 
Britanijai. Lietuvai atstovavo 
V. Balickas su ponia. Be to, ma
tėsi keliolika kitų tautų iš Ry
tų Europos atstovų.

Visais kitais metais iškilmin
goje eisenoje prie pamaldų al
toriaus būdavo nešamos visų 
trijų Baltijos tautų vėliavos. 
Šiemet DB lietuvių sąjungos va
dovybė užmiršo atgabenti Lie
tuvos vėliavą, nors jos nešėjas 
ir palyda, pasipuošusi tautiniais 
drabužiais, buvo prie šventovės.
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Vilniečių sąskrydis Paris, Ont., vietovėje 1985. VI. 29. Iš kairės: sąskry
džio pirm. BR. SAPLYS, paskaitininkas L. NORVAIŠA-GIRINIS, sekr. 
ST. JAKUTIS Nuotr. Stp. Varankos

Eilės retėja, darbai nemažėja
Tradicinis išeivijos vilniečių sąskrydis Kanadoje

STEPASVARANKA

Š. m. birželio 29 d. Paris, Ont., 
miestelyje, Petro ir Angelės 
Česnulių sodyboje įvyko Vil
niaus krašto lietuvių sąskrydis
— suvažiavimas, kuriame daly
vavo 49 asmenys. Svečių tarpe 
buvo L. Girinis-Norvaiša, maž- 
lietuvių atstovas J. Dambaras, 
dr. Uleckas, dr. M. Uleckienė.

KLB vardu sveikino L. Girinis, 
Tautos fondo pirmininko vardu
— J. Cicėnas. Raštu sveikino K. 
Baronas iš V. Vokietijos, Br. 
Zumeris ir Br. Jurgelionis iš 
Australijos, V. V. Kulbokai iš 
JAV, Al. Astašaitis iš JAV, P. 
Ancevičienė, Stp. Ulbinas, J. 
Vinciūnas, P. Noreika, V. Žu
kauskas (telefonu). Br. Zumeris 
laiške pažymėjo kreipęsis į ra
šytoją Michenerį, romano “Po
land” autorių, prašydamas ati
taisyti ten iškraipytą Lietuvos 
istoriją ir parašyti romaną “Li
thuania”.

Pirm. Stp. Varanka įvadinia
me žodyje priminė Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos tiks
lus — dalyvauti bendroje kovo
je už Lietuvos išlaisvinimą ir rū
pintis Vilniaus krašto išsaugo
jimu nepriklausomai Lietuvai, 
atremeniant pavojingus lenkų 
ir kitų kėslus. Lietuviai nėra 
kerštingi, bet savo teises gina 
atkakliai. Dabartiniai faktai 
rodo, kad lenkais pasitikėti nėJ 
ra pagrindo.

Suvažiavimui pirmininkavo Br. 
Saplys, sekretoriavo St. Jakai
tis iš Port Hope.

VKLS pirm. A. Misiūnas kal
bėjo apie dabartinės centro val
dybos darbus. Pirmiausia nori
ma užbaigti leidybą anglų kal
ba veikalo “Rytų Lietuva”. Mor
kūno spaustuvė Čikagoje užtikri
nusi, kad leidinys bus baigtas 
prieš spalio 9 d. Pirmininkas dė
kojo už paramą visiem aukoto
jam, ypač Kanados lietuvių fon
dui už $1,500. Vilniečių sąjunga 
politinių veiksnių yra respek
tuojama, dalyvauja VLIKe kaip 
Rytų Lietuvos rezistencinis są
jūdis.

Čikagos skyriaus pirm. Lekas 
padarė pranešimą apie tenykš
tę veiklą, paminėdamas, kad jos 
rūpesčiai nesiskiria nuo kitų 
organizacijų — vyresnioji kar
ta retėja, prieauglio nėra.

VKLS spaudos fondo vedėja 
pasidžiaugė gerais rezultatais 
vajaus, skirto veikalo “Rytų 
Lietuva” leidybai anglų kalba. 
Surinkta $9,412.50, iki šiol iš
leista $9,364.01. Jeigu kas dar 
norėtų prisidėti prie to leidi
nio, prašoma aukas siųsti: E. 
Bulotienė, 415 Golden Gate W., 
Detroit, MI 48203, USA arba J. 
Cicėnas, 21 Alhambra Ave., To
ronto, Ont. M6R 2S4, Canada.

L. Norvaiša-Girinis savo pa
skaitoje apžvelgė Lietuvos- 
Lenkijos santykių eigą nuo Jo
gailos laikų, pabrėždamas dva
siškių įtaką lietuvių lenkinimui.

Kun. P. Dilys papasakojo savo 
atsiminimų iš Vilniaus laikų. 
Jis ypač iškėlė lietuvių huma
niškumą, priimant lenkus, 
žlungant Lenkijos valstybei 
1939 m.

Diskusijose dr. Uleckas siūlė 
išversti anglų kalbon Jeronimo 
Cicėno knygą “Vilnius tarp aud
rų”, kad tuo būdu ypač jaunoji 
karta galėtų susipažinti su gy
venimu Vilnijoje lenkų okupaci
jos laikais. Taip pat jisai siūlė 
praplėsti Vilniaus dienos apim
tį, kad ji būtų visų lietuvių sos
tinės diena. Buvo pageidauta pa
keisti Vilniaus krašto lietuvių

Latviai ir estai, užsigavę tokiu 
elgesiu, nebenešė ir savo tauti
nių vėliavų. Tad iškilmingoji 
eisena prie altoriaus atrodė 
nebe tokia, kurią buvo įprasta 
matyti.

S. Kasparas 

sąjungos statutą ta prasme, kad 
sąjungos nariais galėtų būti ir 
lietuviai, gimę kitose Lietuvos 
srityse ar net kituose kraštuose.

Dr. M. Uleckienė padarė pra
nešimą apie Kanadoje įsteigtos 
nacių karo nusikaltėlių pajieš- 
kų komisijos darbus ir skatino 
rūpintis, kad komisija nepradė
tų naudotis nepatikimais sovie
tų dokumentais.

Baigiant suvažiavimo darbo
tvarkę, išreikšta padėka p. Čes- 
nuliams, jų dukrai Audrai, p.p. 
Misiūnienei, Skrebutėnienei ir 
kitoms už priėmimą bei vaišių 
paruošimą. Vardadienio proga 
Petrui Česnuliui sugiedota “Il
giausių metų”, o Paulei Ancevi- 
čienei nutarta pasiųsti sveiki
nimo raštą. Ji yra peržengusi 
80-jį slenkstį ir suvažiavimas- 
sąskrydis baigtas Lietuvos himnu.

Tegu dingsta 
mažieji...

“Praesent” vadinasi tas Aust
rijos savaitraštis, išeinąs Exl- 
gasse 2, A-6020 InnsbFuck’e, 
kuris savo 25 ir 26 nr. (1985.VI.20 
ir 27 spausdino ponios Helene 
Forchert straipsnius: “Tegu 
dingsta mažosios valstybės” 
(Molotovo žodžiai) r ir “Lais- 
vė”tufi būti visiemš’Afprof. Au
guste Fofel, Ciurichas), Trum
pai aprašiusi veržimus rusų į 
vakarus, ypač dėl Baltijos uos
tų, ir Stalino-Hitlerio slaptą 
susitarimą, ji mini Žiauriojo 
birželio deportacijas ir žudy
nes. Iš ELTos (vokiškos laidos) 
ir J. Pajaujo-Javis “Soviet Ge
nocide in Lithuania” knygos ci
tuojama ir tuo pabrėžiama, kad 
laisvajam pasauliui trūksta ži
nių apie Baltijos kraštus. To
dėl daugelis mano, kad tose 
srityse viskas normalu ir tai
ku. H. Forchert iš katalikiškos 
spaudos Vokietijoje paimtų 
pavyzdžių įrodo, kaip Lietuvo
je tikintieji skriaudžiami, kaip 
jie ginasi nuo rusinimo.

Aprašyta ir padėtis Estijoje 
bei Latvijoje, kuri, sako, “iš 
Maskvos žiūrint, ramiausia iš 
visų trijų provincijų”, — bet 
tiksliau pažiūrėjus ir ten ko
vojama dėl tų pačių žmogaus 
teisių, kaip ir abiejose kitose 
Baltijos šalyse.

Apie Lietuvą dar randame: 
“Sostinė: Vilnius. Iš 3,4 mili
jonų gyventojų dar 80% lietu
viai, 80% gyventojų katalikai”. 
— Straipsnių iliustracijai pri
dėtos dvi nuotraukos ir geras 
žemėlapiukas. —alfa —

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda“

Gerry Lougheed 
Fu nerol Home

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



Prie senos Fort Henry tvirtovės, ties Ontario Kingstonu, demonstruoja turistams karines apeigas vasaros mėnesiais

Išvyka autobusu su etninės spaudos darbuotojais į grožio sritis

Artimas grožis, kurį retai tematom

Atostogos Puerto Riko saloje, kur nėra ten gyvenančiu lietuviu
J. ZUBRICKAS

Puerto Riko — ispaniškai 
kalbantis JAV protektoratas 
Atlanto vandenyno pietvaka
rinėje dalyje, kitaip sakant 
garsiojo Berniudos trikampio 
pietryčių kampe. Keliaujant j 
šią salą lėktuvu arba laivu, 
neišvengiamai tenka prisimin
ti tenai slypinčius ir dar ligi 
šiai dienai galutinai neišaiš
kintus pavojus.

Bermudus trikampyje ,
Visų pirma Bermudos tri

kampio srityje yra pačios gi
liausios pietinio Atlanto ba
seino vietos, kur bendras gi
lumas siekia 5 km. Pati giliau
sia vieta, vadinama Puerto 
Riko įdubimu, yra daugiau 
kaip 8 km gylio. Sėdint pato
giai skrendančiam lėktuve ir 
pažvelgus pro lėktuvo langą, 
galima įžiūrėti tamsi, švini
nės spalvos Atlanto vandeny
no lygmė.

Yra žinoma iš aprašymą kny
gose paslaptingi laivą dingi
mai Bermudos trikampio ribo
se. Jie buvo pradėti registruo
ti nuo 1860 m. Taip pat ten yra 
dingusią be žinios ir lėktuvų, 
kurie buvo išsiųsti dingusių 
laivų jiešKoti, arba kupiem 
teko skristi pro šią Atlanto 
vandenyno dalį.

Skrisdami minėto trikampio 
ribose, lėktuvų pilotai paste
bėdavo keistus skridimo kur
są klaidinančius ženklus: stai
gų navigacijos instrumentų 
“gedimą”, kompasų nukrypi
mą nuo magnetinio šiaurės 
poliaus taško, kompaso rodyk
lės judėjimą į dešinę pusę, 
kaip laikrodyje.

Per eilę metų darytų tyrimų 
prieita išvada: kompasų “ge
dimas” daugiausia pasireiškia 
tam tikrame metų laikotarpy
je ryšium su specifinėm atmos
feros sąlygom, kurios veikia 
vandenyno dugne esančius di
delius geležies kiekius, ten 
susidariusius prieš milijoną 
metų.

Spėjama, kad ten nukrito 
milžiniškas meteoras. Jo įta
koje kompasai jautriai rea
guoja į ten susidariusį stiprų 
magnetinį lauką.

Tokių neramių minčių visą 
skridimo kelią lydimi paga
liau lengviau galėjom atsi
kvėpti. Mūsų skrydis Toron
tas — San Juanas jau baigiasi 
— bekraščių vandenų platybė
se pasirodė patamsėjusi dė
mė ir jos kontūruose vėliau 
išryškėjo įlankomis išraižy
tas Puerto Riko salos vaizdas. 
Už penkiolikos minučių mūsų 
milžinas “Jumbo 747” gal ne 
visai švelniai savo ratais pa
lietė San Juano aerodromo nu
sileidimo taką.

San Juan miestas
Senoji San Juano miesto 

dalis, įsteigta ispano Ponce 
de Leon XVI š. pradžioje, pa
sižymi siauromis gatvėmis. Jų 
grindinys — melsvos spalvos 
degtų plytų, išmūrytas dar ko
lonijinės Ispanijos laikais, 
ir šiandien atrodo neblogai. 
Senųjų namų statyboje vyrau
ja XVI ir XVII š. ispaniškos 
architektūros paminklai. San 
Juano katedra su vėlyvosios 
gotikos bruožais ir jos gryno 
sidabro didysis altorius yra 
tikras XVII š. meno šedevras.

Portorikiečiai yra labai re
ligingi žmonės. Tikinčiųjų 
dauguma — katalikai. P. R. 
salos šiandieniniai gyvento
jai — mišinys ateivių ispanų 
su senaisiais salos gyvento
jais. Visi tamsios odos, bet 
su europietiškais veido bruo
žais.

Dvi kultūros
Tai Amerikos teritorija, ku

rioje susikerta dvi skirtingos 
kultūros — amerikiečių ir is
panų su prancūzišku atspal
viu. Amerikiečiams būdinga 
daugiaaukščių namų statyba 
ir prabangūs automobiliai. 
Ispanų kilmės portorikiečiams 
būdinga yra San Juano poli
cija. Jei gatvėje budintį po
licininką užkalbinsi, paste
bėsi, kad jo anglų kalbos žo
dynas labai ribotas. Krašte 
vartojamos dvi oficialios kal
bos, bet Puerto Riko istorija 
ir literatūra kuriama tik is
panų kalba. Kraštą valdančioji 
politinė partija siekia, kad 
P. R. sala taptų 51-ja JAV vals
tija.

Klimatas
Puerto Riko salos klimatas 

dėl Golfo srovės įtakos yra la
bai šiltas ir švelnus. Kovo mė
nesį temperatūra būna 25°- 
30°C. Lietus retais protarpiais 
užeina, bet ir pasirodo saulė. 
Dienos metu esant aukštai tem
peratūrai, tvankus oro drėg
numas visiškai nejaučiamas.

Karibų salynas yra veikia
mas ir iš Atlanto vandenyno 
ateinančių šaltesnių oro sro
vių. Užtat, lyginant su pieti
ne Meksika, salą turi didesnį 
kritulių kiekį ir dėl to augme
nija atrodo labai vešli. Dide
lė salos dalis yra padengta 
tropikiniais miškais.

Kaitrią dienos popietę ir 
vakarą dažniausiai dvelkia 
malonus vėjelis iš vandeny
no pusės. Ir tuo metu, kai 
spalvingi saulėlydžio gaisrai 
ištiesia savo sparnus, apim- 
dami pusę dangaus, pasivaikš
čiojimui pajūryje reikalinga 
tik labai lengva apranga.

Kai kurios įdomybės
Saulei nusileidus, galima 

nuvažiuoti į Pargueros įlanką 
pamatyti keisto reiškinio. Jei 
naktis be mėnulio, tai mažiau
sias jūros bangavimas sukelia 
blizgėjimą virš bangų. Tai 
įvyksta dėl tūkstančių mikro
skopinio dydžio fosforinių jū
ros organizmų, esančių van
dens paviršiuje.

Sportiškai nusiteikę turis
tai gali išsinuomuoti gerus 
amerikietiškus automobilius, 
nes sala turi keturių tūkstan
čių mylių kelių tinklą.

Krašto pajamas sudaro che
mijos ir elektrotechnikos ga
miniai, naftos perdirbimo 
įmonės, žemės ūkis (cukrinių 
nendrių, bananų ir kavos plan
tacijos). Puerto Riko yra gar
sus nauja grynakraujų arklių 
veisle. Tai šaunūs Pasotino 
juodbėriai, tinkami sporti
niam jodinėjimui, patvarūs 
lenktynėse.

Salos istorija
Puerto Riko sala atrasta is

panų 1493 m. Ispanijai pradė
jus plėsti savo imperiją Šiau
rės ir Pietų Amerikos konti
nentuose, Puerto Riko salos 
reikšmė pasidarė ypatingai 
svarbi jos kolonijų išsilai
kymui naujajame pasaulyje.

Pirmieji kolonistai daugiau
sia buvo ispanų išeiviai. Jie 
čia rado senuosius salos gy
ventojus indėnus. Dauguma 
ateivių čia atvyko komerci
niais tikslais — aukso ir dei
mantų jieškoti. Auksas buvo 
plaunamas daugiausia salos 
upėse, kurios pasižymi trum
pumu iryra labai sraunios.

Senieji Ispanijos priešai 
— anglai, prancūzai ir olan
dai ne kartą mėgino užgrobti 
salą. Paskutinis mėginimas 
buvo anglų, vadovaujant ad

mirolui Francis Drake. Bet 
ispanų gynėjai privertė ang
lus atsitraukti su dideliais 
nuostoliais.

Tuomet kilo reikalas stip
rinti salos gynybą. 1591 m. bu
vo pradėta statyti EI Morro 
tvirtovė. Ji truko ligi 1765 m. 
ir tapo stipria krašto apsauga. 
Tada buvo galima išstatyti 400 
patrankų, šaudančių į besiar
tinančius priešo laivus su 300 
mm. kalibro kamuolio formos 
sviediniais.

Ilgainiui buvo įsteigtas ir 
uostas. Čia telkėsi ispanų lai
vai, pakrauti Meksikos sidab
ru, Venecuelos perlais ir Peru 
auksu. San Juano uoste jie bu
vo gerai apginkluojami, nes 
nė vienas laivas tuomet ne
buvo saugus nuo jūros piratų 
apiplėšimų. Išsirikiavę vilks
tine ispanų laivai tuomet pra
dėdavo pačią tolimiausią ke
lionę per Atlanto vandenyną 
Ispanijon.

Ispanijos — Amerikos karui 
pasibaigus 1898 m. Paryžiaus 
taikos sutartimi, Puerto Riko 
sala tapo JAV valda. Šiandien 
jos gyventojai yra JAV pilie
čiai.

San Juano mieste yra didžiu
lis tarptautinis aerodromas, 
pęr kurį kas metai pereina 
daugiau kaip milijonas čia at
vykstančių atostogas praleisti 
turistų. San Juano uosto prie
plaukose sustoja nemažai 
transatlantinių laivų.

Piniginis vienetas —JAV do
leris, kurio dėka P. R. sala turi 
aukščiausią pragyvenimo lygį 
Karibų salyne. Vyriausias įsta
tymų leidimo organas — JAV 
kongresas.

Portorikiečių festivalis
Nepriklausomybės sąjūdis 

irgi turi savo užuomazgą. 
San Juane, “Carribe-Hilton” 
viešbutyje, pavasario šokių ir 
dainų festivalyje, galima pa
matyti labai spalvingą porto
rikiečių pasirodymą scenoje. 
Margaspalviai jų tautiniai dra
bužiai, tautinių šokių judesiai 
ir dainos nuskamba labai ispa
niškoje nuotaikoje. Į šį jų fes
tivalį turistai yra specialiai 
kviečiami.

EI Morro tvirtovė ir jos iškil
mingi vartai šiandien tebesto
vi, bylodami apie garsią pra
eitį. Ir galbūt dėlto yra taip 
gausiai lankomi turistų. Tvir
tovės labirintuose bevaikščio
jant, lyg ir galima įžvelgti, 
kad EI Morro didinguose griu
vėsiuose tikrai yra legendom 
išpintas poetinis grožis.

ANTANAS PACK A IJSKAS

Tėviškės žiburiai
O kokie šviesūs tolimieji 

mano tėviškės žiburiai.
Motinos kadaise jaukioj 

grįtelėj uždegti.
Jie šviečia man visais tremties 

s gyvenimo keliais, 
Į Aš juos lyg uosto švyturius 
į matau iš taip toli.
! Jie šviesesni man už danguje 
! spindinčią žvaigždelę, 
į Jie žėri man tamsiausią naktį 
J nuostabiai.
< Jie apšvies ir iš tremties man \ 
J grįžtant namo kelią,
S Tolimieji mano tėviškės 
į grįtelės žiburiai.

Britanija, 1985.VI.30

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

RŪTA GIRDAUSKA1TĖ

Vieną gražų pirmadienio 
rytą, pačiame pavasario žydė
jime, rinkomės mažoj Ontario 
parlamento rūmų spaudos sa
lėje Toronte. Buvome įvairus, 
beveik neįtikėtinas būrys. Iš 
viso buvome tik 43, o mokėjo
me per 30 kalbų. Žinoma, susi
kalbėti galėjome tik angliškai.

Šalia anglų kalbos, mus rišo 
bendras interesas. Visi buvo
me etninės spaudos bendra
darbiai, pasiruošę dalyvauti 
Ontario provincijos turizmo 
ministerijos ruošiamoje eks
kursijoje. Per penkias dienas 
žadėjome apkeliauti centrines 
ir rytines Ontario apylinkes, 
apžiūrėti įdomybes ir įvairius 
gamtovaizdžius.

Išlydėjo ministeris
Mums besišenkučiuojant, į 

salę atskubėjo Claude Bennett, 
tuometinis turizmo ministeris. 
Pasveikinęs mus ir palinkėjęs 
laimingos bei įdomios kelio
nės, kvietė pasivaišinti.

Nustebau, kai vos suspėjus 
kavą išgerti grupės vadovas 
(irgi turizmo ministerijos at
stovas) ragino eiti laukiančio 
autobuso link. Pagalvojau — 
reiks greitai priprasti prie 
neįprasto punktualumo!

Keičiame “žirgą”
Susėdę autobuse greitai su 

kaimynais pradėjom pokal
bius. Rūpėjo susipažinti, su
žinoti kas ir kuriuose laik
raščiuose darbuojasi. Vieni su 
pasididžiavimu dalino savo 
spaudos egzempliorius, kiti, 
aiškiai šių metinių ekskursi
jų veteranai, svarstė, ar mais
tas bus toks skanus, kaip per
nai . .. Netrukus sužinojom, 
kad atsakymas į šį klausimą 
teigiamas. Bet apie tai vė
liau . . .

Taip, mums nė nepajutus, 
autobusas ir patraukė į rytus. 
Rodos, praėjo penkiolika mi
nučių ir jau sustojam. Dairo
mės — tikrai nėra į ką žiūrėt. 
Pasirodo, autobuso vėsinimo 
sistema sugedo ir atvažiavom 
į garažą kažkur rytų Toronte, 
kur laukia naujas, vėsus au
tobusas. Perkraustę lagami
nus, susėdom ir važiuojam to
liau.

Istorinė tvirtovė
Kelias į Kingstoną tiesiasi 

priešakyje, lygus, nevingiuo
tas. Kur ne kur pakelyje kyšo 
dideli akmenys, kadaise den
gę visą rajoną. Šiaip gamto
vaizdis gan panašus į Toronto. 
Daugelis snaudžia, keli užsi
rašo pirmuosius įspūdžius.

Po poros valandų pasiekiam 
Kingstono ribą ir užsukam į 
“Old Fort Henry”. Šis fortas 
pastatytas po 1812 m. karo, 
kai grėsė pavojus, kad Ameri
kos kariuomenė puls Kanadą. 
Tačiau taip neįvyko, fortas 
liko nepanaudotas ir dabar 
juokais vadinamas Š. Ameri
kos geriausiai apsaugotu for
tu. Labiausiai fortas nuken
tėjo po jo uždarymo. Vandalų 
buvo sužalotas ir apvogtas. 
1948 m. fortas atidarytas tu
ristams, ir nuo to laiko kas 
vasarą veikia kaip muziejus.

Ten vasaromis sargybą eina 
studentai — atvaizduoja prieš 
150 metų gyvenusių kareivių 
gyvenimą.

Apžiūrėję istorinius pasta
tus ir išklausę įdomių pasa
kojimų, išvažiuojam į Kings
tono miesto centrą pietauti. 
Ten irgi istorijos apsupti ska
niai pavalgome senoje gaisri
ninkų stotyje, kur dabar vei
kia restoranas.

Tūkstantis salų
Tuoj po pietų renkamės 

prie autobuso ir važiuojam 
toliau, nors šį kartą nelabai 
toli. Privažiuojam Gananoque 
miestelį ir sustojam paupyje. 
Ten laukia didelis turistinis 
laivas, net trijų aukštų, ku
riuo plauksime per “Tūkstan
tį salų”. Trumpai palaukiam, 
kol paruošia laivą, mat, kaip 
ir kitur3 esame pirmoji turis
tinė sezono grupė.

Belaukiant laivo savininkas 
truputį papasakoja šios sri
ties istorijos. Pasirodo, nors 
ta sritis vadinama “Tūkstančiu 
salų”, iš tikrųjų yra 1864 salos. 
Šis skaičius neapima “sale
lių”, kurių plotas nesiekia še
šių kvadratinių metrų. Šios 
salos, kaip ir mūsų didieji eže
rai, kilo iš ledynų amžiaus.

Plaukiant laivo savininkas 
toliau labai entuziastiškai 
pasakoja. Jis žino kiekvienos 

salos pavadinimą nuo pačios 
mažiausios iki didžiausios. 
Dauguma pavadinimų — indė
nų žodžiai, pvz. “Gananoque” 
reiškia “geros sveikatos vie
ta”.

Čia vaizdas ypatingas — nesi
nori su juo skirtis. Kai kurios 
salos mažos, viena arti kitos, 
kitos didesnės, liūdnai tylios, 
atsiskyrusios nuo kitų. Visų 
krantai akmenuoti, apaugę me
džiais ir kitais žalumynais.

Daugumoje salų yra vasarna
miai, o vieną didesnę puošia 
pilis. Pusmėnulio įlankoj, ant 
mažytės salos, pastatyta kop
lyčia. Joje sekmadieniais lai
komos ekumeninės pamaldos, 
į kurias dalyviai suplaukia 
laivais, ir išklauso sėdėdami 
laivuose. Taip pat tarp šių sa
lų yra pasaulyje trumpiausias 
tarptautinis tiltas, jungian
tis vieną salą, priklausančią 
Kanadai, su kita, priklausan
čia JAV-ėms.

Senovės miestelis
Nuo laivo į autobusą ir į 

Morrisburgo miestelį. Čia nak
vosim patogiame, airiškais mo
tyvais papuoštame motelyje. 
Nors laikas skirtas poilsiui, 
dauguma išeinam pasivaikš
čioti. Nueinam ligi paupio, 
kur dvylikmečiai žvejai susi
rinkę klykauja. Jų nuotaika 
gera, nors niekur nematyt pa
gautų žuvų.

Sekantį rytą aplankom “Up
per Canada Village”. Tai is
torinis miestelis, kuriame 
atvaizduojamas šio rajono 
XIX š. gyvenimas. Daugumą 
pastatų čia suvežė prieš maž
daug 50 metų, kai buvo stato
mas kanalas tarp Montrealio ir 
Didžiųjų ežerų (Great Lakes). 
Viena šios statybos pasekmė — 
tai aštuonių senų miestelių 
užtvindymas. Norint išsaugoti 
šių miestelių kultūrinį lobį, 
pastatai buvo suvežti į “Up
per Canada Village”.

Čia darbininkai, apsirengę 
senoviškais drabužiais, aiš
kina turistams apie praeities 
gyvenimą. Tarp gyvenamų na
mų — krautuvė, viešbutis, mo
kykla, valgykla, šventovė, ma
lūnas, smuklė.

Savo darbus praeiviams ro
do kalvis, moterys riša raži- 
nes šluotas, verpia, audžia. 
Miestelio malūnas — garinis, 
tik šiemet atstatytas. Tai vie
nintelis šio pobūdžio veikian
tis malūnas Š. Amerikoje. 
Nors mažai žinau apie mecha
niką, kai malūnininkas aiški
na, visa mašinerija atrodo 
elegantiškai logiška.

Pietauti mus nuveda į mies
telio restoraną. Visi baldai, 
indai, įrankiai labai seni, au
tentiški. Tačiau maistas mo
dernus — balta, kanadiška 
duona ir t.t. Pasirodo, “seno
viškos” virėjos pradės dirbti 
tik po oficialaus sezono ati
darymo. Šeimininkai mums už
tikrina, jei grįšim tada, ga
lėsim ragauti nuostabius XIX 
š. patiekalus.

Kanados sostinėje
Po pietų — tiesiai į autobu

są! Visi skundžiamės, kad dar 
tik antra diena, o jau uždėjo- 
me po dešimt svarų. Gal Otavo
je bus progos pasimankštin
ti...

Otavą pasiekę dairomės pro 
langus. Tikrai graži mūsų sos
tinė — visa žaliuoja, žydi. At
važiuojam į miesto centrą, kur 
numatyta pradėti antrą iškylą 
laivu. Plauksim Rideau kana
lu. Deja, vanduo tiek pakilęs 
po atlydžio, kad laivai negali 
priplaukti prie kranto. Todėl 
netikėtai tenka aplankyti ir 
Kvebeką. Pervažiuojam tiltą į 
Hull miestą, kur kažkodėl lai
vai lengviau pasiekia turistus.

Plaukiant palydovas rodo 
visas Otavos įžymybes. Matom 
aukštai ant kranto Kanados 
ministerio pirmininko rezi
denciją, parlamento rūmų 
bokštus ir t.t.

Paplaukioję, pasišildę sau
lėje, važiuojam į tulpių festi
valį. Pagaliau proga pasi
mankštinti. Festivalis vyksta 
dideliame parke netoli miesto 
centro. Ten įvairūs dailinin
kai išstatę savo darbus.

Taip pat spalvingoje sceno
je be sustojimo vyksta muzi
kinė programa, dideli kiškiai 
vaidina ištraukas iš “Alice 
in Wonderland”. Ir, žinoma, 
visur tiesiog liepsnoja tulpės. 
Matyt, mūsų laimė, nes dažnai 
tulpių žydėjimas nesutampa 
su festivaliu.

Iš parko į autobusą, iš au

tobuso prie stalo. Jau įpras
ta. Vakarieniaujame “West
dale Dining Lounge", kuris 
Otavoj gerai žinomas dėl ska
nių karibietiškų patiekalų. 
Bevalgydama pagalvoju, kad 
reikėtų užsirašyti kai kurių 
valgių pavadinimus, bet taip 
skanu, kad užmirštu.

Iš ryto apvažinėjam miestą 
autobusu. Apžiūrint įvairias 
pasiuntinybes, diplomatų ir 
kitų pareigūnų rezidencijas. 
Trumpai sustojam prie par
lamento rūmų. Užtenka laiko 
tik nusifotografuoti ir ap
žiūrėti įvairių demonstrantų 
plakatus. Vieni reikalauja 
taikos, kiti kalėjimų sistemos 
reformos, o vienas — kažkokio 
teismo atšaukimo.

Vasarinėje aplinkoje
Iš Otavos išvažiuojam po 

pietų. Autobuse patogiai įsitai- 
som, nes žinom, kad reikės ke
turias valandas keliauti. Trau
kiam į šiaurę. Pavakaryje pa
siekiam Stoney Lake ir apsi
stojam “Irwin Inn”. Tai ne 
viešbutis, bet grupė atskirų 
vasarnamių aplink ežerą. Tru
putį primena lietuvišką sto
vyklavietę. Pačiame centre 
didelė salė, valgykla, sporto 
aikštė. Skiriasi nuo stovyk
lavietės tuo, kad visur labai 
tylu, ramu. Girdisi tik medžių 
ošimas, gamtos garsai.

Saulei leidžiantis, važiuo
jam į netolimą parką — Petro
glyphs Provincial Park. Prie 
įvažiavimo mus sutinka parko 
prižiūrėtojai ir per miškus 
nulydi į aikštę, kur stovi mil
žiniška palapinė. Ten mums 
paruošta puota — visas mais
tas iškeptas ant anglinių sto
vyklinių krosnelių. Mums besi- 
vaišinant, besidžiaugiant kva
piu miško oru, rodo filmą apie 
parko istoriją.

Paveikslai akmenyje
Šiame rajone labai akme

nuota žemė. Kai kur tarp me
džių matyti akmenys didesni 
už namus. 1954 m. grupė geo
logų susėdo ant vieno tokio 
akmens pailsėti ir pastebėjo 
jame išraižytus paveikslus. 
Po to archeologai pradėjo ty
rinėti tą vietą. Jie 14 x 24 
metrų plote rado 300 paveiks
lų, simbolių. Matosi baidarės, 
saulės, žmonės, gyvatės, vėž
liai ir daugelis kitų dalykų. 
Spėjama, kad tie raižiniai yra 
500-1000 metų senumo ir kad 
juos išraižė Algonkin genties 
indėnai. Taip pat spėjama, 
kad į šią vietą indėnai rink
davosi dvasiniams tikslams 
ir įamžindavo savo išgyveni
mus.

Žiūrint į tuos raižinius, be
veik girdisi praeities civili
zacijų balsai. Kad ir toliau tie 
balsai kalbėtų, kad raižiniai 
būtų apsaugoti nuo naikinan
čių gamtos jėgų, šiemet tas 
ypatingas akmuo buvo apdeng
tas stikliniu pastatu, įrengtas 
apšvietimas.

Ilgai stebėjome, gėrėjomės 
tais raižiniais. Grįžę į savo 
vasarnamius, gal stovyklinės 
aplinkos paveikti, ilgai dai
navom, linksminomės. Todėl 
sunku buvo, kai sekantį rytą 
reikėjo anksti keltis ir va
žiuoti Haliburton link.

Kanadoje, netoli Ontario Kingstono miesto yra primityvaus meno raiži
nių akmenyse. Juos lanko turistai, studijuoja meno istorikai

Per vasarvietes
Haliburton Highlands — 

tai rajonas į pietvakarius 
nuo Stoney Lake. Ypatingai 
graži, kalnuota sritis, turinti 
daug garsių kurortų, labai 
mėgstama slidinėtoji;. Teko 
sustoti ir apžiūrėti keletą 
kurortinių viešbučių. Spėju, 
kad visi pasiryžom kada nors 
sugrįžti, ten praleisti dau
giau laiko, pasidžiaugti nuo
stabia gamta.

Toliau — į Huntsville. Nuo
stabūs šios apylinkės miškai 
ir kalnai lietuviams skautams 
gerai pažįstami. Pirmą kartą 
man teko juos išvysti. O išvy
dus apgailestavau, kad niekad 
neteko stovyklauti Romuvoje.

Vakare užsikėlėm j apžėlu- 
sio kalno viršūnę. Ten rado
me bavariško stiliaus pasta
tą — Huntsvillės vokiečių klu
bo būstinę. Vokiečių šeiminin
kų globoje vaišinomės. Neno
riai lipome į autobusą kuris 
vežė atgal į viešbutį “Hidden 
Valley Resort". Grįžę vieni 
šokom, kiti maudėsi arba 
mankštinosi sporto salėje.

Paskutinis rytas
Greitai išaušo paskutinis 

mūsų rytas. Per mažai miego
ję keliamės, pusryčiaujant, 
išvažiuojam. Trečią kartą plau
kiame laivu. Pro laivo langus 
matom vasarnamius, miškus, 
kurortus. Norisi pratęsti ato
stogas.

Porą valandų paplaukioję, 
keliaujam į Gravenhurst mies
telį. Ten gražiame šveicariš
kame restorane “Ascona Inn” 
sėdam prie stalų ir laukiame 
mūsų ekskursijos pabaigos 
iškilmių. Jaučiamės kaip se
ni pažįstami, juokiamės, pri
simenam ypatingus savo ke
lionės momentus. Ekskursi
jos organizatoriams ir vado
vams {teikiam dovanas prisi
minimui. Kelios trumpos pra
kalbos, ir pietaujam. Maistas 
ypatingas — gražiai paruoš
tas. Apsimokėtų važiuoti j 
Gravenhurst vien šių skanu
mynų paragauti.

Kalėdos ir vasarą
Juokiamės, kaip pavalgę 

automatiškai slenkam prie 
autobuso. Paskutinis susto
jimas — Bracebridge miestely
je, “Santa’s Village”. Tai pra
moginis parkas, kur visą va
sarą švenčiamos Kalėdos. 
Nors parkas dar neatdaras 
turistams, mums parodo vi
sus įrengimus, vaikų žaidy
nes ir pušyne paslėptus nykš
tukų namus. Stebimės pamatę 
tarp darbininkų raudonai 
apsirengusį vyrą su ilga bal
ta barzda. Sustojam su juo pa- 
sišnekučiuot (ir žinoma, nusi- 
fotografuot). Patenkinti, kad 
sutikom Kalėdų senelį, važiuo
jam namo.

Sudiev!
Pažįstami vaizdai skrenda 

pro autobuso langus. Greitai 
pasiekiam Torontą ir baigiam 
kelionę ten, kur pradėjom. 
Atsisveikinam, pasižadėdami 
palaikyti ryšius ir skirstomės.

Mielai kartočiau visą kelio
nę. Tik vieną dalyką pakeis
čiau, būtent kiekvienoj vietoj 
praleisčiau ilgesnį laiką . . .



Stratfordo festivalyje aktoriai, vaidinantys Sofoklio “Antigonę”. Kairėje — DONALD ADAMS — Demonas, 
KEVIN McNULTY — Kreonas Nuotr. D. Cooper

Sofoklio “Antigonė” Stratforde

Novelių romanas “Dulkių atspindžiai”
BALYS GRAŽULIS

Anatolijus Kairys, bene pro
duktyviausias lietuvių rašy
tojas, besireiškiantis visuose 
literatūros žanruose, šiemet ir 
vėl pateikė skaitytojams nau
ją savo romaną — “Dulkių at
spindžiai”. Šią savo knygą au
torius pavadino novelių ro
manu. Nesu tikras, ar jai toks 
vardas tinka. Novelių romanas 
yra patraukli, bet retai nau
dojama romano forma. Nove
lių romaną sudaro nenustaty
tas skaičius novelių, kuriose 
veikia tas pats herojus. Jas 
gali rišti ir vien tik ta pati 
idėja, aplinkybės ar laikas. 
Novelių visuma sudaro vienin
gą veikalą turiniu, idėja, nuo
taika, stiliumi. To negalima 
pasakyti apie “Dulkių atspin
džius”. Nors daugumoje nove
lių veikia tas pats herojus, jos 
nesudaro vieningos visumos 
nei turiniu, nei nuotaika, nei 
stiliumi.

Knygoje yra dešimt pasako
jimų. Aštuoniuose atrandam 
tą patį veikėją Petrą Dulkę 
— metraštininką, svečią ar tik 
dulkę. Pirmajame pasakojime 
Dulkė prisistato skaitytojui. 
Sutinkame keistuolį, tokį patį 
kaip ir jo senelė, apie kurią 
jis sako: “Kad ir jos galvoje 
skylė”. Tuo sakiniu Dulkė lyg 
ir prisipažįsta, jog ir jis pats 
su skyle galvoje. Įžanginę no
velę skaitydamas neabejoji, 
kad čia kalba žmogus su skyle 
galvoje. Ir ko čia ta dulkė ne- 
pripasakoja: apie savo savo
tiškumus, jaunystę, keistuolę 
senelę ...

Atkreiptinas dėmesys į Dul
kės pažiūras apie kūrybą. Iš 
jo skelbiamų deklaracijų apie 
literatūrą gal tik vienai gali-' 
ma būtų pritarti, kai jis sako:

.. esu alergiškas viskam, 
kas nusakoma ‘pasaulinio mas
to’ terminu”. Į kitas žiūrėtina 
kaip į keistenybes, tiesa, jau 
girdėtas ir čia tik kartojamas, 
bet nepriimtinas. Nežinau ar 
galima būtų įrodyti, kad “be 
kančios nėra kūrybos”, kad 
“kuria tik vargšai”, arba tvir
tinimą, jog rūmuose ir pertek
liuje užaugusiųjų kūryba yra 
bevertė, kaip bevertė esanti ir 
lėtai rašančių ar mažai para
šiusių. Tačiau tokias erezijas 
skelbia Petras Dulkė ir ragina 
skaitytoją jo raštus skaityti: 
“Mano žodis neišsunktas iš ki
tų knygų, neįpūstas guvernan
čių, nesugadintas dykaduonys- 
tės pagyrų”.

Iš viso, pirmas pasakojimas 
“Svečias” laikytinas knygos 
prologu ar ekspozicija, para
šytas po karo buvusiu madingu 
egzistenciolistiniu stiliumi, 
kai vien tik skylėtgalviai tiko 
į romanų herojus.

Antras pasakojimas “Pasku
tinė vakarienė” vyksta Lietu- 
vos-Vokietijos pasienio kle
bonijoje. Čia, bolševikams 
antrą kartą Lietuvą užplūs- 
tant, prie valgiais ir gėrimais 
apkrauto stalo vaišinas bėg
liai: filosofijos profesorius, 
gimnazijos direktorius, apskri
ties viršininkas, generolas, 
pulkininkas ... Išgerdami, 
užkąsdami klebono svečiai 
naiviai filosofuoja apie karo 
strategiją, drąsą, tėvynės mei
lę, pasitraukimo iš tėvynės ir 

kovos prasmę. Šis chimeriš
kas pokalbis skamba kaip koks 
kandus feljetonas. Atrodo, kad 
šie garbingi žmonės čia suso
dinti vien tik tam, kad Dulkė 
galėtų juos parodyti satyrinė
je šviesoje.

Kitos aštuonios novelės vaiz
duoja gyvenimą jau karui bai
giantis bei pirmaisiais poka
rio metais Vokietijoje ir pri
mena memuarinę literatūrą. 
Spėtina, kad jos buvo parašy
tos dar anais stovykliniais lai
kais, o dabar išleistos, kad lie
tuvių literatūrai nepražūtų. 
Šešios iš jų parašytos pirmuo
ju asmeniu ir visose veikia tas 
pats Dulkė. Kaip drugelis nuo 
žiedo prie žiedo, taip ir Dulkė 
skraido nuo moters prie mo
ters, kartais nutūpdamas sal
daus nektaro pasmaguriauti. 
Jis Karaliaučiuje sutinka vo
kietę Mariją, kuri duoda jam 
leidimą bilietui nusipirkti ir 
tuo išgelbsti jį nuo besivejan
čio fronto. Vėliau Vienos šven
tovėje jam pasivaidena, kad 
tai pati Dievo Motina Marija 
jį išgelbėjusi.

Vienoje, Lietuvių komiteto 
būstinėje, Dulkė sutinka lie
tuvę Nidą su kūdikiu ant ran
kų. Nida jo pasisiūlymą jai 
padėti atmeta, bet duoda pa
skaityti ką tik gautą Lietuvo
je partizanauti pasilikusio 
vyro laišką. Keistas jo laiškas. 
Savo vaiko jis net nepamini. 
Vien tik patetiškai teisina sa
vo pasilikimą, partizanavimo 
prasmę . . . Tai greičiau pra
kalba miško broliams, o ne 
laiškas mylimai žmonai.

Seka beprasmis nuotykis su 
jauna prostitute Gerda. Žmo
giškoji moralė ir lietuviškas 
padorumas neleidžia jam su 
mergaite nusidėti, bet netruk
do už rankos vedamam pas ją 
užeiti, stebėti kaip ji nusiren
gia, į nuogą spoksoti.

Ir vėl Vienos kavinėje su
tinka našlę Bernadetą, kuri 
Dulkę namo parsiveda. Jinai 
maniusi, kad jos vyras žuvo 
didvyrio mirtimi rytų fronte, 
o Dulkė žino, jog jis nusišovė 
Vilniuje. Ligoninėje vienas 
žydas davė jam, naciui, savo 
kraujo, todėl, atgavęs sąmonę 
ir apie tai sužinojęs, nusižudė. 
Jis gavo kraujo net šešis lit
rus per penkias dienas! Tai su
žinojusi moteris sudrasko savo 
vyro paveikslą, o Dulkė pas ją 
pasilieka iki karo pabaigos.

Keliaudamas į Wuerzburgą 
sunkvežimyje susipažįsta su 
kare sužadėtinio netekusia 
vokietaite studente Ursula. 
Važiuoja drauge ir apsistoja 
pas Ursulos pusseserę, o nak
tį įsėlina į Ursulos miegamą
jį. Sako jai, kad myli, o rytą 
pabėga.

Pagaliau Dulkė užtinka pa
slaptingą lietuvaitę Vaidilu
tę. Įkalba jai važiuoti su juo 
savaitgaliui į kalnus. Ten su
žino, jog Vaidilutė esanti vie
nuolė. Po meilės nakties už
teka saulė jiems abiem visam 
gyvenimui. Šiaipjau įdomų pa
sakojimą gadino jo triaukštė 
sąranga: pasakoja pats Dulkė, 
šiurpią savo gyvenimo istoriją 
papasakoja Vaidilutė ir savo 
motinos jai pasakotą motinos 
gyvenimo tragediją. Tie visi 
pasakojimai turi stiprų ryšį, 
bet sukrauti vienas ant kito 

apsunkina kūrinio pastatą.
Tarp šių Dulkės nuotykių 

dar įterpti ir du kitų žmonių 
išgyvenimai. “Deimantėje” pa
sakojama apie tragišką lietu
vių jaunavedžių iškylą į kal
nus, o “Hildoje” — apie jauno 
lietuvio Gyčio nuotykingą ro
mansą su sūrininko dukterimi. 
Tai gal žaviausias ir noveliš- 
kiausias apsakymas visoje kny
goje.

Visų apsakymų išgyvenimai 
perdėm asmeniški. Nei lietu
vių pabėgėlių gyvenimo vaiz
dų, nei gyvenimo pokario Vo
kietijoje aplamai knygoje be
veik nerodoma. Pasišaipoma 
iš Lietuvių komiteto pareigū
nų Vienoje, VLIKo posėdžių 
Wuerzburge. Tai ir viskas. Dar 
dėl kolorito pavaikštoma po 
bombų sugriautą miestą.

Knygos ekspozicijoje Dulkė 
pasakoja: “Vieną vakarą aš 
gulėjau sode po obelimi ir skai
čiau Gailito “Tomą Nipernadį’. 
Labai patiko, norėjau tokiu 
būti, kažkas pajudino mano 
sieloje varpus ir aš pradėjau 
skambėti — visas, lyg būčiau 
varpas.” Estų rašytojo Augus
to Gailito žavus novelių roma
nas yra parašytas lakiu impre
sionistiniu stiliumi. Jo hero
jus Tomas Nipernadis bastosi 
po kraštą be jokio tikslo, vien 
kažkokios vidinės jėgos stu
miamas. Šen ten sustoja, pa
tiria erotinių nuotykių ir vėl 
eina ...

Atrodo, kad ir Anatolijus 
Kairys savo novelių romaną 
sukirpo pagal Tomą Niperna
dį. Ir “Dulkių atspindžių” he
rojus Petras Dulkė beprasmiš
kai klajoja po Vokietiją, šen 
ten erotinių nuotykių patir
damas. Kaip ir Tomas Niper
nadis, jis moterų nejieško, bet 
likimas jį su jomis suveda. Ir 
gal ne jos, o tas pats likimas 
kviečia jį su jomis eiti. Jis pil
nas lietuviško padorumo, bet 
tai jam nekliudo su moterimis 
suartėti ir jas palikti. Kaip 
ir Tomas Nipernadis, jis reiš
kiasi kaip neatsakingas bastū
nas. Skaitytojas Dulkėje at
pažins vieną kitą lietuvį ber
nioką, besibasčiusį pokario 
Vokietijoje.

Šalia to, ką anksčiau paste
bėjau, pasakytina, kad knyga 
lengvai skaitoma. Impresio
nistinio atspalvio stilius lei
džia autoriui pribarstyti at
pažįstamų vaizdų ir pasąmo
nės srauto nešamų nuolaužų. 
Autorius neklaidžioja šunke
liais ir nenusiplepa, bet eina 
tiesiai prie apsakymo atomaz
gos. Deja, ne visada netikėtos, 
kaip to novelėje reikėtų. Ta
čiau, jei sutiksime, kad nove
lei ne tiek svarbūs išbaigti cha
rakteriai, turinio svarumas ar 
logikos dėsniai, kiek tai, kad 
aprašomas įvykis būtų sklan
džiai papasakotas, — turėsime 
pripažinti, kad Anatolijus Kai
rys pasakoti moka. Skaityda
mas jauti, jog čia prityręs pa
sakorius kalba.

Anatolijus Kairys, DULKIŲ 
ATSPINDŽIAI. Novelių ro
manas. Dulkių atspindžius 
vykusiai vaizduoja dailininko 
Petro Aleksos minkštų aplan
kų viršelis. Išleido Lietuvių 
literatūros bičiuliai (P. O. Box 
29060, Chicago, IL 60629, USA). 
Čikaga 1985 m., 140 psl. Kaina — 
$5.00.

ALFONSAS NAKAS
“Third Stage” teatro scenai 

nušvitus, laukėme prologo — 
Antigonės ir Ismenės drama
tiško pokalbio. Bet ne! Reži
sierius David William dar pa
ruošė staigmeną. Scenoj išvy
dom septynis barzdotus se
nius, ilgais, tamsiais šventi
kų drabužiais aprengtus. Gar
siai klasikinei muzikai iš pa
tefono liejantis, balkone pa
sirodė du vyrai. Pirmasis — 
gražiausia šių laikų diktato
rių uniforma, su medaliais 
nusėta krūtine, išblizgintais 
ilgaauliais batais. Vienas dra
mos kritikas jį ras panašų į 
Irano šachą, o man jis pana
šėjo į vieną iš Hitlerio Trečio
jo Reicho riterio kryžiaus ka
valierių, nes lieknutis, tiesus, 
kaip styga, rūsčiai iškilmingo 
veido, pasiryžęs betkokiam 
žygiui. Antrasis dėvėjo papras
tą rusvą Kanados kario unifor
mą, su pistoletu ant plataus 
diržo. Septyniem barzdočiam 
pagarbiai nusilenkus, jiedu 
atliko keletą įmantrių saliu
to mostų. Tuomet tas, su me
daliais, lėtu žąsies žingsniu 
nutaukšėjo prie kritusio did
vyrio Eteoklio karsto, sunkia 
raudona drobule apdengto, pa
daręs porą kariškų sukinių, 
vis kulnimis sumušdamas, dro
bulės kraštą lėtai, iškilmin
gai pabučiavo, muzikai dar 
garsiau grojant, jaunajam ka
riui saliutuojant, septyniem 
seniam dar žemiau lenkian
tis.. . Tai buvo priešlaikinis 
karaliaus Kreono ir jo sūnaus 
Hemono pasirodymas. Nebe
sigilinant į pagrindinę reži
sieriaus užmačių reikšmę, pa
stebėtina, kad po šios panto
mimos publika užsnūsti jau ne
begalėjo ...

Tik dabar scenon atėjo Anti
gonė ir jos sesuo Ismenė. Tra
gediją skaičiusieji ar scenoje 
mačiusieji atsimins: pirmoji 
maldaus antrąją padėti palai
doti kritusį brolį Polineisą, 
Kreono paliktąjį šakalams ir 
maitvanagiams; Ismenė nesu
tiks, Antigonė viena jį palai
dos; Kreono už tai bus pa
smerkta mirti, gyva užmūryta 
kape — kriptoj pasikars; nu
sižudys Kreono sūnus, Antigo
nės sužadėtinis Hemonas, nu- 
sidurs Kreono žmona Euridi- 
kė, kruviną sūnaus lavoną sce
non atsinešęs Kreonas prisi
ims kaltę dėl visų žuvimo.

Nors tragedija pavadinta 
ne jo vardu, svarbiausias vei
kėjas — Kreonas. Tai šių laikų 
diktatorių prototipas. Jo tira
dose, išleistą mirties dekretą 
ginant, galėjai rasti visokių 
hitlerių, musolinių, kadafių, 
pahlevių bruožų. Gal tik į Sta
liną, visų žiauriausią ir “kyt- 
riausią” niekur nepanašėjo. 
Jo vaidmenį pasigėrėtinai atli
ko Kevin McNulty visose sce
nose: ir jau aprašytame panto- 
miminiame epizode, ir narsiai 
visiems įsakymus šūkaujančio 
ir vienmarškinio, be medalių, 
subliuškusio, kruvino, raudan
čio.

Antigonės vaidmenyje Gwy- 
nyth Walsh didžiausią įspū
dį darė scenose su Kreonu, 
prisipažindama brolį laido
jusi, paneigdama jo nežmo
nišką dekretą, drąsiai pri
ėmusi mirties sprendimą. Vei
kalą skaitydamas, lygiai to
kią ją ir vaizdavausi. Trupu
tį ja teko nusivilti, kad eili
ne moterim pravirko į mirtį 
vedama.

/\tsiųstci jz> si mirgėti
Dr. Viktoras Gidžiūnas, OFM, 

ŠV. BENEDIKTO REGULOS VIE
NUOLIAI LIETUVOJE. Atspau
das iš LKM Akademijos Metraš
čio VI t. Roma 1985 m., 201 psl.

MŪSŲ SPARNAI, lietuvių evan
gelikų reformatų žurnalas, 1985 m. 
58 nr. Leidėjas — Lietuvos evange
likų reformatų Bažnyčios kolegija, 
redaktorius — Petras Bružas ir ko
legija, administratorius — Jonas 
Palšis (5718 S. Richmond St., Chi
cago, IL60629, USA).

Kun. B. Pacevičius, PASILIK SU 
MUMIS. Pamokslinio turinio lei
dinys, paruoštas pasinaudojant 
angliška ir lenkiška literatūra. 
Rinko “Type Master Graphics”, 
spausdino “Litho-Art Ltd.” Toron
to 1985 m., 285 psl.

ŠVIETIMO GAIRĖS, lietuviš
kojo ugydmo žurnalas mokyklai ir 
šeimai, 1985 m. 33 nr. Leidėjas 
— JAV LB švietimo taryba. Re
daktorė — Stefanija Stasienė, 
administratorius — Juozas Pla- 
čas (3206 W. 65th Pl., Chicago, IL 
60629, USA). Išeina dukart per me
tus. Metinė prenumerata — $4.00. 

Ismenę vaidinusi Janet Mac
donald žiūrovų neapvylė nei 
bijodama brolį laidoti, nei 
maldaudama mirties kartu su 
Antigone. Jei dėl tokio nela
bai įtikinančio persilaužimo 
ką kaltinti, tai tik Sofoklį. Bet 
turbūt graikams prieš pustre
čio tūkstančio metų paaiškini
mų nereikėdavo.

Donald Adams sukūrė įspū
dingą Hemoną. Tėvo giriamas, 
jis mokėjo švelniai šypsotis, 
bet įsitikinęs, kad gražiuoju 
sužadėtinės neišgelbės, su
griaudėjo perkūnais ir, nusi
juosęs diržą su pistoletu, 
trenkė diktatoriui po kojų. 
Padėties, žinoma, nepakeitė, 
bet žiūrovams tikrai padėjo ...

Aklą žynį Tiresijų pasigė
rėtinai suvaidino William 
Needles. Žiūrovas nė kiek ne
nustemba, kai jo kaltinimų 
išklausęs Kreonas šoka (deja, 
pavėluotai!), gelbėti Antigo
nės ir pakeisti tragedijos ei
gos.

Pagirtina ir Keith Thomaso 
vaidyba sargybinio, o taip pat 
ir natūrali gal dvylikmečio 
berniuko Rono Rees laikysena 
Tiresijų vedžiojant ir jo nu
sviestą lazdą paduodant.

Kadangi veikalas labai trum
pas, vos 45 eiliuotos kalbos 
puslapiai, šalia aprašytos pan- 
tomiminės pradžios, režisie
rius įterpė dar gabalėlį įdo
maus baleto (choreografė Pau
la Thomson) ir veiksmą lėti
nančios muzikos, su teksto 
deklamacijom niekam neleido 
skubėti. Visi aktoriai kalbėjo 
taip aiškiai, kad ir blogai gir
dinčiam nedingo anei vienas 
žodis. Retai tokių vaidinimų 
man pasitaiko! Tai, ką turėjo 
kalbėti (gal kituose pastaty
muose ir dainuoti) choras, čia 
atliko tie ilgaskverniai barz
dočiai, ir tai ne visi kartu, o 
išsidalinę po sakinį ar tik ke
lis žodžius.

“The Third Stage” teatras, 
turįs vos 410 kėdžių publikai, 
yra vadinamos “The Young 
Company” reiškimosi vieta. 
Čia vaidina tik ką dramos stu
dijas baigusieji, stažuojan
tieji aktoriai. Kitais metais, 
kiti šio teatro vadovai, jau
niesiems padrąsinti įmaišyda
vo po keletą scenos veteranų. 
Šią vasarą teatro meno vado
vu tapo John Neville (jis rude
nį liks trijų teatrų festivalio 
meno vadovu). Į abu šios vasa
ros pastatymus jis įmaišė tik 
po vieną veteraną (“Antigo- 
nėn” — William Needles). Tą 
pačią dieną mačiau abu pa
statymus. Tiek “Antigonėj”, 
tiek ir kitame veikale (George 
Farquhar “The Beaux’ Strata
gem”) jaunųjų sambūris veikia 
pasigėrėtinai! Nenustebsim, 
jei už metų-kitų Gwynyth 
Walsh, Janet Macdonald, Ke
vin McNulty, Donald Adams 
(miniu tik “Antigonės” veikė
jus) publiką stebins didžio
siose Festivalio ir “Avon” 
teatrų scenose, kaip ir buvu
sieji jaunųjų sambūrio veikė
jai — Seana McKenna, Colm 
Feore ir kiti.

Stratfordo “Antigonę” siū
lyčiau pamatyti kiekvienam 
rimto teatro kultūros išsiil
gusiam žiūrovui. Ji repertua
re liks iki rugpjūčio 31. Spręs
damas iš to, kad man lankantis 
liepos 6 teatrėlis buvo tik pu
siau pripildytas, esu tikras, 
jog bilietų kasoje nepritrūks 
nė kitais savaitgaliais, nekal
bant apie šiokiadienius.

Antanas Škėma, RAŠTAI III. 
Redagavo L. Mockūnas, išleido 
Algimanto Mackaus knygų leidimo 
fondas. Tiražas — 800. Chicago 
1985 m., 509 psl.

Algirdas Gustaitis, ALGIS TRA- 
KVS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS, IV 
dalis, Tvankstės pilyje. Istorinis 
pasakojimas vaikams. Iliustraci
jos — dail. Aldonos Variakojienės 
ir Vilijos Variakojytės. Išleido 
JAV Lietuvių Bendruomenės švie
timo taryba. Čikaga 1984 m., 28 psl.

AIDAI, kultūros žurnalas, 1985 
m. 2 nr. Straipsniai: Vacio Kava
liūno, Dialogas tarp žemės ir dan
gaus mūsų literatūroje; Kęstučio 
Trimako, Išeivijos lietuvių jau
nimas pasaulyje; dr. Jono Balio, 
Senovės baltų pasaulėžiūra; V. 
Vizgirdos, Dail. Antano Gudaičio 
tapyba. Atsiminimai apie a.a. kun. 
V. Girdžiūną, OFM, kronikiniai 
skyriai, knygų recenzijos, dail.
A. Gudaičio tapybos kūrinių nuo
traukos. Vyr. red. — dr. L. Andrie- 
kus, OFM, administratorius — T.
B. Ramanauskas, OFM, (361 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207, 
USA). Metinė prenumerata — $20.
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Cl h III mu JI VEIKLOJE
Pavasariškos nuotaikos poezi

jos ir dailios šventę Klivlando lie
tuviams Dievo Motinos parapijos 
salėje gegužės 18 d. surengė vyr. 
skaučių “Židinys”. Programą at
likto Algirdo Bielskaus vadovau
jamas dainos ir muzikos vienetas 
“Uždainuokim”, praturtėjęs kank
lininke Mirga Bankaityte, trom- 
petiste Ilona Kuprevičiūte, dai
nininkėmis — Rita Balyte ir Rū
ta Staniškyte. Žodinę programos 
dalį atliko rašytojas ir poetas Ba
lys Gaidžiūnas, skaitęs “Didžiuo
sius jaunystės rūpesčius” ir kele
tą eilėraščių. Ypač įdomūs buvo jo 
jaunystės prisiminimai, pilni švel
naus humoro, Lietuvos kaimo 
nuotaikos. Pranešėja Vilija Nasvy
tytė programą papildė melodek
lamacija “Lietuvos partizanų 
daina”.

XXXII-ją lietuvių dieną Los 
Angeles ir apylinkių tautiečiams 
surengė Šv. Kazimiero parapija, 
kuriai dabar vadovauja naujas 
klebonas kun. A. Olšauskas, tęs
damas emerito prel. J. Kučingio 
prieš daugelį metų pradėtą tradi
ciją. Šventė buvo pradėta pamal
domis šventovėje, kur jautrų pa
mokslą sakė prel. P. Celiešius, 
giedojo solistai ir kompoz. B. 
Budriūno vadovaujamas choras. 
Oficialioji dalis įvyko Marshall 
mokyklos salėje. Pagrindinis dė
mesys čia teko iš Niujorko atvy
kusiam pantomimikui Pauliui Ra
jeckui. Muzikai atstovavo muz. 
Aloyzo Jurgučio suburtas “Dai
nos mėgėjų” choras, turėjęs dai
nininkų duetą ir kvartetą, atlikęs 
paties vadovo ir kitų kompozito
rių kūrinius. Po koncerto buvo 
grįžta parapijon susipažinti su 
tautodailės ir dailės parodomis. 
Tautinių drabužių, juostų ir au
dinių rinkinį buvo išstačius! J. 
Šlapelytė, velykinių margučių — 
G. Gustaitė. Dail. A. Andrašū- 
nas ir dail. O. Dokalskaitė-Paš- 
kevičienė parodai parūpino savo 
tapybos darbų.

XXXII-sis “Santvaros-Šviesos” 
suvažiavimas — rugsėjo 5-8 d.d. 
Taboro Farmoje, Sodus, Mich. 
Registracijos data ir pilna pro
grama bus paskelbtos vėliau. In
formacijas teikia M. Paškevičie- 
nė, 3308 West 62nd Place, Chica
go, IL 60629, USA. Dalinėje pro
gramoje rašoma, kad paskaitas 
skaitys: Rimvydas Šilbajoris — 
“Tautosakos potekstės pokarinė
je lietuvių poezijoje”, Liūtas Moc
kūnas — “Antano Škėmos pasau
lėžiūros susiformavimas išeivijo
je”, estė Ilse Lehiste — “Išeivi
jos kultūrų problematika”, Vio
leta Kelertienė — “Išeivijos li
teratūros patirtis keturiasdešimt 
metų perspektyvoje”, Kazys Al
menas — “Tragedija ir antrasis 
termodinamikos dėsnis”, Vytau
tas Kavolis — “Ideologija ir jaus
mas istorijos veidrodžiuose”, Al
gis Mickūnas — “Išeivijos filoso
fijos laimėjimai per keturias de
šimtis metų”, Živilė Bilaišytė — 
“Išeivijos literatūra jaunesnio
sios kartos rašytojo akimis”.

A. a. Vincas Ramonas (Rama
nauskas), pedagogas ir rašyto
jas, pakirstas staigaus širdies prie
puolio, mirė liepos 8 d. Čikagos 
Bridgeporte. Velionis gimė 1905 
m. sausio 14 d. Trakiškių k., Ma
rijampolės aps. 1924 m. baigė Ry
giškių Jono gimnaziją Marijampo
lėje, 1924-28 m. Kauno universi
tete studijavo lietuvių bei vokie
čių kalbas ir pedagogiką. 1926- 
38 m. mokytojavo Marijampolės 
marijonų gimnazijoje, vėliau — 
Marijampolės mokytojų semina
rijoje ir mergaičių gimnazijoje. 
Iš Uchtės ir Felbacho pokarinių 
stovyklų V. Vokietijoje 1948 m. 
išvyko Australijon, bet 1950 m. 
persikėlė Amerikon, kur jam iki 
pensijos teko dirbti geležinkelio 
stotyje. Pirmą novelių rinkinį 
“Dailininkas Rauba” išleido 1934 
m. Viena novelė “Linų žiedai” bu
vo išversta į latvių, suomių ir šve
dų kalbas. 1942 m. parašė roma
ną “Dulkės raudoname saulėlei
dy”, kuris 1943 m. buvo paskelb
tas Kaune leisto dienraščio “Atei
tis” atkarpoje, atskira knyga iš
leistas Čikagoje 1951 m. Daug dis
kusijų susilaukęs romanas "Kry
žiai” pasirodė 1947 m. ir autoriui 
laimėjo BALFo premiją. Antroji 
perredaguota laida skaitytojus pa
siekė 1948 m. “Kryžiai” taipgi bu
vo išleisti latvių ir anglų kalbo
mis. Trys apysakos “Miglotas ry
tas” buvo išleistos 1960 m. Čika
goje ir autoriui atnešė Monrealy
je paskirtą Vinco Krėvės literatū
ros premiją. Su velioniu buvo atsi
sveikinta liepos 12 d. vakarą D. 
Petkaus laidotuvių koplyčioje. Pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse liepos 13 d. iš Nekalto 
Prasidėjimo šventovės Brighton 
Parke.

Vilnietė balerina L. Bartusevi
čiūtė atliko pagrindinį Silfidės 
vaidmenį to paties pavadinimo H. 
Liovenšioldo baleto spektaklyje 
Leningrade, akademiniame S. Ki- 
rovo operos ir baleto teatre. Sil
fidės vaidmenį L. Bartusevičiūtė 
paruošė Vilniaus operos ir bale
to teatre su leningradiečiu balet
meisteriu O. Vinogrodovu.

Aktorė Adolfina Budrikaitė- 
Zulonienė po ilgos ir sunkios li
gos mirė birželio 25 d. Vilniuje. 
Velionė gimė Šiauliuose 1921 m. 
liepos 30 d. Baigusi mergaičių 
gimnaziją, 1940 m. pradėjo dirb
ti aktore Šiaulių dramos teatre. 
1945 m. studijavo Vilniaus uni
versitete, vėliau lankė dramos 
studiją. Į Vilniaus dramos teat
rą buvo priimta 1947 m. ir jam 
atidavė trisdešimt aštuonerius sa
vo gyvenimo metus, sukurdama 
daug brandžių ir spalvingų vaid
menų. Su A. Budrikaite-Zulonie- 
ne dirbo režisieriai — B. Daugu
vietis, R. Juknevičius, J. Rudzins- 
kas, K. Kymantaitė, A. Kernagis, 
A. Lapenas, I. Bučienė.

Poezijos šventę septintąjį pa
vasarį surengė Panevėžio rajono 
Upytės bandymų stoties ūkis. 
Penktus metus rajono laikraštyje 
buvo paskebtas “Lino žiedo” kon
kursas eilėraščiams apie linų au
gintojus, lino istoriją. Penktuo
ju šio konkurso laureatu tapo jau
nas poetas Bronius Ribokas. Bir
želio 14 d. pas Upytės linininkus 
viešėjo poetai J. Štrielkūnas, J. 
Vaičiūnaitė, M. Karčiauskas, P. 
Balčiūnas ir nemažas būrys kon
kurso dalyvių iš Kupiškio, Jona
vos, Panevėžio. Tradicinė poezi
jos šventė buvo surengta žalioje 
vejoje prie seno malūno, kur yra 
įsikūręs linų muziejus.

Kauno J. Gruodžio aukštesnio
ji muzikos mokykla turi mokytojos 
Elenos Martinonienės vadovauja
mą visuomeninį muziejų, kuriame 
jau sutelkta apie 3.000 radinių 
— koncertinių afišų, programų bei 
kitos unikalios medžiagos. Ja nau
dojasi Vilniaus konservatorijos, 
Vilniaus M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos dėstytojai ir studentai, 
Vilniaus filharmonija, Lietuvos 
kompozitorių sąjungos nariai. 
Kompoz. J. Gruodžio vardą ši mo
kykla gavo 1948 m. Nuolatinis dė
mesys skiriamas muzikiniam J. 
Gruodžio palikimui telkti ir tvar
kyti, parodoms rengti. Šiemetinės 
parodos paruošimui vadovavo mo
kykloje dirbanti muzikologė Ele
na Jokūbonienė. Jai talkino dės
tytojos — Jūratė Urbonavičiūtė, 
Unia Milerienė, Tatjana Bardalim, 
Aldona Didžiulytė, Aldona Šikš- 
nienė.

“Vagos” leidykla išleido anto
loginio pobūdžio knygą “Dvi
dešimt poezijos pavasarių”, pa
ruoštą M. Karčiausko. Šiuo lei
diniu prisimenamas tradiciniu ta
pusių “Poezijos pavasarių” dvi
dešimtmetis. Lietuvių poezijos nu
eitą kelią aptaria įvadinis Vytau
to Kubiliaus straipsnis. Leidiny
je yra 111 poetų eilėraščių. Anto- 
logijon įtraukti ir devyni išeivi
jos poetai: Stasys Santvaras, Jo
nas Aleksandriškis, Henrikas Ra
dauskas, Jonas Mekas, Juozas 
Kėkštas, Balys Rukįįa, Alfonsas 
Nyka-Niliūnas, Vladas Šlaitas, 
Liūne Sutema. Leidinio aprašy
me minimi S. Santvara eilėraš
čiai “Kas tu esi”, “Žmogus”, “Ko
pėčios”, “Pieštukas”, J. Alek- 
sandriškio — “Pastoralė”, “Atmi
nimai”, “Senatvė”, “Atleisk”, 
“Nemuno ilgesys”, H. Radausko 
— “Vienaragis”, “Sugrįžimas”, 
“Tėvynės vėjas”, “Prarastas ro
jus”, J. Meko — iš ciklo “Lietuva”.

“Žydinčios vyšnios šakelės” 
konkursą poetams 1984 m. pra
džioje įsteigė Ukmergės rajono S. 
Nėries kolchozas, neseniai susi
laukęs naujų kultūros namų Vep
rių gyvenvietėje. Šiais mokslo 
metais vidurinę Veprių mokyklą 
baigė 10 abiturienčių. Jų išleis
tuvės buvo susietos su jiremijos 
įteikimu. Pagrindinė “Žydinčios 
vyšnios šakelės” premija skiria
ma už geriausią metų eilėraštį 
apie žemę. Ji įteikta abiturien
čių išleistuvėse dalyvavusiam poe
tui Justinui Marcinkevičiui už 
eilėraštį “Lopšinė gimtinei ir mo
tinai”. Konkurso diplomus gavo 
poetai — Antanas Drilinga, Juo
zas Nekrošius ir Adolfas Gušči- 
nas. Ukmergės rajono knygos bi
čiuliai turi savą “Poezijos pava
sarėlį”, kurio idėja gimė Vepriuo
se. Į šią šventę susirenka viso ra
jono poetai, skaito savo eiles, dis
kutuoja. Savo eilėraščius skaitė 
ne tik “Žydinčios vyšnios šakelę” 
laimėjęs Justinas Marcinkevičius, 
diplomus gavę poetai A. Drilinga, 
J. Nekrošius, A. Guščinas, bet ir 
"Poezijos pavasarėlio" laureatai.

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

= ! MOKA UŽ:
= 90 dienų termln. indėlius....... 81/4%
E 180-185 d. termin. ind.............. 81/ž%
= term, indėlius 1 metų............. 83/4%
= term, indėlius 2 metų............. 9 %
= term, indėlius 3 metų............. 91/a%
= pensijų s-tą.............................. 9 %
= spec. taup. s-tą....................... 7’/2%
=l taupomąją s-tą ....................... 7 %
= depozitų-čekių s-tą................ 6 %

= DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo .......................  111/z%
= mortgičius nuo.............10% -11’/2%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Ateitininkų moksleivių grupė sportuoja Bronte Creek parke prie Hamiltono Nuotr. Lino Daukšos

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: Z
8’A% už 90 dienų term. indė). Z 
8’/z% už 6 mėn. term, indėlius Z 
9 % už 1 m. term. Indėlius Z
91/z% už 2 m. term. Indėlius z
9’/z% už 3 m. term, indėlius Z 
9 % už pensijų planą 
9 % už namų planą 
71/2% už specialią taup. s-tą “ 
7 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.) j-

Kanados įvykiai
STEPHAN’S FURS
- 2239 Bloor Street West.

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

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

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS
--------------------------- o—-------------------------

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavlenel arba Vidai Siaučiullenei

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

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

rūpestis.

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

notus dalijo nepažįstamiems 
žmonėms — nei pastogės, nei 
darbo neturintiems gatvių al
koholikams, gatvėse sutiktoms 
prostitutėms. Dabar negauna 
jūrininko darbo, kurio pats 
buvo atsisakęs. Gyvena Hali- 
fakse iš nedarbo draudos, val
go šalpos organizacijų virtu
vėse parūpintą maistą, kartais 
pietus gauna iš vienos resto
rano padavėjos, kuriai buvo 
davęs $50 už stiklą vaisvan
denių. Vienam savo draugui J. 
Cohoonas nupirko namą už 
$100.000 ir automobilį už $25.- 
000, bet nieko iš jo negavo bro
lio šeima. Tas jo draugas ir ki
ti apdovanoti draugai dabar jį 
užmiršo, kai pasibaigė pinigai.

Karinės Kanados pajėgos tar
nybon priima ir moteris, bet 
joms neleidžia įsijungti į ko
vos dalinius. Triukšmą dėl to 
dabar pradėjo kelti lygių tei
sių su vyrais siekėjos. Tų mo
terų priekaištų jau susilaukė 
krašto apsaugos miniteris E. 
Nielsenas. Karo atveju kovos 
daliniuose žūsta ir būna su
žeidžiama daug vyrų. Dabar 
tos teisės reikalaūja ribų ne
suprantančios moterys. Iš tik
rųjų jos turėtų džiaugtis iš
jungimu iš kovos dalinių. Mo
terų įjungimas atneštų visišką 
chaosą, susilpnintų kovos da
linių pajėgumą. Fiziškai mo
terys yra silpnesnės už vyrus, 
kurie kautynėse tada didelį 
dėmesį skirtų savo moterims 
apsaugoti, ypač į jas įsitnylė- 
jusieji. Jeigu patektų į nelais
vę, galėtų būti išprievartau
tos priešo karių. Į kovos dali
nius moterų neįsileidžia ir 
Amerikos kariuomenė. II D. 
karo metais kovos daliniuo
se moterų turėjo Sovietų Są
junga. Buvo net ir pasižymė
jusių lakūnių, bet taipgi ne
trūko ir tokių, kurios praras
davo orientaciją, naikintuvais 
puldavo ir net numušdavo sa
vus bombonešius, juos laiky
damos vokiškais. Kanados 
parlamento lygių teisių ko
mitete pik. Itn. Shirley Robin

son skundėsi, kad karinėse pa
jėgose nėra lygybės. Nors ten 
yra 113 specialybių, moterys 
išjungtos iš 42, kurios yra su
sietos su kova.

Kanados karo aviacijai bu
vo užsakyti 138 modernūs ame
rikiečių “F-18” naikintuvai, 
kurių kiekvienas kainuoja $30 
milijonų. Du jau spėjo nukristi 
treniruočių metu. Naujų nai
kintuvų ypač reikia Kanados 
aviacijos bazėje V. Vokieti
joje, kur lig šiol buvo tik visiš
kai spėję pasenti amerikietiš
ki “F-104” naikintuvai. Praėju
sią savaitę V. Vokietijon iš ba
zės Albertoje nuskrido pirmie
ji keturi “F-18” naikintuvai. 
Skrydžiui per Atlantą keturis 
kartus buvo panaudotas kuro 
papildymas ore iš skrendan
čio “Boeing 707” tanko. Kana
da yra įsipareigojusi Atlanto 
Sąjungai į savo bazę V. Vokie
tijoje nusiųsti tris eskadriles 
“F-18” modernių naikintuvų, 
kurie gali būti panaudoti ir 
bombardavimams. Karo atveju 
Kanados ir JAV karo laivyno 
“F-18” naikintuvai bus panau
doti Norvegijos apsaugai.

Kanada pasiūlė Atlanto są
jungai įsteigi karo aviacijos 
bazę Labradore, Goose Bay 
vietovėje, kur dabar tarptau
tinio orauosčio padidinimui 
numatoma išleisti beveik $100 
milijonų. Karinės bazės įren
gimas Atlanto sąjungai kai
nuotų bilijoną dolerių. Dalį 
tos sumos turėtų padengti pa
ti Kanada, bet nemažo pelno 
iš bazės karių susilauktų Niu- 
faundlandija, kuriai priklau
so Labradoras. Panašią aviaci
jos bazę Atlanto sąjungai siū
lo ir Sovietų Sąjungos pasie
nyje esanti Turkija. Kanados 
siūlyme pabrėžiama, kad Lab
radore yra daug tuščios vietos, 
o jo paviršius yra panašus į 
šiaurinės Sovietų Sąjungos. 
Goose Bay orauosčiu jau nau
dojasi V. Vokietijos ir Brita
nijos karo lėktuvai, atliekan
tys treniruočių skrydžius Ka
nadoje. Atlanto sąjungos vado
vybė sprendimą turės padaryti 
sekančiais metais.

PARAMA
IMA:

už asmenines
paskolas nuo............11 %
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

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

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93/«%
(variable rate)

AKTYVAjvirš 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.

~ AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, =-------- ~-------- 1 ■- ------------------
Etobicoke, Ont. Mew 3R3 Telefonas 252-8863

A ūko jo “Tė viškės žiburiams99

Greitas ir tikslus patarnavimas!
j ORAL7DA I

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, !
j nuomininkų turto, verslo ir komercijos 1

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

ZĮIIctafO Simpson’s, 176 Yonge St.,
I ./3IIOlalC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)' 
‘Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus L ’

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

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

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

$200: Montrealio lietuvių kre
dito kooperatyvas “Litas”; $150: 
KLK moterų draugijos Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius; $60: 
Jadvyga Pikšilingienė; $26: J. 
Marčiukaitienė; $25: “Audra Tra
vel”, Ona Kuniutienė, Giedrė Kum- 
pikas, Ph.D.; $20: B. Laučys, Ele
na Valiulienė; $15: Antanas Ber
tulis; $10: Pranas Gluoksnys, Izi
dorius Gataveckas, Tadas Bartkus, 
Jonas Rinkevičius; $8: Balys Dun
dulis; $6: Z. Pulianauskas.

$5: Antanas Bernotaitis, V. Sen
kus, kun. V. Pikturna, J. Janeliū- 
nas, St. Vaupšas, J. Morkūnas, G. 
Kliorikaitis, O. Rekežius, M. Bal
čiūnas, P. Balčiūnas, Alius Bra
zis, Julius Balčiūnas, M. Jasiule- 
vičius, J. Dragūnevičius, Elena 
Bobelienė, K. Balčiūnas.

$4: VI. Vindašius, G. Čapkaus- 
kienė; $3: V. Petruškevičius, Vla
das Keiba, Antanas Petrulis; $2: 
A. Elijošius, Ignas Vegis, P. Sa- 
pežinskas; $1: V. Geležinis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė
$50: Jonė Young, Allan Dombra; 

$45: VI. Levickas; $40: Bronius 
Girčys, Vladas Kiškūnas; $26: 
Justinas Dobilas, Genė V. Baltu
tis, A. Kalvaitytė; $25: Antanas 
Bernotaitis, J. Kilotaitis, J. Ba- 
kis, V. Prižgintas, Mrs. Irma Myen, 
Elena Lukavičienė, Vytautas Iz- 
bickas, Vytautas Maželis, M. Ga- 
linaitis, Adelė Šmitienė, A. Balt- 
kois, E. Baltrušaitienė, Donatas 
Bielskus, “Audra Travel”, dr. J. 
Šemogas, Juozas Vebrys, Mrs. B. 
Bernatt, O. Trečiokienė, Liuda 
Daunienė, P. Dalinda, Tadas Bart

kus, P. Butėnas, George Ciparis, 
V. Bireta, Sofija Bacevičienė, G. 
Balanda, dr. Regina Ayre, Mrs. J. 
Dabrowski, A. Astrauskienė, Pra
nas Dikaitis, Kazys Daulys, kun. 
V. J. Dabušis, Vytas Danyla, Mrs. 
Loreta Kongats, Eug. Kuchalskis, 
kun. A. Bartkus, J. Aleliūnas, A. 
Bušinskas, Jonas Adomauskas, Vy
tautas Jučas, Antanas Bagdonas, 
Juozas Rakštis, Kazys Bačans- 
kas, Pranas Barauskas, Stasys 
Daučanskas, J. Dragūnevičius, 
Marija Duobienė, kun. H. Schulz, 
St. Vaškys, Pijus Domeika, Mrs. 
F. Gaida, B. Šliažas, dr. A. Bal
čiūnas, kun. A. Bertašius, Jonas 
Butkus, R. Bajoras, Jonas Adomai
tis, J. Čiuberkis.

Trejų metų rėmėjo prenumera
tą — $80 atsiuntė Elena Narbu
taitė.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame vi
siems, kurie siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda ir auką.

Toronto miesto valdyba pra
neša, kad yra išleista knygelė 
dviratininkams “City Cycling 
Skills”, kurioje teikiami prak
tiniai patarimai, kaip naudo
tis dviračiu mieste, išvengti 
nelaimių, kokį dviratį, pirkti 
ir pan. Knygelė gaunama ne
mokamai dviračių parduotu
vėse, viešosiose biblioteko
se, miesto rotušėje (Informa
tion Services Section).

Ateitininkų žinios
Studentų ateitininkų sąjunga 

ruošia prieškongresinę stovyklą 
(2 vai. į pietus nuo Čikagos) Camp 
Shaw-waw-nas-see. Kviečiame vi
sus studentus, baigusius 12 skyrių 
iki 30 metų. Stovykla bus rugpjū
čio 23-30 d.d. Kaina $130 asmeniui, 
$45 savaitgaliui. Visi turi iš anks
to užsiregistruoti pas Ramintą 
Pemkutę, 1022 Beau Brummel Dr., 
Sleepy Hollow, IL 60118, USA. 
Tel. (312) 426-2120. SAS CV

Skautų veikla
• Gauta žinia, kad rugpjūčio 

1 d. į Romuvą atvyks v.s. kun. A. 
Saulaitis ir stovyklaus iki stovyk
los uždarymo.

• Stovyklaują tik pirmą savaitę 
dėl užsiėmimų iš stovyklos išvykti 
galės tik sekmadienį 4 v.p.p.

D. Barzdžiūtė

Sportas
ŠALFASS SPORTO 
ŠAKŲ VADOVAI

Krepšinio — Rimas Miečius, 
Toronto PPSK “Aušros” narys, 
6 Garnet Ave., Toronto, Ont. M6G 
1V5, Canada. Tel. (416) 537-5714.

Tinklinio — Zigmas Žiupsnys, 
Čikagos LSK “Neries” narys, 4501 
West 100-th St., Oak Lawn, IL 
60453, USA. Tel. (312) 425-3379.

Ledo ritulio — Rimas Kuliavas, 
Toronto lietuvių ledo ritulio klu
bo narys, 297 Kennedy, Toronto, 
Ont. M6P 3C4, Canada. Tel. (416) 
766-2996.

Lengvosios atletikos — Algis 
Malinauskas, Toronto PPSK “Auš
ros” narys, 1317 Hillview Cresc., 
Oakville, Ont. L6A 2C6, Canada. 
Tel. (416) 844-7694.

Lauko teniso — Antanas Bart
kus, Čikagos lietuvių teniso klubo 
narys, 2825 West 86-th Place, Chi
cago, IL 60652, USA. Tel. (312) 737- 
7117.

Stalo teniso — Jonas Nešukai- 
tis, Toronto LSK “Vyčio” narys, 
255 Silver Birch Ave., Toronto, I 
Ont. M4E 3L6, Canada. Tel. (416) 
691-7798.

Golfo — Vytas Petrulis, Detroito 
LSK “Kovo” narys, 30115 Brook
view, Livonia, MI 48152, USA. Tel. 
(313) 525-0294.

Plaukimo — Stasys Kėkštas, 
Toronto lietuvių golfo klubo na
rys, 31 Brumell, Toronto, Ont. M6S 
4G6, Canada. Tel. (416) 769-1068.

Futbolo — Jonas Kaunas, Čika
gos LFK “Lituanikos” narys, 2615 
West 85-th Place, Chicago, IL 
60652, USA. Tel. (312) 434-0768.

Šachmatų — Vytautas Nasvy- 
tis, Klivlando LSK “Žaibo” narys, 
1234 West Blvd., Cleveland, OH 
44102, USA. Tėl. (216) 631-0210.

Slidinėjimo — Mečys Empake- 
ris, Toronto LSK “Vyčio” narys, 
6 Robin Hood Rd., Islington, Ont. 
M9A 2W7, Canada. Tel. (416) 231- 
1487.

Raketbolo — Vladas Plečkai
tis, Klivlando LSK “Žaibo” narys, 
4450 Rabun Lane, Richmond 
Heights, OH 44143, USA. Tel. (216) 
531-3474.

Biathlono — Algirdas Garlaus- 
kas, Klivlando LSK “Žaibo” narys, 
20550 Ball Ave., Euclid, OH, USA. 
Tel. (216) 486-6987.

Softbolo — Algis Nagevičius, 
Klivlando lietuvių golfo klubo 
narys, 7702 West Pleasant Valley 
Rd., Parma, OH 44130, USA. Tel. 
(416) 845-4954.

ŠALFASS sporto šakų komitetai 
yra pagalbiniai ŠALFASS centro 
valdybos organai, kurių tikslas 
yra rūpintis atitinkamų sporto 
šakų reikalais. Paskirų sporto 
šakų komitetai bus skelbiami at
skirais pranešimais.

Paskirų sporto šakų reikalais 
prašome pirmoje eilėje kreiptis į 
jų vadovus.

ŠALFASS centro valdyba

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

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 — huo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

GARBENS REALTOR

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

įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

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

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

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

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

232-2322
SOUTH KINGSWAY - bendranamyje (Condominium) didelis, 
saulėtas 3-jų miegamųjų kampinis butas su dviem prausyklom. 
Ypatingas vaizdas miesto, High Parko ir ežero. Kaina $86,900.

BLOOR - DUNDAS, atremontuotas dviejų butų namas, atskiri 
įėjimai; $775.00 į mėnesį nuomos. Kaina $79,900.00.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., _ . _ ___ .
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

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

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

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

A.P GOMES
Real Estate* Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 1 
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-1. 

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

(416) 545-6556 Hamiltone, ___
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect’
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Ilgamečiai kaliniai rašo
SVETIMŲJŲ ginklanešiai
Š. m. “TŽ” nr. 23-24-25 išspaus

dintame straipsnyje apie mirusį 
“Memeler Dampfboot” redakto
rių Henriką Kuršaitį (Kurschat) 
ir jo antilietuviškos veiklos kom- 
panijoną Albertą Anysą (Annies) 
praleidau svarbią pastabą: Alber
tas Anysas neturėjo jokių ryšių, 
nėra ir nebuvo artimas ar tolimas 
mūsų iškilaus mažlietuvio konsu
lo, teisininko, istoriko ir veikė
jo a.a. dr. Martyno Anyso ar jo 
šeimos giminaitis. Jei dėl to bū
čiau padaręs nemalonumų garbiai 
ir daug lietuvybės labui nusipel
niusiai Anysų šeimai, labai atsi
prašau.

Minėtame mano rašinyje yra 
šis sakinys: “Nuvykęs (Albertas 
Annies) į savo gimtinę Smilgynuo- 
se, jis gauna savo tėvų ūkio lie
kanas, užžėlusius savo jaunystė
je vaikščiotus takus ...” Vieto
je žodžio “gauna” turi būti “foto
grafuoja”. A. Lymantas

NE ŠIKŠNOSPARNIS
“TŽ” 27 nr. vedamajame rašoma 

apie žydų puolimus, nukreiptus į 
lietuvius ir baltiečius. Minimas 
piktas piešinys iš “Jewish Bul
letin” 1985. VI. 13, bet tenai per 
švelniai sakoma apie pašiepia
mus, puolamus baltiečius: tenai 
žydai nupiešė ne šikšnosparnį, 
o žiurkes, besislapstančias olose.

Skaitytojas
PASTABOS REDAKTORIAMS
Skaitau įvairius lietuviškus 

laikraščius ir žurnalus. Juose 
randu dalykų, kurių negaliu nu
tylėti. “Tėvynės sargas” 1985 m. 
1 nr. išspausdino A. J. Kasulai- 
čio rašinį “Dviejų straipsnių pa
raštėje”. Jame bara “Draugo” ir 
“Tėviškės žiburių” redaktorius 
už nespausdinimą jo straipsnių, 
nekolegišką elgesį. “Abu laikraš
čiai praeityje ne vieną kartą yra 
rašę apie spaudos etiką, objekty
vumą etc. Deja, tai vis taikoma 
kitiems, bet ne sau”. Radau tas 
pastabas perspausdintas ir “Aki
račiuose”. Esu ir aš šioks toks 
spaudos bendradarbis, ne kartą 
nukentėjęs nuo redaktorių (ne
spausdino mano kai kurių straips
nių), bet nemanau, kad dėl to rei
kėtų barti juos ir sakyti, jog tai 
neetiška, neobjektyvu. Kas spaus- 
dintina ir kas ne, sprendžia re
daktoriai. Man rodos, kad šiuo 
atveju nekolegišką ir neetiška 
vienam redaktoriui savo laikraš
tyje barti bei kaltinti kitų laik
raščių redaktorius. Niekad tokių 
dalykų nefefto pastebėti angliš
koje spaudoje. Ten atsitiktiniai 
bendradarbiai irgi nėra glostomi. 
Jaunesnysis mano kolega (akade
mikas) ne kartą bandė joje rašyti, 
bet straipsniai nepraėjo ir kaž
kur dingo. A.K.

NELENGVA ATITAISYTI
“TŽ” 1985.VI.25 rašote apie karo 

nusikaltėlių klausimą ir minite 
Herbertą Cukurs, kuris didžiojoj 
spaudoj pavadintas lietuviu. To
liau sakoma: “Informacija iki šiol 
nebuvo atitaisyta, matyt, niekas 
tuo nepasirūpino”. Puikiai pasa
kyta: esame labai lėti, sunkiai 
galvojantys, atseit, dar ūkinin
kai ...

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

* atlieku visus elektrinius darbus — namų, (staigų, 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

“ALI THE 

in the >037

MASKELL INSURANCE
WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Pasiunčiau laišką “The Miami 
Herald” leidėjui, kuris atsiliepė 
maloniu laišku, kad inforamcija 
gauta iš “Associated Press", ir ma
no laiškas jums esąs perduotas. 
Be to, priduria: “.. .probably he 
was Latvian”. Kaip matote, ne
lengva priversti dienraštį atitai
syti klaidą, reikia stipresnės jė
gos, gero užnugario. Padariau 
gauto laiško kopijas ir pasiun
čiau Lietuvių teisėm ginti fondui 
Čikagoje, tikėdamasis, kad jis su- 
siriš su adv. P. Žumbakiu ir pri
vers laikraštį atitaisyti klaidą. 
Kol kas nieko negirdėti.

Ai, kaip nusibodo klausyti ne
sąmonių iš mūsų “vadų” — savo sa
lėse pilstoma iš tuščio į kiaurą, 
o kai iškyla skubus ir būtinas rei
kalas, jų nėra (turiu galvoje ne 
vien “M. Heraldo” atvejį).

V. Semaška, Miami

NEMOKĖJIMAS AR 
TINGĖJIMAS?

Nepaslaptis, kad savo tarpe tu
rimų žmonių, kurie studijas bai
gė Lietuvoje, tačiau kai kuriame 
susirinkime paprašai, kad parašy
tų protokolą, kratosi kaip velnias 
kryžiaus. Ką tai rodo? Ogi, kad ne
išmoko savo kalbos pilnai ir vis
pusiškai vartoti. Eilėraščiui pa
rašyti ar literatūriniam kūriniui 
sukurti reikia talento, tačiau pa
rašyti laiškui, protokolui, prane
šimui ar skelbimui pakanka vien 
mokėjimo. Teisinimasis, kad ne
moka lietuviškai rašyti, rodo ne 
stoką mokslo, bet paprastą apsi
leidimą ar tingėjimą. St. Dargis

VOKIETIJOS PAŠTAS
Kanados paštininkai streikuoja! 

Kanados pašto skolos siekia mili
jonines sumas! Laiškanešiai at
lyginami geriau už akademikus — 
tai kasdieniniai reiškiniai, gir
dimi Klevo lapo krašte.

Štai vokiečių spauda pranešė, 
kad V. Vokietijos pašto pelnas 
1983 m. siekė 10,5 milijardų mar
kių (ne milijonų!), o 1984 m. net 
11,5 milijardų (1985.VI.14 1 kan. 
dol. — 2,20 m.). Laiškanešiai ko
respondenciją pristato ir šešta
dieniais, įstaigos veikia šeštadie
niais iki 12 v., o pašto tarnautojai, 
valstybės valdininkai, neturi tei
sės streikuoti. Laiškanešių par
eigas labai dažnai eina ir akade
mikai. Pvz. mano gyvenamos g-vės 
laiškanešė yra gimnazijos mokyto
ja, tačiau, esant mokomojo per
sonalo pertekliui, yra patenkin
ta laiškanešės darbu.

Kur "šuo pakastas?” Ten nuosto
liai, čia milijoninis pelnas? Ne 
pašto ženklais vokiečiai “padaro” 
pelną, bet telefonu, kuris yra 
valstybės turtas ir gana bran
gus (kiekvienas skambinimas, kad 
ir iš privačių namų, apmokamas!). 
Nors jis priklauso prie kasdie
ninio gyvenimo, kaip ir automo
bilis, (Vokietijoje jų yra 20 mil.), 
tačiau telefonas laikomas praban
ga, nes be automobilio ar telefo
no taip pat galiu gyventi, bet be 
pašto — niekuomet! Suvalstybin
ti Kanados telefoną šiandieną 
būtų neįmanoma.

K. Baronas, V. Vokietija

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

“Tėviškės žiburių” spaustuvės vedėjas VYTAUTAS BALČIŪNAS aiškina Toronto Maironio mokyklos moki
niams naujausią spaustuvės aparatūrą Nuotr. G. Bijūnienės

Kamuoja nevirškinimas?
“Catholic Digest” 1985 m. 

gegužės nr. išspausdino Lewis 
Vaughn straipsnį, kurio san
trauką čia pateikiu.

Pagal JAV virškinimo ligų 
draugijos direktoriaus padė
jėją Mariam Ratner, 50% ame
rikiečių kenčia virškinimo 
sutrikimus.

Galima gydytis ir apsisaugoti 
nuo virškinimo sutrikimų — 
rėmens, dujų ir kitų negero
vių. Rėmuo yra kartėlis, kar
čiai rūgštus jausmas gerklėje. 
Dr. G. McHardy, Louisianos 
universiteto medicinos cent
ro profesorius, sako: “Rėme- 
nį, deginantį skausmą po krū
tinės kaulu, sukelia stemplės 
atoslūgis (reflux). Stemplė 
yra raumeninis vamzdis, gabe
nantis maistą iš burnos į skran
dį. Žemutiniame jos gale yra 
raumuo, kuris, praleisdamas 
maistą į skrandį atsileidžia, 
tuojau susitraukia, uždaryda
mas stemplę nuo skrandžio. 
Jeigu raumuo blogai veikia, 
rūgštis ir tulžies skystis iš 
skrandžio eina į neapsaugotą 
stemplę ir erzina ją. Ir tai yra 
šis erzinantis atoslūgis, kuris

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

&ifts International Jnc
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424 

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

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

iškyloms užkandžius.

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

Saldainiai, pagruzdinti kukurūzai 
(popcorn).

Vaikams ir suaugusiems!

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

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

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas Street West,
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto, Ont. M6J 1X7 Namų telefonas:445-9469

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 1A< E N AS

sukelia deginantį jausmą krū
tinėje”.

Deginantis jausmas dažnai 
klaidingai laikomas širdies 
priepuoliu, ar dar blogiau — 
širdies priepuoliai dažnai lai
komi rėmeniu. Pasak dr. Mc
Hardy, šis deginantis jausmas 
dažnai gali tapti tikru skaus
mu, panašiu į širdies priepuo
lio, pasiekiančio kaklą ir kai
rįjį petį. Daugumas žmonių, 
pajutę aštrų rėmenį pirmą kar
tą, vyksta į ligoninės greito
sios pagalbos kambarį arba 
pas savo gydytoją. Ir gerai da
ro. Gydytojai specialistai sa
ko: jeigu nesate absoliučiai 
tikras ką reiškia šis deginan
tis jausmas, turite kreiptis pas 
savo gydytoją.

Dr. M. D. Goldbergas sako: 
jeigu chroniškas stemplės už
degimas nėra tinkamai gydo
mas, jis gali tapti rimta pro
blema. Nuolatinis rūgšties te
kėjimas į švelnią stemplę gali 
sukelti piktžaizdę stemplėje, 
susiaurinti ją ir tuo būdu ap
sunkinti maisto nurijimą ar 
net sustabdyti.

Taigi reikia sumažinti gali-

A

Įstaigos telefonas: 535-2500 

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

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5 nuo 11 v.r. Iki 7 v.v.'

te/. 533-3531

mybes rūgščiai ir tulžies skys
čiui tekėti į stemplę. Vidurių 
ligų gydytojai pataria:

• Vengti medžiagų, silpni
nančių ar atpalaiduojančių 
kritišką stemplės raumenį — 
kofeino, alkoholio, šokolado, 
mėtų, net kavos, iš kurios pa
šalintas kofeinas, cigarečių.

• Jeigu per daug svorio, rei
kia jį sumažinti. Dr. Goldber
gas sako, kad perdidelis svo
ris didina vidinį pilvo spaudi
mą, kuris stiprina atoslūgio 
procesą.

• Sumažinti valgį ir riebalų 
kiekį. Per gausus valgis ištem
pia skrandį ir stemplės rau
menį.

• Pasinaudoti traukos jėga. 
Kai skausmai ištinka, neatsi
gulti, nebent reikėtų, bet atsi
stoti ir atpalaiduoti ankštus 
drabužius, leisti skrandžio 
rūgščiai tekėti žemyn nuo 
stemplės.

• Vartoti paprastą priemo
nę — vandenį. Dr. Goldbergas 
sako, kad vanduo labai gerai 
veikia. Jeigu išgersite stikli
nę šalto vandens, jis nuvarys 
rūgštį nuo stemplės paviršiaus 
atgal į skrandį.

• Saikingai mankštintis. 
Dr. McHardy sako, kad saikin
ga mankšta, pvz. vaikščioji
mas, gali būti naudingas.

Žinoma, reikia vengti tokių 
medžiagų, kurios didina skran
džio rūgštį. Maistas iš tikrų
jų yra didžiausias kaltininkas. 
Pienas skatina skrandžio rūgš
ties sekreciją. Didina rūkštin- 
gumą: svogūnai, pipirai, gars
tyčios, krienas, kava, alkoho
lis, česnakas, apelsinų sunka, 
aspirinas, pomidorų sunka.

Didina rūkštingumą taip pat 
įtampa, pyktis, baimė. Valgy
mas, būnant susijaudinusiu, 
gali sukelti skrandžio sutri
kimus.

Dabar apie kitą visuotinę, 
įkyrią, dažnai skausmingą ne
galią — dujas. Sakoma, jas ga
mina blogas maistas, bet tai 
tiktai pusė istorijos. Daug du
jinių sutrikimų sukelia vadi
nama aerofagija — oro prariji
mas. Tai atsitinka valgant. 
Obuolyje pvz. yra 20% oro.

Susinervinę žmonės daugiau 
įtraukia oro, negu išmeta. Kai 
kurie žmonės praryja per daug 
oro to net nežinodami, — sako 
dr. A. J. Mendeloff. Jie valgo 
per greitai, godžiai ryja savo 
maistą, čiulpia kietus saldai
nius, kramto gumą ir pakartoti
nai atsidūsta. Jie įtraukia apie 
100 mililitrų oro ir išmeta tik
tai 90. Po kiek laiko kyla ne
malonus jausmas. Reikia veng
ti tokių įpročių ir maisto, ku
ris sukelia dujas.

Kitos dujos nieko bendro ne
turi su praryjamu oru. Dau
giausia šios dujos pašalina
mos per storąją žarną, kurios 
susidaro dėl normalaus žarnų 
veikimo į nesuvirškintą mais
tą.

Kai kuris maistas proceso 
metu gamina daugiau dujų, ne
gu kitas maistas. Asmenims, 
turintiems laktozę, pieno ga
miniai yra didžiausi kaltinin
kai. Ir beveik kiekvienam tam 
tikri pluošto (fiber) gaminiai 
gali būti taip pat dujų gamin
tojai — pupos, salieros, bro
kolis, razinės, žiediniai kopūs
tai, morkos, kopūstai ir kiti. 
Tačiau tai jokiu būdu neturė
tų atgrasinti nuo jų valgymo. 
Reikia tiek valgyti, kiek jūsų 
kūnas reikalauja.

Paruošė J. Str.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS ;

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
Marijos žemės nukirsta šaka?

Kas tiesą mums sakys ir kas paguos 
mus,

Suklupusius per atlaidus šventus? 
Girdžiu, kaip malda skverbiasi

danguosna.
Ledus sulaužius, lagerių vartus.

Mes minime Tave ir balsą girdim 
Kaip ir kadais, Tu su mumis esi. 
Kai Dievo šaukias pavergtųjų 

širdys, —
Marijos žemėj Tau giesmė šviesi.

Doc. Vytautas Skuodis
“Šį šventą susikaupimo va

karą su dėkingumu prisimin
damas Jus, savo dvasioj esu su 
Jumis. Ir vėl Kalėdos! Ir vėl 
Nauji šį kartą 1985 metai! Ką 
jie atneš jums ir mums, paro
dys laikas. Pasitikėkime Die
vu, o Jis neapvils.

Tegul visada jus lydi Dievo 
palaima ir Jo malonė. Jūsų 
Vytautas.”
1984. XII. 24.

Tremtinys Povilas 
Pečeliūnas:

“Iš nieko aš neprašau para
mos, bet vis atsiranda žmonių, 
ir štai žiūrėk — pranešimas, 
kad pašto siuntinys ar bande
rolė ... Visiems rašau, kad 
nesiųstų, kad nereikia, bet ma
nęs neklauso ir tiek. Jų tarpe 
ir Jūs. Ir ką aš galiu padary
ti? Belieka tik padėkoti ir dar 
kartą priminti, kad man nieko 
nereikia siųsti. Juk yra daug 
tokių, kuriems parama žymiai 
labiau reikalinga. Aš dar judu, 
šiek tiek sugebu ir užsidirbti. 
Žodžiu, šiuo metu nesu nei 
alkanas, nei sušalęs, nei toks 
ligonis, kuris negalėtų savim 
pasirūpinti. Aš vis galvoju, 
kad kitiems dar blogiau. O toks 
galvojimas padeda lengviau 
pakelti visokias negandas. 
Mėsiški dalykai daugiausia 
kenkia skrandžiui, ne dėl to, 
kad jie mėsiški, o dėl to, kad 
neturiu dantų (gal ne tiek dėl 
amžiaus, kiek dėl paradanto-

Kopūstas kompartijoje
Kartą atėjo į kompartijos 

būstinę bulvė, ridikėlis, kuku
rūzas ir kopūstas. Visi norėjo, 
įstoti į kompartiją^ Sėčli visi 
laukiamajame. Pirmoji buvo 
pašaukta bulvė. Sugrįžo nusi
minusi: nepriėmė į partiją, 
nes amerikietiškos kilmės. Nu
ėjo ridikėlis, bet ir jo nepri
ėmė: “Tu tik iš viršaus raudo
nas, o viduje baltas”. Pašaukė 
kukurūzą. Jo irgi nepriėmė, 
nes nesurinko pakankamai re
komendacijų — tik vienas 
Chruščiovas už balsavo, o rei
kia trijų. Pagaliau nuėjo ko
pūstas. Jį priėmė, nes turi daug 
odų — bus galima lupti ir lupti. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St, Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 248-9458

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,

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

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

DRESHER 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 - i 0 v.r. - 2 v.p.p.
Narys “Better Business” biuro

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

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

f)RA IDA — INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-11 21

zės). Viršutinėje eileje jau 
treti ar ketvirti metai nėra ne 
vieno, o ir apačioje kliba pa
skutinis “tiltelis”. Čia ir yra 
nemaža “problema”.

Tiesa, Igrime yra ne tik po
liklinika, bet ir ligoninė, yra 
net dantų kabinetas, bet. . . 
Visa laimė, kad dar rimtai ne
susirgau ... O tai būtų gana 
tragiška, nes, skirtingai nuo 
kitų, negalėčiau išvykti ir pa
sigydyti.

(.. .) Ko neturiu, niekas at
siųsti negalės: tai Tėvynės ir 
paties elementariausio dalyko
— oro. Iš esmės toks klimatas, 
koks yra Igrime, mane veikia 
gana neigiamai, daro tingų ir 
bejėgį, o taip pat aštrina visus 
ankstyvesniuosius negalavi
mus. (...). Bet ką čia apie vi
sokius menkniekius! Svarbiau
— Tėvynė! Visa kita — niekai!
1985. III. 4. * * *

Krata Kaune
1985 m. sausio 4 d. pas Tere

sę Kurtinaitytę, dirbančią ra
dijo gamykloje, prisistatė sau
gumietis Kalašnikovas. Sume
lavęs, jog norįs grąžinti reli
ginio turinio knygą, paimtą 
kratos metu, parvežė T. Kurti
naitytę iš darbo į namus, tikslu
— jos ir Onos Dranginytės bute 
padaryti kratą. Kratai buto va
dovavo vyr. tardytojas majoras 
Pilelis. Kratos metu O. Drangi
nytės kambaryje buvo areštuo
tas Vladas Lapienis. Paėmė: 
iš V. Lapienio rašomąją maši
nėlę, atsiminimų iš lagerio 
gyvenimo rankraščius, keletą 
“LKBK” ir “Lietuvos ateities” 
numerių; iš ten gyvenančių — 
dvi rašomąsias mašinėles, ka
linių — kun. S. Tamkevičiaus, 
kun. A. Svarinsko, J. Bieliaus
kienės ir kun. V. Jaugelio nuo
traukas.

Krata truko tris valandas. 
Apie 15 vai. atvykęs majoras 
Petrauskas T. Kurtinaitytę iš
sivežė į Saugumą. Tardymo me
tu čekistą domino, ar dažnai 
V. Lapienis lankėsi pas O. 
Dranginytę, ar O. Dranginy
tės kambaryje nerašoma maši
nėle, kada.T..Kurtinaitytę įsto
jo į vienuolyną, kas paskati
no tokiam žingsniui, koks vie
nuolyno pavadinimas, T. Kurti- 
naitytės vienuoliškas vardas, 
kada padarė vienuoliškus įža
dus, kiek perrašius “Kronikų”, 
gal žino, kas rašo “Kroniką” 
ir t.t. Po pusantros valandos 
trukusio pokalbio čekistas 
Petrauskas išreiškė viltį, jog 
T. Kurtinaitytę viską supra
tusi. Į kabinetą įėjęs majoras 
Pilelis pasiūlė T. Kurtinaity- 
tei pasirašyti po kratos pro
tokolu, bet tardomoji atsisakė.

s
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Anapilio žinios
— Lietuvių maldininkų išvy

ka į Kanados kankinių šventovę 
Midlande — rugpjūčio 4, sekma
dienį. Pamaldos lietuviams ten 
prasidės 1.30 v.p.p. Specialus 
autobusas tų dienų išvažiuos nuo 
Prisikėlimo šventovės 11 v.r. Re
gistruotis Prisikėlimo par. raš
tinėje.

— Šių savaitę grįžta iš atosto
gų parapijos klebonas kun. J. Staš- 
kus, pradeda savo atostogas kiti 
kunigai.

— Mišios VVasagoje, Gerojo Ga
nytojo koplyčioje, vasaros metu 
atnašaujamos kiekvienų sekma
dienį 10 ir 11 v.r.

— Religinei Lietuvos šalpai E. 
Juzėnienė paaukojo $100.

— Mišios liepos 28, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Onų Šalinskie- 
nę, 11 v.r. — už a.a. Tomų Patašių 
ir Kotrynų Monkevičienę; VVasago
je 10 v.r. — už N.N., 11 v.r. — už 
a.a. Onų Jonaitienę.

A. a. Onos Duobaitienės at
minimui, vietoje gėlių, “Tė
viškės žiburiams” paaukojo 
$25 Algis ir Genė Valiūnai.

A. a. Broniui Luomonui mi
rus, jo atminimui vietoj gėlių 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20 Stasė Sinkienė.

A. a. Broniaus Povilaičio at
minimui, vietoj gėlių, paauko
jo $25 “Tėviškės žiburiams” 
Eugenija ir Leonas Klevai iš 
Hamiltono.

Reikšdami gilią užuojautų 
Monikai Vaškevičienei ir sū
nui Juozui, liūdintiems savo 
vyro ir tėvo a.a. Juozo Vaške
vičiaus, vietoje gėlių aukoja
me “Tėviškės žiburiams” $25.

S. O. Gotšeldai
A. a. Juozui Vaškevičiui mi

rus, draugai bei šauliai auko
jo Kanados lietuvių fondui: 
$50 — J. Astrauskas; $20 — V. 
Karauskas, S. Kniukšta, A. Lu
košius, J. Al. Paršeliūnai, J. 
Poška, J. M. Vaseriai, P. A. Vi- 
lučiai; $10 — V. Bačėnas, A. 
Borkertas, L. Einikis, P. Gul- 
binskas, B. Jankauskas, S. Kir- 
šonas; $5— S. Čeponienė.

Atsisveikindami su a.a. 
Konstancija Butiene, vietoje 
gėlių, paaukojo Kanados lietu
vių fondui: $20 — M. Vaškevi
čienė; $10 — J. Dambaras, J. 
Plikaitis, R. Z., A. Paleckis, 
V. Skrinskas, J. Sližys, V. Ma
tulevičius, L. Balsienė, E. K. 
Joksas, B. Vaitkienė, V. E. Dai- 
lydžiai, R. Romeikienė, T. V. 
Bačėnai; $5 — V. Bačėnas, A. 
Basalykas, A. Pundzius.

Andrėja Berneckaitė Toron
to universitete studijuoja po
litinius mokslus ir menų. Ji 
padarė Toronto un-to liberalų 
klubui gražių sagę, kuri sega
ma prie švarko atlapo. Kei
čiantis politiniams vėjams, 
Toronto un-to liberalų klubas 
pradeda leisti mėnesinį poli
tinį žurnalų “The Catalyst”. 
Pirmasis numeris turi pasiro
dyti š. m. rugsėjo mėnesį. Re
dakcinė komisija sudaryta iš 
5 asmenų, vyriausia redaktore 
išrinkta Andrėja. Ji gerais pa
žymiais baigė antrų metų kur
sų un-te.

Lituanistikos katedra (sky
rius) Ilinojaus universitete 
Čikagoje jau pradėjo savo dar
bų, kurio tęstinumui užtikrin
ti reikia 600.000 dolerių. Di
desnė pusė jau sutelkta, bet 
dar trūksta $240.000. Iš Kana
dos lietuvių iki šiol gauta 
$21.080. Kanados lietuvių fon
das davė $5.000, JAV lietuvių 
fondas — $60.000. PLB valdyba 
JAV-se išsiuntinėjo 20.000 
laiškų lietuviams, prašydama 
aukų, nes $240.000 reikia su
rinkti iki š. m. pabaigos. Ka
nadoje aukas lituanistikos 
katedrai telkia specialus ko
mitetas, kuriam pirmininkau
ja dr. A. Pacevičius, sekreto
riauja J. Andrulis.

Ontario daugiakultūrių rei
kalų ir pilietybės ministere 
liberalų sudarytoje vyriau
sybėje paskirta dr. Lily Mun
ro iš Hamiltono. Ji yra peda
goginės psichologijos daktarė, 
plačiai besireiškianti įvairio
se organizacijose. Gimusi Ang
lijoje 1937 m., mokslus baigu
si Albertos ir Dalhousie uni
versitetuose. Tos pačios minis
terijos talkininku — ministe- 
riu be portfelio paskirtas To
ny Ruprecht, gimęs 1942 m., 
buvęs politinių mokslų pro
fesorius Otavoje ir Toronte 
(York un-te). Dažnas lietuvių 
ir kitų tautybių renginių da
lyvis, kovotojas už žmogaus 
teises Sovietijoje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Liepos 21, sekmadienį, VVa

sagoje, “Kretingos" stovyklavie
tėje, prasidėjo antroji lietuviš
kai kalbančių vaikų stovykla su 
70 vaikų. Vadovauja: komend. R. 
Kuliavas, sės. O. Mikailaitė, kun. 
E. Putrimas, V. Čuplinskas, L. 
Daukša, J. Ažubalis, A. Nausėdas, 
R. Šoliūnaitė-Paskočimienė, G. Če- 
paitytė, J. Melnykaitė, G. Stone, 
I. Čuplinskaitė, D. Grajauskaitė, 
B. Abromaitytė. Šeimininkės: p. 
Macijauskienė, p. Greičiūnienė, p. 
Gagnė, p. Kaleininkienė. Ūkvedys: 
P. Kaleininkas. Stovykla baigsis 
rugpjūčio 3 d., 12 v.

— Susituokė: Edmundas Norkus 
su Julija Poderyte.

— Dar yra vietos autobuse ke
lionei į Midlandų, kuri įvyks rug
pjūčio 4 d. Autobusas išvyks nuo 
klebonijos 11 v.r. ir sugrįš apie 
6 v.v. Kelionės kaina į abi puses 
$13.

— Stovyklavietėje VVasagoje kas 
sekmadienį laikomos Mišios 11 v.r.

— Parapijai aukojo: St. Vaitekū- 
nienė $100, I. V. Biskiai $50, J. A. 
Jurcevičiai $50; religinei Lietu
vos šalpai: St. Vaitekūnienė $50; 
pranciškonų klierikų fondui: S. M. 
Gudaičiai $80, St. Vaitekūnienė 
$50.

— Mišios liepos 28, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Antanų Sapijo- 
nį, 9.30 v.r. — už a.a. Eleonorą Ju- 
rėnienę, 10.15 v.r. — už a.a. Onų 
Remeikienę, 11.30 v.r. — už para
pijų, 8.30 v.v. — už a.a. Antanų Bu- 
belį.

A. a. dr. Bronius Povilaitis, 
77 m. amžiaus, mirė Tillson- 
burge, Ont., liepos 17 d. širdies 
priepuoliu. Laidotuvių pamal
dos įvyko liepos 20 d. Delhi 
lietuvių Šv. Kazimiero šven
tovėje. Mišias atnašavo klebo
nas kun. L. Kemėšis, vietinės 
teritorinės parapijos klebonas, 
ir kun. Pr. Gaida. Pastarasis 
pasakė pamokslų, išryškinda
mas velionį kaip dvejopos švie
sos žmogų, būtent praktinės ir 
dvasinės. Į lietuvių kapines 
Mississaugoje velionį palydėjo 
gausus būrys tautiečių, kurie 
kapinėse rado belaukiantį ki
tą būrį tautiečių iš Toronto- 
Mississaugos. Atsisveikinimo 
kalbas kapinėse pasakė — ag
ronomų vardu V, Dailydė, gimi
nių — dr. P. Lukoševičius, Ka
nados lietuvių katalikų centro
— vicepirm. kun. A. Simanavi
čius, OFM. Laidotuvių pamal
dose ir kapinių apeigose gie
dojo sol V. Verikaitis. Apei
gos baigtos Lietuvos himnu. 
Laidotuvių pietuose Lietuvos 
kankinių par. salėje dalyvavo 
per 200 tautiečių. Daug kas 
prisidėjo savo aukomis prie 
fondo velionies knygai išleis
ti. Tam tikslui sudarytas ko
mitetas: P. Augaitis, V. Dai
lydė ir M. Povilaitienė. Minė
toje knygoje aprašyta kas buvo 
nuveikta Lietuvos žemės ūkyje 
per visų nepriklausomybės lai
kotarpį. Knygos išleidimu rū
pinsis agronomų sąjunga.

Mažosios Lietuvos patriar
cho dukteriai Elzei Jankutei 
š. m. liepos 16 d. suėjo 91 me
tai amžiaus. Gimimo dienos 
proga ji iš Queen Elizabeth 
ligoninės parvyko į savo na
mus, kur artimų bičiulių rate
lyje jaukiai praleido dieną. 
Elzė su atsidėjimu ir pasigė
rėjimu išklausė visą jos praė
jusių metų 90-jo gimtadienio 
programų. Kai kurie ano jubi
liejinio pagerbimo rengėjai 
buvo taip pat atėję Elzės pa
sveikinti. Tai ją labai pradžiu
gino. Buvo sugiedota “Ilgiau
sių metų” ir palinkėta po me
tų vėl panašiose, gal net geres
nėse aplinkybėse susitikti.

“The Catholic Register”. Ka
nados katalikų savaitraštis, 
1985. VII. 6 išspausdino repor
tažą apie Otavoje surengtą si- 
birinių trėmimų minėjimų, ku
riame dalyvavo estai, latviai, 
lietuviai ir ukrainiečiai. Ota
vos katalikų katedroje įvyko 
ekumeninės pamaldos, o po jų
— procesija su žvakėmis į Kon
federacijos aikštę prie pa
minklo žuvusiems, kur kalbėjo 
tautybių atstovai. Prie repor
tažo pridėta nuotrauka dviejų 
jaunuolių, nešančių simbolinį 
kančios vainiką, padarytą iš 
spygliuotų vielų. Pamokslą 
ekumeninėse pamaldose sakė 
latvių knigas J. Calitis iš 
Toronto. Reportažo autorius
— Hanna Czuma.

“VILNIAUS” rūmuose Toronte iš
nuomojamas pensininkams vieno 
miegamojo butas už $495 mėnesiui 
ir viengungio butas už $380 mėne
siui. Skambinti darbo valandomis 
tel. 762-1777.

Šokom, dainavom savo tautiečiams ir kitataučiams; atėjo laikas ir mums pailsėti Nuotr. Vytauto Maco

Prašymai stipendijoms
Kun. P. Ažubalio vardo sti

pendijų fondas artėja prie 
$20.000 kapitalo. Iš gaunamų 
palūkanų šis fondas skiria sti
pendijas universitetų studen
tams, studijuojantiems litua
nistinius arba jiems artimus 
mokslus, įskaitant teologiją, 
ir dalyvaujantiems lietuviško
je veikloje. Prašymus su trum
pa savo biografija bei studi
jų aprašymu siųsti iki š. m. rug
sėjo 30 d. fondo pirmininkės 
adresu: Dr. A. Kazlauskienė, 9 
Chartwell Rd., Oakville, Ont. 
L6J 3Z3.

Pastaruoju metu gauta auka 
$100 iš P. Gulbinsko (iš viso 
$500). Fondo balansas š. m. lie
pos 19 d.: $18,676.20.

“Paramos” pranešimai
Atėjus pavasariui ir prasidė

jus atostogoms bei kelionėms 
“Paramos” kapitalo augimas su
lėtėjo. Per antrąjį metų ketvir
tį kapitalas paaugo $622.000 (per 
pusę metų — $1.517.000, o per vi
sus metus — $5.241.000). Š. m. 
birželio mėn. pabaigoje kapi
talas pasiekė $44.533.000.

Paskirta aukų: lituanistikos 
katedrai $1.000, Alkos muzie
jui $100. šalpos organizacijai 
“Labdara” Vokietijoje 250 DM, 
LK Mokslo akademijai Romoje 
$100, lietuvių teisių gynybai — 
$2.000.

Ryšium su Kanados nauju 
biudžetu RHOSP indėliai turi 
būti išimti ligi š. m. gruodžio 
31 d. bet kokiam tikslui. Po ge
gužės 22 d. indėliai į RHOSP 
fondą sustabdyti.

Ką daryti su fondo indėliais? 
1. Jeigu Jūsų indėlių palūkanos 
viršija $1.000, geriausia RHOSP 
fondus laikyti ligi galo metų, 
nes už juos gaunamos pajamos 
neapmokestinamos. 2. Šiuos fon
dus galite pervesti į Pensijų fon
dų (RRSP). Tuo būdu padidin
site savo 1985 m. pajamų mokes
čių atskaitymus. 3. Galite šiuos 
fondus perkelti į aukštų palū
kanų investacijas ir laikyti at
sargoje ateities netikėtumams. 
4. Galite sumažinti skolas, jei
gu jų turite. 5. Galite ką nors 
svarbaus įsigyti, nes nors 
RHOSP gali atrodyti lyg koks 
laimikis, pirkite išmintingai 
tai, ko labiausiai reikia. V.A.

Vasario 16 gimnazijos ber
niukų bendrabučio statybai 
paaukojo $1,000 Stasys Povi- 
lenskis iš Toronto, o gimna
zijos išlaikymui $100 — KL ka
talikių moterų dr-jos Delhi 
skyrius. Neseniai tam tikslui 
St. Povilenskis paaukojo $700. 
Dėkoju aukotojams to lietuvy
bės židinio išlaikymui. Deja, 
tam tikslui aukoja beveik tik 
Toronto lietuviai, tartum ki
tose apylinkėse lietuviai jau 
būtų nutautėję. Laukiame au
kų savai gimnazijai ir jos ber
niukų bendrabučio statybai ir 
iš kitų lietuvių apylinkių. Au
kas galima siųsti KLB kr. val
dybos iždininkui J. Krištolai
čiui, Box 446, Waterdown, Ont. 
LOR 2H0 arba L. Tamošauskui, 
236 Dovercourt Rd., Toronto, 
Ont. M6J 3E1, nurodant ar au
ka siunčiama Vasario 16 gim
nazijai, ar jos berniukų bend
rabučio statybai, ar gimnazi
jos vadovybės nuožiūrai. Pa
aukojusiems $15 ir daugiau 
išduodami kvitai, tinkami at
skaityti nuo pajamų mokesčių.

L. Tamošauskas, 
KLB švietimo komisijos narys 

gimnazijos reikalams

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.

Vyrų choras “Aras” liepos 
25 d., 10.30 v.v., iš Pearsono 
orauosčio “British Caledo
nian” lėktuvu išskrenda aš- 
tuonių dienų gastrolėm į D. 
Britaniją. Skrenda 39 choris
tai su savo vadovu sol. V. Ve- 
rikaičiu ir choro akompania
torium muz. J. Govėdu. Prie 
šios choro išvykos yra prisi
jungę ir kai kurie choristų šei
mos nariai. Lėktuvas skrenda 
tiesiai į Prestwick, į Škotiją, 
iš kur “Aras” ir pradės savo 
gastrolių maršrutą. Pirmasis 
koncertas įvyks liepos 27, šeš
tadienį, Glasgove. Po šio kon
certo choras Glasgove pernak
vojęs iš ryto vyksta sekmadie
nio koncertui į Nottinghamą. 
Ten yra suplanuota pabūti tris 
dienas. Paskutinį savo koncer
tą “Aras” duos Londono lietu
viams rugpjūčio 2, penktadie
nį. Londone choras taip pat 
svečiuosis tris dienas. Ir Not- 
tinghame, ir Londone yra pla
nuojami chorui priėmimai. 
Dauguma “Aro” choristų grįžta 
atgal į Torontą rugpjūčio 3, 
šeštadienį, “Quebecair” lėktu
vų linija. Kita choristų dalis 
grįš vėliau. Šiai išvykai vado
vauja Vyt. Pečiulis. K. M.

Lietuvių teatrai — Toronto 
“Aitvaras” ir Hamiltono “Au
kuras” š. m. birželio 21 d. da
lyvavo daugiakultūriame teat
rų festivalyje Hamiltone, kur 
suvaidino A. Rūko komediją 
“Vieno kiemo gyventojai”. Re
žisavo E. Kudabienė. Liepos 19 
d. Hamiltone įvyko žymenų va
karas, kuriame gavo žymenis: 
E. Kudabienė — geriausios re- 
žisorės. A. Dargytė-Byszkie- 
wicz — geriausios aktorės, Vyt. 
Štuikys — geriausio aktoriaus. 
P. Imbrasas ir K. Mikšys pažy
mėti kaip geri scenos tvarky
tojai.

Toronto Lietuvių namų vy
rų būrelio ir “Atžalyno” tėvų 
komiteto rūpesčiu suorgani
zuotoje gegužinėje Clairville 
Conservation Area dalyvavo 
apie 200 asmenų. Tyrame ore, 
prie lietuviškos muzikos, ska
naus maisto ir įdomių žaidi
mų nuotaika buvo pakili. Or
ganizatoriams V. Šimkui ir M. 
Vitkūnienei talkino vyrų bū
relio ir “Atžalyno” tėvų komi
teto nariai.

Laiškų skyriuje “The Toron
to Star” 1985. VII. 18 išspaus
dino Ruth Sonksen priminimą, 
kad Baltijos valstybės nėra 
Balkanų kraštai, kaip D. Bel
ton rašė. Su humoru laiško au
torė prašo redaktorius praneš
ti tą geografinį pakeitimą (jei 
Baltijos kraštai tapo Balka
nais) Oksfordo atlaso redakci
jai, kad tai pažymėtų naujoje 
laidoje.

DĖL PERSIKĖLIMO iš Toronto 
parduodu visus apstatyto buto bal
dus; ypatingai puikūs valgomojo 
kambario baldai (antique). Viskas 
— už nebrangių kainų. Teirautis tel. 
498-5823 arba 755-3174 Toronte.

PARDUODAMA dalijimui (subdi
vision) žemės maždaug 500 sklypų; 
yra įvesta miesto kanalizacija ir 
vanduo. Arti Midlando, Georgian 
Bay pakrantėje. Rašyti: John. P. O. 
Box 129, Port Severn, Ont. LOK ISO.

ESU 65 METU AMŽIAUS našlys. 
Noriu susipažinti vedybų tikslu su 
našle moterimi panašaus amžiaus. 
Paslaptis garantuota. Rašyti “Tė
viškės žiburių” administracijos 
adresu, ant voko pažymint "Našliui".

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.

“Rūtos” klubo išvyka liepos 9 d. 
į Safari parkų buvo labai sėkmin
ga. Pilnas autobusas dalyvių gra
žių dienų galėjo pro langus pa
matyti įvairių gyvulių, kurių di
delė dalis išnaudojo automobi
liais važiuojančius, prašydami 
"išmaldos”.

Klubo valdyba gauna įvairių 
pasiūlymų sekančiai išvykai. Vie
na iš jų — aplankyti Ontario lie

“The Toronto Sun" 1985 VII. 
21 skyriuje “Lifeline Letters” 
išspausdino Genya Intrator 
rašinį apie 33 metus kalinamą 
Sibire Balį Gajauską, net ir 
dabar parašantį slaptų straips
nių, kurie patenka užsienio 
spaudon. Dabartinis adresas: 
B. Gajauskas, 618263 Permska- 
ja obl., Chusovskoy r-n, pos. 
Kuchino, uchr. VS-389/36-1, 
USSR. Jo žmonos adresas: Ire
na Gajauskienė, Spynų 3-8, 
Kaunas, Lithuania, USSR. Mi
nėto rašinio autorė skatina 
rašyti grynai asmeninio pobū
džio registruotus laiškus su 
kortele gavėjo parašui.

Kelių lietuvių kalinių adre
sus Sibiro lageriuose paskel
bė dienraštis “The Toronto 
Sun” 1985. VII. 21 laidoje, bū
tent: Balio Gajausko, Algiman
to Andreikos, Editos Abrutie- 
nės, Voldemaro Karaliūno, 
Petro Lukoševičiaus. Tai tik 
maža dalis lietuvių kalinių 
sovietiniuose lageriuose bei 
kalėjimuose. Pilną jų sąrašą 
turi Religinė lietuvių katali
kų šalpa Niujorke (Rev. K. Pu- 
gevičius, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207). Tiki
masi, kad rašymas asmeninių 
laiškų Sibiro kaliniams prisi
dės prie jų gyvenimo palengvi
nimo.

Anglų kalba mėnesinis laik
raštis “The Observer”, leidžia
mas ALK federacijos Čikagoje, 
š. m. birželio-liepos numeryje 
pateikia daug informacijų 
apie dabartinius lietuvių rū
pesčius: lietuvius kalinius 
Sibire, žydų organizacijų puo
limus prieš baltiečius, sibi- 
rinius trėmimus, Allan Ryan 
knygą, kaltinančių Rytų eu
ropiečius, kalinius — Jadvygą 
Bieliauskienę, Gintą Iešman
tą, Kryžių kalną Lietuvoje, 
Alkos muziejų ir kt. Mėnraš
tis gražiai redaguojamas Jono 
Kuprio bei redakcinės kole
gijos. Iliustruotas. Metinė 
prenumerata Kanadoje ir ki
tur — $15, JAV-se $10. Adre
sas: Observer, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL 60629, USA.

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

LIETUVIS AMATININKAS, 60 me
tų amžiaus, nori susipažinti su lie
tuvaite vedybų tikslu. Rašyti “TŽ” 
administracijos adresu, užrašant 
ant voko “Petras”.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

EUROPEAN 
CATERING

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

tuvius tabako augintojus.
Roberto ir Ritos (Alinauskaitės) 

Murray dukrelė pakrikštyta Ma- 
rissa-Elizabet h-Audrey vardais. 
Jaunoji šeima gyvena Toronte, 
bet dukrelę krikštijo Aušros Var
tų parapijoje, kuriai Rita pri
klausė.

LK Mindaugo šaulių kuopos ge
gužinei liepos 14 d. Pr. Skruibio 
ūkyje labai pakenkė lietus B.S.

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

Res-: 256'5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

I GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ . GYVYBĖ 

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

f flflAtf montrealio lietuvių 
lit 1 An kredito unija
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

DUODA 
PASKOLAS:

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

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

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

60-119d.................
30- 59 d................

Taupomosios sąskaitos: 
specialios..........
su draudimu...............
kasdieninis % ...........

Čekių sąsk..........................

8.75%
8.50%
8.25%
8 %
7.75%

6.25% 
6 % 
5.75% 
5 %

9 %
Nekilnojamo 
turto, 
asmenines ir 
prekybines. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
draudžiamos 
iki $10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

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

AfA
dr. BRONIUI POVILAIČIUI

netikėtai iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
jo žmoną MONIKĄ ir visą plačiąją giminę.

Mes visi jo liūdime -
Toronto, Wasagos ir apylinkių
agronomai-ės

Mielai choristei MONIKAI, liūdinčiai 
savo mylimo vyro

a. a. dr. BRONIAUS POVILAIČIO,
ir visiems giminaičiams reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime -

Delhi Šv. Kazimiero parapijos choras

AfA 
ONAI OLEKIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

jos vyrą STASĮ su šeima, tėvus, seserį su šeima, žentą 
VYTĄ, visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu su jais liūdime -

Biskių šeima

AfA 
AUGUSTUI RENKIUI 

mirus,
jo žmonai ir dukrai ONAI VINDAŠIENEI su šeima 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

F. V. Venckevičiai

AfA 
DARIJAI SRAGYTEI- 

VISKANTIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame jos sesei MARIJAI 
KUPRIONIENEI ir pastarosios dukroms - DANUTEI 
ANKAITIENEI bei DALIAI DŪDIENEI

Feliksas ir Stasė Valiai 
Vincas ir Bronė Vyčinai


