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Geresnio pasaulio siekiant
Šiandien daug kalbama ir rašoma apie terorizmą. 

Ir tai ne vien dėl to, kad jis žmonėse kelia siaubą, pasi
piktinimą ir rytojaus netikrumą, bet daugiau gal dėl to, 
kad jis vykdomas vis platėjančiu mastu, baisesnėm prie
monėm ir yra viešai perėjęs į politinę sritį.

Terorizmas kaip toks nėra naujas dalykas. Įkaity 
grobstymas pasipelnymo tikslais jau buvo žinomas gana 
seniai ir ypač praktikuojamas JAV, kur turtingų žmonių 
netrūksta ir bausmės švelnesnės. Paruoštų teroristų da
liniai būdavo naudojami ir užfrontėse ar miestų užėmi
mo operacijose. Visos didžiosios valstybės turėjo ir te
beturi specialią paruošą kariniams teroristiniams veiks
mams. Taigi terorizmas — nieko naujo. Ginkluoto teroriz
mo, kaip kovos būdo, vargu ar bus kada atsižadėta.

Tačiau plačiai egzistuoja ir tylusis terorizmas, prie
vartaująs žmogų, laužiąs jo valią, gadinąs sveikatą, mė
ginąs pakeisti ar iškreipti prigimtį. Tai totalistinių vals
tybių politinių sistemų programos, plačiausiai ir visuoti
nai pradėtos vykdyti porevoliucinėje Rusijoje 1917 m. 
Proletariato suidealinimas vedė prie pasibaisėtinų iš
vadų, būtent, norint pakeisti visuomenę, reikia išnaikin
ti senąją. Čekistų reikalams atsirado vadinamosios “kū
no mechanikų” mokyklos, kuriose buvo ruošiami specia
listai — kankintojai, reikalingi partijos terorismui iš
laikyti. “Socialistinio” žmogaus ugdyme per 70 metų tepa
sikeitė sumodernintos ar labiau pridengtos priemonės, 
bet tylusis terorizmas išliko iki šių dienų ir dar nėra ženk
lų, kad greitai baigtųsi, nes ir dabar už kiekvieną lais
vesnę mintį žmogus užsitraukia geriausiu atveju režimo 
nemalonę, o dažniausiai būna baudžiamas kalėjimu, psi
chiatrine ligonine, trėmimu kaip valstybės “šmeižikas”.

Hitlerio Vokietijoje įvesta rasistinė teorija, kaip 
siektinas idealas, nužudė milijonus nekaltų žmonių, 
prieš karą ir jo metu terorizavo ramius gyventojus, ne
siskaitė su jokiu žmogaus individualizmu, tartum ne nor
malūs žmonės, o tik išgalvoti antžmogiai turėtų teisę gy
venti.

Gal kiek sunkiau suprantamo ar suvokiamo to tylaus 
terorizmo esama ir demokratijų kraštuose, ypač jų di
džiosiose pramonėse, kur susitinka darbdaviai, darbi
ninkai ir jų unijos, kur dirbančiojo apsaugos ir gerovės 
vardu dažni užkulisiniai ėjimai verčia individą pasiduoti 
išnaudojimams, kylančiams nebe iš darbdavių pusės. O 
slaptos organizuotų nusikaltimų gaujos, įvairūs pogrin
džiai ir nusikaltėlių grupės temdo laisvojo gyvenimo 
horizontus.

Be abejonės, kyla klausimas, kas gi turėtų būti daro
ma, kad to viso pasaulyje nebebūtų? Tai klausimas, ku
ris kelia ir kitus panašius klausimus. Tai kalba apie ge
resnį pasaulį. Kokia gi turėtų būti visuomenės sistema, 
kad tasai pasaulis pagerėtų? Šimtmečiais buvo bando- 

■ ma, jieškoma. Tuo klausimu daug knygų prirašyta, daug 
naujų teorijų sugalvota, tačiau viskas lieka beveik kaip 
buvę. Ir lieka atsakymas vienas vienintelis — geresnį 
pasaulį tegali sukurti geresnis žmogus. Taigi klaida yra 
dengti gražius ir įdomius stogus ant pastatų, kurių pa
grindai yra silpni. Teisingos krypties religinis ir dori
nis žmogaus ugdymas plačiu mastu ir visuotinai labai 
daug padėtų. Lietuvos krikščionybės sukakčiai artėjant, 
būtų verta pamąstyti, kaip mes galime prisidėti, kad ir 
lietuvių išeivija, ir tauta, ir visas pasaulis slinktų dva
sinės pažangos linkme. Č. Senkevičius

PčKsau/io įvykiai
AFGANISTANO PROBLEMĄ SOVIETŲ SĄJUNGA BANDO 
išspręsti dar vienu kompartijos vadų pakeitimu. Kovos su maho
metonų partizanais neįstengusį laimėti B. Karmalį Maskva pa
keitė buvusiu Afganistano saugumo viršininku M. Najibu, ke
letą metų praleidusiu Sovietų Sąjungoje. Susitikime su sovietų 
delegacija jis viešai yra pareiškęs: “Didžioji Sovietų Sąjunga, 
Lenino žeme, mes visais būdais stengsimės sustiprinti draugiš
kumą su tavimi!...” Naujasis Maskvos įpėdinis Afganistanan 
įsileido grupę užsieniečių žurnalistų, atsakinėjo į jų klausimus. 
Oficialiai Afganistaną valdo vietiniai komunistai, save vadinan
tys demokratine liaudies partija, bet visuose reikaluose jie turi 
gauti iš Maskvos atsiųstų patarėjų sutikimą. Pernai 2.200 afganis

KANADOS ĮVYKIAI

Nauji veidai valdžioje
Kanados dienos išvakarėse 

ministeris pirm. B. Mulroney 
paskelbė didoką ministerių 
kabineto pertvarkymą. Keli 
ministerial buvo atleisti, ke
liems pakeistos ministerijos, 
įvesti aštuoni nauji. Ligšiolinį 
savo pavaduotoją ir konserva
torių partijos parlamentinės 
grupės vadovą E. Nielseną mi
nisteris pirm. B. Mulroney pa
keitė susisiekimo ministerių 
D. Mazankowskiu, susisiekimo 
ministeriją atidavusiu teisingu
mo ministeriui B. Crosbiui. 
Naujuoju teisingumo ministe- 
riu paskelbtas R. Hnatyshynas, 
daugiakultūrių reikalų minis- 
teriu — buvęs Toronto burmist
ras D. Crombie, tvarkęs indė
nų reikalus. O. Jelinekui, pra
radusiam daugiakultūrių rei
kalų portfelį, buvo palikta tik 
mėgėjiško sporto ir fizinės 
kultūros ministerija. Įdarbini
mo ministerė Flora MacDonald 
gavo ryšių ministeriją, kuriai 
lig šiol vadovavo M. Masse, da
bar paskelbtas energijos iš
teklių ministerių. Keturi iš 
aštuonių naujų ministerių yra 
kvebekiečiai. Kabineto per
tvarkymą paskatino paskuti
nieji viešosios nuomonės ty
rimo duomenys. Parlamento 
rinkimuose 1984 m. rugsėjo 4 
d. konservatoriai gavo 50%, 
balsų, liberalai — 28%, socia

listai — 19%. Dabar pirmon 
vieton vėl iškopė liberalai su 
39% balsų, konservatoriams 
palikę tik 36%, socialistams — 
24%. Škaudžiausio smūgio kon
servatoriai susilaukė Kvebe
ke, kur iš 75 galimų atstovų bu
vo laimėję 58. Dabar Kvebeko 
provincijoje už liberalus žada 
balsuoti 49% rinkėjų, už kon
servatorius — 25% ir už socia
listus — taip pat 25%. Neįtikė
tinas atrodo konservatorių su- 
silyginimas su socialistais, ku
rie Kvebeke lig šiol neturėjo 
jokio svorio.

Premjero D. Petersono libe
ralų mažumos vyriausybė Onta
rio provincijoje, valdžion atė
jusi socialistų vado B. Rae pa
ramos dėka, kukliai atšventė 
pirmąsias metines. Premjeras 
D. Petersonas vis dar atsisa
ko kalbėti apie naujus par
lamento rinkimus, nors jie li
beralams atneštų atstovų dau
gumą. Viešosios nuomonės ty
rimai birželio 20-24 d.d. liu
dija, kad dabar už liberalus 
provincinio parlamento rinki
muose balsuotų net 49% rinkė
jų, už konservatorius — tik 28%, 
už socialistus — 23%. Duome
nys atskleidžia lig šiol Onta
rio provincijoje liberalų ne
turėtą populiarumą ir žemiau
sią dešimtmečius provinciją

(Nukeltą į 8-tą psl.)

Vasario 16 gimnazijos mokiniai, paminėję sibirinią trėmimų 45-tą sukaktį, degina lietuvių tautos naikintojos
Sovietų Sąjungos vėliavą - ilgos ir sunkios priespaudos simbolį Nuotr. K. Grodbergo

Austrijos prezidentas ir jo byla
Kurt Waldheim ir tarptautiniai užkulisiai

Buvusiam generaliniam 
Jungtinių Tautų sekretoriui 
K. Waldheimui, tapusiam 
Austrijos prezidentu, tarptau
tinės jėgos yis dar neduoda 
ramybės. Iškasami nauji prie
kaištai, nusikaltimai ir vis kni- 
samasi giliau. Toje srityje ypa
tingai uoliai darbuojasi Pa
saulio žydų kongreso pareigū
nai, remiami amerikiečių ir ki
tų suinteresuotų sluoksnių.

Į mano rankas pateko žurna
lo “The New American” (1986. 
VI. 2) straipsnis, kuriame Hi
laire du Berrier (“The Multi
colored Kurt Waldheim”) at
skleidžia daug užkulisinių 
dalykų, bent iš dalies paaiš
kinančių iškilusią Waldheimo 
bylą.

Neapdairūs puolimai
Pasak minėto autoriaus, ne- 

austrai, politinio vidurio žmo
nės, pritaria De Gaulle’o min
čiai, kad Jungtinės Tautos yra 
žalinga šimtakojė mašina, ir 
jei ne Waldheimas, ji būtų bu
vusi dar blogesnė.

Pasaulio žydų kongresas, iš- 
leisdinęs 500 puslapių knygą 
ir pateikęs Jungtinėm Tautom, 
siekdamas pakenkti Waldhei
mui, jam daugiausia padėjo. 
Austrai prieš tokią žydų kon
greso elgseną reagavo, saky
dami, kad kitataučiai negali 
įsakyti už ką balsuoti prezi
dentiniuose rinkimuose. Net 
dalis socialistų, protestuo
dami prieš tokią neapdairią 
taktiką, balsavo ne už savo 
kandidatą, o už dešiniųjų, bū
tent Kurtą Waldheimą.

Be to, austrai mano, kad Hit
lerio valdymo metu daugybė 
austrų neturėjo veikimo lais
vės, buvo priversti dalyvauti 
jiems nepatinkamuose veiks
muose. Ir jeigu šiandieną na
cių medžiotojai pradėtų tyri
nėti jų praeitį, rastų daugybę 
nusikaltėlių. Dabartinė aust
rų karta, kuri buvo per jauna 
dalyvauti kare, šiandieną ne
besidomi savo tėvų praeitimi. 
Austrija jų akyse buvo pirmoji 
Hitlerio auka.

Kelias į Jungt. Tautas
Ligšioliniai kaltinimai Wald

heimui ribojosi jo dalyvavimu 
nacinės Vokietijos kariniame 
vienete, kuris išsiuntė 40.000 
žydų į mirties lagerius, ir ne
lietė veiksnių, iškėlusių Wald- 
heimą į JT sekretorius. Yra ži
nomas faktas, kad kai 1971 m. 
buvo pasiūlyta Waldheimo 
kandidatūra, jai pasipriešino 
tiktai Britanija ir Raudonoji 
Kinija.

Britanija priešinosi, rem
damasi slaptais duomenimis, 
suripktais britų agentų Jugo
slavijoje praėjusio karo me
tu. Be to, ji turėjo slaptas na
cių telegramas, išaiškintas su 
“Enigma” mašinos pagalba. 
Britai žinojo kas per žmogus 
yra K. Waldheimas ir buvo tik
ri, kad jį, kaip JT gen. sekre
torių, kontroliuos Sov. Sąjun
ga. Bet kai per trečiąjį balsa
vimą paaiškėjo, kad visi pasi
sako už Waldheima, Britanijos 
vyriausybė įsakė savo atstovui 
JT geriau sutikti su Waldhei
mo kandidatūra, negu atskleis
ti slaptosios policijos turi
mus duomenis bei jų šalti
nius.

Ryšiai su Titu
Dabar jau yra žinoma, jog 

1943-1944 m. leitenantas Wald
heimas dalyvavo jautriose de
rybose su Jugoslavijos Titu, 
kurio pirmoji žmona buvo pa
tekusi į vokiečių rankas. De
rybas su Titu vedė generolai. 
Buvo sutarta pasikeisti karo 
belaisviais. Tuo būdu Tito at
gavo savo žmoną. Pajutęs, kad 
su vokiečiais galima susitar
ti, išsiderėjo paliaubas ir tuo 
metu galėjo siausti krašto vi
duje bei naikinti savo priešus.

Slaptoji Jugoslavijos poli
cija UDBA veikė savo keliu ir 
telkė medžiagą apie vokiečius. 
Buvo sudaryta ir Waldheimo 
byla* F-25572, kurioje sutelkti 
įvairūs nusikalstami faktai. 
Toji byla tebėra Jugoslavijo
je, o jos nuorašai — Maskvoje. 
Kai Waldheimas po H D. karo 
ėmė reikštis politiniame Aus
trijos gyvenime, tylėjo ir Bel
gradas, ir Maskva, nes Wald
heimas turėjo kaltinimų 
abiem.

Palankumas sovietams
Taip susidarė Waldheimo, 

Belgrado ir Maskvos draugys
tė. Kai Waldheimas 1968 m. 
tapo Austrijos užsienio rei
kalų ministerių, reikšdamas 
palankumą Titui, pietų Austri
jos slovėnus traktavo privile
gijuotai. Kai Raudonoji armi
ja 1968 m. pavasarį užėmė Če
koslovakijos sostinę Prahą, 
Waldheimas įsakė Austrijos 
ambasadoriui neduoti vizų če
kams, bandantiems pabėgti.

Sov. Sąjunga, matydama to
kį Waldheimo palankumą, rė
mė jo kandidatūrą į JT gen. 
sekretorius ir organizavo jam 
paramą, ypąč tuo metu, kai 
priešinosi Raud. Kinija ir Bri
tanija. O kai Waldheimas tapo 

JT gen. sekretoriumi, paskyrė 
250 rusų į pagrindines JT tar
nybas. Artimiausi jo patarė
jai buvo Tito šalininkai, o jo 
asmeniniu atstovu buvo jugo
slavų žurnalistas Rudolph 
Stajduhar, kurio siekis buvo 
— įgyvendinti Tito svajonę, 
būtent sudaryti trečiąją pa
saulio jėgą iš neutralių, bet 
komunistam palankių valsty
bių.

Po penkerių metų, pasibai
gus Waldheimo tarnybai Jung
tinėse Tautose, Maskvos ir Ry
tų Europos valstybių spaudi
mu, Waldheimas buvo perrink
tas naujai kadencijai. Pasi
baigus pastarajai, Sov. Sąjun
gos atstovas Olegas Trajanovs- 
kis darė visa, kad Waldheimas 
pasiliktų trečiai kadencijai 
Jungtinėse Tautose, bet Raud. 
Kinija reiškė savo “veto” net 
iki 16-to balsavimo, ir Wald
heimo kandidatūra atkrito.

Užkliuvo ir disertacija
Pastaruoju metu iškilo dar 

vienas priekaištas Waldhei
mui, būtent jo doktorato di
sertacija, rašyta 1943 m. Vie
noje. Joje autorius gvildeno 
anuo metu madingą temą apie 
Trečiojo Reicho plėtrą. Pasak 
jo, į tą vokiečių Reichą turė
tų būti įjungtos ir šios valsty
bės: Šveicarija, Belgija, Olan
dija ir Liuksemburgas. Tai na
cių politikos siekis, kuris ra
do atgarsį jauno Waldheimo 
disertacijoje.

Tą žinią pateikė spaudos 
atstovams Liuksemburgo už
sienio reikalų ministeris 
Jacques Poos, ją gavęs iš Olan
dijos ambasadoriaus Vienoje, 
kur jis atstovauja ir Liuksem
burgui. Tai nesanti “jaunystės 
nuodėmė”, nes Waldheimas 
tuomet buvęs 25 metų amžiaus 
vyras.

Miglota atmosfera
Visoje K. Waldheimo byloje 

keista yra tai, kad ji keliama 
po 40 metų, kai jis jau yra at
likęs tarptautinio masto diplo
matines tarnybas. Kažkam pa
rūpo iškelti jo praeitį prezi
dentinių rinkimų proga. Dėl to 
iškeltieji faktai, ypač jų in
terpretacija, kelia abejonių. 
Kaltinimai ateina iš žydų ir 
amerikiečių, o Sov. Sąjunga pa
sisako prieš tuos kaltinimus 
ir palaiko Waldheimą. Tokioje 
neaiškioje politinėje atmos
feroje nukenčia istorinė tie
sa. Atrodo, Hilaire du Berrier 
taikliai pastebėjo: Waldhei
mas yra raudoninamas, balti
namas ir juodinamas. G. 

taniečių buvo pasiųsta studi
juoti Sovietų Sąjungoje bei ki
tose sovietinio bloko šalyse. 
Ten paruošiami politiniai 
kadrai Maskvos satelitu ta
pusiam Afganistanui. Daug 
tokių studentų Maskvon vyks
ta mokytis rusų kalbos. Rusiš
kai yra pramokę ir spekulian
tai Kabule, kurie ten sutiktus 
užsieniečius laiko rusais ir už
kalbina rusiškai. Amerikietiš
kas doleris čia turi gerokai 
aukštesnę vertę nei Maskvoje. 
Sovietų Kabule beveik nesi
mato, nes jie izoliuoti karei
vinėse.

Pakeis sovietus?
Kompartijos vadas M. Naji- 

bas bando perorganizuoti ir ge
rokai padidinti Afganistano 
kariuomenę, kad Sovietų Są
junga galėtų pradėti okupaci
nių savo dalinių atitraukimą. 
Aiškinama, kad partizaninį ka
rą atnešė Maskvos pavyzdžiu 
pravesta žemės reforma — jos 
nusavinimas ir išdalinimas 
mažažemiams. Neapdairūs pla
nuotojai atėmė ir mahometo
nų mečetėms priklausiusias 
žemes. Masinis gyventojų pa
sitraukimas Pakistanan išju
dino mahometonus kovon už 
savo kraštą ir religiją. Meče
tėms vėl suteikta religijos lais
vė, grąžintas turėtas turtas. 
Kompartijos vadas M. Najibas 
nusiskundžia, kad partizani
nį karą kursto ir remia JA Vals
tybės, komunistinė Kinija ir 
kai kurios kitos Vakarų vals
tybės. Pastarųjų kelių savai
čių laikotarpyje M. Najibas 
pakeitė kelis Afganistano ar
mijos generolus, tačiau sovie
tizacijos neatsisakė. Afganis
taną, kaip ir Sovietų Sąjungą, 
valdo tik viena komunistų par
tija, pasinaudodama ekonomi
niu penkerių metų planu. Ko
munistinei ateičiai užtikrinti 
yra įsteigta jaunimo organiza
cija, kuri savo uniforma ir šū
kiais primena sovietinius pio
nierius.

Laisvės statula
Niujorko uoste prez. R. Rea- 

ganas uždegė šviesas šimtme
čio sulaukusiai ir iš pagrindų 
atnaujintai Laisvės statulai, 
kurią suprojektavo italų kil
mės prancūzų skulptorius F. 
Bartholdis, pagamino prancū
zų inž. A. G. Eiffelis. Ji dali
mis buvo atgabenta Niujorkan 
ir čia sumontuota. Laisvės sta
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tulą Ellis saloje kaip Prancū
zijos dovaną 1886 m. spalio 28 
d. atidengė anuometinis. JAV 
prez. G. Clevelandas. Statula 
tapo laisvės ir vilties simbo
liu milijonams iš Europos at
plaukusių ateivių. Prieš šimtą 
metų Amerika turėjo tik 50 mi
lijonų gyventojų, kurių skai
čius iki 1980 m. pasiekė 227 
milijonus. Laisvės statulos bei 
įrenginių Ellis saloje atnauji
nimui buvo sutelktas ketvirta
dalis bilijono dolerių. Niujor
ko uoste įvyko įspūdingas se
nųjų burlaivių ir moderniųjų 
karo laivų paradas. Iškilmės 
Niujorke truko kelias dienas. 
Į jas buvo atvykęs ir Laisvės 
statulą Amerikai dovanoju
sios Prancūzijos prez. F. Mit- 
terrandas.

Popiežiaus kelionė
Jonas-Paulius II savo šešta

jai kelionei P. Amerikoje pa
sirinko Kolumbiją. Ten skurde 
vargsta 28 milijonai gyventojų, 
prisideda tris dešimtmečius 
trunkanti partizanų veikla. 
Kolumbija yra žemės ūkio 
kraštas, tačiau 90% visos žemės 
tvarko didieji žemvaldžiai. Po
piežius Jonas-Paulius II pri
minė, kad Kolumbijai reikia 
reformos, nes teisę į žemę turi 
ir neturtingieji žemdirbiai. 
Partizanus jis skatino užbaigti 
karą ir reformų siekti įsijun
gimu politikon. Tokią mintį 
puoselėjo ir pasitraukiantis 
prez. B. Betancuras. Jį pakei
siantis prez. V. Barco Kolumbi
jos parlamente jau turės 12 bu
vusių partizanų.

Prisiminė Molotovą
Sovietų spauda prisiminė 

jau 96 metų amžiaus sulaukusį 
Stalino garbintoją Molotovą, 
kuris dabar remia M. Gorbačio
vą. Jis vadovavo užsienio rei
kalų ministerijai 1939-49 ir 
1953-56 metais, pasirašė su J. 
Ribbentropu garsiąją sutartį, 
pasauliui atnešusią II D. karą. 
Politinę Molotovo karjerą nu
traukė jo ir kitų stalininkų ne
sėkmingas bandymas pašalinti 
kompartijos vadu tapusį N. 
Chruščiovą. Molotovas tada bu
vo išmestas iš kompartijos ir 
jon vėl sugrąžintas tik prieš 
porą metų. Pranešimuose tei
giama, kad jis dabar gyvena 
Maskvos priemiestyje Zukov- 
koje, kur jį dažnai aplanko 
dukra ir vaikaičiai.
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Sovietinio kalinio atsiminimai
Ilgus metus kalėjusio VLADO LAPIENIO atsiminimai, spausdinami 

Lietuvos pogrindžio “Aušroje” - 48 ir 49 numeriuose

Tarptautinei Juodo kaspino dienai paruoštas plakatas, kviečiantis baltie- 
čius ir kitas tautybes dėvėti gedulo ženklų juodą kaspiną 1986 m. rugpjūčio 
23 — Molotovo-Ribbentropo sutarties metinių dieną. Įrašas plakate: “Ne
šiokite juodą kaspiną ir parodykite, kad milijonai kalinamų žmonių anapus 
geležinės uždangos nėra pamiršti”

Juodo kaspino diena
Sudarytas tarptautinis komitetas priminti pasauliui 

rugpjūčio 23 — Molotovo ir Ribbentropo sutarties dieną, 
kuri atidarė vartus sovietinei agresijai

Kanados Toronte pradėjo 
savo veiklą tarptautinis ko
mitetas, pasiryžęs surengti 
demonstracijas didžiuosiuose 
miestuose Siaurės ir Pietų 
Amerikos, Australijos ir Eu
ropos 1986 m. rugpjūčio 23 d. 
Tai metinės Molotovo-Ribben
tropo sutarties, įgalinusios 
II D. karą, Sov. Sąjungos im
perialistinę politiką, kuri 
pavergė ne tik Baltijos vals
tybes, bet ir visą eilę kitų 
Rytų Europos kraštų.

Sovietinė priespauda ne- 
lengvėja, jos galo dar nema
tyti. Rytų europiečiai laisva
jame pasaulyje turi sustiprinti 
savo pastangas už savo kraštų 
išlaisvinimą. Dėl to sudarytas 
naujo užmojo komitetas “Inter
national Black Ribbon Day 
Committee”. Jis organizuoja 
rugpjūčio 23 d. demonstraci
jas ir kviečia Rytų europiečius 
bei visus kitus jose ne tik gau
siai dalyvauti, bet ir tą dieną 
nešioti gedulo ženklą — juodą 
kaspiną.

Į minėta komitetą, kuriam 
primininkauja estas Markus 
Hess, įeina atstovai šių tau
tybių organizacijų: čekų, es
tų, lenkų, vengrų, latvių, lie
tuvių, kanadiečių (National Ci
tizens’ Coalition), ukrainie
čių.

Šis komitetas yra suplana
vęs, šalia jau minėtų demons
tracijų, skelbimus televizijoje 
ir spaudoje. Reikės daug lėšų 
organizaciniams darbams, juo
dų kaspinų paruošimui ir t.t. 
Dėl to komitetas laiškais ir ki
tais būdais kreipiasi į visuo
menę finansinės paramos. Au
kas prašoma siųsti šiuo adre
su: Canadian Black Ribbon 
Day Committee, No. 907, 100 
Adelaide St. W., Toronto, Ont. 
M5H 1S3.

Šio komiteto pirmininkas 
“TŽ” atsiųstame rašte sako: 
“Šių metų rugpjūčio 23-ji, Rib- 
bentropo-Molotovo draugystės 
sutarties pasirašymo metinių 
diena, bus pirmoji tarptauti
nė Juodo kaspino diena. Tą 
beisią dieną 1939 metais sovie
tiniai komunistai ir naciai 
pradėjo bendradarbiavimą, 
pasidalindami Lenkiją ir Bal

tijos valstybes. Mes smerksi
me Rytų Europos pavergimą ir 
demonstruosime už taiką lais
vėje visoms sovietinių komu
nistų pavergtom tautom. Sovie
tai ir naciai yra tironijos 
dalininkai”

Toliau komiteto pirmininkas 
pareiškia užmezgęs ryšius su 
lenkų “Solidarumu” bei če- 
koslovakų “1977 metų chartos” 
grupe, kurios kovoja už lais
vę sovietinės imperijos vidu
je, ir sako: “Hitlerio naciai 
buvo nugalėti nepaprastai di
dele kaina. Sovietinis komu
nizmas dabar yra stipresnis 
nei bet kada. Turime prisimin
ti europiečius, kurie prarado 
laisvę ir pateko komunistų 
vergijon. Mes turime būti kar
tu su jais ir su jų vaikais. 
Mes turime prisiminti, kad tie 
patys tironai, kurie triumfavo 
Jaltoje, dabar yra pavergę Af
ganistaną. Sovietai, kurie pa
sidalino Lenkiją su naciais 
pastarajame kare, sudaro šian
dieną didžiausią grėsmę pa
saulio taikai ir laisvei”.

Šias mintis komiteto pirmi
ninkas plėtoja specialiame 
laiške, kuris siuntinėjamas 
Rytų europiečiams Kanadoje 
ir kitur. Laiškas pradedamas 
informacija apie Balį Gajaus
ką, kalinamą sovietiniuose 
lageriuose nuo 1977 m. Tai 
esąs pavyzdys, kaip elgiamasi 
su tikinčiais žmonėmis sovie
tų okupuotuose kraštuose. Ka
dangi jie negali prabilti, mes 
turime tai padaryti laisvajame 
pasaulyje.

Laiško pabaigoje kviečiami 
lietuviai ir kiti sovietų oku
puotų kraštų žmonės, įsigyti 
juodą kaspiną, atsiunčiant $25 
anksčiau minėtu adresu. Tai 
bus kartu pagalba organizaci
niam komitetui, turinčiam pa
dengti numatytų renginių iš
laidas. Inf.

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

VLADAS LAPIENIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

— Jeigu dabar jus paleistu
me, tai žmonės sakytų, kad esa
te užverbuotas talkinti saugu
mui ir išleistas sekti kitų, — 
sakė Rimkus.

Tai sakydamas jis atidžiai 
stebėjo, kaip aš reaguosiu. 
Gal jie manė, kad aš, pabūgęs 
kalėjimo vargų, tikrai pasisiū
lysiu saugumui talkinti . . .

Aš tylėjau, ilgėjausi laisvės, 
širdį gėlė begalinis skausmas, 
bet po tylios trumpos maldos 
supratau, kad
Atėjau aukotis ir mylėti, 
Būti tarp vargstančiu tik čia, 
Kad reikia blogį meile nugalėti, 
Už nuodėmes atlyginti kančia.

Į Rimkaus užuominą apie 
užverbavimą saugumui nieko 
neatsakiau. Pasilikau ištiki
mas savo krikščioniškiems 
principams neiti į konfliktą 
su savo sąžine.

Liepia pasakoti
Rimkus ir prokuroras Baku- 

čionis vis stengėsi paveikti 
mane, kad tik prisipažinčiau 
nusikaltęs ir papasakočiau 
apie kitus, todėl jie suko, ma
lė tą patį, tai grasino, tai pa
leisti žadėjo, tai talkinti gun
dė. Man nuo tų kalbų net gal
vą pradėjo skaudėti. O jie vis 
tiek savo. Pagaliau netekęs 
kantrybės prokuroras Baku- 
čionis sėda už stalo ir sako:

— Koks sunkus žmogus esate!
— Ką blogo aš padariau? 

Kuo nusikaltau? — paklau
siau.

— Sistemingai užsiėmei anti
tarybine agitacija ir propa
ganda, — atsakė Rimkus. Pa
ėmė nuo stalo Baudžiamąjį 
kodeksą ir perskaitė: “68 str. 
Antitarybinė agitacija ir pro
paganda. Agitacija ir propa
ganda, kuria siekiama pakirsti 
ai’ susilpninti Tarybų valdžią 
arba padaryti atskirus itin pa
vojingus valstybinius nusikal
timus, skleidimas tarybinę, 
valstybinę ir visuomeninę san
tvarką žeminančių šmeižikiš
kų prasimanymų tais pačiais 
tikslais; taip pat platinimas, 
gaminimas arba laikymas to
kio pat turinio literatūros 
tais pačiais tikslais baudžia
mas laisvės atėmimu nuo še
šių mėnesių iki septynerių 
metų su nutrėmimu nuo dvejų 
iki penkerių metų arba be nu- 
trėmimo, arba su nutrėmimu 
nuo dvejų iki penkerių metų”.

— Aš kovojau ir kovosiu už 
žmonių orumo ir lygių teisių 
pripažinimą. Tai yra laisvės, 
teisingumo ir žmonijos taikos 
pagrindas, bet niekad neužsi
ėmiau jokia antitarybine pro
paganda nei agitacija. Todėl 
su tokiu neteisingu mano veik
los kvalifikavimu negaliu su
tikti. Jeigu nęištaisysite tokio 
neteisingo mano veiklos kvali
fikavimo protokole, aš jo nepa
sirašysiu.

Rimkus ir Bakučionis įtiki
nėjo mane, kad tokia laikysena 
tardymo metu aš tik pablogin
siąs savo padėtį, nepasirašy- 
mu nieko nelaimėsiąs. Jie ver
tė prisipažinti padarius nusi
kaltimus prieš tarybų valdžią.

— Aš jokia antitarybine veik
la neužsiėmiau, nieko apie ją 
nežinau.

— Nekenti tarybų valdžios ir 
manai, kad per klaidą čia pate
kai?

— Pirma, jūs — dar ne tary
bų valdžia. Antra, neprotingai 
pasielgėte, kad mane suėmėte 
ir be reikalo čia varginate.

Baigėsi diena
Tardymuose ir teismuose

pirmiausia nustatomas nusi
kaltimas ir tik po to jieškoma 
straipsnio. O dabar pirmąją 
tardymo dieną, dar neatsakius 
nei į tardytojo, nei į proku
roro klausimus, apklausos pro
tokole jau rašomas BK straips
nis. Ir ant jo, tarsi ant kurpa
lio, bandoma užtraukti nusi
kaltimą. Viskas daroma at
virkščiai .. . Kai tik įrašė į 
apklausos protokolą BK 68 str., 
tai ir siekė, kad aš prisipažin
čiau padaręs jų sugalvotą nusi
kaltimą ir tai patvirtinčiau 
savo parašu. Rimkus ir Baku
čionis buvo labai nepatenkinti 
mano atsisakymu pasirašyti 
apklausos protokolą.

Peršasi išvada: kas tik ne- 
pastato kojos į čekistų nuro
dytą vietą, tą galima apšaukti 
antitarybininku ir pasiųsti į 
beprotnamį, kaip kad man 
šiandien siūlė Rimkus.

Pasirodo, saugumo tardyto
jai bei prokuroras turi mokėti 
žadėti ir gąsdinti, užjausti ir 
smerkti, girti ir niekinti bei 
visokiais veidmainiškiausiais 
būdais veikti žmogaus psichi
ką taip, kad žmogus būtų su
klaidintas ir palaužtas. Kai su
tinki tokį pareigūną, tai sutin
ki tarsi piktos dvasios apsės
tąjį. Tada norisi turėti tokį 
tikėjimą, kad galėtum išvyti iš 
jo piktąją dvasią . ..

Saugumiečių darbo diena ar
tėjo į pabaigą. Jie abu pasira
šė tardymo protokolą ir telefo
nu pakvietė prižiūrėtoją:

— Paimkite iš kabineto!
Prižiūrėtojas nuvedė mane į 

kamerą. Buvau gerokai pavar
gęs. Baigėsi pirmoji tardymo 
diena. Dėkojau Dievui už pra
ėjusios nakties vargus ir pir
mosios tardymo dienos skau
džius mėginimus.

Rytinė procedūra
Į tardymą vesdavo bet ku

rią dienos valandą. Dažniau
siai rytą apie 10 v. Iki 10 v. visi 
kaliniai turėjo būti nusiprau
sę ir papusryčiavę. Rytais 5 
v. prižiūrėtojas atidarydavo 
kiekvienos kameros “karmuš- 
ką” ir pasakydavo “padjom!” 
(keltis!). Atsikėlus vesdavo 
kh'liniuš praustis. Jei pradė
davo nuo pirmos kameros, tai 
tiems kaliniams reikėdavo sku
bėti į prausyklą vos atsikėlus, 
o kai kurį rytą pradėdavo vesti 
praustis nuo paskutinės kame
ros, tai kaliniams, esantiems 
pirmose kamerose, tekdavo 
gan ilgai laukti, kol juos ves 
praustis. Laikas nusiprausi- 
mui buvo ribotas, prižiūrėto
jai ragindavo greičiau praus
tis. Nors kaliniai vienas kito 
nematydavo, bet iš šitos vedi
mo tvarkos, iš laukimo buvo ga
lima suprasti, kiek saugumo 
kalėjime tuo metu yra kalinių. 
Man esant jų buvo gana daug.

Prižiūrėtojas, atidaręs “kar- 
mušką” (duryse esantį lange
lį), pasilenkdavo arba įkišda- 
vo galvą ir rankos mostu pa
kviesdavo reikiamą kalinį (jei
gu kameroje būdavo keli kali
niai; man teko būti vienutėje 
daugiau kaip mėnesį), kad atei
tų arčiau prie langelio. Tada 
tyliai paklausdavo: “Familija, 
imia, očestvo?” (Pavardė, var
das, tėvo vardas). Išgirdęs rei
kiamą pavardę, prižiūrėtojas 
sakydavo “pašli” — einam, ar
ba “pašli na verch” — einam į 
viršų (tardymo kambariai virš 
kalėjimo).

Po ilgesnio laiko, kai prižiū
rėtojai jau gerai pažindavo 
kalinį, net nebeklausdavo pa
vardės, bet tiesiog liepdavo 
eiti su juo į tardymą. Prižiū
rėtojas turėdavo rankoje raš

telį su įrašyta kalinio pavar
de. Kalinys privalėjo eiti su
nėręs rankas už nugaros pirma 
prižiūrėtojo. Einant nevalia 
dairytis ir kalbėti.

Atrakinus kalėjimo korido
riaus duris prižiūrėtojas 
paspausdavo sienoje esantį 
mygtuką ir laiptinėje užsideg
davo raudona lemputė, o užli
pus laiptais taip pat įjung
davo raudoną šviesą. Tai sig
nalas, kad laiptais ar korido
riumi yra vedamas kalinys ir 
tuo metu nei laiptais, nei ko
ridoriumi negalima vesti kito 
kalinio. Tai daroma tam, kad 
vienas kalinys nepamatytų ki
to kalinio. KGB tardyminiame 
kalėjime yra labai griežta ka
linių izoliacija. Man teko čia 
būti daugiau kaip dešimt mė
nesių (nuo 1976. X. 20 iki 1977. 
VIII. 25). Per tą laiką daug kar
tų buvau vedamas tardymui, 
vienai valandai pasivaikščio
ti, rytą bei vakarą praustis, 
kas šeštadienį į dušą. Ir per 
visą tą laiką neteko pamatyti 
nė vieno kalinio, išskyrus tuos, 
su kuriais teko būti vienoje 
kameroje.

Tardymo kambaryje
Praėjo naktis. Ir vėl spalio 

21, ketvirtadienį apie 10 v., 
prižiūrėtojas pamoja ranka .. . 
Vėl įprastinė klausimų ir at
sakymų procedūra, vėl su
girgžda raktai kameros dury
se .. . Einu nuleidęs galvą, 
kad nepamatyčiau, ko nerei
kia, nes prižiūrėtojas griež
tai įsako nesidairyti. Šį kartą 
atvedė mane į kitą kambarį. 
Kambarys erdvus — du rašo
mieji stalai, geležiniai seifai. 
Prie vieno stalo sėdi vyr. tar
dytojas majoras Urbonas. Prie 
kito stalo sėdėjo jaunesnis 
čekistas, kurio pavardės ne
žinau. Jų stalai netoli lango. 
Pro šį langą, išmargintą ne
storomis grotomis, matyti kon
servatorijos rūmai. Šiame 
kambaryje buvau tardomas 
apie septynis mėnesius. 1977 
m. gegužės 25 d. laiške žmonai 
rašiau: “Parengtinis tardymas 
jau baigėsi ir belieka laukti 
tik teismo”.

Pasakoja, kad šiuose tardy
mo kambariuose, ypač Stalino 
ir Berijos laikais, tardomie
ji patyrė kraupių dalykų. Kai 
kuriems čia teko net gyvybę 
paaukoti (vysk. Borisevičius). 
Buvo daug tokių, kurie negrįžo 
iš šių rūmų. Apie tai pasakoja 
jų giminės, artimieji ir sėdė
jusieji vienose kamerose su 
žuvusiais. Tie pasakojimai — 
lyg filmai apie drąsą ir išda
vystę, apie neapykantą ir kerš
tą, apie svajones ir viltis, 
apie vargą ir kančias .. .

(Bus daugiau)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

HSTMIANT 
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PHIPT
Fotografinė nuotrauka puslapių Venezuelos žurnalo “Autentico”, kuriame išspausdinti NIJOLĖS SADŪNAITĖS 
atsiminimai ispanų kalba. Nuotraukose matyti kalinamasis kun. SIGITAS TAMKEVIČIUS, už jį besimeldžiantys 
maldininkai ir vienas baudžiamųjų lagerių Mordovijoje (spygliuotų vielų užtvaros) Nuotr. L. Daukšos

BALFo centro valdybos vicepirmininkui, 
Lietuvių evangelikų-liuteronų vyskupui ir 

“Tėviškės” parapijos klebonui
AfA 

ANSUI TRAKIUI
taip netikėtai amžinybėn iškeliavus,

jo žmonai dr. ADELEI, sūnui MARTYNUI su žmona 
ir dukrele, broliams, seseriai ir visai lietuvių evan
gelikų-liuteronų bažnytinei bendruomenei reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Bendrojo Amerikos lietuvių šalpos fondo 
centro valdyba, direktoriai, nariai ir rėmėjai

AfA 
EMAI JAVIENEI 

mirus,
jos vyrui ČESIUI, dukrai VIDAI, seseriai HERTAI ir jų 
šeimoms reiškiame gilią užuojautą bei kartu liūdime - 

Olga ir Algis Švilpa

AfA 
ATANAZUI JACKUI

Čikagoje mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą seseriai EUGENI
JAI, broliams BENIUI IR ZIGMUI -

G. B. Bijūnai

AfA 
BRONEI BARONIENEI

mirus Lietuvoje,
. . *• l H   • • • t • • • i • • • • I . . f « , , t I I

brolį PRANĄ ČEČį nuoširdžiai užjaučiame -

B. Čirūnienė E. P. Ališauskai
K. J. Rugiai B. Trukanavičius

M. Žaliauskas

Mielai Mamytei

a.a. BERNADETAI DUMČIENEI
iškeliavus amžinybėn,

jos dukroms - GENOVAITEI BREICHMANIENEI, 
BIRUTEI STONKIENEI, jų vyrams, vaikaičiams bei 
jų šeimoms, giminėms, visiems artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Joana ir Stasys Bubuliai Edvardas Bubulis
Diana ir Klaus Wiese

AfA 
JURGIUI STRAZDUI

mirus,

jo sūnų Lietuvoje, gimines ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime -

M. Račys K. Dalinda
H. Sakalauskas V. Petraitis
D. ir T. Renkauskai V. J. Dagiliai

Z. ir T. Zaleskiai

Canadian &rt ^Memorials Itb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUISTEMPORALE - 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 visų meniškų darbų 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486 į



JAV-bių prezidentas RONALD REAGAN pasirašo Baltuosiuose rūmuose Vašingtone deklaraciją, skelbiančią 
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Lietuvių rūpesčiai kitataučių spaudoje

Išlaisvinimas krikščioniškoje teologijoje
Nauja Vatikano instrukcija “Krikščioniškoji laisvė ir išlaisvinimas”

Doktrinos bei tikėjimo kon
gregacija 1984 m. paskelbė 
apie P. Amerikoje pagarsė
jusią išlaisvinimo teologiją 
raštą, pavadintą “Instrukci
ja apie keletą išlaisvinimo 
teologijos aspektų”. Jame toji 
teologija vertinama kritišku 
požiūriu, pabrėžiant jos klai
das, kylančias iš marksistinės 
teorijos skolinių. Prof. Anta
nas Maceina, rašydamas “Tė
viškės žiburiuose” apie išlais
vinimo teologiją, minėta in
strukcija pasinaudojo, savitai 
vertindamas minėtąją teologi
ją ir kartu nurodydamas jos 
klaidas.

Tikinčiųjų visuomenėje ki
lo gana didelis susidomėjimas 
išlaisvinimo teologija ii’ kar
tu jieškojimas pozityvių jos 
aspektų. Tokią visuomenės bei 
hierarchijos nuotaiką jautė 
ir Doktrinos bei tikėjimo kon
gregacija, kuri paruošė naują 
instrukciją tuo klausimu, pla
čiau išdėstydama savo pozici
ją bei primindama Antrosios 
Vatikano santarybos ir pasta
rųjų popiežių mintis.

Naujoje instrukcijoje, tu
rinčioje 60 psl., yra penki sky
riai: 1. laisvės būklė dabarties 
pasaulyje, 2. nuodėmės drama, 
3. išlaisvinimas ir krikščioniš
koji laisvė, 4. laisvinanti Bend
rijos misija, 5. krikščioniškoji 
patirtis išlaisvinime.

Iš vienos vergijos į kitą
Pradžioje instrukcija pabrė

žia plintantį pasaulyje laisvė
jimo procesą, bet kartu didė
jantį naują žmogaus pavergi
mo pavojų. Pavyzdžiui, darbi
ninkų sąjūdis: “Labai dažnai 
teisingi jo reikalavimai vedė 
į naują vergiją, nes vadovavo
si samprata, nepripažįstan
čia antgamtinės žmogaus pa
skirties, ir numatė žmogui vien 
žemišką tikslą. Jis (darbinin
kų sąjūdis) buvo kartais len
kiamas į kolektyvistinius pro
jektus, iš kurių kilo tokios 
pat neteisybės, prieš kurias 
kovojo (§13).

“Kai žmogus nori išsilais
vinti nuo moralinio įstatymo 
ir tapti nepriklausomu nuo 
Dievo, užuot iškovojęs savo 
laisvę, ją sunaikina. Paneig
damas tiesą, jis tampa savi
valės auka: broliški žmonių 
santykiai suyra, įsigali tero
ras, neapykanta ir baimė. Gi
lus dabarties išlaisvinimo są
jūdis, būdamas užnuodytas 
mirtinais nuodais, liečian
čiais žmogaus būklę bei jo 
laisvę, tebėra dviašmenis. Jis 
yra kupinas tikros laisvės pa
žadų ir kartu mirtino paver
gimo grėsmės” (§19).

Pasak instrukcijos, žmogui 
gresia iliuzinė laisvės sampra
ta, kurioje jis save mato abso
liutine būtybe. Tokia sampra
ta remiasi ateizmas ir jam arti
mos teorijos. Iš tikrųjų gi as
mens laisvės ir jo orumo pa
grindas yra Dievo atvaizdas 
žmoguje (§27).

Bendrijos paskirtis
Kristaus įsteigtos Bendri

jos paskirtis yra rūpintis žmo
gaus išlaisvinimu iš nuodė
mės, jo meilės santykiu su Die
vu, dalyvavimu Dievo karalys
tėje, neapleidžiant žemiškų jo 
poreikių. Kitaip tariant, Bend
rijai rūpi pilnutinis žmogaus 

išlaisvinimas. “Bendrija nori 
žmogaus gerovės visose jo di
mensijose, visų pirma kaip 
Dievo karalystės nario, paskui 
kaip žemiškos karalystės na
rio” (§63).

Bendrija betgi viso to sie
kia evangelinės meilės keliu. 
“Naujosios tikybinės bendruo
menės arba kiti krikščionių 
sambūriai, įsteigti liudyti 
evangelinę meilę, yra didelės 
vilties ženklas Bendrijai. Jei
gu jie gyvena tikrai vienybė
je su vietine ir visuotine 
Bendrija, bus tikra bendrys
tės išraiška (. . .). Jie bus tiek 
ištikimi savo paskirčiai, kiek 
rūpinsis paruošti savo narius 
krikščioniško tikėjimo pilnat
vei, klausydami Dievo žodžio, 
reikšdami ištikimybę Bendri
jos mokymui, hierarchinei 
Bendrijos santvarkai ir sak
ramentiniam gyvenimui. Su ta 
sąlyga jų bandymas, siekiantis 
pilnutinio žmogaus išlaisvini
mo, tampa visos Bendrijos tur
tu” (§69).

Teologo vaidmuo
Apie P. Amerikoje steigia

mas tikybines bendruomenes, 
siekiančias socialinio išlais
vinimo, instrukcija sako: “Teo
loginis mąstymas, paremtas 
konkrečiu bandymu, gali tapti 
labai pozityviu įnašu, atskleis
damas Dievo žodžio aspektus, 
kurių pilnatvė dar nebuvo iki 
šiol pastebėta. Kad šis mąsty
mas tikrai būtų Šv. Rašto skai
tymas, o ne radimas Dievo žo
dyje prasmės, kurios ten nėra, 
teologas turi aiškinti minė
tą bandymą pačios Bendrijos 
patirties šviesoje. Toji Bend
rijos patirtis švyti ypatingu 
ryškumu ir visu savo skaistu
mu šventųjų gyvenimuose. 
Bendrijos ganytojams drauge 
su Petro įpėdiniu tenka parei
ga įžvelgti autentiškumą” (§70).

Neremtinos grupės
Paskutinis instrukcijos sky

rius kalba apie socialinę K. 
Bendrijos doktriną, apie tai
kios reformos principus, prie
šingus ginkluotai revoliucijai.

“Išlaisvinimo procese nega
lima užmiršti istorinės tau
tos būklės bei kėsintis į jos 
kultūrą. Dėl to negalima remti 
nei pasyviai, nei juo labiau 
aktyviai grupių, kurios jėga 
arba viešosios opinijos mani
puliavimu užgrobia valstybės 
valdžią ir prievarta įveda 
visam kolektyvui importuotą 
ideologiją, priešingą tikrom 
tautos kultūrinėm vertybėm. 
Šia proga dera priminti mora
linę bei politinę intelektua
lų atsakomybę” (§75).

Smurtas
“Reikia atmesti panaudo

jimą sistematinio smurto kaip 
reikalingo išlaisvinimo būdo, 
kaip griaunančios iliuzijos, 
atidarančios kelią į naują ver
giją. Nemažiau smerktinas 
pasiturinčiųjų smurtas prieš 
beturčius, savivališka poli
cija, kaip ir bet kokia smur
to forma, tapusi valdžios sis
tema. Šioje srityje reikia pa
simokyti iš tragiškų bandymų, 
kuriuos patyrė ir tebepatiria 
mūsų šimtmečio istorija. Taip 
pat negalima pagirti nusikals
tamo viešų autoritetų pasyvu
mo demokratijose, kur dauge
lio vyrų ir moterų socialinė 

būklė toli gražu nėra tokia, 
kokios reikalauja individua
linės ir socialinės teisės, 
laiduotos konstitucijoje” (§76).

Klasių kova
Smerktina ir klasių kova 

kaip viena iš smurto formų. “K. 
Bendrija, skatindama steigti 
veiklos draugijas, kaip pvz. 
unijas, kurios kovoja už dar
bininkų teises bei teisėtus 
reikalavimus, už socialinį tei
singumą, — nepripažįsta teo
rijos, kuri klasių kovoje ma
to struktūrinę socialinio gy
venimo dinamiką. Jos skatina
moji veikla nėra vienos kla
sės kova prieš kitą, siekiant 
išstumti priešininką; ji kyla 
ne iš klaidingo pasidavimo ta
riamam istorijos dėsniui. Jos 
skatinama kova yra tauri, ra
cionali, siekianti socialinio 
teisingumo ir solidarumo. 
Krikščionis visuomet rinksis 
dialogo ir derinimo kelią” 
(§77).

Reformos
“Didelių neteisybių situaci

jos reikalauja drąsos giliom 
reformom ir panaikinimo ne
pateisinamų privilegijų. Ta
čiau tie, kurie paniekina re
formų kelią ir pasirenka revo
liucijos mitą, remiasi iliuzi
ja, kad nekenčiamos būklės pa
šalinimo pakanka sukurti žmo
niškesnei visuomenei ir tuo 
būdu prisideda prie totalis- 
tinių režimų atsiradimo. Ko
va prieš neteisingumą tik tuo
met turi prasmę, kai ji yra ve
dama, siekiant naujos sociali
nės bei politinės santvarkos, 
paremtos teisingumu. Pastaro
ji turi būti įvedama tarps
niais. Yra ir priemonių mora
lė” (§78).

Kraštutiniai atvejai
Yra betgi situacijų, kuriose 

neįmanoma apsieiti be jėgos. 
Tai kraštutiniai atvejai. ’’Šie 
principai, kaip moko K. Ben
drija, turi būti taikomi tiktai 
kraštutiniu karinės kovos atve
ju, kai nėra kitos priemonės 
pašalinti ‘akivaizdžiai, pra
ilgusiai tironijai, pamynusiai 
pagrindines asmens teises ir 
pavojingai kenkiančiai šalies 
gerovei’ (Populorum progres
sion Tačiau konkretus šios 
priemonės panaudojimas gali
mas tiktai labai gerai ištyrus 
esamą būklę. Beje, atsižvel
giant į nuolatinę technikos 
pažangą ir augančius pavojus, 
susijusius su jėgos panaudo
jimu, — dabar vadinamas, ‘pa
syvus pasipriešinimas’ atidaro 
naują kelią, labiau suderina
mą su moraliniais principais 
ir žadančiais nemažesnę 
sėkmę.

Niekad nėra leistina nei 
konstitucinei vyriausybei, 
nei sukilėlių grupėm imtis 
kriminalinių priemonių — 
bausmių gyventojams, kanki
nimų, teroristinių metodų ir 
apgalvotos provokacijos pa
stūmėti mirtin žmogų masinių 
demonstracijų metu” (§79).

Iš pateiktų ištraukų matyti, 
kad ši instrukcija tėra papil
dymas pirmosios. Ji pakartoja 
kai kurias mintis iš pirmosios, 
iškelia pozityvią išlaisvinimo 
teologijos pusę, jeigu ji atei
tyje išvengs anksčiau nurody
tų klaidų ir įžvelgs tikrąją 
savo paskirtį. Pr. G.

Toronto leidžiamas laikraš
tis “The Canadian Jewish 
News” 1986 m. birželio 26 d. lai
doje rašo, kad susirinkime, 
kuriame turėjo būti paskelb
tos tariamų karo nusikaltėlių 
pavardės, dalyvavo 325 nusivy
lę asmenys. Pavardės nebuvo 
paskelbtos ir taip pat neda
lyvavo Deschenes komisijos 
advokatas Michael Meighen. 
Buvo tik paminėti ukrainie
čiai, rumunai, jugoslavai ir 
lietuviai.

Šiame susirinkime kalbėjo 
Charles Allen, jr., amerikie
tis, knygos apie karo nusikal
tėlius autorius. Laikraštis 
rašo: “Pradėdamas kalbėti 
specifiškai, Allen paminėjo 
buvusio lietuvių antrojo po
licijos bataliono nario bylą, 
kurio buvimą netoli Kalgario 
miesto prieš metus atskleidė 
‘Calgary Herald’. Jis buvo OSI 
įstaigos apkaltintas dalyva
vimu bataliono nusikaltimuo
se, kuris, pasak Alleno, buvo 
‘vienas iš efektyviausių nacių 
žudymo mašinos vienetų’. Šis 
vienetas remdavo SS keliau
jančius žudymo dalinius, ku
rie išžudė tūkstančius žydų. 
12.500 žydų buvo sunaikinta 
vienoje operacijoje netoli 
Minsko, kurioje antrasis ba
talionas dalyvavo”.

Toje pačioje šio laikraščio 
laidoje keliose vietose apgai
lestaujama, kad Deschenes 
komisija nevyksta į Sov. Są
jungą kaltinimo medžiagos 
rinkti.

Deschenes komisija
Apie tai, kodėl Deschenes 

komisija nevyksta į Sov. Sąjun
gą, rašo Jersey City anglų kal
ba leidžiamas “The Ukrainian 
Weekly”. Sovietai sutiko, kad 
Deschenes komisija turėtų ne
priklausomus vertėjus ir kad 
liudininkų pasisakymai būtų 
komisijos video kameromis fil
muojami, tačiau nesutiko su 
kitais keturiais pageidavimais. 
Laikraštis rašo: “Prie šių ga
rantijų priklauso: leidimas 
naudotis originaliais vokiš
kais dokumentais (teisėjas 
Deschenes fotokopijų nepri
ima), teisė apklausinėti liu
dininkus pagal Kanados įrody
mų taisykles, teisė peržvelgti 
pirmuosius liudininkų parody
mus ir garantija, kad sovietai 
nepaskelbs daugiau kaip dvyli
kos pagrindinių įtariamųjų pa
vardžių”.

Toje pačioje laidoje buvo 
išspausdinta Povilo Žumbakio 
knygos “Soviet Evidence in 
North American Courts” plati 
ir palanki recenzija, kurioje 
rašoma: “Jeigu nepasitikėji
mas ir įtampa tarp įvairių et
ninių, religinių ir tautinių 
grupių galėtų būti sėkmingai 
importuota iš Šiaurės Ameri
kos į gulagus, tai sovietų slap
toji policija pasiektų svarbų 
laimėjimą”.

Ukrainiečiai Deschenes ko
misijos veikla labai domisi. 
Toronte leidžiamas savaitraš
tis “Novij Šliach” kiekvieno
je laidoje spausdina anglų kal

8 d. laidoje rašo, kad kurorti
nėje pietinės Lenkijos vieto
vėje Rabka krikščioniškos 
minties savaitės rėmuose bu
vo paminėta Lietuvos krikšto

Tautiniai lietuvių drabužiai “Vilniaus” paviljone Toronte tautybių savai
tės “Karavano” metu Nuotr. St. Dabkaus

ba šios komisijos protokolus. 
To savaitraščio birželio 26 d. 
laidoje buvo išspausdintas 
garsaus advokato John Sopin- 
kos pareiškimas, kuriame jis 
pageidauja: jeigu būtų leidžia
mi įstatymai karo nusikaltėlių 
klausimu, tai jie turėtų apim
ti ne tik nacių, bet ir kitokio 
pobūdžio įtariamus karo nusi
kaltėlius. Iki šiol jie nebuvo 
tyrinėjami, nes niekas to ne
reikalavo.

Lenkų pasiūlymas
Toje pačioje laidoje tas sa

vaitraštis rašo, kad ukrainie
čių politinių partijų sąjunga 
gavo iš keturių lenkų pogrin
džio organizacijų kvietimą tar
tis dėl glaudesnio bendradar
biavimo, remiantis šių organi
zacijų atsišaukimu “į brolius 
ukrainiečius, gudus ir lietu
vius”. Ukrainiečiai sveikina 
šią lenkų iniciatyvą ir jų ko
vą dėl lenkų tautos laisvės. 
Jie supranta, kad Jaltos nuta
rimai buvo padaryti be palies
tų tautų valios, tačiau ukrai
niečiai sako: “Niekas pasauly
je neturi teisės kelti mūsų 
valstybių sienų klausimo, iš
skyrus mūsų pačių tautas ir jų 
laisvuose rinkimuose išrinktas 
suvereninių valstybių vyriau
sybes”.

Baltiečių laisvės diena
Niujorko rusų kalba leidžia

mas dienraštis “Novoje Rusko- 
je Slovo” birželio 14 d. laido
je pirmame puslapyje paminė
jo prezidento Reagano pa
skelbtą Baltiečių laisvės die
ną. Dienraštis paminėjo trė
mimus, rusifikaciją, partiza
nų pasipriešinimą ir įdėjo Bal
tijos kraštų žemėlapį, kuriame 
nurodytos sovietų karinės ba
zės. “NRS” baigia straipsnį: 
“Kaip ir reikėjo tikėtis, JAV 
prezidento parašas po Baltie
čių laisvės dienos deklara
cija iššaukė griežtą sovietų 
spaudos reakciją. ‘Galimas da
lykas, prezidento Reagano 
patarėjai, — sarkastiškai rašo 
‘Pravda’, — jam nepaaiškino, 
kad Lietuva, Latvija ir Esti
ja yra neatskiriami Sov. Sąjun
gos kraštai. Šį sprendimą pa
darė laisvi tų respublikų pi
liečiai, kurie nėra prispausta 
mažuma, kaip prezidentui at
rodo iš jo Kalifornijos rančos. 
Galbūt jis šią deklaraciją pa
sirašė, neturėdamas laiko jos 
perskaityti.

Tegu jie neklysta: preziden
tas gerai žino, apie ką yra kal
bama jo pasirašytame doku
mente”.

Rubliai ir doleriai
Maskvos “Izvestia” birže

lio 20 d. paskelbė naują vals
tybinio Sov. Sąjungos banko 
nustatytą užsienio valiutos 
kursą. Už 100 kanadiškų dole
rių buvo duodama 51 rublis 
ir 99 kapeikos, o už 100 ame
rikietiškų — 71 rublis ir 70 ka
peikų.

Lietuvos krikštas
Krokuvos savaitraštis “Ty- 

godnik Powszechny” birželio 

600 metų sukaktis. Vyskupas 
K. Gorny atlaikė iškilmingas 
padėkos pamaldas ir Lietuvos 
krikšto tema buvo skaitomos 
trys paskaitos.

Lenko atsiminimai
Paryžiaus lenkų leidžiami 

“Istorijos sąsiuviniai” 1986 m. 
75-toje laidoje atspausdino 
B. Krzyžanowskio “Vilniaus 
gūžtelyno” II dalį. Čia apra
šomas jo paties ir lenkų po
grindžio likimas sovietams 
1944 m. užėmus Vilnių. Auto
rius buvo sovietų suimtas, ka
linamas, mušamas ir nuteis
tas 5 metus kalėti. Kalėjime 
jis sutiko daug lietuvių ir mi
ni jų pavardes. Vilniuje jis 
buvo kalinamas NKVD (dabar 
KGB) kalėjime, priešais Leni
no paminklą, KGB rūmų rūsyje.

B. K. rašo: “Keletą dienų 
prieš Kūčias (1946 m. J.B.) vie
ną popietę sugirgždėjo dury
se raktas. Tokiu dienos metu 
galėjo būti tik kas nors nau
jas. Pasikėlėme iš vietų. As
muo, kurį pamatėme, buvo 
aukštas, lieknas, žilas dvasiš
kis. Po kiek laiko paaiškėjo, 
kad jis yra ne tik ūgiu aukštas, 
bet ir kilmingumu — vyskupas: 
Kaišiadorių vyskupas Teofi
lius Matulionis.

Nuo to lailfo vienutė nušvito. 
Visi stengėsi vyskupui patar
nauti. Aš jam atidaviau savo 
čiužinį . . . vienintelį kurį ten 
radau. Mano paties šonai jau 
buvo atsigavę (nuo mušimo, J. 
B.). Visa vienutė pašokdavo, 
jeigu pasigirsdavo balsas už 
durų “na bukvu me” (pavardė, 
prasidedanti raide “M”, J. B.), 
šaukiantis vyskupą tardymui. 
(...) Apie savo bylos smulk
menas vyskupas nekalbėjo; 
greičiausiai nebuvo mušamas. 
Vyskupas buvo įdomus žmo
gus. Nors, tikras lietuvis, bet 
daugiau lenkų, negu lietuvių 
ganytojas. Gyvenimą praleido 
Rusijoje, daugiausia sovietų 
kalėjimuose, kuriuose buvo 
daugiau lenkų, negu lietuvių. 
Mokėjo lenkiškai ir suprato 
lenkus. Buvo sovietiško kalė
jimo gyvenimo žinovas. Besi
ruošiant Kūčioms, jis pasakė, 
kad tai bus jo aštuntosios Kū
čios sovietų kalėjime”.

Lenkų premjeras
Toronto lenkų savaitraštis 

“Glos Polski” birželio 10 d. pra
nešė, kad egzilinės lenkų vy

Petro Rimšos
“Vargo mokykla” 
lietuvybės gaivinimui 
šeimose kasdieninės 

namišvietos būdu
Svetimtaučių “Lietuvos drau
gų būreliui” reikia pedagogų 
bei švietimo darbuotojų pa
ruoštų vaizdinių pamokų dės
tomąja lietuvių kalba vaizda
juostėse: 

L Lietuvai ir lietuvių gyvenimui pažinti. 2. Lietuvių kalbai pramokti. 
3. Susipažinti su lietuvių tautosaka, tautodaile, dainomis, šokiais, žaidi
mais, sportu, valgiais ir t.t. 4. Kaip pačiam pasidaryti namų apyvokai bei 
ruošai reikmenų. 5. Apie rankdarbius, margučius, kalėdines eglutes ir pan.

Visa tai turi būti paruošta aiškiu, paprastu stiliumi su gausiomis 
iliustracijomis! Dėl vaizdajuosčių kainos ir smulkesnių nurodymų 

rašykite lietuviškai:
J. Kaseliūnas, Apart. Aereo 37-19, Medellin, Colombia, S.A.

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$200: A. Kuliešius, Montrealio 

lietuvių kredito unija “Litas”; $75: 
J. Lukša; $50: KLK moterų drau
gijos Delhi skyrius; $30: J. Pikši- 
lingis, A. Baltrūnas; $25: Br. Sta- 
siulis, kun. P. Dilys; $20: J. Vizba
ras, R. Čepelė, A. H. Dombra; $15: 
P. Gvildys, vysk. L. A. Deksnys; 
$10: O. Juodikienė, prof. A. Algmi
nas, J. Adomaitis, A. Augūnas, S. 
Butrimas, A. Markuvėnas, St. Vai- 
ciekauskas, J. Baliukas, A. Mik
šienė, I. Makauskas, K. Tatarūnas; 
$5: J. Šimkus, K. Dūda, Pr. Vinda- 
šius, V. Anelauskas, Pr. Grušys, Ig. 
Kušlikis, A. Vaškevičius, V. Kut- 
kevičius, J. Davnorow, Pr. Gustys, 
P. Gruodis, H. Kazlauskas, Ed. 
Gumbelis, Fr. Williams, E. Kilike
vičienė, M. Bačkaitienė, J. Dal- 
montas, P. Makarauskas, M. Žemai
tienė, J. Jurkus; $4: B. Budzinaus- 
kienė, $3: K. Vaitaitis; $2: T. Janu- 
kėnas.

Rėmėjo prenumeratų atsiuntė:
$40: L. Vaitonienė; $30: J. Vai

čius; $26: S. Karnas; $25: B. Kušli
kis, B. Adams, V. Adams, V. Bireta, 
V. Beniušis, J. Stukas, A. Vaitkevi
čienė, St. Kiršinąs, Mrs. I. Meyn, 
Al. Balsys, A. Augūnas, R. Barisa, 
Br. Aušrotas, M. Briedikis, O. Čei- 
ka, T. Blinstrubas, J. Butkus, S. Ba- 
binskienė, J. Butkus, V. Gruzdys,

L. Daunienė, kun. V. Dabušis, J. 
Dagilienė, V. Fidleris, F. Juozai
tis, B. A. Jocas, M. Jurėnas, P. Ja
kubauskas, V. Valys, Br. Stasiulis, 
J. Lukša, E. Galiauskas, K. Bačans- 
kas, N. Dėdinas, V. Ripskis, Br. 
Kasias, A. Barauskienė, R. Jukne
vičius, kun. P. Dilys, J. Jauneika, 
Alg. Balčiūnas, M.D., P. Domeika, 
F. Ignaitis, D. Danaitytė, J. Jocas, 
St. Vaičaitienė, J. Uždravis, A. Ka- 
lūza, St. Vaiciekauskas, N. Dum
čius, E. Bobelis, V. Juška, G. Klio- 
rikaitis, Mrs. S. Gindrick, Ij. V. Vai
taitis, J. Juodgudis, P. Gruodis, K. 
Kliorys, dr. J. Gutauskas, V. Lapai- 
tienė, D. Stukas, Mrs. E. Lorenz, L. 
Kosell, J. Valaitis, Br. Pilipaus- 
kienė, G. V. Balutis, J. Dudėnas, E. 
Baltrušaitienė, Mrs. D. Vorps, A. 
Markelis, V. Aukštinaitis, vysk. L. A. 
Deksnys, M. Duoba, J. Mikalauskas, 
St. Tamulionis, V. Prižgintas, dr. 
J. V. Dunčia, Pr. Gobis, Br. Gajaus
kas, A. Liutkus, dr. J. K. Valiūnas, 
J. Valaitis.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė: Mrs. M. 
Byrne, K. J. Valantiejus, A. Valiū
nas, B. Kronas, Pr. Jankus.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame visiems, 
kurie, siųsdami reguliarią prenu
meratą, prideda ir auką.

riausybės prezidentas K. Sab
bat nauju min. pirmininku pa
skyrė Edwardą Szczepaniką. 
Jis gimė Suvalkuose ir 1939-40 
m. buvo internuotas Lietuvoje.

Apie šią vyriausybę sakoma, 
kad ji turi prezidentą, min. 
pirmininką, ministerius, sei
mą ir netgi opozicines parti
jas. Jai trūksta tik vienos 
“smulkmenos” — krašto, kurį 
valdytų.

Klaidinga informacija
Juozas Vitėnas “TŽ” 1986 

m. 26 nr. teisingai pastebi, kad 
remiantis neteisingais pavyz
džiais galima padaryti klai
dingas išvadas. Gaila, kad jis 
šios taisyklės pats sau netaiko.

Jo informacija apie arkivys
kupą M. Reinį yra klaidinga. 
Jis turėtų pasiskaityti krikš
čionių demokratų Čikagoje iš
leistą knygą “Arkivyskupas 
Mečislovas Reinys”. Tada jam 
paaiškėtų, kaip ir kada šis ar
kivyskupas buvo paskirtas į 
Vilnių ir kokią įtaką turi Balt
stogės arkivyskupija Lietu
vai ir Gudijai atitekusioms 
Vilniaus arkivyskupijos da
lims. Tai gera knyga. Ji gau
nama parapijų knygynuose. 
Jeigu jis tam neturi laiko, 
tai galėtų bent žvilgtelti į 
“Lietuvių enciklopedijos” 
XXV t., 85 psl., ir galbūt tada 
jis tų pačių klaidų apie arkiv. 
Reinį nekartotų.

Perskaičius šią knygą, jam 
taip pat paaiškėtų skirtumas 
tarp vyskupo-ordinaro ir apaš
tališkojo administratoriaus. 
Arkiv. Reinys negalėjo būti ir 
nebuvo paskirtas Vilniaus 
arkivyskupijos administra
toriumi, kai ją valdė vyskupas- 
ordinaras.

J. Vitėnui ir Vatikano pa
reigūnams “išaiškinti”, kad 
lietuviškos Vilniaus arki
vyskupijos dalies priklauso
mybė bažnytinei Lenkijos pro
vincijai Lietuvai naudinga, 
yra labai sunku. Kai Lietuvos 
vyskupai prašo šį klausimą 
išspręsti palankia Lietuvai 
prasme, J. V. tvirtina, kad 
šis prašymas sutampa su Mask
vos norais — jie eina su vel
niu obuoliauti. Kai kurios Len
kijos pogrindžio srovės irgi 
sutinka su Lietuvos vyskupais. 
Ir vieni, ir kiti yra komunis
tų persekiojami. Nejaugi Bel
zebubas kovoja prieš savo ka
ralystę? J.B.
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Ateistinę propagandą “Vals
tiečių laikraščio” 45 nr. palie
čia jame korespondentu dirban
tis Paulius Matukas savo klau
siančiu rašiniu “Ką atsakyti Lie
tuvininkui?” Esą redakcijos gau
nami laiškai liudija skaitytojų 
pasidalinimą į dvi priešingas 
grupes: vieni pritaria straips
niuose išdėstytom ateistinėm 
mintim, o kiti puola jų autorius, 
gąsdina pragaro baisybėmis. P. 
Matuką labiausiai sudomino 
Lietuvininko slapyvardžiu pasi
rašytas laiškas, kurio negalima 
priskirti nei pirmai, nei antrai 
grupei. P. Matukas, Dievą rašy
damas kompartijos nustatyta 
mažąja raide, cituoja laiško 
ištrauką: “Jūs, ateistai, savo 
straipsniuose rašote, paskaito
se dažnai kartojate, kad tikėji
mas į dievą, j pomirtinį gyveni
mą yra tik prietarai, kad diena 
iš dienos tikinčių tais prietarais 
vis mažėja ir kad ateis diena, kai 
visi žmonės nustos tikėję į die
vą. Sakykime, kad toks laikas iš 
tiesų ateis. Bet kam tada vargi- 
natės rašydami straipsnius, kam 
piktinate tikinčius žmones?” 
Klausimo taiklumą liudija pa
ties P. Matuko atsiliepimas klau
simais: “O gal tas Lietuvininkas 
ir į jį panašūs skaitytojai teisūs? 
Gal ateistinė propaganda iš tie
sų nereikalinga? Gal ir be jos 
žmonės išsivaduos iš religijos 
pinklių?...” I talką ateizmo 
ginti P. Matukas pasikviečia 
ateistą Petrą Staponą iš Rasei
nių rajono Paliepių apylinkės, 
kur jis yra tarybos pirmininkas. 
Pastarasis, kaip ištikimas ko
munistas, remiasi sovietinės 
kompartijos XXVII-me suvažia
vime iškeltais uždaviniais. Esą 
juos tegalės įgyvendinti sąmo
ningi, apsišvietę, materialis
tine pasaulėžiūra apsiginklavę 
žmonės. Kad skaitytojai nesu
abejotų, P. Staponas prideda 
propagandinę pastabėlę: “Nes, 
kaip teigė vienas filosofas, klū
pantis dar niekada nenuveikė 
didelių darbų ...” Skaitai ir ste
biesi, kaip tas mūsų vargšas pa
saulis tiek šimtmečių galėjo lai
kytis ir net progresuoti be sovie
tinės kompartijos vadovaujamų 
ateistų “didelių” darbų?

IDEOLOGINIAI PRIEŠAI
Toliau ateizmo propagandis

tas P. Staponas paliečia ir tie
sioginę ateistų pagalbą sovie
tinei kompartijai: “Pagaliau 
ateistinė propaganda reikalin
ga ir tam, kad būtų duotas at
kirtis mūsų ideologiniams prie
šams, kurie bando veikti, prisi
dengę religija. Argi nėra kuni
gų, kurie teigia, kad bažnyčia 
vienintelė kovotoja už lietuvy
bės išsaugojimą, kultūros ir gė
rio nešėja. Yra dar ir ekstremis
tiškai nusiteikusių kunigų, ku
rių veikla maža ką bendro turi 
su tikinčiųjų religinių poreikių 
tenkinimu ...” Tokiu pavyzdžiu 
P. Staponas pasirenka kun. A. 
Svarinską, vadovavusį Viduklės 
parapijai, kuriai priklauso Pa
liepių apylinkėje esančio kol
chozo “Tarybiniu keliu” tikin
tys žemdirbiai. Ateistas P. Sta
ponas, tarnaudamas sovietinei 
kompartijai, pasakoja: “... ku
nigas A. Svarinskas prieš kele- 

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION 1986

Įdomios kelionės į

LIETUVĄ,
pigiausia dviejų savaičių kaina $1,399.00 kan.

Išvykimo datos:
Liepos 3 Rugpjūčio 14 Spalio 2
Liepos 16 Rugsėjo 3 Gruodžio 26

GERIAUSIOS ATOSTOGOS KANADOJE “EXPO 86”!!! 
Rugpjūčio 8 d. organizuojama aštuonių dienų ekskursija į šį nepakarto
jamą renginį. KAINA: $836.00 kan. Vietų liko nedaug - skubėkite užsisakyti.

EGZOTIŠKA KELIONĖ j AUSTRALIJĄ,
aplankant Havajų salas, Fidži, Naująją Zelandiją. Išvyksta spalio 10 — 
grįžta lapkričio 2, 23 dienų kelionės kaina $3895 kan., įskaitant skri
dimus iš Toronto ir atgal, puikius viešbučius, maistą, ekskursijas, perva
žiavimus ir daug kitų dalykų apie kuriuos teiraukitės mūsų biure.

Mūsų biuras:
• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir į kitas šalis.
• Sutvarko vizas bei dokumentus iškvietimams.
• Priima užsakymus vertimams į kitas kalbas.
• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudingą finansinę 

paramą, nuperkant dovanas, automobilius, tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu:

1576 Bloor St. West, Toronto, Ontario, Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 Telex 06-986766 TOR 
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

tarybinę veiklą. Štai tik vienas 
pavyzdys, parodantis, kaip jis 
kurstydavo antitarybines nuo
taikas. Pagal galiojančius reli
ginių susivienijimų nuostatus, 
religines apeigas dvasininkai 
gali atlikti bažnyčioje, švento
riuje, kitose tam skirtose vie
tose. O jei nori, pavyzdžiui, or
ganizuoti mirusiųjų pagerbimo 
dieną eitynes iš bažnyčios į ka
pines, turi gauti specialų tary
binių organų leidimą. A. Sva
rinskas organizuodavo tokias ei
tynes neturėdamas leidimo. O 
kai valdžios organai jį perspė
davo ar bausdavo, jis garsiai ir 
patyliukais skleisdvo šnekas: 
žiūrėkite, girdi, kaip pas mus 
persekiojami tikintieji ir baž
nyčios tarnai. Ir ne vienas tais 
gandais patikėdavo, nes ne visi 
gerai susipažinę su mūsų įstaty
mais. O čia gi dar kunigas sako. 
Dažnam jo žodis — šventas žo
dis ...” Ateistas P. Staponas 
sąmoningai nutyli kitą medalio 
pusę — viešoms tikinčiųjų eity
nėms į kapines kun. A. Svarins
kas negaudavo valdžios leidimų, 
o tokias eitynes laisvai galė
davo organizuoti P. Staponas 
su kompartijai tarnaujančiais 
ateistais. Pagaliau tironiški ir 
įstatymai, liudijantys tironiš
ką santvarką, draudžiančią lais
vą kapinių lankymą.

MEDŽIOKLĖS TROFĖJAI
Zarasuose, M. Melnikaitės mu

ziejaus salėje, neseniai buvo 
surengta pirmoji šio rajono me
džiotojų trofėjų paroda. Lanky
tojai žavėjosi briedžių, stirni
nų ir elnių ragais, vilkų ir meš
kų kailiais, šernų iltimis, vilkų 
kaukolėmis. Ypač gražių trofė
jų parodai parūpino medžiotojai 
M. Zlataravičius, G. Pranckūnas 
ir A. Žukauskas.

KELTAS PER MARIAS
“Baltijos” laivų statykla pa

gamino naujos konstrukcijos 
keltą kroviniams ir keleiviams 
pervežti per Kuršių marias. 
Naujasis keltas yra erdvesnis, 
galingesnis už savo pirmtakus, 
pasižymi geresnėmis plaukio
jimo savybėmis, turi prailgin
tus nuleidžiamuosius tiltus, 80 
vietų saloną. “Baltijoje” mon
tuojami dar trys tokie keltai. 
Pietinėje Klaipėdos dalyje ne
seniai buvo įrengta antroji 
upių perkėla, iš kurios krovi
niniai automobiliai ir poilsiau
tojai pervežami į Smiltynę.

“KALNIEČIAI” KAUNIEČIAMS
Pirkėjus pakvietė didžiau

sias naujuosiuose Kauno rajo
nuose prekybos centras “Kalnie
čiai”. Originalios konstrukcijos 
trijų aukštų pastatas iškilo greta 
Raudonosios armijos prospekto, 
kuris nepriklausomybės laikais 
buvo vadinamas Ukmergės plen
tu. Naujame centre jau veikia 
maisto gaminių, vaisių ir daržo
vių, pramoninių prekių vaikams 
parduotuvės, stiklo taros su
pirkimo punktas. Vėliau pradės 
veikti kavinė vaikams, vaizda
juosčių ir plokštelių baras jau
nimui, kulinarijos parduotuvė. 
Bus atidaryta ir būtiniausių 
maisto prekių parduotuvė, kuri 
dirbs nuo ankstyvo ryto iki vė
laus vakaro. V. Kst.

Kviečiame 
teirautis 
smulkesnių 
informacijų

Torontu Maironio mokyklos mokinių grupė dailininkų Tamošaičių sodyboje Nuotr. R. Pranaičio

London, Ontario
SIBIRINIAI TRĖMIMAI buvo 

prisiminti birželio 15 d. Šiluvos 
Marijos šventovėje ir Viktorijos 
parke prie žuvusiųjų paminklo. 
Mišias atnašavo ir pamokslą pa
sakė klebonas kun. I. Mikalaus
kas, OFM. Jis paaiškino jaunimui, 
kaip birželio 13-14 naktį sovietai 
vykdė neįtikėtinus žiaurumus. 
Priminė, kad daug masinių depor
tacijų liudininkų jau nėra gyvųjų 
tarpe, o kurie dar yra likę, sovie
tai stengiasi juos pasiekti, ne
žiūrint kur jie begyventų, ir juos 
atgauti. Esą Vakarų valstybių va
dai nepažįsta komunizmo. Jį pa
žintų tik tada, jei jų kraštuose 
įvyktų toks sukrėtimas, koks įvyko 
Lietuvoje 1941 ir vėlesniais me
tais.

Pamaldų metu giedojo “Pašvais
tės” choras, diriguojamas E. Pet
rauskaitės. Pamaldos baigtos Tau
tos himnu.

Viktorijos parke prie paminklo 
padėtas gražus vainikas su trijų 
valstybių spalvomis. Šio minėji
mo pagrindinis kalbėtojas dr. G. 
Silins, Kanados baltiečių fede
racijos pirmininkas, vaizdžiai nu
pasakojo trijų tautų tragediją 
1941 m. ir vėliau. Ir šį kartą su mu
mis buvo lietuvių draugas J. Burg
hardt, Londono burmistro pava
duotojas. Jis pabrėžė, kad “nie
kas už, jus geriau žinoti negali, 
kiek žmogui reiškia laisvė ar jos 
netekimas”. Dr. E. B. Roslycky, 
Žmogaus teisių už geležinės už
dangos gynybos pirmininkas ir 
ukrainiečių atstovas, išreiškė 
viltį, kad Estija, Latvija ir Lie
tuva netrukus vėl bus laisvos, nes 
Sovietų imperija subyrės. Jis ir 
dr. Silins buvo tos pačios nuomo
nės, kad tylėjimas niekad nėra 
naudingas nukentėjusiam. Tylė
jimas padeda tik okupantui. Taip 
pat kalbėjo provincijos parlamen
to narė Smith.

Pagrindinis Londono laikraš
tis “The London Free Press” šį 
kartą parodė didelį palankumą 
ir tai liūdnai sukakčiai paminėti 
paskyrė net ketvirtį puslapio, at
pasakodamas R. Epnerio prisimi
nimus apie deportacijas ir tų ne
laimingųjų žmonių traktavimą. 
Pradžioje dienraštis paminėjo dr. 
Silins primintą Toronto laikraš
čių žinią, kad vieno Latvijos fab
riko darbininkai buvo apsupti ir 
išvežti į Černobilio radioaktyvi- 
nių liekanų valymui. Tas įrodo, kad 
“Kremlius neskiria jokio dėmesio 
ne rusų gyvybėms — “The London 
Free Press” pabrėžė dr. Silins 
mintį. Laikraštis taip pat įdėjo 
labai gražią 6x8 colių dydžio nuo
trauką juodų linijų rėmuose. Pir
mą sykį jis išspausdino tokią ant
raštę: “Londoniškiai mini baltie
čių holokausto dienos sukaktį”.

Liūdna, kad gretos retėja, bet 
džiugu, kad dabar daugiau etni
nių grupių randa bendrą kalbą ir 
linksta į vienybę. Be Kanados ir 
baltiečių vėliavų dalyvavo šios 
vėliavos ir atstovai ukrainiečių, 
kroatų ir vengrų; lenkų — tik at
stovas (be vėliavos).

Minėjimui parke vykusiai va
dovavo Laima Lukšienė, KLB Lon
dono apyl. vicepirmininkė. Malo
nu, kad šaunioji jaunosios kartos 
atstovė vis daugiau įsijungia į lie
tuvišką veiklą Londone. Gal jai 
pavyks išjudinti ir kitą, kad ir ne
gausų, Londono jaunimą.

A. a. JOANA PAULIONYTĖ mal
doje prisiminta š. m. birželio 15 d., 
9 v. Mišiomis, dalyvaujant nema
žam būriui artimųjų ir draugų. Ji 
parodė daug pasišventimo, dirb
dama su luošais vaikais Thunder 
Bay. Jos pasiaukojanti meilė ar
timui buvo išskirtinai prisimin
ta toje srityje dirbančių parei
gūnų. Mirė 1982 m. birželio 11 d., 
būdama tik 35 metų.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 1

(Esu “Union Gas” /Ą) 
atstovas) gf

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

VERONIKA GUDELIENĖ, dar ir 
dabar aktyviai tebesireiškian- 
ti lietuviškoje veikloje, birželio 
7 d. artimųjų ir draugų ratelyje 
atšventė savo 80 metų amžiaus su
kaktį. D. E.

I’ A D Ė K A
Nuoširdžiai dėkoju visoms mie

loms ponioms už dalyvavimą mano 
mergvakaryje. Ypatinga padėka 
mano mamai Lydijai Lukšienei ir 
Denai Schuetzienei už jų nuo
širdumą ir darbštumą beruošiant 
man šį pobūvį. Ačiū pamergėm ir 
kitom poniom už atvykimą iš to
limesnių vietovių. Labai dėkoju 
Juzei Valaitienei už gražias min
tis ir maldą. Su didele ir gilia pa
dėka už dosnias ir naudingas do
vanas kurios liks mums neužmirš
tamos. Loreta Lukšaitė,

Ottawa, Ontario

St. Catharines, Ont.
SIBIRINIU TRĖMIMU pamal

dos vietos katalikų katedroje su
silaukė per 300 dalyvių. Minėjimą 
surengė lietuviai, latviai ir estai. 
Ypač gausiai dalyvavo lietuviai, 
kurie ir vadovavo iškilmėm. Vė
liavom artėjant prie altoriaus, 
vargonavo muz. Imants Sakss. Mal
das perskaitė latvių ir estų pasto
riai — Janis Praulinš ir Tonis 
Nommik. Mišias lietuviškai atna
šavo kun. K. Butkus, giedojo sol. 
V. A. Paulioniai. Gražiai giedo
jo ir visi lietuviai. Vėliau latviai 
ir estai išreiškė pasigėrėjimą 
pamaldomis. Joms pasibaigus, dar 
kelias giesmes pagiedojo latvių 
moterų choras.

Prie miesto rotušės demonstra
cija prieš sovietų tironiją irgi 
praėjo įspūdingai. Fotografai fo
tografavo ryškesnius plakatus, 
kurių buvo per 20. Vienas aiškiai 
rodė, kad nacių ženklas yra lygus 
sovietų ženklui. Tarp įvairių kal
bėtojų buvo ir gamtosaugos minis- 
teris J. Bradley. Pagrindinį žodį 
tarė žymusis parlamentaras J. 
Reid. Kalbėjo ir daugiau žymių 
žmonių, įskaitant ukrainiečių 
veikėją Ben Dolychny, čekoslova- 
kų bei lenkų atstovus. Prie rotu
šės plevėsavo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos vėliavos. Miesto bur
mistras birželio 13 paskelbė “Bal
tic Holocaust” diena, paragino da
lyvauti visus miesto gyventojus 
iškilmėse bei ekumeninėse pa
maldose.

Šis renginys buvo vienas geriau
sių mūsų bendruomenėje, irtai to
dėl, kad dalyvavo beveik visi šio 
miesto ir apylinkių lietuviai. Tuo 
galime tikrai pasididžiuoti. St. 
Catharines lietuvių bendruome
nė parodė dar sykį, kad galima 
dar daug pasiekti, dirbant vienin
gai. “The Standard” išspausdino 
išsamų vieno lietuvio rašinį “Bal
tic Holocaust”. Kor.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIU” pre
numerata — $20, JAV-se — $20 
amerikietiškų. Naujam skaityto
jui — $15.00.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ A T V A W 
KREDITO KOOPERATYVAS lALKA 
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 24 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 5%
santaupas...........................  6%
kasdienines palūkanas 
už santaupas................... 5.5%
term, indėlius 1 m............. 8.5%
term, indėlius 3 m............. 8.5%
reg. pensijų fondo............ 7.5%
90 dienų indėlius............ 7.75%
(minimum $5.000) 
Reg. pensijų 1 m..............  8.5%

Ottawa, Ontario
KUN. DR. VIKTORAS SKILAN- 

DŽIŪNAS, dabartinis Otavos lie
tuvių kapelionas, vienuolika me
tų buvęs kalėjimų kapelionu, 1963- 
1966 m. klebonavo Fitzroy Har
bour vietovėje. Š. m. birželio 28- 
29 d.d. ta kanadiečių parapija mi
nėjo savo veiklos 125 metų sukaktį. 
Iškilmėse dalyvavo ir kun. V. Ski- 
landžiūnas. Ta proga atspausdin
tame leidinyje paminėtas ir jis. 
Ten rašoma, kad “Father Victor .. . 
is remembered for his jovial na
ture and booming laugh" (prisime
namas kaip linksmo būdo ir gar
saus juoko žmogus). Aprašyme pa
minėta, kad jo klebonavimo lai
kais vyko liturginės ir kitokios 
reformos. Kun. V. Skilandžiūnas, 
kaip klebonas, stipriai rėmęs ten 
įsteigtą katalikų mokyklą. Ks.

Orlando, Florida
"THE ORLANDO SENTINEL”, 

vietos laikraštis, 1986.VI.13 pa
skelbė savo redakcijos nario Char
ley Reese straipsnį antrašte “What 
would Soviet occupation be like? 
Ask the Lithuanians”. Jame auto
rius trumpai primena Lietuvos 
istoriją, Ribbentropo-Molotovo 
sutartį, įgalinusią Sov. Sąjungą 
okupuoti Lietuvą ir deportuoti 
Sibiran 10% Lietuvos gyventojų. 
Apie 50.000 Lietuvvos partizanų 
1944-1952 m. žuvo besipriešinda
mi sovietinei okupacijai. Pasi
priešinimas nėra pasibaigęs ir 
dabar. “Šiandieną, kai aš ir jūs 
džiaugiamės taika bei laisve myli
moje savo šalyje, lietuviai rizi
kuoja savo gyvybėmis, kad išlai
kytų savo laisvės idealą. Veik
liausia Sov. Sąjungos imperijos 
pogrindžio spauda yra Lietuvoje. 
Katalikų Bendrija, nepaisant per
sekiojimo ir kalinimo kunigų, ne
pritariančių sovietinei linijai, 
gyvuoja ir toliau”. Krs.

Daytona Beach, Fla.
VIETOS DIENRAŠTIS “Daytona 

Beach Morning Journal” 1986. VI.16 
išspausdino Judy de Torok straips
nį apie lietuvius, surengusius Si- 
birinių trėmimų minėjimą. Po pa
maldų pagrindinę kalbą pasakė 
Linas Kojelis, JAV Baltųjų rūmų 
pareigūnas. Jis pareiškė, kad se
kančioje viršūnių konferencijoje 
prez. R. Reaganas iškels Baltijos 
valstybių klausimą, nors nesiti
kima Europos išlaisvinimo sekan
čiame dešimtmetyje. L. Kojelis 
skatino remti “Amerikos balso” 
ir kitų radijo stočių programas, 
skirtas sovietų okupuotų kraštų 
žmonėm. Lietuvos išlaisvinimas 
esą priklauso nuo ekonominio ir 
karinio Sov. Sąjungos susilpnė
jimo. Jeigu Sov. Sąjungos galybė 
nebus susilpninta pasauliniu mas
tu, Lietuvoje ji negali būti susilp
ninta.

Pasak minėto laikraščio, poka
rio metais Amerikon atvyko 50.000 
lietuvių, kurių 250 gyvena Daytona 
Beach. Krs.

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask...........9.75%
asmenines paskolas ... 12.25%

Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
A. a. brigados gen. Vladas Mie

želis, teisininkas, ilgametis tei
sėjas kariniuose Lietuvos teis
muose, mirė birželio 4 d. Sun Ci
ty, ligoninėje Arizonoje, sulau
kęs 91 metų amžiaus. Velionis gi
mė 1894 m. lapkričio 26 d. Aukš
taitijoje, Daugailių apylinkėse. 
Teisę studijavo Maskvoje ir Kau
ne. Buvo baigęs karo mokyklą, 
tarnavo rusų kariuomenėje. J 
Lietuvos kariuomenės teismus 
įsijungė 1922 m. Atsisveikini
mas su velioniu įvyko Sun City 
koplyčioje. Karstas buvo pu
siau apdengtas Lietuvos vėlia
va, apsuptas šeimos narių — žmo
nos Onos, sūnų Raimundo ir Ari
manto su savomis šeimomis ir 
vaikais, velionies vaikaičiais, 
kitais giminėmis ir atsisveikin
ti atėjusiais lietuviais. Roži
niu! vadovavo velionies artimas 
bičiulis kun. Romanas Klumbis. 
Arizonos LB vardu atsisveikino 
valdybos pirm. Donatas Zakaras, 
buvusių Lietuvos karių — Itn. 
Marijonas Dambrauskas, atsimi
nimais dalijęsis kpt. Vincas 
Ruseckas. Gedulines Mišias Šv. 
Klemenso Romiečio šventovėje 
laikė kun. R. Klumbis, pamoks
le priminęs velionies nuopelnus 
Lietuvai ir išeivijai, kur jis ak
tyviai reiškėsi LB organizacijo
je, buvo paskelbtas Arizonos 
Pheonix apylinkės LB garbės 
pirmininku. Laidotuvių daly
viai velionį ilga automobilių 
vilkstine birželio 6 d. palydėjo 
į Sun City Sunlando kapines. 
Ant karsto buvo užpiltas žiups
nelis iš Lietuvos atvežtų žemių. 
Laidotuvių apeigas atliko kun. 
R. Klumbis. Po maldų ir giesmių 
laidotuvių dalyviai sugiedojo 
Tautos himną.

Velionis Juozas Žilevičius, 
kompozitorius, Lietuvių muziko
logijos archyvo steigėjas, mi
ręs 1985 m. rugpjūčio 5 d. Balti- 
morėje, paminėtas Čikagoje ge
gužės 31 d. Jėzuitų koplyčioje 
Mišias atnašavo kun. P. Daugin
tis, SJ. Maldose prisimintas Lie
tuvių muzikologijos archyvo 
steigėjas J. Žilevičius, visi gy
vi ir mirusieji archyvo rėmėjai. 
Keletą religinių kūrinių atliko 
instrumentalistų trijulė — pia
nistas Manigirdas Motekaitis, 
smuikininkai Povilas ir Vanda 
Matiukai. Šis prisiminimas įvy
ko testamentiniu a.a. J. Žilevi
čiaus pageidavimu. Po pamaldų 
visi jų dalyviai susirinko pus
ryčių Jaunimo centro kavinėje. 
Minėjime dalyvavo geras pus
šimtis žmonių — velionies ger
bėjų ir archyvo rėmėjų. Jį suor
ganizavo muz. Kazys Skaisgirys, 
ilgametis velionies bendradar
bis, dabartinis muzikologijos 
archyvo tvarkytojas.

Vanezuela
Savaitinis žurnalas “Autenti- 

co” keturiuose 1985 m. 386-389 
numeriuose išspausdino Nijolės 
Sadūnaitės pergyvenimus bei at
siminimus, liečiančius jos su
ėmimą, tardymą, teismą, kalėji
mo ir tremties metus. Atsimi
nimai “Vienos XX š. kankinės iš
pažinimai” iliustruoti daugybe 
nuotraukų iš gyvenimo Lietuvo
je ir Sibire. Kažkodėl nepažy
mėta, kas tuos atsiminimus pa
ruošė ispaniškam žurnalui. Iš ki
tų šaltinių žinoma, kad to žur
nalo redakcijoje dirba Jūratė 
Statkutė-Rosales. Jos straips
nis apie dail. Marc Chagall yra 
žurnalo “Autentico” 1985 m. 
389 n r.

Brazilija
Metinę sibirinių trėmimų su

kaktį Rio lietuviai paminėjo 
lietuviškomis pamaldomis, ku
rias ten laikė iš Sao Paulo at
vykęs kun. P. Urbaitis, SDB. Bu
vo meldžiamasi už Sibire miru
sius tremtinius ir laisvės ko
vose kritusius kovotojus, pra
šoma laisvės Lietuvai. Brazilų 
sąjūdis “TFP” birželio 15-tąją 
paskelbė Maldos diena už sovie
tų kankinamą Lietuvą. Mišias 
Sao Paulo katedroje laikė vysk. 
Dom Luciano, kuris yra genera
linis Brazilijos vyskupų konfe
rencijos sekretorius. Giedojo 
Sao Paulo paulistų choras, lie
tuviškai išmokęs giesmę “Ma
rija, Marija”.

Urugvajus
“Jaunojo ąžuolyno” ansamb

lis stengiasi įsigyti tautinius 
drabužius. Simbolinę dovaną — 
lietuviškais drabužiais papuoš
tą lėlę ąžuolyniečiai gavo iš 
mirusio Lietuvos atstovo Ana
tolijaus Grišono našlės Liuci
jos Grišonienės. Dar vertinges
nė dovana buvo gauta iš Kanados 
— Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondo $500 Gustavui Mažeikiui. 
Ją įteike “Jaunojo ąžuolyno” 
vadovas dr. Alfredas Stanevi
čius. Urugvajaus lietuviai yra 
dėkingi, kad jų neužmiršta tau
tiečiai JAV ir Kanadoje. Para

pijos biuletenyje rašoma, kad 
keletą metų studijuojančiam 
jaunimui kas mėnesį po $25 at
siųsdavo Marija ir Petras Vens- 
kai iš Kanados. Dvejus metus 
po $2.000 atsiuntė Aušra ir Ry
tas Babickai iš Klivlando. To- 
rontietė dr. M. Uleckienė su ki
tais talkininkais apmokėjo ke
lionę ir išlaikymą dviem moks
leiviam Vasario 16 gimnazijo
je, o čikagietės Danguolės Va- 
lentinaitės pastangų dėka šie
met toje gimnazijoje vėl mokosi 
vienas moksleivis iš Urugvajaus.

Australija
A. a. Regina Drazdauskaitė- 

Ratienė, 1973 m. mirusio dail. 
Vaclovo Rato našlė, po trumpos 
kepenų vėžio ligos mirė Sydnė- 
juje balandžio 23 d., sulaukusi 
67 metų amžiaus. Velionė visą 
laiką buvo silpnos sveikatos, 
dėl jos negalėjo baigti gimnazi
jos, tapti baleto teatro artiste. 
Buvo priimta tik į Kauno opere
tės teatrą, kur šokiui reikėjo 
mažiau jėgų. Ištekėjo už jauno 
grafiko Vaclovo Rato, susilau
kė dukrelės Ramonos. Pradžioje 
dirbo mokytoja vienoje baleto 
studijoje Perthe, o vėliau su 
šeima persikėlė Sydnėjun. Čia 
jos vyras dail. V. Ratas susirgo 
kraujo vėžiu, jį teko slaugyti 
septynerius metus. Palaidota ša
lia savo mirusio vyro Sydnėjaus 
Rookwoodo kapinėse. Velionę 
iš Šv. Joakimo šventovės paly
dėjo ir apeigas atliko rnons. P. 
Butkus.

Britanija
Vysk Paulius Baltakis, OFM, 

gegužės 31 d. aplankė Wolver- 
hamptono lietuvius, kurie jį suti
ko prie lenkų šventovės dury su 
kun. dr. S. Matuliu, MIC, kun. 
dr. J. Sakevičiuini, MIC. Svečią 
lietuviškais žodžiais “Sveikas, 
Ganytojau" pasveikino ir jam ro
žių puokštę įteikė vaikučiai. 
Vysk. P. Baltakis, OFM, lenkų 
šventovėje laikė Mišias ir sakė 
pamokslą, kuris daugiausia bu
vo skirtas lietuviukams. Mat du 
priėmė pirmąją Komuniją, ke
turi — Sutvirtinimo sakramen
tą. Po pamaldų visi susirinko 
lenkų parapijos salėje, kur bu
vo paruošti pietūs. Su vysk. P. 
Baltakio, OFM, biografija supa
žindino kun. dr. S. Matulis, MIC. 
SVėčią sveikino D. Britanijos lie
tuvių katalikų bendrijos pirm. 
G. Kaminskienė, DBLS Stoke-on- 
Trent atstovas V. Dargis ir kt. 
Buvo įteiktos vysk. P. Baltakiui, 
OFM, skirtos dovanos, sugiedota 
“Ilgiausių metų”.

Tautinių šokių vakarą gegu
žės 7 d. Londono ukrainiečių klu
be surengė trys šokėjų grupės — 
Londono “Lietuva”, dvi latvių 
grupės iš Londono ir Leeds. Pro
gramai vadovavo ir žiūrovus su 
atlikėjais supažindino V. O’Brie- 
nas. Koncertan įsijungė dvi inst- 
rumentalistės — klarnetiste L. 
Kukštaitė ir obojistė M. Zinkutė. 
Po koncerto buvo diskotekos šo
kiai jaunimui.

Britanijos lietuvių sąskrydis 
įvyks rugpjūčio 23 d. Derbyje, 
kur jam yra gauta moderni salė. 
Sąskrydį rengia DBLS centro 
valdyba ir Derbio skyrius. Pro
gramą atliks Britanijos lietu
vių vienetai, estradinės muzi
kos atstovai Nelė ir Arvydas Pal- 
tinai iš Vasario 16 gimnazijos.

Italija
Romoje lankėsi Kauno kunigų 

seminarijos rektorius kun. prof, 
dr. Viktoras Butkus, dalyvavęs 
Leriane prie Romos Italijos dar
bininkų sąjūdžio surengtose stu
dijų dienose. Birželio 1 d. jį 
bendroje audiencijoje priėmė 
popiežius Jonas-Paulius II. Kun. 
prof. dr. V. Butkus jam įteikė 
keletą Kauno kunigų seminari
jos nuotraukų, kuriose popie
žius Jonas-Paulius II atpažino 
Lietuvos vyskupus, prisimin
damas jų apsilankymą Vatikane. 
Džiaugėsi gražiu seminarijos 
auklėtinių būriu ir linkėjo, kad 
jis nuolatos augtų, nes Lietu
vai labai reikia jaunų kunigų. 
Kun. prof. dr. V. Butkus lankė
si ir Sv. Kazimiero lietuvių ko
legijoje, buvo užsukęs p.as Va
tikano viešųjų reikalų tarybos 
pasekretorį prel. Audrį Bačkį 
bei kitus lietuvius. Viešnagės 
metu kun. prof. dr. V. Butkų pa
siekė liūdna žinia, kad Vilniu
je mirė jo motina. Norėdamas 
dalyvauti jos laidotuvėse, sve
čias paspartino grįžimą Lietu
von.

Vokietija
Naujoji VLB krašto taryba bus 

renkama korespondenciniu bū
du š. m. lapkričio 15 d. Rinki
mų komisijai vadovauja jau ke
lintą kartą šias pareigas einan
tis pirm. Jonas Vitkus. Jam tal
kina vicepirm. Antanas Veršelis 
ir sekr. Ričardas Tendzegolskis.



“Mes neužmirštame . .
Sibirinių trėmimų minėjimas Vasario 16 gimnazijoje
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Birželio tryliktąją Vasario 
16 gimnazijoje buvo paminėtos 
tragiškos lietuvių tremties į 
Sibirą metinės. Šį kartą minė
jimą paruošė energingas, atsi
davęs savo darbui ir mokinių 
labai mėgstamas kunigas Edis 
Putrimas. Ant mokyklos centri
nio įėjimo durų bei pilies sie
nos kabėjo pačių mokinių 
piešti plakatai, vaizduojan
tys kruvinus tų laikų įvykius. 
Moksleiviai, mokytojai ir sve
čiai susirinko pievelėje, prie 
lietuviško kryžiaus gimnazijos 
kieme.

“Mes nepamirštame... aš 
nepamirštu . . .!” — tokiais žo
džiais kun. E. Putrimas krei
pėsi į susirinkusius. Savo kal
boje jis pabrėžė: nors daugelis 
čia atėjusių ir nepergyveno pa
tys sovietų įvykdytos lietuvių 
deportacijos į Sibirą, bet savo 
širdyje jaučia pareigą kiekvie
nais metais paminėti šiuos tra
giškus įvykius. Beveik visi čia 
susirinkę jau yra gimę ne Lie
tuvoje ir gal kam darosi sunku 
laikyti save lietuviu. Tačiau 
mūsų kraujas ir mūsų tempera
mentas negali meluoti. Ir jeigu 
aplinka ar kokios kitos prie
žastys reikalauja pasidaryti 
kitokiais, tai tuomet tarkime: 
“Mes nepamirštame ... aš ne
pamirštu!”

Visa minėjimo programa bu
vo sudaryta iš pačių mokinių 
parašytų muzikinių bei prozos 
kūrinių. Čia galėjai matyti pan

“Mes nepamirštame!” — pareiškė kun. EDIS PUTRIMAS Vasario 16 gim
nazijoje per sibirinių trėmimą minėjimą Nuotr. K. Grodbergo

Sudiev mokyklai,
SAZoil<<i vasara!

LIUDA ŠILEIKIENĖ

Gegužės mėnuo buvo lyg ir To
ronto Maironio mokyklos mokslo 
metų užbaigimo metas; pilnas 
įvairių renginių.

Gegužės 3 diena mokyklos cho
ras giedojo Pirmosios Komuni
jos Mišiose Prisikėlimo švento
vėje. Tą pačią dieną parapijos sa
lėje vyko mokyklos metinių dar
bų paroda. Gegužės 11 d. ta pati 
paroda buvo surengta Lietuvos 
kankinių parapijoje.

Gegužės 24 dieną įvyko X sk. ir 
lituanistinių kursų (XIII sk.) mo
kyklų baigimo pažymėjimų įteiki
mas bei pokylis. Tai didžioji mo
kyklos metinė šventė, taip reikš
minga mokiniams ir mokytojams, 
kurioje atsisveikinant dažnai ir 
mokiniui, ir mokytojui sužvilga 
ašara akyse.

Dešimt ar net 13 metų yra ilgas 
laikotarpis jaunuolio amžiuje. 
Gavęs pažymėjimą, mokinys pa
junta pasitenkinimą ir pasidi
džiavimą, tiek daug metų įstengęs 
šeštadienio rytus paaukoti lie
tuvių kalbai. Per tuos metus su
sigyventa su klasės draugais.

Mokytojas, lyg tą žiedelį tapęs 
per dešimt metų lietuviškomis 
spalvomis, dabar išleidžia jį įvai
rių tautybių sūkurin. Atrodo, kad 
auklėtojas, pažvelgęs į savo moki
nį, dar kartą jam norėtų pasakyti: 
“Išlik lietuviu! Neišsigimk! Tau 
nemačiusiam Lietuvos, mes pie- 
šėm ją tavo vaizduotėje su jos eže
rais, upėmis, kalneliais, Baltijos 
gintaro pajūriu, jos miestais, mies
teliais. Mes tau pasakojom Lietu
vos istoriją, jos išvargtus kelius 
ir jos didvyrius. Mes tau stengė
mės įkvėpti lietuvių kalbos mokė
jimo svarbą, parodyti lietuvių li
teratūros grožį ir turtingumą. Ne
pamiršk išmoktų lietuviškų dai
nų, gal dar galėsi vieną kitą pa
dainuoti ir prie savo vaiko lop
šelio”.

Gegužės 31 dieną įvyko žemes
niųjų skyrių mokslo metų užbaigi

tomimos vaidinimą, vaizduo
jantį Lietuvos ir lietuvių liki
mą po okupanto padu, girdėti 
kanklių muzikos, gitaromis pa
lydimų dainų. Mokinys iš Ar
gentinos Danielius Aglinskas 
nupiešė savo pergyvenimus di
džiuliame medžiagos gabale. 
Anot jo, šis piešinys turėjo 
keturias dalis: birželio įvykiai, 
į Sibirą, gyvenimas Sibire ir 
Lietuva gyva. Paveikslo turi
nio aiškinimą jis palydėjo kar
tu su D. Jasponiu savo sukurta 
muzika.

Kelios mokinės skaitė mon
tažą, vaizduojantį žmonių siau
bą ir kančias, juos vežant gy
vuliniuose vagonuose be mais
to ir vandens į Sibirą . ..

Baigiant programą, simbo
liškai buvo sudeginta sovie
tinė vėliava. Baigiamajame žo
dyje kun. E. Putrimas pasakė, 
kad Lietuva yra gyva ir jeigu 
mūsų širdyse liepsnos tokia 
meilės Tėvynei ir neapykantos 
okupantui liepsna, tai Lietu
va visados išliks gyva. Jo pa
raginti visi dalyviai ir svečiai 
sustojo aplink kryžių ir, susi
kibę rankomis, sudainavo “Lie
tuva brangi”.

Apibendrinant reiktų pažy
mėti, kad gausiai ir sąmonin
gai programoje dalyvavo mū
sų gimnazistai. Buvo nuostabu 
matyti jų jaunuose veiduose 
brandų susikaupimą ir kai ku
rių akyse nuoširdų susijaudi
nimą. L.N.A.

mas. Į mokyklos salę atvyko nema
žai ir tėvelių. Jaunesniųjų sky
rių vaikučiai padeklamavo ei
lėraščių. IlI-čias skyrius 
padeklamavo eilėraščių pynę ir 
buvo auklėtojos pristatyti kaipo 
klasė, ypatingai pasižymėjusi pa
vyzdingu mokyklos lankymu (buvo 
vaikučių, nepraleidusių nė vieno 
šeštadienio) ir visuomet pavyz
dingai atliktais namų darbais.

Švietimo vadybos pirm. V. Bire- 
ta išdalino mokiniams premijas, 
atlikusiems KLB švietimo komisi
jos skelbtą poezijos-prozos kon
kursą. V. Bireta pagyrė mokinius, 
įvykdžiusius konkursą ir pabrė
žė, kad šis darbas jiems po kiek 
metų bus labai naudingas.

Mokyklos vedėjai Geidrai Pau- 
lionienei palinkėjus mokiniams 
gražių atostogų, vaikučiai su pa
žymėjimais rankose, daugelis 
tėvelių lydimi, išsiskirstė vasa
ros atostogų.

Birželio 14 dieną buvo surengta 
IX ir X sk. ekskursija į Tamošai
čių sodybą. Tą pačią dieną į Tamo
šaičių sodybą atvyko ir Hamiltono 
šeštadieninės mokyklos mokiniai. 
Abiejų mokyklų jaunimui buvo 
proga susipažinti ir pabendrauti.

Šeimininkai nuoširdžiai pasiti
ko jaunimą, jiems pasakojo ir aiš
kino. Mokiniai galėjo pamatyti 
sodybos kambariuose lietuviškų 
dirbinių, atvežtų dar ir iš Lietu
vos, audinių ir paveikslų.

Kai paklausiau mokinę, grįžu
sią iš ekskursijos, kas jai labiau
siai patiko, atsakė — Tamošaičių 
vietovė, išmargita lietuvišku me
nu, audiniais. Dail. Tamošaičio 
asmenyje mokiniai pamatė tikrą 
Lietuvos atstovą, dail A. Tamošai
tienės nuoširdume — lietuvių nuo
širdumą. Jų sodyba jai buvo papil
dymas to, ką lietuviškoje mokyklo
je mokėsi iš knygų ar girdėjo iš 
mokytojų pasakojimo.

Su aukštesniųjų klasių išvyka 
pasibaigė Maironio mokyklos dar
bas su mokiniais iki rugsėjo mė
nesio.

Džiaugiasi šį pavasarį baigusios Toronto Maironio mokyklos dešimt skyrių. Iš kairės: Daina Gurklytė, Zita Lapins
kaitė, Audra Mackelaitė. Dabar jų laukia Aukštesnieji lituanistiniai kursai Nuotr. St.Dabkaus

Redaguoja Rūta Girdauskaite

Dalyvavau lietuviškose vestuvėse
Originalios religinės apeigos ir įdomus vestuvinis pokylis

Lietuviškos vestuvės visad būna 
džiaugsmo šventė jauniesiems, 
jų šeimoms, draugams. Juk visi 
džiaugiasi, matydami du jaunus 
žmones, radusius vienas kitame 
laimę, pasirinkusius kurti lie
tuvišką šeimos židinį.

Š. m. gegužės 24 d. Klivlande, 
visi džiaugėsi Rūtos Staniškytės 
ir Gintauto Gaškos jungtuvėmis.

Trimito ir vargonų muzikos ly
dimi, pilnutėlėn Dievo Motinos 
nuolatinės pagalbos šventovėn 
žengė šešios vestuvinio pulko po
ros, o jaunuosius prie altoriaus 
atlydėjo tėvai — Dalia ir Džiugas 
Staniškiai, Vida ir Remigijus Gaš
kos. Jungtuvių apeigas atliko kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, koncele- 
bravo kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ, ir kun. Danielius Staniškis. 
Mišių skaitymus atliko Roma Žilio- 
nienė — Rūtos krikšto mama,, ir 
Juozas Balsys — Gintauto krikšto 
tėvas. Prasmingą pamokslą pasa
kė kun. A. Saulaitis, SJ, o anglų 
kalba jauniesiems žodį tarė kun. 
D. Staniškis. Per visas apeigas 
skambėjo Bacho ir Haendelio mu
zika, lietuviškos ir iš anglų kalbos 
išverstos giesmės. Muziką koor
dinavo Rita Kliorienė. Įspūdin
giausias buvo pačių jaunųjų įna
šas į apeigas: kalbėjo savo para
šytą jaunavedžių maldą; išreikš
dami sąmoningą ir gyvą tikėjimą, 
kvietė visus dalyvius susikabinti 
rankomis kalbant “Tėve mūsų”, ir 
taip liudyti tinkinčiųjų bendruo
menės vieningumą.

Vestuviniame pokylyje taip pat 
vyravo pakili nuotaika, daug kur 
atsispindėjo jaunųjų apsispren
dimas branginti lietuvišką pa
veldėjimą. Svečiams susirinkus 
“La Vera” salėje, prabilo kvies
lys, Danius Barzdukas. Gražiu 
lietuvišku žodžiu jis apibūdino 
jaunųjų šeimas, kvietė visus links
mintis ir vaišintis. Netrukus už
grojo neolituanų orkestras ir ves
tuvinis pulkas ruošėsi užimti vie
tas prie stalo. Deja, nesuspėjo. 
Jiems už akių užbėgo apgavikų 
pulkas. Tie užsėdo stalą ir jau
nųjų neprileido, kol neatspėjo 
visos eilės lietuviškų mįslių . . .

Po skanios vakarienės vakaro 
programos vadovai — Rūta Miku- 
lionienė ir Marius Laniauskas su 
humoru atpasakojo pirmą jaunųjų 
susitikimą ir supažindino su jau
navedžių palyda — pulku, kurį 
sudarė Diana Staniškytė, Gilius 
Gaška, Elenutė Žilionytė, Vincas 

Reikia pasistiprinti išvykoje į dailininkų Tamošaičių sodybą, kurią aplan
kė šią vasarą Toronto Maironio mokyklos mokinių grupė. Kairėje - DAIVA 
BARŠAUSKAITĖ, dešinėje - LAURA DAILYDAITĖ Ntr. R. Pranaičio

Staniškis, Rūta Girdauskaitė, John 
Warasila, Lidija Balčiūnaitė, Pete 
Kinnen, Daiva Petukauskaitė- 
Madjar, Gregg Gohrbrand, Indrė 
Gaškaitė, Paulius Staniškis.

Gaškų šeimos vardu jaunuosius 
sveikino jaunojo tėvas Remigi
jus. Ypatingai džiaugėsi, kad Gin
tas, augęs toli nuo lietuviškų ko
lonijų, ryžosi kurti lietuvišką šei
mą. Dalia Staniškienė, sveiknda- 
ma jaunuosius Staniškių šeimos 
vardu, irgi džiaugėsi jaunųjų pa
sirinkimu kartu eiti krikščioniš
kai lietuviškos šeimos keliu.

Po sveikinimų salėje staiga pa
sigirdo triukšmas, ir vyrų būre
lio pačiuptas pasirodė piršlys. 
Piršlys garsiai gynėsi, o jo kaltin
tojai gąsdino korimu. Tuo momen
tu prisistatė jaunoji ir švelniais 
žodžiais piršlį apgynė ir išgelbė
jo nuo liūdno galo. Paskutinis žo
dis teko Gintautui ir Rūtai. Jie
du nuoširdžiai visiems padėkojo 
ūž dalyvavimą jų džiaugsmo šven
tėje.

Kadangi Rūta ir Gintas šoka 
“Grandinėlės” ansamblyje, labai

Atostogos - mokinio laisvės dienos
Atostogos! Vienam tai reiš

kia, kad nereikia važiuot į dar
bą, kitam — laikas skristi į Flo
ridą, trečiam — metas stovyk
lauti, o moksleiviui tai reiškia, 
kad nereikės eiti į mokyklą — 
gryna laisvė!

Kas yra ta laisvė?
Pagal lietuvių kalbos žody

ną, ji yra “pirmenybė, nepri
klausomumas, būti neprivers
tam, nesuvaržytam”.

Žmogui laisvė yra tokia svar
bi, tokia būtina, kaip plau
čiams oras, žuviai vanduo. Jos 
svarbą žmogus betgi pajunta 
tik tada, kai ją praranda, kai 
jau būna per vėlu.

Laisvame krašte žmonės ne
moka branginti laisvės, nes ji 
čia yra tokia kasdieniška, ne
ginčijama, savaime supranta
ma. Už ją nereikia kovoti, krau
ją lieti. Dėl to tokio krašto 
žmonės ne visuomet panaudo
ja laisvę geram tikslui. Pvz. 
darbininkas, užsidirbęs pini
gų, užuot juos panaudojęs savo 
šeimai išlaikyti, išleidžia azar- 

tinkama ir sklandi buvo lietu
viškų tautinių šokių pynė. Pir
miausia Rūta su pamergėmis ir 
draugėmis pašoko Sadutę. Tada 
jaunuosius su duona ir druska 
pasitiko tėvai ir nuvedė prie lau
kiančių “Grandinėlės” šokėjų, su 
kuriais jaunieji pašoko Rezginėlę 
ir Malūną.

Svečiai, pokylio linksmai nuteik
ti, ilgai šoko ir dainavo. Kad visi 
galėtų įsijungti, jaunieji visiems 
parūpino lietuviškų dainų lape
lius.

Turbūt svarbiausia, kad vestu
vių džiaugsmas būtų graži daug 
žadančios lietuviškos šeimos gy
venimo pradžia. Rūta ir Gintas 
lietuviškoje veikloje gerai pa
žįstami. Užuot žodžiu prižadėję 
nepradingti iš lietuviško gyve
nimo, jie tai įrodė savo veiksmais. 
Dieną po vestuvių rado laiko ir 
energijos šokti “Grandinėlės” 
ansamblio koncerte. Tokiai porai 
norisi ne vien palinkėti viso, kas 
gyvenime geriausia, bet ir padėko
ti už ligšiolinę jų veiklą. R. G.

tintuose lošimuose arba perka 
brangius narkotikus juodojoje 
rinkoje ir pan.

Šiuose pavyzdžiuose matyti 
žmogaus pasirinkimas tarp gė
rio ir blogio, tarp pareigos 
ir išdykavimo bei malonumo.

Demokratiniame mūsų kraš
te, kur žmogaus teisės bei jo 
laisvė yra santvarkos pagrin
das, tokie savanaudiški pasi
rinkimai yra neišvengiami, 
nes mums leista gyventi kaip 
norime: būti daktaru ar vagi
mi, turtingu ar skurdžiumi, 
darbdaviu ar elgeta, gyvenan
čiu iš socialinės labdaros. Taip 
pat galime rinktis religiją — 
katalikų, protestantų, ortodok
sų arba jos atsisakyti ir būti 
ateistais. Mes kiekvienas tu
rime savo pažiūras į daugelį 
dalykų, žiūrime į vienas kitą 
kaip savitą asmenį, skirtingą 
nuo kitų.

Komunistiniuose kraštuose, 
kur “valstybės gerovė” yra 
svarbiausias dalykas, paski
ras žmogus yra bereikšmis, jo 
asmeninė laisvė suvaržyta, 
teisės atimtos. Be asmeninės 
laisvės žmogus negali išugdyti 
savo asmenybės, jis turi būti 
tiktai mažu rateliu didelėje 
mašinerijoje, nesiskirti nuo 
kitų. O mes gerai žinome, kad 
žmonės nėra lygūs — vieni yra 
geresni sportininkai, kiti ga
besni moksle, treti draugiškes
ni, drąsesni už kitus ir t.t. Ne
leisti žmogui ugdyti savo gabu
mų reiškia prieštarauti jo pri
gimčiai.

Todėl nelaisvėn patekę žmo
nės yra nelaimingi. O tokia 
nelaisvė yra komunistinė san
tvarka. Jos žmonės nori atsi
kratyti, trokšta laisvės, ją la
bai brangina ir yra pasiruošę 
už ją kovoti bei mirti.

Per atostogas ir po atostogų 
grįžę į kasdieninius savo dar
bus, prisiminkime, kokie mes 
laimingi esame laisvės krašte. 
Kai išmoksime labiau brangin
ti savo laisvę, tapsime geres
niais žmonėmis.

Lina Mockutė

Lietuviško 
dvasia nebuvo 
užrakinto . . .
Vasario 16 gimnaziją baigu

sios žvilgsnis į patirtus 
vargus ir džiaugsmus

1985 m. birželio 5 d. paukš
čiai nepaprastai garsiai čiul
bėjo. Neišlipdama iš lovos, at
sargiai pravėriau užuolaido 
kampelį ir minutėlę tylėdama 
stebėjau pro kambario stiklą 
žemės atbudimą. Buvo giedras 
rytas, aukštas, mėlynas dan
gus ir tokia erdvė! Pailgi de
besys keliavo saulės link, ir 
juos įkaitinusi siuntė prie 
Odenvaldo kalnų.

Manasis kambarys greitai 
priminė tikrovę. Vakar vakare 
uraganas pasibeldė į duris ir 
sudraskė, išbarstė visus mano 
sąsiuvinius. Liko tik dvi va
landos iki paskutinių egzami
nų. Tas laikas pasidarė man 
brangesnis už viso pasaulio 
pinigus.

.Sunku tikėti, kad jau viene- 
ri metai praslinko kai baigiau 
abitūros egzaminus. Tai buvo 
diena, kuri pasiliks mano at
mintyje kaip kulminacinis 
taškas visų gimnazijoje sudė
tų pastangų bei pasiruošimų. 
Tai buvo emocinis, fizinis ir 
psichinis labai varginantis 
procesas. Šiandieną galiu 
džiaugtis, nes tie formalumai 
pasibaigė.

Bet jaučiu ir liūdesį. Trejus 
metus išbuvau Vasario 16 gim
nazijoje ir galiu drąsiai sa
kyti, kad jie buvo įspūdingiau
si mano gyvenimo metai. Buvo 
daug įvairiausių pergyvenimų 
bei pamokymų.

Gimnazija nebuvo man tiktai 
mokslo įstaiga. Ji sudaryta iš 
rūpestingų, energingų žmonių, 
kurie puoselėjo, globojo ir 
ugdė lietuvišką dvasią. Taigi 
kažkokiu subtiliu būdu susipa
žinau ir pamilau tėvų gimtinę 
per Alanto ir Putino raštus bei 
Šapokos istorijos vadovėlį. 
Lietuviška dvasia nebuvo už
rakinta tarp klasių sienų, lie
tuviškas žodis vyravo jaunimo 
bei senimo tarpe.

Iš visos širdies linkiu, kad 
šis mūsų tautos deimantėlis to
liau žibėtų ir augtų. Linkiu, 
kad atsirastų daugiau naujų 
mokinių, kad ten nuvažiavę su 
pilna energija ir geromis min
timis aktyviai dalyvautų bei 
pastiprintų savo jėgas, kad 
visi galėtų jomis džiaugtis.

Baigdama norėčiau labai pa
dėkoti direktoriui p. Šmitui, 
p. Šmitienei, kun. Dėdinui, 
p. Weigeliui, p. Lipšienei, p. 
Venskuvienei, p. Tesnui, p. Pal- 
tinui, p.p. Bulviams už jų rū
pestį ir globą. Ypatingai nuo
širdus ačiū mielai p. Lucienei 
už jos nepaprastą kantrybę, 
dosnumą ir gerumą.

Marytė Baiaišytė

DOVYDAS A. ŠICAS, gimęs 1962 
m., šį pavasarį labai gerais pažy
miais baigė Waterloo universiteto 
matematikos fakultetą, įsigyda
mas draudos ir statistikos specia
lybę. Jis jau gavo ir labai gerą tar
nybą William Mercer Ltd. bendro
vėje kaip konsultantas. Dovydas yra 
pavyzdingas jaunuolis ir vienas 
geriausių Londono “Tauro" krepši
ninkų

Stipendija studentui
A. a. dr. Kazio Martinkaus 

atminimui įsteigtas 1985 m. tė
vų, sesers ir jo artimųjų drau
gų stipendijų fondas, kuriuo 
gali pasinaudoti visi laisvojo 
pasaulio lietuviai studentai, 
studijuojantys vėžio tyrinėji
mo srityje.

Stipendijai prašymus, rašy
tus lietuviškai arba angliškai, 
atsiųsti iki rugsėjo 1 d. šiuo 
adresu: Dr. Kazys Martinkus, 
Memorial Scholarship Fund, 
7120 S. Richmond, Chicago, IL 
60629, USA.

DANUTĖ-VANDA-VIKTORIJA 
PETRAUSKAITĖ, Viktoro ir Van
dos Petrauskų dukra, 1986 m. pava
sarį baigusi Toronto universitetą 
bakalaurės laipsniu (Bachelor of 
Science)

RŪTA MORKŪNAITĖ, jaunesnioji 
Brigitos ir Vytauto Morkūnų duk
ra, šiemet Toronto Humber kolegi
joje su pagyrimu baigusi radijo pra
nešėjos kursą. Ji jau yra pakviesta 
dirbti Frederictono, N. B., radijo 
stotyje CIHI-CKHJ. Yra baigusi 
Hamiltono Vysk. Valančiaus litua
nistinę mokyklą. St. Jean de Bre- 
beuf gimnaziją Hamiltone; viene
rius metus mokėsi Vasario 16 gim
nazijoje. Ten ji šoko ir tautinius 
lietuvių šokius. Buvo aktyvi skau
tų ir ateitininkų organizacijose

LIUCIJA MORKŪNAITĖ, baigusi 
Hamiltono McMaster universiteto 
muzikos fakultetą bakalaurės laips
niu. Šį rudenį ji pradės studijas mo
kytojų kolegijoje, kad galėtų tapti 
kvalifikuota muzikos mokytoja. Yra 
baigusi Hamiltono Vysk. Valan
čiaus lituanistinę mokyklą, St. Jean 
de Brebeuf gimnaziją Hamiltone; 
vienerius metus mokėsi Vasario 16 
gimnazijoje. Priklauso skautų ir 
ateitininkų organizacijoms, yra 
pasireiškusi kaip jauna solistė ir 
akordeonistė

ALGIS VENSLOVAS, Bronės ir Bro
niaus Venslovų sūnus, šį pavasarį 
baigęs Trento universiteto biolo
ginės antropologijos fakultetą ba
kalauro laipsniu (B.Sc.). Mokslą 
žada tęsti toliau. Yra baigęs Hamil
tono Vysk. Valančiaus lituanistinę 
mokyklą ir XIII sk. Aukštesniųjų 
lituanistinių kursų Toronte. Yra 
aktyvus ateitininkas ir “Gyvataro" 
tautinių šokių grupės šokėjas
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Sfrarfordo festivalyje
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Žiauri "Žiemos pasaka" su laiminga baigme

Ten, kur viskas atidedama rytdienai
Pokalbis su kun. Juozu Margiu, atvykusiu Siaurės Amerikon iš Argentinos

ALFONSAS NAKAS

Saulėtą, karštą, tvankią bir
želio 22-sios popietę patekom 
į Festivalio teatrą. Stiprus 
dirbtinis vėsinimas iškart at
gaivino, bet už penkių minu
čių džiaugėmės atsinešę švar
kus. Publikai renkantis, visa 
scenos erdvė, įskaitant ir aukš
tą jos balkoną, skendėjo mels
vai baltam gobelene. Ūžavo vė
jas. Dar kelios minutės, ir jau 
beveik drebėjom nuo to mels
vo baltumo, nuo to įkyraus, iki 
kaulų prasismelkiančio ledi
nio vėjo ūžavimo. Tai spektak
lio kūrėjo Davido Williamo re
žisūrinis triukas; priminimas, 
kad atėjome žiūrėti Williamo 
Shakespeare “Žiemos pasa
kos” (The Winter’s Tale). . . 
Spektakliui prasidėjus, gobe
lenas nurūko į teatro palubes 
ir įkyrusis “vėjo” ūžiavimas 
liovėsi.

“Žiemos pasaka” — 35-sis 
Shakespeare’o scenos veika
las iš žinomų 37. Jam būdin
gas romansas. Siužetui panau
dojęs Roberto Green kūrinį 
“Pandosto”, dramaturgas su
kūrė tragikomediją, kuri, jei
gu gerai pastatyta, žiūrovą gal 
daugiau sukrečia, negu pra
juokina ar bent priverčia su
simąstyti.

Pirmoje veikalo dalyje ryš
kinamas vyro pavyduliavimo 
baisumas. Sicilijos karalius 
Leontas (jį vaidina Colm Feo- 
re), į svečius pasikvietęs jau
nystės draugą, Bohemijos ka
ralių Polikseną (Stephen Rus
sell), šiam užsibuvus ir nekal
tai susidraugavus su karaliene 
Hermione (Goldie Semple), pa
vydo graužiamas ima nertis iš 
kailio. Prisaikdinęs didiką 
Kamilo (Nicholas Pennell), 
kad Polikseną nužudytų, šiam 
su Poliksenu į Bohemiją pa
bėgus, Hermionę įmeta į kalė
jimą, kur ji pagimdo dukrelę. 
Nors didikė Paulina (Susan 
Wright) maldauja dukrelę au
ginti, Poliksenas įsako išga
benti ją ten, kur nei jo akys, 
nei ausys nepasiekia.

Dukrelė Perdita (suaugusią 
vaidina Martha Burns) paten
ka į Bohemiją ir auginama 
avių piemens šeimoje. Atiduo
tą viešam teismui, Hermionę 
išteisina, Leontą pasmerkia 
orakulas, bet tuo tarpu nu
miršta jų sūnus Mamillius 
(Adam Poynter). Apalpusi Her
mione išnešama ir paskelbia
ma mirusia. Orakulo sprendi
mas “gyvensi be įpėdinio, jei 
prarasta neatsiras”, jį pa
smerkia 16-kos metų kan
čioms. Kai Perdita užauga, 
ją įsimyli Polikseno sūnus 
Florizelis (Keith Thomas), abu 
vyksta į Siciliją, susiranda 
Leontą, paskelbia vestuves, į 
kurias atvyksta ir pats Polik- 
sėnas. Tuo tarpu Paulina kvie- 
čia Leontą į labai natūralios 
Hermionės statulos atidengi
mą. Kai po įžanginių apeigų 
pasigirsta švelni klasikinė 
muzika, “statula” ištiesia 
Leontui šiltą ranką, paskui nu
žengia nuo pakopos ir jį apka
bina ...

Jau kelinti metai Stratfor- 
de pirmaeiliais vaidmenimis Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugėtos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Scena iš W. SHAKESPEARE’O dramos “Žiemos pasaka”, vaidintos Strat- 
fordo festivalyje Kanadoje. Kairėje — COLM FEORE (Leontes), dešinėje 
_ NICHOLAS PENNEL (Camillo) Nuotr. R. C. Ragsdale

garsėjąs Colm Feore čia ne
paprastai gerai suvaidino ir 
pavydo graužiamą despotą, ir 
nusižeminusį atgailautoją. 
Vaidybiniu talentu vargu ar 
toli nuo jo atsiliko ir Goldie 
Semple, nors despotiškam vy
rui siautėjant ji kartais būda
vo užgožiama. Didelį įspūdį pa
liko Susan Wright, kieta kova 
už Hermionės išteisinimą kar
tais priminusi “liberated wo
men” sąjūdžio vadę . .. Martha 
Burns visais atžvilgiais buvo 
tinkama Perditos vaidmeniui
— tikra princesė piemenaitės 
apdare! Prie sklandžios spek
taklio slinkties savo pasigė
rėtina vaidyba daug prisidėjo 
Nicholas Pennell, Stephen 
Russell ir Antigonų vaidinęs 
William Needles.

Kai scenoje vyksta tokie ro
mansai, tragiškų vietų papras
tai publika giliai į širdį neima. 
Ką čia, pasaka ir tiek. Šio spek
taklio pirmoje dalyje roman
sai iš visų galvų išdulkėjo. Re
žisierius tai buvo numatęs. 
Hermionės teismą, sosto įpėdi
nio mirtį, Leonto sugniužimą
— viso gal pora puslapių dra
maturgo teksto ištęsė į valan
dos ketvirtį. Ne, į laikrodėlius 
niekas nesižvalgė, tik daugelis 
traukėsi nosines akiniams pa
valyti ...

Po pertraukos Bohemijos 
pievose prasidėjo žaidimai, 
šokiai, graži muzika, žaismin
gas Perditos krykštavimas, 
jos mylavimaisi su Florizeliu, 
Autoliko (jį pasigėrėtinai vai
dino Joseph Ziegler) nedoros 
išdaigos. Kai šitaip atlinks- 
minti veikalo gale išgyvenom 
“paminklo” atidengimą, vėl 
publikoj girdėjosi šniukšėji- 
mas.

Shawn Kerwin siūti didikų 
drabužiai — spalvingos XIX š. 
(bene Austrovengrijos?) uni
formos, madingos moterų suk
nios. Tik Bohemijos piemenys 
buvo aprengti pilkai ir skur
džiai. Muzikas Berthold Car
riere spektakliui davė geros 
muzikos, įskaitant Roberto 
Schumanno kompozicijas. Į 
Harry Frehner rafinuotą švie
sų labirintą dar keliems mo
mentams buvo įjungta ii' vadi
namo “strobe effect” — tokio 
palubėse mirgėjimo, kuris vie
niems (ir man) teikia daug 
džiaugsmo, kitiems (ir mano 
žmonai) akis gadina.

Man ir visiems, su kuriais 
kalbėjau, šis “Žiemos pasakos” 
spektaklis paliko gilų įspūdį. 
Jį rekomenduoju visiems teat
ro mėgėjams. O kadangi reper
tuare liks visam sezonui, iki 
spalio 18, norintiems progų 
tikrai atsiras, juoba, kad jau 
Festivalio teatras niekada iki 
paskutinės kėdės nebeprisi- 
pildo, tad gauti bilietus ir iš 
anksto neužsisakius labai leng
va.

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

(Prieš Lietuvių namus)
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Nedurnos, blaškomos vėjo...
Prof. dr. Broniaus Povilaičio mirties metinių 1986. VII. 19 proga

KUN. DR. JONAS GUTAUSKAS

O kai pašauks mus, 
Ir kai paklaus mus — 
Kam gi žmogus sukurtas?

ANTANAS MIŠKINIS
1. Gražaus audinio audėjas

Žmogus panašus į audinį. Au
dinys turi metmenis ir atau
dus. Metmenys — paveldėjimo 
keliu gautosios asmens ypaty
bės. Tai iš tėvų, senelių atei
nantis kraitis: charakterio 
bruožai, temperamentas, gabu
mai, proto, valios, jausmų dar
na arba jos stoka.

Bronius Povilaitis gavo ver
tingus asmenybės apmatus. Jo 
būde nesimatė kraštutinumų: 
greito sangviniško užsidegi
mo, nei greito užgesimo; cho
leriko trūko lūžo veržlumo, 
nepaisant priemonių; flegma
tiko nepaslankumo, pesimisti
nio melancholiko nusiteikimo.

Metmenys gauti, o ataudų 
siūlai paties asmens pasiren
kami. Kokie darbai, mintys, 
siekimai, idealai, pasirinkto
sios vertybės, ypač žmogaus 
santykis su aukščiausiąja Ver
tybe — Dievu, toks bus ir gy
venimo audinys, žmogaus as
menybė. Žmogus be Dievo, be 
tikėjimo niekad nebus pilnas ' 
žmogus, nepasieks galimo as
mens tobulumo, nes truks ma
lonės pagalbos. Dievo malonė 
žmogaus prigimtį sukilnina, 
bet nesuardo. Krikščionybė 
yra ne tik tikroji religija, 
bet ir stiprus veiksnys auk
lėjime. Ji yra didelė paskata 
ir savęs ugdyme.

Bronius Povilaitis gimė ir 
augo giliai tikinčioje šeimo
je. Čia jis gavo pirmuosius 
tikėjimo pradus. Jo širdį ir 
protą žavėjo kilnieji krikščio
nybės idealai. Dar būdamas 
pirmose Linkuvos gimnazijos 
klasėse, jis įstojo į ateiti
ninkų eiles. Ateitininku pa
siliko visą gyvenimą. Jis no
rėjo, kad ir jo kapo pamink
las tai primintų. Paminkle aiš
kiai matyti ateitininkų ženk
las ir jų šūkis: “Visa atnau
jinti Kristuje”.

2. Dviejų krypčių derintojas
Žmogus yra visos kūrinijos 

vainikas, jos viršūnė. “Kas yra 
žmogus pasaulyje? Niekas 
prieš Begalinį ir viskas prieš 
nieką. Vidurys tarp nieko ir vis
ko” (B. Pascal, Pensees sur la 
religion, nr. 72). Nė viena že
miškoji būtybė taip neatspin
di Dievo prigimties ir jo esmės, 
kaip tai padaro žmogus. Tačiau 
žmogus yra psichofizinė būty
bė. Kūnas yra esminė jo dalis. 
Žmogus sujungtas į kūno ir sie
los vienovę. Gyvendamas že
mėje, žmogus yra stipriai su
sietas su žemišku gyvenimu. 
Jis gimsta žemėje, gyvena že
mėje ir miršta žemėje. Čia jo 
lopšys ir kapas. Tarp jų trum
putis laiko tarpas, kuriame 
pasirodo kas yra žmogus ir ko 
jis pirmiausia siekia. Romėnai 
žmogų vadindavo “žemiškuoju 
dievu”, pabrėždami jo stiprų 
ryšį su žeme ir galią apvaldyti 
gamtą. Fr. Nietzsche žemę lai
kė vienintele tikrove, o jos 
prasme — antžmogį. Jis rašė: 
“Prisaikdinu jus, mano broliai, 
pasilikite žemei ištikimi ir 
netikėkite tiems, kurie apie 
antžemiškas viltis kalba” (Za- 
ratrustros įvadas).

Žmonėms, kurie netiki Die
vą ir antgamtinį gyvenimą, 

telieka vienos krypties kelias, 
horizontinė orientacija savo 
veikloj ir siekimuose laimėti 
kuo daugiau žemiškų gėrybių 
— turto, garbės, valdžios, jus
linių malonumų.

Br. Povilaitis suprato to
kios pažiūros siaurumą ir pa
vojingumą: ji nuskurdina žmo
gų, paneigia jo aukštesnius 
polėkius, jo antžemišką pa
skirtį. Žmogui neužtenka būti 
kaip negyvam daiktui, tik gy
venti, kaip gyvūnai. Žmogui 
reikia gyventi prasmingai, duo
ti savo buičiai aukštesnį tikslą.

Be horizontinės krypties 
yra ir vertikalinė kryptis, žmo
gų vedanti prie amžinųjų, ne
nykstančių vertybių. Be ver
žimosi pirmyn yra galimas ir 
net privalomas veržimasis 
aukštyn, siekimas religinio 
ir dorinio idealo. Br. Povilai
tis buvo abiejų krypčių derin
tojas, jų pagal svarbą vertin
tojas, žiūrintis į jas ne tik 
žemės, bet ir amžinybės žvilgs
nių.
3. Krikščioniškos pasaulėžiūros 

nešėjas
Br. Povilaičiui buvo sava 

krikščioniškoji pasaulėžiūra. 
Jis ją išpažino ir savo gyveni
mu liudijo. Jis suprato, kad 
žmogus yra nei vien medžiaga, 
nei vien dvasia. Ant dviejų pa
saulių ribos buvimas prieš jį 
iškyla kaip didis bandymas ir 
kartu grėsmė. Jis gali kilti į 
dvasinį pasaulį ir tapti vis la
biau panašus į savo pirmavaiz
dį Dievą, bet taip pat ir nuo 
jo nusigręžti, kurti Dievo ka
ralystę žemėje arba ją griauti, 
būti gėrio nešėju arba blogio 
skleidėju.

Būdamas mokslininku, gene
tikos mokslo specialistu, iš
spausdinęs per 30 mokslinių 
studijų, parašęs vertingų kny
gų — velionis buvo ir pasiliko 
kuklus, draugiškas, paslaugus, 
taktiškas, nejieškojęs priešų 
ir jų neturėjęs. Jis matė, kad 
vien mokslas ir technologinė 
pažanga nepadaro žmogaus 
kilnesniu, žmoniškesnių, do
resnių, laimingesnių. Be tikė
jimo nėra ir žmogaus verto lai
mėjimo.

Viename kapinių paminkle 
skaičiau tokį įrašą: “Tikėjau, 
o dabar matau”. Ir Broniui Po
vilaičiui tikėjimas virto am
žinosios Šviesos, aukščiausios 
Tiesos ir neapsakamo Gėrio re
gėjimu. Laimingas, miręs tikė
damas į nemirtingumą.

Kun. Juozas Margis, marijo
nas iš Argentinos, savo atosto
gų proga lankėsi Kanadoje, su
sipažino su lietuvių instituci
jomis, aplankė “Tėviškės žibu
rius” ir pokalbyje papasakojo 
apie lietuvių gyvenimą bei 
veiklą Argentinoje.

— Rodos jau senokai gyvena
te Argentinoje. Kokias parei
gas dabar einate ?

— Argentinoje gyvenu jau 37 
metai. Esu gimęs JAV-se, bet 
nuo pat kunigystės pradžios 
buvau pasiųstas Argentinon. 
Man patiko argentiniečiai ir 
lengvai pripratau prie jų gy
venimo. Dabar dirbu Rosario 

’ miesto parapijoje, kurioje yra 
10.000 tikinčiųjų. Jų tarpe 
yra apie 300 lietuvių šeimų 
1000 asmenų). Parapija teri
torinė su teise aptarnauti ir 
lietuvius. Joje einu klebono 
pareigas. Man talkina kun. An
tanas Švedas, 77 m. amžiaus, 
ir naujai įšventintas argen- 
tinietis kunigas Anibal Villan 
(pirmas marijonas Argentino
je). Argentiniečiai yra malo
nūs žmonės, bet nėra pamal
dūs; sako: “esu tikintis, bet 
ne fanatikas”. Niekad nesku
ba, viską stengiasi atidėti ki
tai dienai. “Jeigu viską šian
dieną padarysiu, ką veiksiu 
rytoj?” Darbuose taip pat ne
persistengia. Jeigu argenti
niečiai dirbtų taip, kaip ame
rikiečiai, tai ir Argentina 
būtų Amerika.

— Ar daug lietuvių dalyvau
ja sekmadienių pamaldose?

— Sekmadieniais turime ket
verius Mišias. Jose dalyvauja 
apie 1000 maldininkų, lietu
vių — apie 30-40. Pamaldos lai
komos ispanų kalba. Lietuviš
kos pamaldos būna tiktai ret
karčiais tautinių švenčių pro
gomis.

— Kaip atrodo organizacinė 
veikla parapijoje? ,

— Labai gyvai reiškiasi cha- 
rizmatikai. Argentiniečiai, 
kaip minėjau, paprastai nėra 
pamaldūs, bet charizmatikai 
pasižymi dideliu pamaldumu. 
Jiems turime pamaldas tre
čiadieniais, penktadieniais 
ir sekmadieniais. Susirenka 
pilnutėlė šventovė ir meldžia
si ištisas dvi valandas. Be to, 
veikia šeimų sąjūdis, yra 44 
katekistai, 200 skautų-čių.

— O ar yra lietuvių organi
zacijų?

— Jų veikla silpnėja. Turėjo
me pastovų parapijos chorą, 
bet dabar nebėra. Veikia tau
tinių šokių grupė, Lietuvių 
Bendruomenė, pirmininkauja
ma J. Papečkio. Pastarojo vai
kaitė vadovauja jaunimui. Lie
tuviškų organizacijų veikla 
silpnėja, nes ji rėmėsi senai
siais ateiviais, o jaunimas 
lietuvių kalbos nemoka ir or
ganizacine veikla nesidomi.

— Minėjote jaunimą. Ar 
neturite šeštadieninės mokyk
los, lietuvių kalbos kursų?

— Dar nepriklausomos Lie
tuvos laikais buvo įsteigta 
lietuviška mokykla. Dabar tu
rime parapijos mokyklą, pava
dintą “Republica Lituana”. Jo
je mokosi 800 argentiniečių 
vaikų, dirba 40 mokytojų, dau
giausia pasauliečiai (seniau 
dirbo vienuolės). Aš, kaip kle
bonas, esu atsakingasis direk
torius, kuriam tenka rūpintis 
mokyklos išlaikymu. Finansi
nius mano rūpesčius palengvi
na valdžia — apmoka mokyto
jus. Bandėm toje mokykloje 
organizuoti lietuvių kalbos 
pamokas lietuvių vaikams, bet 
nepavyko — nesuvažiuoja mo
kiniai. Jiems didelė proble
ma — transportas ir stoka va
dų. Bandysime dar kartą. Sten
giamės pasiųsti vieną kitą mo
kinį į Vasario 16 gimnaziją. 
Jaunimo lietuviškumą gaivinti 
padeda iš Kanados ir JAV at
vykstantys jaunimo veikėjai. 
Iš Kanados lankėsi Paulius 
Kuras, Rasa Lukoševičiūtė ir 
kiti.

— Ar jūsų jaunimas dalyvau
ja Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresuose?

— Aš pats su Argentinos lie
tuvių jaunimo atstovais esu 
dalyvavęs jaunimo kongresuo
se JAV-se, Kanadoje, P. Ameri
koje. Tai padeda gaivinti mū
sų jaunimo lietuviškumą. Va
žiuojantieji į kongresus ir į 
juos besirengdami pramoksta 
lietuvių kalbos, nors vėliau

užmiršta ją, nes nėra su kuo 
kalbėti lietuviškai Argentino
je. Mat mūsų jaunimas yra jau 
trečios ar ketvirtos kartos 
argentiniečiai. Į Australijoje 
rengiamą Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą 1987 m. var
gu ar galėsime važiuoti, nes 
neįmanoma sutelkti tiek lėšų 
kelionei. Yra norinčių, ' bet 
nėra finansiškai pajėgiančių.

— Turbūt netrūkstate ir ne
pasiturinčio jaunimo? Ai- tel
kiate jiems kokią nors pagal
bą?

— Tokio jaunimo, ypač mo
kyklinio, yra daug. Mūsų pa
rapija yra įrengusi valgyklą, 
kurioje maitinasi 120 mokinių. 
Veikia protiškai atsilikusiems 
amatų mokykla, kurią išlaiko 
parapija su valdžios parama.

— Ar lietuvių jaunimas ne
siveržia į mokslus?

— Seniau dauguma tenkino
si paprastais darbais, nes dėl 
lėšų stokos sunku buvo pa
siekti aukštuosius mokslus. 
Dėl to ir profesionalų lietu
vių iki šiol beveik nebuvo. Da
bar jaunimas jau stipriau ver
žiasi į mokslus. Pvz. neseniai 
aukštuosius mokslus baigė ir 
tapo advokate Monika Seniū- 
naitė Rosario mieste. Vienam 
kitam pavyko prasimušti pre
kyboje.

— Gana daug jaunimo ir seni
mo iš Š. Amerikos vyksta j so
vietų okupuotą Lietuvą aplan
kyti savųjų. Ar iš Argentinos 
irgi daug kas ten važiuoja?

— Mažai kas, išskyrus komu
nistus. Per daug trukdymų ir 
suvaržymų iš sovietų pusės. 
Sov. Sąjungos konsulas Argen
tinoje yra lietuvis, bet jo bu
vimas okupanto tarnyboje ne
vilioja mūsų tautiečių vykti 
šiuo metu Lietuvon.

— Turite Argentinoje savo 
spaudą. Kaip ji dabar laikosi?

— Yra du mėnesiniai laik
raščiai — “Laikas” ir “Argen
tinos lietuvių balsas”. Pirmą
jį leidžia marijonai, antrąjį 
— Pr. Ožinskas. Trūksta redak
torių, pinigų ir skaitytojų. 
Pvz. “Laikas” spausdina tik 
850 egz. Labai brangus popie
rius. Visas personalas dirba 
laikraščiui nemokamai, išsky
rus linotipininką. Prenumera
ta — tiktai 5 dol. metams. Skai
tytojų skaičius mažėja. Kadai
se Argentinoje buvo 30.000 lie
tuvių, dabar jų yra tik 5000 (lie
tuvių kilmės). Senieji skaityto
jai miršta, o čiagimiai mažai 
temoka lietuviškai.

— Yra žinoma, kad Š. Ameri
kos lietuvių laikraščiai yra 
siunčiami Argentinon. Ar juos 
skaito tenykščiai lietuviai?

— Senieji skaito, dalinasi 
su kitais, bet jų prenumeruoti 
neįstengia — per brangūs. Be 
to, jie ateina po 3-4 mėnesių. 
Parapija savo gaunamus laik
raščius iš Š. Amerikos išda
lina savo tautiečiams nemoka
mai.

— Po II D. karo nemažas bū
rys lietuvių emigravo Argenti
non. Ar jie nepagyvino lietu
viškos veiklos?

— O taip jų atvykimas buvo 
labai jaučiamas, visa veikla 
pagyvėjo. Pvz. buvo surengta 
pirmoji tautinių šokių šven
tė, kurioje dalyvavo 12 gru

Rengiatės L Lietuvą 
arba Europą?

Reikia jums voltažo keitiklio (convertor) arba pritai
kytojo (adaptor) bet kurioje pasaulio vietovėje?

Kreipkitės į “House Of 220”. Jame rasite 
visokių rūšių keitiklių, transformatorių, pritaikytojų 
ir 220 voltų prietaisų. Mes taip pat pakeičiame prie
taisus iš 220 voltų Į110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

HOUSE OF 220
1 444 Gerrard St. E., Toronto 

(41 6)---- 461 -2602

pių. Šokėjai buvo jau trečios 
kartos lietuviai. Deja, veiklos 
pagyvėjimas buvo laikinio po
būdžio. Naujieji ateiviai, ku
rių buvo gal apie 200, pamatę 
vietinio gyvenimo sąlygas, pra
dėjo emigruoti Amerikon, Ka- 
nadon ir Australijon. Iš tų 200 
liko tik apie 30.

— Vyskupas Paulius Balta
kis neseniai lankėsi Argenti
noje. Kaip sekėsi jo kelionė?

— Jo apsilankymas Rosario 
mieste buvo labai sėkmingas. 
Jisai susitiko ne tik su lietu
viais, bet ir su argentiniečiais, 
buvo rodomas televizijoje, 
apie jį rašė spauda, kalbėjo 
radijas. “Radio nacional” sto
tyje turėjome pokalbį su sve
čiu — man teko būti vertėju. 
Buvo surengta ir spaudos kon
ferencija, kurioje svečias taip 
pat kalbėjo per vertėją. Turi
me “Radio nacional” stotyje 
nemokamą lietuvių radijo pus
valandį kartą per mėnesį. Man 
tenka vadovauti to pusvalan
džio programai lietuvių ir is
panų kalbomis.

— Kaip laikosi kitos lietu
vių kolonijos bei parapijos 
Argentinoje?

— Stipriausiai laikosi, ži
noma, lietuvių kolonija Bue
nos Aires mieste, kurio prie
miestyje Avellanedoje marijo
nai yra įsteigę lietuvišką pa
rapiją, vienuolyną, spaustuvę, 
mokyklą. Iš organizacijų minė
tinos ALOST (Argentinos lietu
vių organizacijų ir spaudos ta
ryba), Lietuvių Centras ir Su
sivienijimas lietuvių Argen
tinoje, Argentinos Lietuvių 
Bendruomenė.

— Dar neminėjote Berisso. 
Rodos ir ten yra nemažai lie
tuvių?

— Berisso mieste yra apie 
2000 lietuvių, bet ten atskiros 
parapijos nėra. Juos aptarnau
ja marijonai iš Avellanedos. 
Kai 1939 m. marijonai planavo 
lietuvių parapijas Argentino
je, nutarė steigti jas tik dvie
jose vietovėse — Avellanedoje 
ir Rosaryje,, nes Berissą gali
ma buvo lengvai pasiekti iš 
įsteigtų parapijų. Berisse vei
kia dvi pagrindinės draugijos 
— Mindaugo ir “Nemuno”. 
Anksčiau jos pešdavosi dėl 
ideologinių skirtumų, nes pir
moji draugija buvo katalikiš
ka, antroji — kairėn linkusi, 
liberalinė. Dabar jos gana gra
žiai sugyvena, rengia bendrus 
Vasario 16 minėjimus ir pan.

— Kaip ilgai atostogausite?
— Šešias savaites. Po to vėl 

grįšiu Argentinon.
— Linkime Jums geriausios 

sėkmės. Jei kas domėtųsi sa
vaitraščiu “Tėviškės žiburiai”, 
atsiųskite mums jų adresus. 
Tokiais atvejais atsiranda ge
radarių, kurie apmoka prenu 
meratas.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu



GRETA BALTADUONIENĖ demonstruoja ornamentinių šiaudinukų gamybų “Vilniaus” paviljone Toronte tau
tybių savaitės — “Karavano” metu Prisikėlimo salėse Nuotr. St. Dabkaus

Ką versti anglų kalbon?
Jurgio Gliaudos “The Agony” angliškasis vertimas, 

atliktas Jono Zdanio
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□ KULTMEJE VEIKLOJE

Gintaras nėra tik Baltijos lobis
VALERIJONAS JAKAS

O, paklausykit vakarais, 
Kai marių bangos nerimauja 
Ir krauta barsto gintarais 
Gelmės nematomoji sauja ...

Maironis

Nors gintaras randamas ir 
kitose šalyse, tačiau nė vieno
je ju nėra taip giliai įaugęs į 
tautos buitį, tautosaką, lite
ratūrą ir meną, kaip Lietuvoje. 
Kad lietuvių meilė gintarui di
delė, vaizdžiai byloja įvairio
se vietovėse randamos archeo
loginės įkapės — gintariniai 
moterų ir vyrų, taip pat žirgų 
bei ginklų papuošalai. Senovė
je ir mūsų dienomis gintaras 
lietuviui yra ne tik tradicinis 
papuošalas, bet ir dalelė kraš
to kultūros, istorijos.

Ir dabartinėje Lietuvoje ski
riama nemažai dėmesio ginta
rui: yra išleista knygų, nuo 
1963 m. veikia Palangos ginta
ro muziejus, plečiama meninė 
gintaro pramonė. Pagal Vlado 
Katino knygos “Baltijos gin
taras” duomenis, Baltijos jū
ra Lietuvoje išplauna tik 600- 
800 kg gintaro į metus, neįskai
tant mėgėjų surinkto gintaro. 
Dabar Lietuvai reikia impor
tuoti gintaro žaliavą iš Kali
ningrado srities.

Pasaulyje pasižvalgius pa
aiškėja, kad gintaras nėra vien 
tik Baltijos jūros išplaunamas 
ar M. Lietuvos Sambos kasyklo
se iškasamas. Pagal geologę 
B. Saldukienę, gintaras nėra 
tik lietuviškas brangakmenis 
(“Tėviškės žiburiai” 1982 m. 
43 nr.), Randama gintaro ir 
kituose pasaulio kraštuose, 
ypač Karibų jūros Dominikos 
respublikoje.

Vokietijoje
Europiečiams yra žinoma, 

kad prieš II D. karą didžiuliai 
gintaro kiekiai buvo iškasa
mi Vokietijoje apie Karaliau
čių. Taip pat vokiškos gintaro 
dirbtuvės pasižymėjo savo ga
bių amatininkų aukso ir sidab
ro gintaro aptaisais. 1944 m. 
vokiečiai, besitraukdami iš 
Rytprūsių, išvežė kiek gintaro 
žaliavos į Hamburgo ir Tiubin
geno gintaro papuošalų dirb
tuves, bet karo metu gintaro 
kasyklos buvo apnaikintos ir 
atsidūrė sovietų rankose. Po
kariniais metais Vokietijoje 
gintaro žaliavos pritrūkus rei
kėjo jos pirkti iš sovietų. 
Pastarieji nenoriai parduo
davo ir reikalavo gana aukštų 
kainų. O Vokietijoje kai kur 
yra tradicija 10 m. vedybinės 
sukakties proga dovanoti gin
taro papuošalus. Taip pat auk
so kainai kylant, gintaro pa
puošalai pasidarė daugiau pri
einami jaunajai kartai.

Vokietijoje buvo gauti gin
taro žaliavos pavyzdžiai po 
40-200 dol. už svarą iš Domini
kos respublikos. Vokiečiai tais 
pavyzdžiais susidomėjo. Po 
laboratorinių tyrimų buvo pri
eita išvada, kad Dominikos gin
tarui trūksta sukcininės rūgš
ties ir yra trapesnis už Balti
jos gintarą. Vokiečiai pradėjo 
abejoti ar tai yra tikras gin
taras. Kiek vėliau Bonnos gin
taro institutas darė tyrimus 
ir rado, kad Dominikos ginta
ras yra tikras, bet yra susifor
mavęs iš senovės ankštinio gin- 
tarmedžio ir priklauso retini- 
to grupei. Tai paskatino pirkti 
Dominikos gintaro žaliavą.

Vokietijoje gintaro parduo
tuvės yra užverstos gintaro 
papuošalais. Iš paviršiaus ne
įmanoma tų papuošalų atskirti 
nuo Baltijos gintaro papuoša

lų. Vokietijoje gintaras tam
pa lyg vokišku auksu.

Dominikoje
Dominikos respublikoje 

per 40 m. eksplotuojant ginta
rą jau spėta paruošti ir vieti
nių specialistų gintaro papuo
šalų gamybai, nes apie 40% iš
kasto gintaro yra skiriama vie
tinei rinkai ir Karibų jūros tu
ristų centrams Puertoriko, Vir
gin saloms ir kt. Žinoma, Do
minikos kai kurie papuošalai 
skiriasi nuo lietuviškų ar vo
kiškų dirbinių, nes papuošalai 
yra kuriami indėniško meno 
stiliumi. Bet dėl Dominikos 
pigesnės žaliavos ir darbo pa
puošalai net aukso ir sidabro 
aptaisuose yra daug pigesni 
nei Vokietijoje.

Apsilankius Dominikos res
publikos sostinėje Santo Do
mingo gintaro papuošalų dirb
tuvėse, galima stebėti, kaip 
amatininkai nuo tik iškasto 
gintaro gabalo nuskuta plutą, 
vėliau apšlifuoja medžiaga 
padengtu ratu. Jau apšlifuo
ti gintaro gabalai surūšiuo
jami, sugrupuojami į kelias
dešimt grupių. Atsižvelgiama 
į priemaišų kiekį — įstrigu
sias gėlytes, lapelius, šake
les, vabzdžius. Tokios įklam- 
pos kelia gintaro vertę. Taip 
pat yra gintaro rūšių, kurios 
tinkamos cheminiam perdir
bimui, kai be didesnės ver
tės mažesni gabaliukai pakai
tinami iki 160°F ir sulipdomi į 
didesnius gabalus.

Dar gintaras rūšiuojamas 
pagal spalvos vaiskumą. Var
tojamas vadinamas ir skaid- 
rinimas, pavirinus gintarą 
aliejuje, paslepiant burbu- 
lėlius. Amatininkams nesunku 
dirbti su gintaro žaliava, 
nes gintaras nesunkiai skal
domas į norimus pavidalus.

Plastikinis gintaras
Šiais moderniais laikais, 

kai plastikos gamybos techni
ka yra tiek ištobulinta, atsi
randa ir gintaro padirbėjų, ku
rie paleidžia į rinką plastiki
nio gintaro. Pastarasis savo 
išvaizda nesiskiria nuo tikro 
gintaro. Senovinis būdas tik
rinti gintarą trinant į vilno
nę medžiagą, jau yra nepatiki
mas patikrinimas, nes ir plas
tika elektrinasi. Ekspertai 
tvirtina, kad geriausia atskir
ti tikrą gintarą nuo plastiki

VYTA UTAS KASTYTIS

Išleidot, motinos
Namie artojus dirvą aria, 
Namie javus pasėjo, 
Tik mus iš tėviškės išvarė 
Pakelt sunkiausią odisėją.

Kur pailsėt, kur prisiglaust neklausė 
Nei kur pasistatyt padangtę.
Išleidot, motinos, pačius jauniausius, 
Kai viesulai medžius prie kelio lankstė.
Išsinešėm kiekvienas kryžių - šaką klevo 
Takams, kur alkanu šunim prabėgam, pažymėti. 
Jaunoj krūtinėj žaliaspalvė rūta sužaliavo - 
Vargų, kančios ir nuoskaudų erškėtis.

Ir šaukėm vienbalsiai, kai mums diena prailgo:
— Sugrįžkite namai, nameliai grįžkit!
Ištrėmime namų mes pasiilgom — 
Pražysim sodo obelim, pabalsim vyšniom.
Mūs šauksmą vėjai išnešiojo. 
Nuščiuvo aidas akmenų kalnynuos.
Geriau namie gulėti akmeniu po vargo kojom
Negu svetur padangėmis plevent namų nežinant. . i

Orlandetas, Norvegija, 
1945 m. birželio 1 d.

nio, laikant prieš ultraviole
tinę šviesą. Tikras gintaras 
prieš ultravioletinę šviesą 
žėruoja įvairiomis spalvomis, 
plastika visiškai nešviečia. 
Patikimiausius patikrinimus 
gali padaryti specialios la
boratorijos.

Įvairios spalvos
Vaikščiodamas po Santo 

Domingo gintaro parduotuves 
ar Puerta Plata specialią gin
taro turgavietę, gali gėrėtis 
įvairių spalvų karoliais, ka
bančiomis širdimis, žiedais, 
apyrankėmis, segtukais, sagė
mis, auskarais, rožiniais, kry
želiais, pypkėmis, kandikliais, 
antkrūtininiais papuošalais ir 
kt. Daugiausia gintaro dirbi
nių iš geltono ir rudo gintaro, 
kuris yra pigiausias. Daug 
brangesni papuošalai iš rau
donai rudo gintaro. Stebina 
gintaro papuošalai iš mėlyno 
gintaro. Tvirtinama, kad mė
lynas gintaras turi mineralų 
priemaišų.

Brangiausi yra balto ir ža
lio gintaro dirbiniai. Jie lai
komi kaip brangenybėmis, nes 
yra reti ir nedažnai iškasami. 
O daugiausia kainą pakelia 
augalinės liekanos, įstrigu
sios skruzdės ar kiti vabzdžiai, 
gėlytės.

Parduotuvėse Santo Domin
go mieste, kaip “Joyas Criol- 
las” turi mažus gintaro muzie
jus. Šiame muziejuje yra ne
mažai meniškų gintaro statu
lėlių, vertingų rodinių. Kita
me miniatiūriniame muziejuje 
rodomas 8 kg. dydžio gintaro 
gabalas, iškastas 1979 m. Tvir
tinama, kad tai yra didžiau
sias gintaro gabalas pasaulyje.

Nežinia ar tai istorinis fak
tas ar tik mitas, nes istorikai 
dar nesutaria kur yra palaido
tas Kolumbas, bet turistams 
vis aiškinama, kad Kristupas 
Kolumbas savo pirmoje kelio
nėje į Naująjį Pasaulį perplau
kęs Atlantą ir įleidęs inkarą 
prie salos, dabar vadinamos 
Dominikos republika. Ten jis 
apdovanojęs jauną indėnų va
dą laimės simboliu — gintaro 
karoliais. Kai kurie istorikai 
tvirtina, kad Kristupas Kolum
bas antroje kelionėje 1496 m. 
jau tyrinėjo gintaro kasyklas 
Dominikos respublikoje, kuri 
dabar yra viena produktyviau
sių gintaro gamintojų visoje 
Vakarų hemisferoje.

ANTANAS ŠILEIKA

Šio straipsnio autorius yra jau
nosios kartos tautietis, baigęs 
mokslus Kanadoje, šiuo metu dir
bantis kanadiečių vidurinėje mo
kykloje, vienas iš literatūrinio 
kanadiečių žurnalo redaktorių ir 
dienraščio “The Globe a. Mail” 
literatūrinio skyriaus bendradar- 
bių-recenzentų. RED.

Perskaičius šią knygą ang
lų kalba, kyla klausimas, ko
kios knygos turėtų būti verčia
mos iš lietuvių kalbos į anglų 
kalbą. Aišku, mes svetimtau
čiams norime duoti tiktai ge
riausius veikalus. Dėl to pir
moje eilėje turėtų būti verčia
mi geriausi lietuvių literatū
riniai, istoriniai, politiniai 
veikalai.

J. Gliaudos knygos “The Ago
ny” negalima įrikiuoti nė vie
non minėtų kategorijų. Ji pava
dinta “a literary approach to 
history”. Tai nėra akademiškai 
istorinis veikalas, nes nenu
rodo šaltinių, neturi nei indek
so, nei bibliografijos. Tad ji 
turėtų būti kokios nors rūšies 
literatūra. Nesant tikslesnio 
termino, vadinkime ją roma
nu. Ji primena Michenerio 
“Poland”. Ten autorius parašo 
istorinius įvykius, bet istori
nių asmenų mintis perleidžia 
per savo vaizduotės prizmę.

J. Gliaudos romanas “The 
Agony” pasakoja apie paskuti
nes nepriklausomos Lietuvos 
dienas prieš pat pirmąją so
vietų okupaciją. Jisai įsismel
kia į Smetonos, Urbšio, Merkio 
ir kitų vyriausybės narių min
tis. Tų pareigūnų mintys, iš
reikštos romano autoriaus žo
džiais, yra įdomios tiems, ku
rie jau žino Lietuvos istoriją, 
t. y. lietuviams, bet tiems, ku
rie jos nežino, visas tas pasa
kojimas atrodo miglotas, pil
nas neaiškumų. Nė vienas vaiz
duojamų asmenų, pradedant 
prezidentu ir baigiant opozi
cija, netgi sovietiniais valdo
vais, nėra patrauklūs nei gud
rūs. Dėl to skaitytojas negali 
suprasti vaizduojamos būklės 
ir nesidomi charakteriais.

Vienintelis knygos herojus 
yra Simutis, gyvenantis JAV- 
se: jis geriau supranta situa
ciją, negu lietuviai savame 
krašte. Tokio viską matančio 
genijaus iškėlimas pačiame 
knygos gale yra visai neįtiki
mas.

įsiusta paminėti
Pranas Čepėnas, NAUJŲJŲ LAI

KŲ LIETUVOS ISTORIJA, II to 
mas. Spaudai parengti padėjo 
Albina Sirutytė-Čepėnienė, at
spaude M. Morkūno spaustuvė Či
kagoje. Išleido Dr. Kazio Griniaus 
fondas 1986 m., 840 psl.

TAUTOS GYVYBĖ, politinis, 
literatūrinis, tautinio sąminingu- 
mo žurnalas, 1986 m. 2 (11) nr. Re
daktorė — Birutė Kemežaitė (7124 
So. Mozart St., Chicago, IL 60629, 
USA). Metinė prenumerata-$12.00. 
Išeina 4 numeriai per metus.

Į LAISVŲ, rezistencinės minties 
ir politikos žurnalas, 96(133) nr. 
Redaktorius — J. Baužys (7225, W. 
Higgins Ave., Chicago, IL 60656, 
USA), administratorius — J. Pra- 
kapas (14 Thelma Dr., Bakersfield, 
CA 93305, USA). Metinė prenume
rata — JAV, Europoje ir P. Ame
rikoje— $7 JAV.

Jonas Vizbaras-Sūduvas, KUR 
BĖGA ŠEŠUPĖ. Romanas. Sūduva 
ir Marijampolės gimnazija prieš
aušryje. Išleido Lietuvių istori
jos draugija. Aplanko piešinys ir 
vinjetė — Vytauto Dilbos. Kalbą 
peržiūrėjo Apolinaras P. Bagdo
nas. Čikaga, 1986 m., 245 psl. Kaina 
-10 dol.

Los Angeles lietuvių dramos sambūrio aktoriai, vaidinę V. MYKOLAI
ČIO-PUTINO “Valdovą”. Sėdi iš kairės: SIGUTĖ MIKUTAITYTĖ — Dan
guolė, valdovo Krušnos duktė; VINCAS DOVYDAITIS — valdovas Krušna; 
stovi: SIGITAS RAULINAITIS — Skaidra, nužudyto valdovo sūnus; AR
VYDAS RAULINAITIS — Gytis, Krušnos sūnus; TADAS DABŠYS — Dai
nius. Šis dramos sambūris rengiasi dalyvauti teatrų festivalyje Čikagoje

Knygoje vartojama kalba 
atstums kiekvieną, kuris ne
mano, kad sovietai yra gyvu
liai, velniai arba ir vienas, 
ir kitas. Net ir tie, kurie su 
tuo sutiks, bus nustebinti per
temptos retorikos. Štai tokio 
sakinio pavyzdys: “The situa
tion in Korea, Vietnam, Afgha
nistan, Africa, Central Ame
rica, and the Middle East, for 
example, have all been shaped 
by the same Soviet power that 
brutalized the Baltic States, 
a force which creates instabi
lity and repression in the 
name of national liberation 
and which spills blood in the 
name of improved life”. Rau
donieji sargai, kurie valdė Ki
niją per kultūrinę revoliuci
ją, vartojo panašią retoriką.

Šios knygos vertimo kalba 
yra pilna gramatikos klaidų 
ir literalizmų, kurie keistai 
skamba anglų kalboje. Pvz. 
sakoma apie veikėją: “feels 
ambivalently”. “Feel” yra “co
pula verb” arba “linking verb”. 
Tokie veiksmažodžiai reika
lauja būdvardžio, o ne prie- 
veiksnio. “Smell bad” ir “smell 
badly” turi visai skirtingas 
prasmes. Žodžiai “that’s why” 
yra labai dažnai vartojami tre
čio asmens pasakojime (third 
person narrative), nors ši for
ma gali būti vartojama tiktai 
dialoge.

“Balls of tobacco smoke 
hang in the air”. Šis posakis 
keistai skamba anglų kalboje. 
Čia geriau tinka žodis “puff’. 
Anoji forma primena užsienie
tį, kalbantį angliškai su ak
centu.

Skaitant šią knygą, vietomis 
sunku pasakyti, ar ji yra lite
ratūriškai silpna, ar nepakan
kamai gerai išversta.

Pagaliau paskutinė vinis 
karste — knygos įrišimas. Jei
gu svetimtautis ir baigs ją 
skaityti, tai turės vargo su 
iškrintančiais lapais dėl blo
go įrišimo.

Aplamai, šį romaną “The 
Agony” galima palyginti su 
šeimos nuotraukų albumu. Ja
me sudėti atvaizdai žinomų 
žmonių, kuriuos mylime arba 
kurių nemėgstame, bet jie visi 
yra mūsų giminės. Šeimai yra 
įdomu kartas nuo karto tokį 
albumą pavartyti bei prisimin
ti praeitį, bet svetimam žmo
gui jis yra nuobodus.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 
1981 METŲ SUVAŽIAVIMO DAR
BAI. Spaudai paruošė Ina Čepė- 
naitė-Užgirienė, kalbą peržiūrė
jo Stasė Vaškelienė, technine pu
se rūpinosi Tomas Remeikis. Čika
ga, 1985 m., 391 psl.

ATGIMUSI DAINA. Ispanų poezi
jos antologija. Sudarė ir išvertė 
Povilas Gaučys, redagavo Stasys 
Goštautas ir Tomas Venclova. Iš
leido “Rūta”. Chicago 1986 m., 
312 psl.

EVANGELIJOS ŠVIESA, trimė- 
nesinis krikščioniškos minties lei
dinys. Ats. red. — K. Burbulys, re
daktorius — P. Enskaitis, ekspedi
torius — J. Danevičius (601 - 2929 
Aquitaine Ave., Mississauga, Ont. 
L5N 207, Canada).

TRUPINĖLIAI, Otavos šešta
dieninės mokyklos leidinys, 1985— 
1986 m. Redakcija ir administra
cija — mokyt. Alė Paškevičienė 
(659 Alesther St., Ottawa, Ont. K1K 
1H8). Leidinyje daug mokyklinės 
medžiagos — rašinių, eilėraščių, 
vaidinimų, iliustracijų, nuotrau
kų. Šis leidinys skirtas paminėti 
šeštadieninės mokyklos 35-rių 
metų sukakčiai.

Algimanto Mackaus knygų fon
das Čikagoje šiemet išleis prof, 
dr. Violetos Kelertienės redaguo
tą studiją apie Mariaus Katiliš
kio kūrybą “Žmogus su atmintim” 
ir prof. dr. Vytauto Kavolio lite
ratūrinę studiją “Sąmoningumo 
trajektorijos”. Fondas, vadovau
jamas Gintauto Vėžio, jau yra iš
leidęs sol. Aldonos Stempužie- 
nės plokštelę ir 54 knygas, kurių 
net trylika susilaukė įvairiu pre
mijų.

Vincas Natkevičius, buvęs Va
sario 16 gimnazijos direktorius, 
literatūros kritikas, daugiausia 
bendradarbiaująs "Aidų" žurnale, 
šiuo metu rašo monografiją apie 
a. a. dr. Joną Grinių bei jo kūry
bą. Europos lietuviškųjų studijų 
savaitei jis yra paruošęs paskai
tą apie II D. kare žuvusio poeto 
Vytauto Mačernio kūrybą. Be to, 
V. Natkevičius dėsto lietuvių kal
bą Frankfurto universitete, V. 
Vokietijoje.

Bostonietė Elena Vasyliūnienė 
nuo 1979 m. savo tapybos darbų 
parodą kasmet surengia viešojo
je Cambridge miesto biblioteko
je, kuri pati pasirūpina paveikslų 
iškabinimu, parodos reklama. 
Rengėjams talkina studentai, ku
rių visuomet gausu bibliotekos 
skaitykloje. Šiemetinė E. Vasy- 
liūnienės paroda įvyko gegužės 
5-17 d.d. Parodai ji buvo sukūrusi 
septyniolika įvairaus dydžio pa
veikslų. Su paroda kasdien susi
pažindavo apie 200 bibliotekas 
lankytojų.

Rašytoją Jurgį Gliaudą am
žiaus aštuoniasdešimtmečio ir kū
rybinio darbo keturiasdešimtme
čio proga Los Angeles ir apylin
kių lietuviai pagerbs Šv. Kazimie
ro parapijos salėje liepos 13, sek
madienį, 12.15 v.p.p. Pagerbtuves 
organizuoja vietinė Juozo Dau
manto šaulių kuopa. Sukaktuvi
ninkas gimė 1906 m. liepos 4 d. Si
biro Tobolske. Lietuvon su tėvais 
atvyko po I D. karo. Kaune 1926 
m. baigė “Aušros” gimnaziją,.1938 
m. — Vytauto D. universiteto tei
sių fakultetą. Tarnavo pašto val
dyboje, nuo 1942 m. vertėsi advo
katūra. Vokietijon pasitraukė 
1944 m. vasarą, 1945-47 m. ,gyve
no Šveicarijoje, iš jos atvyko į 
JA Valstybes. Pradžioje aktyviai 
reiškėsi Detroito lietuvių koloni
joje, bet greit persikėlė į Los An
geles. Kūrybinį darbą pradėjo ei
lėraščiais, proziniais vaizdeliais, 
straipsniais spaudoje. Debiutinį 
eilėraščių rinkinį “Avė, America!” 
išleido 1950 m. Plataus pripažini
mo betgi susilaukė kaip nepapras
tai darbštus romanistas, dauge
lio premijų laureatas. Vien tik 
konkursines “Draugo” premijas 
laimėjo J. Gliaudos romanai: “Na
mai ant smėlio” (1951), “Orą pro 
nobis” (1952), “Šikšnosparnių sos
tas” (1960), “Delfino ženkle” 
(1966), “Liepsnos ir apmaudo ąso
čiai” (1969). Anglų kalba buvo 
išleisti jo romanai — “House upon 
the Sand” (“Namai ant smėlio”), 
“The Sonata of Icarus” (“Ikaro 
sonata”).

Čikagos lietuvių opera G. Ros- 
sinio “Viliaus Telio” spektakliais 
birželio 14-15 d.d. paminėjo ne 
tik savo veiklos trisdešimtmetį, 
bet ir pirmųjų sibirinių trėmimų 
45 metų sukaktį. Dėl jos ir buvo 
pasirinkta ši opera, vaizduojanti 
šveicarų išsilaisvinimą iš Austri
jos vergijos. Libretą išvertė Sta
sys Santvaras. Dirigentu buvo pa
kviestas Arūnas Kaminskas, re
žisieriumi — Peter Amster, cho
reografe — Violeta Karosaitė, 
chormeisteriais — Audronė Gai- 
žiūnienė ir Alfonsas Gečas. Pasta
riesiems teko bene daugiausia 
darbo, nes “Viliaus Telio” ope
roje didelis vaidmuo tenka cho
rams. Operon įsijungė nemažas 
būrys lietuvių solistų — Gina Čap- 
kauskienė, Aldona Stempužienė, 
Audronė Gaižiūnienė, Vytautas 
Paulionis, Juozas Vaznelis, Ju
lius Savrimas, Bronius Kazėnas 
ir Vaclovas Momkus. Trys vaidme
nys buvo atiduoti amerikiečiams: 
Telio — baritonui R. Zielinskiui, 
Žvejo — E. Ozakiui, Arnoldo — 
tenorui D. Rowaderiui. Trijų ame
rikiečių įjungimas liudija, kad 
Čikagos lietuvių operai jau nepa
kanka savų solistų. Ateityje jų 
trūks dar daugiau, kai iš operos 
turės pasitraukti vyresnieji vete
ranai. Apranga ir scenovaizdžiai 
buvo gauti iš Milano. Sekančiais 
metais turbūt nebus susilaukta 
naujos operos spaktaklių, nes Či
kagos lietuvių operos choras yra 
pakviestas giedoti Lietuvos krikš
čionybės 600 metų sukakties iškil
mėse Šv. Petro bazilikoje Romoje 
ir Šv. Vardo katedroje Čikagoje.

Kauno M. K. Čiurlionio muzie
jus surengė dvigubinio audimo 
lenkiškų kilimų parodą. Rodiniai 
buvo gauti iš Baltstogės srities 
muziejaus fondų. Parodoje kau
niečiams buvo rodomi tradiciniai 
XIX š. kilimai, dabartiniai liau
dies meistrų darbai ir trys XVIII 
š. kopijos iš Elko apylinkių. Pa
rodos lankytojai susipažino su 
lenkiškojo dvigubinio audimo isto
rija, raida ir kitimais. Šis audimo 
būdas tebėra paplitęs šiaurinėje 
ir rytinėje Lenkijoje, ypač Janu- 
ve, Branske, Vengruve bei Vyš- 
kuve.

Kultūros židinio pajūryje susi
laukė Šilutės rajono Kintų J. Čiu- 
lados žuvininkystės ūkis. Specia
listai iš Klaipėdos Kintuose atnau
jino XVIII š. architektūros pasta
tą, kuriame dabar duris atvėrė pa
rodų ir koncertų salė. Pirmąjį kon
certą toj salėj surengė prof. S. Son
deckio vadovaujamas kamerinis 
Vilniaus konservatorijos studen
tų orkestras, Vilniaus operos so
listai — sopranas G. Apanavičiū- 
tė ir bosas V. Daunoras. Koncer
tai! taipgi įsijungė liaudies inst
rumentų ansamblis “Sutartinė” su 
savo vadovu P. Tamošaičiu. Tas 
atnaujintas pastatas turbūt yra 
1705 m. statyta bokšto neturėjusi 
gana didelė mūrinė evangelikų 
šventovė Kintuose, dabar pavers
ta koncertų ir parodų sale.

Žemaitijos muzikantų XI-ji “Že
maitiško smuikelio” šventė buvo 
surengta Akmenės pušyne. Gau
sūs žiūrovai stebėjo Šilalės, Tel
šių, Akmenės, Joniškio rajonų 
kaimiškų kapelų pasirodymus. 
Kompoz. J. Gaižausko vadovauja
ma vertintojų komisija absoliu
čiai geriausia pripažino Z. Le
vicko vadovaujamą kaimišką rajo
ninių Šilalės kultūros namų ka
pelą. Rajonų centrų grupėje nu
galėtojais taip pat tapo šilališkiai, 
kaimo grupėje — Akmenės staty
binių medžiagų kombinato kultū
ros namų kaęela, vadovaujama V. 
Kontenio. Žemaičių muzikantų 
šventėn taipgi įsijungė svečiai iš 
Latvijos Jelgavos rajono, Vilniaus 
operos solistai — D. Juodikaitytė, 
P. Zaremba, G. Pamakštys, ku
riems akompanavo J. Gaižausko 
vadovaujama kaimo kapela. Šven
tė baigta nuotaikinga gegužine.

Vilniaus konservatorijos fakul
tetai Klaipėdoje turi mokomąjį 
savo teatrą, kuriame pirmuosius 
bandymus atlieka fakultetų stu
dentai. Klaipėdos dramos teatro 
rež. Povilas Gaidys ir vyr. dėsty
toja Elena Savukynaitė su lietuvių 
kalbos, literatūros ir režisūros 
ketvirto kurso studentais paruo
šė V. Zlotnikovo pjesę “Koman
da”. Jos veiksmas yra susietas su 
merginų rankinio komandos treni
ruotėmis sporto salėje. Pradinis 
jaunatviškas šurmulys ir pokštai 
pamažu tampa rimtomis gyvenimo 
problemomis. Žiūrovui tenka 
spręsti klausimą: kas svarbiau — 
uždara laimė šeimos rate ar pasiau
kojimas kolektyvui, jo gerovei? 
“Komandos” pjesė buvo suvaidin
ta jauniesiems žiūrovams Klaipė
doje, moksleiviams ir studentams 
kituose Lietuvos miestuose. Sa
viveiklinio teatro režisūros spe
cialybės trečio kurso studentai 
žiūrovus kviečia į draminę Justino 
Marcinkevičiaus apysaką “Dau
kantas”.

Dvidešimtmečio sukakčiai skir
tą koncertą Vilniaus filharmonijos 
salėje surengė Lietuvos argropra- 
moninio komiteto mišrus choras 
“Dobilas”, vadovaujamas Graži
nos Vaišnoraitės. Šiame laiko
tarpyje “Dobilas” yra surengęs 
apie 200 koncertų, kelis kartus 
lankęsis užsienyje. Sukakčiai skir
tame koncerte skambėjo R. Ži- 
gaičio daina “Tikėk, Tėvyne”, su
kurta J. Nekrošiaus žodžiais, Č. 
Sasnausko išplėtota lietuvių liau
dies daina “Lėk, sakalėli” ir jo po
puliarioji daina “Užmigo žemė”, 
kurios teksto autorius yra Mairo
nis. Pirmoji dalis užbaigta G. Per- 
golesio kūriniu “Magnificat”, į ku
rio atlikimą įsijungė ir S. Sondec
kio vadovaujamas Lietuvos kame
rinis orkestras. Ne tokia tradicinė 
buvo antroji koncerto dalis, sudary
ta iš retai dainuojamų kūrinių- M. 
Wilsono “Orkestro parado”, trijų 
chorų iš V. Herberto operetės 
“Laimės būrėja”. Jon taipgi buvo 
įjungta A. Raudonikio daina miš
riam chorui “O žuvėdros vis skren
da” (J. Lapašinsko žodžiai), V. 
Jumanso daina “Arbata dviem” 
(E. Drėgvos lietuviškas tekstas) 
ir ispanų liaudies daina “Gvazdi
kai”. į kai kurias dainas įsijungė 
choro solistai — E. Pimpė, O. Bart- 
kaitienė, O. Benediktavičius, O. 
Galvanauskienė, K. Klinga ir R. 
Žemaitienė. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 30 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

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

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

7 % 
7’/4% 
73/4% 
73/4% 
73/4% 
81/2% 
71/4% 
7 % 
6'/2% 
6 %

= asmenines nuo ............................ 11 %
“ mortgičius nuo.............. 93/4%-12 %

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

IRENA POŠKUTĖ demonstruoja kiaušiniu marginimą "Vilniaus” pavil
jone Toronte tautybių savaitės metu Nuotr. St. Dabkaus

Skautų veikla
• Akademikių kandidačių su

eiga — liepos 17 d., 7 v.v., pas Dalią 
Barzdžiūtę.

• Rugpjūčio 15-17 d.d. Daina
voje įvyks Akademikų skautų sąjū
džio šeimų savaitgalis — studijų 
dienos. Kviečiami dalyvauti ASS 
nariai ir jų šeimos, būsimi ASS 
nariai ir skautų-čių vadovai. Smul
kesnių žinių teirautis pas Dalią 
Barzdžiūtę tel. 661-0342.

• Liepos 12-19 d.d. įvyks White 
Lake (Mičigane) antroji jūrų skau
tų-čių buriavimo ir vadovavimo 
stovykla. Registruotis iš anksto 
pas jūrų skautų-čių vadovus-ves.

• Stovykla Romuvoje — liepos 
26 d. — rugpjūčio 4 d. Registraci
jos lapus su $30 registraciniu mo
kesčiu siųsti: vyr. sk. Gailei Šalt- 
miraitei (8 Kennedy Ave., Toron
to, Ont. M6S 2X5. Tel. 762-0667). 
Kaina vienam — $110, dviem — 
$190, trim —$270.

• Darbo iškyla Romuvoje įvy
ko birželio 28-29 d.d., dalyvau
jant A. Dailydei, K. ir G. Batūroms. 
Buvo nudažytos virtuvės ir išvie
čių grindys. J.D.B.

MOKA:
7 % už 90 dienų term, indėl. 
7’/4% už 6 mėn. term. Indėlius 
71/a% už 1 m. term, indėlius 
7’/z% už 2 m. term, indėlius 
7’/2% už 3 m. term, indėlius 
8’/2% už pensijų planą 
7’/4% už specialią taup. s-tą
7 % už taupymo s-tas 
6-7’/a% kasd. palūkanų sąskaita 
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo.... 11 %
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 10 %
2 metų ......................1O’/4%
3 metų .................... 10’/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 93/4%
(variable rate)

AKTYVAI virš 55

Kanados įvykiai C0SJ SPORTAS

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos 
iki $15,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gau
nama piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). 
Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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.

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

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

48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E1G7

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
valdžiusių konservatorių kri
timą. Pastarųjų vadas L. Gros- 
smanas gyveno viltimi, kad li
beralų populiarumų sumažins 
gydytojų streikas, valdžios pri
imtas įstatymas, neleidžiantis 
gydytojams iš paciento reika
lauti daugiau nei moka provin
cinė OHIP drauda. Konserva
toriai trukdė įstatymo priėmi
mą, L. Grossmanas nevengė su
sitikimų su gydytojų vadais, 
vis skatino premjerą D. Peter
soną streiką baigti naujomis 
derybomis.

38 balsų santykiu. Vėliau jis 
pats prisipažino, kad jo laukia 
nelengvas vienybės atstaty
mas. B. Rae pažadėta parama 
liberalams partiją pasuko de
šinėn pusėn, nors tokiam po
sūkiui nepritaria kairieji so
cialistai. Jiems ypač nepatin
ka finansinė valdžios parama 
katalikiškoms mokykloms, už 
kurią balsavo visų trijų Onta
rio partijų vadai. Manoma, 
kad dabartinis socialistų bend
ravimas su liberalais pamažu 
artėja prie pabaigos, nes prem
jeras D. Petersonas anksčiau

LAUKO TENISO PIRMENYBĖS
1986 m. Š. Amerikos baltiečių 

individualinės lauko teniso pir
menybės įvyks 1986 m. rugpjūčio 
9-10 d.d., Oakland University, 
Rochester, Mich. (Detroito prie
miestis). Pradžia — 9 v.r. Dalyvių 
registracija — nuo 8 v.r.

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių, latvių ir estų žaidėjams.

1986 m. Š. Amerikos lietuvių in
dividualinės lauko teniso pirme
nybės įvyks 1986 m. rugpjūčio 30- 
31 d.d. Northfield Racquet Club, 
155 Northfield Dr., Waterloo, Ont. 
Tel. (519) 884-7020. Pradžia — 9 v.r. 
Registracija — 8 v.r.

Lietuvių pirmenybių programa

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

Taupyk ir skolinkis pirm utiniame ir didžiausiame

TORONTO LIETUVIŲ T) A T) A MA
KREDITO KOOPERA TVVE ržlJXž±lVlž±

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS
--------------------------------- o---------------------------------

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

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

, Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybe visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario * 

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

PASIR1\KIIJ 
SAJJ INAATĄ - 
su

patyrusiu atstovu 
sfc sąžiningu patarnavimu

asmeniniu patarimu ANTANAS genys

professionals inc. Realtor
239-3991
res: 231-2839

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

“Bache Securities” registruotas atstovas

VILIUS SERGAUTIS, bsc,
mielai jums patarnaus Tel. 860-3280
šėrų, lakštų, pelningo 18 King St. E.
investavimo reikaluose. ♦ Toronto, Ont., M5C 1E3

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,--------------------—----- -- ------------ ------ - ---------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

Tokia taktika nebuvo naudin
ga nei L. Grossmanui, nei jo 
konservatoriams. Viešosios 
nuomonės tyrimuose paaiškė
jo, kad 30% Ontario gyventojų 
apsisprendimų balsuoti už 
liberalų partiją sustiprino 
premjero D. Petersono užimta 
pozicija OHIP nustatytų kai
nų ir gydytojų opozicijos klau
simu. Panaši socialistų laiky
sena jiems užtikrino 15% įsi
pareigojusių rėmėjų. Įstatymų 
bandžiusiems sukliudyti kon
servatoriams už tas pastangas 
įsipareigojo atsilyginti tik 
19% rėmėjų. Atrodo, daug kam 
nepatiko konservatorių dvi
veidiškumas. Juk jų partija 
įvedė provincinę OHIP svei
katos draudų, o dabar staiga 
bandė nusiplauti rankas, no
rėdama laimėti gydytojų bei 
jų šalininkų balsus. Iš tikrųjų 
Ontario gydytojų streikas turė
jo būti nukreiptas prieš Kana
dos vyriausybę. Iš finansinės 
paramos provincinėms drau- 
doms ji pradėjo atskaityti to
kių sumų, kurių gydytojai pa
ima virš sveikatos draudos nu
statytų kainų. Ontario provin
cijai kasmet atskaitoma $53 
milijonai. Per pastaruosius 
dvejus metus buvo prarasta 
apie $100 milijonų. Tokio nuo
stolio jokia Ontario vyriausy
bė negali leisti. Dėl to ir buvo 
priimtas įstatymas, neleidžian
tis papildomų sųskaitų gydyto
jams, kad OHIP drauda vėl gau
tų pilnų nuošimtį paramos iš 
federacinės valdžios.

Ontario OHIP sveikatos ir li
goninių drauda šiais finansi
niais metais provincijos iždui 
kainuos $9,8 bilijono, beveik 
bilijonu dolerių daugiau negu 
pernai. Tai sudaro trečdalį 
biudžetinių išlaidų. Pernai 
OHIP drauda gydytojams už 
jų paslaugas pacientams iš
mokėjo $2 bilijonus. Iš tikrų
jų apie laisvės principų kal
bantys gydytojai tos laisvės ne
stokoja: jie patys savo kabine
tuose ir ligoninėse pacientams 
nustato gydymo procedūrų, pa
tys parašo sųskaitas. Gydytojų 
pajamas gerokai padidina daž
nas pacientų lankymasis dėl 
menkų sunegalavimų. Su to
kiais pacientais kai kurie gy
dytojai praleidžia tik keletu 
minučių, o gauna pilnų atlygi
nimų už tokį vizitų. Spėjama, 
kad tokia taktika gydytojas sa
vo atlyginimų kasmet gali pa- 
dinti 5-6%. Streikas atsklei
dė pacientų nusivylimų gydy
tojais, ypač greitosios pagal
bos skyrių beveik visiškas už-

ar vėliau paskelbs parlamen
to rinkimus atstovų daugumai 
užsitikrinti. Tada socialistams 
ir jų vadui B. Rae teks keisti 
ligšiolinę liniją.

Ontario parlamentas priėmė 
įstatymų nr. 30, oficialiai pa
tvirtinantį pilnos finansinės 
paramos įvedimų katalikų mo
kykloms iki paskutinės XIII 
klasės. Pernai ta parama mi- 
nisterių kabineto sprendimu 
buvo įvesta XI klasei. Šiemet 
ji bus įvesta XII klasei, sekan
čiais metais — XIII klasei. 
Spėjama, kad jos pilnas įvedi
mas XI-XIII klasėms provinci
jos iždui kasmet kainuos apie 
$360 milijonų. Anksčiau finan
sinė parama katalikiškoms mo
kykloms pasibaigdavo su X-ja 
klase. Nors paramos katalikų 
mokykloms iniciatoriumi buvo 
pats konservatorių premjeras 
W. Davis, tokiai idėjai dabar 
pritaria ne visi konservato
riai. Už naujųjį įstatymų atsi
sakė balsuoti N. Sterlingas, 
vienintelis konservatorius, su
laikęs savo balsų. Tačiau posė- 
din, žinodami, kad reikės bal
suoti už įstatymų, atėjo tik 13 
konservatorių. Jie ypač kriti
kavo nuostatų, kuris katalikš- 
koms mokykloms pirmųjį de
šimtmetį, samdant mokytojus, 
pirmenybę leis teikti katali
kams. Priimto įstatymo svar
bos Ontario provincijai nepa
brėžė dabartinis konservatorių 
vadas L. Grossmanas. Dauge
liui konservatorių dabar at
rodo, kad jie pralaimėjimo ir 
populiarumo kritimo susilau
kė dėl katalikiškoms mokyk
loms pažadėtos pilnos para
mos. Suabejoti tokia išvada 
betgi leidžia liberalų popu
liarumo didelis pakilimas, 
nors jų vadas D. Petersonas 
taip pat žadėjo pilnų paramų 
katalikų mokykloms. Atrodo, 
kaltė dėl konservatorių kriti
mo tenka jų sustabarėjimui, 
kurį atnešė per ilgi metai val
džioje. Partijai reikia naujų 
žmonių su naujomis idėjomis.

ta pati kaip ir baltiečių. Amžiaus 
klasifikacija abiem pirmenybėm 
— pagal žaidėjo amžių pirmąją 
varžybų dieną. Abejas pirmeny
bes vykdo ŠALFASS.

Dalyvių registracija baltiečių 
pirmenybėms atliekama iki 1986 
m. rugpjūčio 2 d., o lietuvių pirme
nybėms — iki rugpjūčio 23 d. pas 
varžybų koordinatorių dr. Algį Ba
rauską (3018 Patch Dr., Bloom
field Hills, MI 48013, USA; telefo
nas: (313) 258-6535). Dalyvavimas 
lietuvių pirmenybėse yra atviras 
visiems lietuviams žaidėjams.

1986 m. individualinės bei ko
mandinės golfo ir šachmatų ŠAL
FASS pirmenybės įvyks š. m. rug
pjūčio 30-31 d.d. Toronte, Ont.

“Lietuvis — krepšinio žvaigždė” 
(A Lithuanian Basketball Star). 
Tokia antrašte amerikiečių žur
nalas “The Atlantic” 1986 m. lie
pos mėnesio numeryje išspausdi
no Sam Toperoffo straipsnį apie 
Arvidą Sabonį, žaidžiantį Sov. Są
jungos rinktinėje. Pradžioje mini 
jį kaip lietuvį, 7’3” ūgio, 21 metų 
amžiaus, bet toliau jis jau pasida
ro “rusas”. Jo puikų žaidimą ame
rikiečiai galėsią matyti šią vasarą 
per kabelinę Turnerio televiziją. 
Mat Ispanijoje rengiamos pasau
linio masto varžybos, kuriose daly
vauti yra pakviestos 24 valstybių 
komandos. Varžybas rengia “Fe
deration Internationale de Basket
ball Amateur” (FIBA).

Pasak straipsnio autoriaus, A. 
Sabonis esąs turbūt geriausias 
pasulyje krepšinio žaidėjas, iš
skyrus keletą profesionalų ame
rikiečių. Jis esą žaidžia “rusų ly
goje”, atstovaudamas Kaunui. Per 
televiziją (iš Suomijos) jisai pa
matė amerikiečių žaidimą ir kai 
ką iš jų įsisavino. Rusų žaidėjų 
tarpe tai daro jį žymiu. Jis esą 
žaidžia kaip amerikietis.

Rašydamas apie galimą minėtų 
varžybų laimėtoją, autorius sako: 
“Dauguma žinovų mano, kad ame
rikiečių komanda turi mažai šan
sų laimėti pasaulines varžybas 
Ispanijoje. Rusų komanda turi 
daug daugiau tarptautinės patir
ties: pagrindiniai jos žaidėjai, iš
skyrus Sabonį, yra žaidę grupėse, 
kurios įveikė JAV-bes buvusiose 
FIBA varžybose Kolumbijos mies
te Cali 1982 m. Dabargi, įjungus 
Sabonį, amerikiečių užduotis ne
paprastai pasunkėjo”. Inf.

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas), ALFONSAS GARBENIS, jn. (sūnus), 
sueina į vieną įstaigą. Po 35 metų veiklos ir toliau ji tarnaus tautiečiams 

Toronte nekilnojamo turto reikaluose.

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 4Y3. 

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Namų įkainojimo skyrius

HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED
77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.

Telefonas (Toronto linija) 773-6480
ALFONSAS W. GARBENIS, jn„ B. Econ. CRA, SRA, kvalifikuotas Įkaino
tojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day Capital 
Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

4887 dundas »t, west ’ _
Islington, Ontario M9A 182 232-2322
res: 767-0999

________ __ ___________ —____________ .___ .__ __ _ ___

BLOOR WEST ’ULLAGE-3 miegamųjų - $149,900.
BLOOR WEST'S ILLAGE - 3 miegamų^$142,500.
HIGH PA- 13 kambarių — $269
QUEE>aTHLRST - 2 mlegairA^ — $82,900.
MAtį^AND WOODS - 4 mic ^v.iųjų — $215,000.
PALACE PIER - 2 miegamųjų — $188,000.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*
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T TA ni'on ii a Ir ■■ If ii Inndn Inirliniai TDevenią kultūros fondo leidiniai y
1 Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 

IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV
2. Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
3. Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV
4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, 

St. Petersburg, FL 33733, USA.
M

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

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

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

ZlilCtlntO Simpson’s, 176 Yonge St,
Allldlulb Toronto, Ont, M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

darymas kai kuriose ligoni
nėse, pacientų nukreipimas į 
kitas. Streikavimas yra už
draustas medicinos seserims, 
o tebėra paliktas gydytojams, 
nors jų atsakomybė didesnė. 
Dėl tokios taktikos pradėjo 
nukentėti medicinos seserys, 
iš uždaromų skyrių pasiunčia
mos namo.

Ontario socialistų partija sa
vo suvažiavime Hamiltone va
du vėl patvirtino Bob Rae 776:

S

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti VAZNELIŲ

<Sifts International Jnc.
v FTT'T1 W 71sf STREET, 

CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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

J

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

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

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



SKAITYTOJAI PASISAKO
VIDUGIRIŲ ŠVENTOVĖ

Tuo reikalu spaudoje pasirodė 
jau ne vienas pasisakymas. Paga
liau atėjo balsas ir iš paties Su
valkų trikampio. Pats būdamas iš 
Suvalkų trikampio, gerai žinau 
tenykštę padėtį ir ten gyvenančių 
lietuvių susirūpinimą dėl planuo
jamos naujos Vidugirių švento
vės. Tas planas buvo sumanytas 
dar velionies vyskupo Sasinows- 
kio laikais, kai vyko aštri kova 
už lietuviškas pamaldas Seinų ba
zilikoje. Juo norėta išstumti lietu
vius iš Seinų bazilikos, kurią sta
tė jų protėviai, ir priversti staty
ti naują šventovę Vidugirių kai
me. Tai buvo aiškus lenkinimo tiks
las, siekiantis silpninti lietuvių 
pozicijas esamose šventovėse. 
Nors naujasis vyskupas leido 
lietuviškas pamaldas Seinų bazi
likoje sekmadieniais (2 v.p.p.), bet 
senojo lenkinimo plano tikslas pa
siliko tas pats. Tą gerai mato Su
valkų trikampio lietuviai ir ne
pritaria naujos šventovės statybai 
Vidugiriuose.

Pravažiuojančiam turistui per 
porą dienų neįmanoma įžveglti į 
susidariusią padėtį. Norint ją 
patirti, reikėtų atvirai išsikalbė
ti ne su oficialiais asmenimis, bet 
su lietuviais, kuriems rūpi ne tik
tai tikėjimas, bet ir lietuvybė.

Mes, kilę iš Suvalkų trikampio 
lietuviai kanadiečiai, praeityje 
esame aukoję Punsko šventovės at
naujinimui, Dariaus-Girėno pa
minklo aptvarkymui ir kitiem rei
kalam. Mielai aukotume ir planuo
jamai Vidugirių šventovei, jeigu 
būtų aišku, kad tai nėra lietuvių 
pajėgų skaldymas, einantis iš len
kinimo politikos. Tai sakau ragina
mas Kanadoje gyvenančių trikam- 
piečių, kuriems šis reikalas rūpi.

Keista yra tai, kad trikampie- 
čių kovoje už lietuvių teises vis 
atsiranda dvasiškių, kurie užima 
jiems (trikampiečiams) nepalan
kią poziciją. Kai ėjo kova dėl lie
tuviškų pamaldų Seinų bazilikoje, 
tokią poziciją užėmė Romoje gy
venantis lietuvis dvasiškis, o da
bar naujoje byloje tokio vaidmens 
imasi Kanadoje gyvenantis dvasiš
kis. Lenkai panaudoja jų vardą 
savo tikslams.

Sakoma, kad jau gautas leidi
mas statyti šventovę Vidugiriuo
se. Jeigu lenkų valdžia tokia pa
lanki lietuviams, kodėl neduoda 
leidimo statyti Lietuvių kultūros 
namus Punske? Kodėl ji neleido 
pastatytos mokyklos pavadinti 
Lietuvos poeto ir buvusio Seinų 
vyskupo Antano Baranausko, vai-, 
du ir parinko Lietuvos komunis
tų veikėjo ir kompartijos gen. 
sekretoriaus Antano Sniečkaus 
vardą, kuris su Punsku neturi nie
ko bendro?

Visa tai matant, tenka atitinka
moje šviesoje vertinti ir planuo
jamą Vidugirių šventovę.

Vytautas Pečiulis, 
Toronto, Ont.

KALĖDOS LIETUVOJE
Čia spausdinama ištrauka laiš

ko, kurį gavo vienas pažįstamas, 
gyvenąs JAV-se. Laiško siuntėjas 
— pensininkas, gyvenąs tipiškam 
apie 10.000 gyventojų mieste Lie
tuvoje. Nors jau daugiau kaip 40 
metų tenai religiniam gyvenimui 
sąlygos labai nepalankios, bet 
tautinės ir religinės tradicijos 
tebėra gyvos žmonių širdyse. Red.

“Prašvilpė 1985 m. Netekome 
keleto brangių draugų, kurių vis 
dar negalime užmiršti. Baigian
tis metams, ateina Kalėdos ir Kū
čių vakarienė. Kūčios — šeimos 
šventė. Susirenka visi šeimos 
nariai. Pas mus šiemet buvo ant
radienį, darbo dieną, niekas ne
galėjo atvykti. Prie kuklaus Kū
čių stalo susėdom dviese — aš ir 
žmona; joks pašalietis, atklydęs 
nuo savo šeimos, neatsilankė, kaip

taikliai poetas Vienožinskis sa
ko: ‘O gal prakalbins tas paukšte
lis, kurs savo lizdo neatras’.

Po vakarienės išsirengėm į Ber
nelių Mišias. Eiti iki bažnyčios 
tenka apie du kilometrus. Visur 
pro langus šviečia žiburiai. Daug 
kur dar tik sėda prie Kūčių stalo, 
nes šeimininkės, grįžusios iš dar
bo, nesuspėjo anksčiau stalo pa
ruošti. Bažnyčioj jau jaučiamos 
Kalėdos. Mergaičių choras užtrau
kia ‘Tyliąją naktį balsas užgaudė’. 
Žmonių nedaug, bet nuotaika paki
li. Grįžtam namo vidurnaktį, o 
naktis nepaprastai graži — mėnu
lis šviečia, pučia tik lengvas vė
jelis, ūkanos dengia upės vagą ir 
susitvenkia pamiškėse. 'Panašu 
kaip per Velykas’ — sako žmona. 
Kai išėjom iš miesto, gatvėse pa
liko žmonės, o mes kaukšim po le
dą dviese, anot Maironio, ‘Malo
nu vienkart ir graudu, į tolį eitum 
vienu du, naktis graži, dangus 
žvaigždėtas’.

Rytojaus dieną — Kalėdos, ir vėl 
darbo diena. Į pamaldas einam 10 
vai. Gatvėse daug skubančių į 
darbą pėsčiųjų; viduriu gatvės 
skuba apkrauti visokiomis gėry
bėmis sunkvežimiai. Mokyklinio 
amžiaus jaunimas — mokyklose, 
nes šiandien darbo diena. Baž
nyčioje tik vyresnieji — pensi
ninkai; kai kurie su mažais anū
kėliais. Chore tik keli giesminin
kai. Kalėdų pamaldoms trūksta iš
kilmingumo.

Vakare su žmona einame dar 
kartą į bažnyčią. Dabar jau į baž
nyčią eina visais keliais; bažnyčia 
pilna žmonių. Gausus choras už
traukia ‘Gul šiandieną jau ant 
šieno’ — net sienos dreba. Dabar 
bažnyčioje jau tikros Kalėdos, o 
ryt vėl darbininkai skubės į dar
bą, moksleiviai į mokyklą.

Ir 1986 metais dienos slenka 
vienodai. Kasdien tie patys smul
kūs dienos darbai be didesnių po
lėkių. Dabartis skurdi ir pragied
rulių į šviesesnę ateitį nesimato”.

LIETUVOS VYČIAI
Sveikinu A. Kalnių už įdomų 

straipsnį “TŽ” 1986.VI.6 — “Ge
riau vėliau, negu niekad”, “moksli
nės konferencijos išvadas pasi
skaičius.” Bet nustebau skaity
damas šį paragrafą: “. . . reiktų 
sudaryti anglų kalbą mokančių 
žmonių grupę, kuri sektų anglų 
spaudą ir atitaisytų dažnai daro
mus išeivijai neteisingus priekaiš
tus". Baigiu rašyti stambią isto
riją apie Lietuvos vyčius, kurie 
nuo 1913 m. JAV-se atlieka tą pa
reigą. Nejaugi vyčiai taip mažai 
žinomi lietuviams! Vyčių “Lithua
nian Affairs” biuleteniai spaus
dina įvairiausių iškarpų iš vieti
nės spaudos su vyčių prisiųstais 
pataisymais lietuvių klausimais. 
Įsteikite vyčių kuopas arba atgai
vinkite ten, kur kuopos seniau 
veikė, ir pamatysite kas bus!

Kun. Vincas Valkavičius,
Šv. Jurgio lietuvių parapija,

Norwood, Mass., USA

Delhi, Ontario 
PADĖKA

Nuoširdus ačiū visoms mieloms 
rengėjoms už gražiai suruoštą 
mergvakarį. Buvo labai smagu pa
būti Jūsų tarpe ir savo tėviškėje. 
Ypatinga padėka A. Ratavičienei 
už paruošimą ir vadovavimą pro
gramai, p. Norkienei už didelį 
darbą ir sesutei Laimai už išreikš
tas mintis. Taipgi labai dėkinga 
p.p. Stankaičiams ir R. Augusti- 
navičienei už gražius rankdarbius. 
Ačiū visoms už dalyvavimą ir bran
gias dovanas.

Visada Jus maloniai prisimin
siu. Iki pasimatymo.

Jūsų —
Audra Beržinytė

769-1616

Juozos (Joseph)

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

RF/UKK 
west realty Inc., realtor 

an Independent member broker

1700 bloor street west 
toronto. Ontario M6P 4C3

ALL THE
CHOICE

MASKELL INSURANCE
WORLD

IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ'•

Torontiškio “Gintaro” ansamblio gintarėliai metiniame koncerte Lietuvių namuose Nuotr. O. Burzdžiaus
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Advokatė

JOANA E. KURAS, ll b.
atidarė sa\/o raštinę

3425 Dundas St. W., Suite 200 prie Windermere Ave., 
Toronto, Ontario M6S 2S4

Telefonas (416) 763-3362

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

Lituanistika Toronto bibliotekoje
Iš metropolinio Toronto 

bibliotekos gautas praneši
mas apie ten veikiantį litua
nistikos skyrių. Juo norima 
atkreipti dėmesį Toronto lie
tuvių visuomenės, kad ji pa
sinaudotų esamomis galimybė
mis bei įrengimais.

1. Lietuviškų knygų rinkinys 
susideda iš dviejų rūšių lei
dinių — skolinamų ir neskoli
namų. Prie pastarųjų priklau
so žodynai, enciklopedijos ir 
panašūs leidiniai, kuriais lei
džiama naudotis tiktai biblio
tekoje. Prie skolinamų knygų 
priklauso įvairūs leidiniai — 
literatūriniai, biografiniai, 
istoriniai, taip pat lietuvių-

Wasaga Beach, Ont.
JONINĖS. Birželio 22 d. buvo 

švenčiamos Joninės. Pamaldas 
laikė kun. Jonas Staškus ir iš Bra
zilijos svečias salezietis kun. P. 
Rukšys. Salėje Gerojo Ganytojo 
misijos komiteto pirm. J. Jotau- 
tas Joninių proga pasveikino kle
boną kun. Joną Staškų ir įteikė do
vanėlę. Buvo pagerbti ir visi Jo
nai bei Jonės, prisegant visiems 
po raudoną rožę. Sugiedota “Il
giausių metų”. Po to sekė vaišės, 
kurias gražiai ir skoningai paruo
šė mūsų kolonijos ponios.

Misijos komitetas dėkoja visiems 
už atsilankymą. Jo-tas

--------- Š Y PS E N O S----------
Laikraščiai

— Iš kur tie mokslininkai ži
no, kada bus saulės užtemimas?

— Jie laikraščiuose pasi
skaito.

Kariuomenėje
Vienoje amerikiečių kuopo

je į kareivius kalbėjo pulkinin
kas ir pabrėžė, jog norėtų būti 
jiems kaip tėvas. Taip pat jis 
norėtų, kad kareiviai jį laiky
tų tėvu. Kai pulkininkas pa
klausė, ar neturėtų kareiviai 
klausimų, iš galo salės pasigir
do balsas:

— Hey, Pop, ar negalėčiau šį 
vakarą pasinaudoti jūsiškiu 
džipu? Noriu pavažiuoti pas 
savo sužadėtinę ... Pr. Alš.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

anglų kalbos vadovėliai, tin
kami mokytis šių kalbų.

2. Kalbų skyriuje, garsajuos- 
čių sekcijoje, yra keletas ne
skolinamų juostelių bei plokš
telių su atitinkamais vadovė
liais tiems, kurie nori mokytis 
lietuvių ar kitų kalbų. Tie kur
sai yra tinkami savarankiškam 
naudojimui. Kreiptis telefonu 
393-7171.

3. Neskolinamos periodikos 
rinkinyje yra keturi rinkiniai: 
“Aidai”, “Moteris”, “Nepri
klausoma Lietuva”, “Tėviškės 
žiburiai”.

4. Metropolinio Toronto bi
bliotekoje gali būti ruošiamos 
lietuvių parodos, konferenci
jos ir kiti panašūs renginiai. 
Kalbų skyrius taip pat gali 
skelbti būsimus lietuvių ren-

ginius dviejuose savo žinia
raščiuose.

5. Yra įvairių posėdžių kam
barių seminarams ar klasėms. 
Kreiptis į skyriaus vedėją Bar
bara Gunther (tel. 393-3977).

6. Kalbų skyrius teip pat pri
ima ekskursines grupes, besi
dominčias esamais įrengimais, 
ypač lituanistikos rinkiniu. 
Kreiptis tel. 393-3977.

7. Kalbų skyriaus užsakomų 
knygų atrinkėja Anda Liberis 
(393-3977) priima pasiūlymus 
naujiem leidiniam įsigyti bei 
kitokias informacijas, pade
dančias gerinti aukštos koky
bės lituanistinį rinkinį. Pri
imamos ir dovanotos knygos 
bei išreiškiama oficiali pa
dėka.

Adresas: Metropolitan To
ronto Library, Languages De
partment (5th Floor), 789 
Yonge Street, Toronto, Ont. 
M4W 2G8. Tel. 393-3977.

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę t

3425 Dundas St. W., Suite 200,
(prie Jone St. ), Toronto, Ont. M6S 2S4
Telefonas (-44 č>) 7č>3-33č>2

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS

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

3425 Dundas St. W., Suite 201 
prie Windermere Ave.
Toronto, Ontario M6S 2S4

Telefonai:
įstaigos (416)763-4319

namų 848-0234

TAUTOS FONDUI
Valė Sapkienė, gyvenanti Kelowna, B. C., vieto
vėje, a. a. savo vyro Stasio ketvirtųjų mirties meti
nių proga, paaukojo tūkstantį dolerių. Jai reiškiame 
nuoširdžią padėką. Tautos fondū at5lovybė

Kanadoje

Mielai 

ELENAI CHINIENEI 
mirus,

jos dukrą ELEONORĄ ir žentą JURGĮ SKARDŽIUS 
bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Kazimieras ir Kastytis Jankūnai

AfA 
POVILUI BUTKIUI

mirus,

jo šeimai, broliui ALGIRDUI-VLADUI ir jo žmonai
GRAŽINAI reiškiame gilią užuojautą-

Dr. Antanas ir Sofija Pacevičiai

EKSKURSIJOS
į VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS
1. Liepos 2-11 3. Rugpjūčio 20-29 5. Spalio 8-17
2. Liepos 16-30 4. Rugsėjo 3-17

Grupes liepos 16 ir rugsėjo 3 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automobilius arba ir kitus 
reikmenis už dolerius. Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam laikui. 
Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus. 
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

V. I M I S AS
All Seasons Travel, B.D.

1 573 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1 A6 

Registration No. 0009239

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS 
tel. 533-3531 
nuo pirmadienio iki 
penktadienio 3 v.p.p.-7 v.v. 
tel. 245-9990 
nuo pirmadienio iki 
šeštadienio nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p.

Birutė Grigaitytė-Spudienė,
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas Street West, Įstaigos telefonas: 535-2500 
^oXontZ Vx/  — Namų telefonas:445-9469

Sąžiningas, konfidencialus patarnavimas
Parduodant, perkant ar tik norint informacijų apie 
nekilnojamas nuosavybes prašom man paskambinti

Gražina Račkauskienė, B.Sc.

624-6336 namų 624-2199
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

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

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

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

DRESHER'"e”eBRQKERs
233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir 

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 10 v.r. - 2 v.p.p.

Narys "Better Business” biuro

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*

\ ŪDA----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121
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Anapilio žinios

— A. a. Jurgis Strazdas palai
dotas Šv. Jono lietuvių kapinė
se liepos 4 d.

— Pakrikštytas Paulius-Jonas- 
Gintaras, dr. Algio ir Vilties 
(Zubrickaitės) Valiulių sūnus.

— A. a. Igno Zizo palaikai (iš 
Montrealio) palaidoti Šv. Jono 
lietuvių kapinėse liepos 7 d.

— Kun. dr. J. Gutauskas visai 
vasarai išvyko Wasagon.

— Klebonas kun. J. Staškus, ka- 
pelionavęs dvi savaites “Nerin
gos” stovykloje JAV-se, liepos 
12 d. grįš savo parapijon.

— A. a. kun. P. Ažubalio mir
ties metinės bus paminėtos lie
pos 13, sekmadienį, Mišiomis.

— Mišios liepos 13, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. kun. Petrą 
Ažubalį, 11 v.r. — už a.a. Stasį 
Balijoną ir a.a. kun. Petrą Ažu
balį.

— Paaukojo Šv. Jono lietuvių 
kapinėms $100 J. Jurkūnienė iš 
Detroito.

A. a. Jurgis Strazdas, sirgęs 
aštuonerius metus, mirė 1986 
m. liepos 1 d. Mississaugos li
goninėje. Buvo pašarvotas Tur- 
nerio-Porterio laidotuvių na
muose Mississaugoje. Atsisvei
kinimo vakare liepos 3 d. kal
bėjo: KLB krašto valdybos 
pirm. adv. A. Pacevičius, apy
linkės pirm. A. Vaičiūnas, Ka
nados lietuvių fondo tarybos 
pirm. inž. H. Lapas, varpinin
kų atstovas L. Norvaiša-Giri- 
nis, Tautos fondo atstovas A. 
Firavičius, “Vyčio” klubo at
stovas J. Balsys, Lietuvių na
mų pirm. V. Dauginis, “Para
mos” atstovas V. Aušrotas. At
sisveikinimo programai vado
vavo A. Zaparackas iš Detroi
to. Vakaras baigtas Lietuvos 
himnu. Laidotuvės įvyko lie
pos 4 d. Pamaldas Lietuvos 
kankinių šventovėje laikė kun. 
K. Kaknevičius, pamokslą pa
sakė kun. Pr. Gaida. Solo gie
dojo ir vargonavo V. Verikai- 
tis. Kapinėse atsisveikinimo 
žodį tarė SLA 236 k. vardu St 
Jokūbaitis. Apeigos baigtos 
Lietuvos himnu. Laidotuvėse 
dalyvavo per 200 asmenų. Ge
dulinius pietus jiems paruošė 
J. Bubulienė Lietuvos kanki
nių par. salėje. Laidotuvėmis 
rūpinosi LN pirm. V. Daugi
nis, L. Casey-Strazdaitė, jos 
seserys ir velionies artimie
ji. Pastaruoju metu sunkiai 
sergantį velionį globojo L 
Raškevičienė.

A. a. Jurgio Strazdo atmini
mui Zaparackų šeima iš De
troito paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $20.

VLIKo pirm. dr. K. Bobelio 
pranešimo proga Toronto Lie
tuvių namuose paaukojo Tau
tos fondui $20: K. Budrevičius, 
V. Gudaitis, V. Petraitis J. Ta- 
mulionis.

Tautos fondui paaukojo: H. 
Šiaurys — $600, kredito koope
ratyvas “Parama” — $400, S. 
Barškėtis — $50, A. Garbens — 
$25, D. Keršienė — $20.

J. Petkūnas iš JAV, pagerb
damas a.a. Vytautą Stočkų, vie
toje gėlių laidotuvėm paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $50.

J. ir E. Girėnai a.a. Liudvi
kos Barčaitienės atminimui 
vietoj gėlių laidotuvėm paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $20.

LIETUVĖ MOTINA sutinka savo 
namuose prižiūrėti dvejų metų ar 
vyresnius vaikučius Jane ir Annette 
rajone. Skambinti Ritai tel. 767- 
0529 arba 656-3634 Toronte.

PRITYRĘS STUDENTAS dažytojas 
atlieka namų-butų dažymą iš lauko 
ir vidaus. Sąžiningas darbas, pigi 
kaina. Skambinti Dariui tel. 763- 
4780 Toronte.

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

IŠNUOMOJAMAS šešių kambarių 
butas su balkonu ir atskiru įėjimu. 
Kambariai yra naujai atremontuoti. 
Arti Prisikėlimo šventovės ir viešo 
susisiekimo (TTC). Skambinti tel. 
588-4744 Toronte.

GAMINU namuose pagal užsaky
mus vištienos arba anties susuk
tus kepsnius. Skambinti Irenai 
vakarais: tel. 535-3847 Toronte.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— T. pranciškonų stovyklavie

tėje “Kretinga” Wasagoj praėjusį 
sekmadienį prasidėjo lietuvių kil
mės vaikų, kurie lietuviškai ne
kalba, stovykla ir tęsis iki liepos 
19 d. Stovyklauja 115 vaikų. Stovyk
los vadovybę sudaro: kun. E. Putri
mas — kapelionas, jo padėjėjas — 
klierikas Sean Kenny, OFM, ko
mendantas — A. Kaknevičius, va
dovai — Stasys Stončius, Vikto
ras Puodžiūnas, Stepas Puodžiū
nas, Lina Kuliavienė, Rasa Paško- 
čimienė, Giedrė Čepaitytė, Onutė 
Stanevičiūtė, Rasa Malinauskaitė 
ir Diana Simanavičiūtė. Stovyklos 
gydytoja — dr. Gražina Girdaus- 
kaitė-Szabo. Ūkio reikalus tvar
ko M. Laurinavičienė; virtuvėje 
vadovauja: G. Kairienė, D. Ens- 
kaitienė, D. Bonner, D. Gagne, 
G. Kriščiūnienė, W. Grenke ir p. 
Sawitz. Numatyta iškyla į Mid- 
lando kankinių šventovę ir į in
dėnų kaimą. Stovyklą surengė par. 
tarybos jaunimo sekcija, kuriai 
pirmininkauja L. Kuliavienė.

— Lietuviškai kalbančių vaikų 
stovykloje, kuri bus liepos 20 — 
rugpjūčio 2 d.d. vietų dar yra. 
Stovyklos adresas: Franciscan 
Fathers Camp, 9 Endrus Road, 
New Wasaga Beach, Ont., LOL 2P0; 
tel. (705) 429-2788.

— Susituokė Gailius V. Senkus 
su Audra M. Beržinyte.

— Liepos 7 d. palaidotas a.a. 
Vytautas Stočkus, 66 m.

— Maldininkų kelionė į Kana
dos kankinių šventovę Midlande 
įvyks rugpjūčio 3 d. su Mišiomis
2.30 v.p.p. Registracija — pa
rapijos raštinėje.

— Lietuvių namų poilsio sto
vykla “Kretingos” stovyklavie
tėje, Wasagoje, bus rugpjūčio 
9-17 d.d. Informacijas teikia 
ir stovyklai registruoja V. Kul
nys 769-1266.

— Parapijai aukojo: B. Truka- 
navičius $150, M. Povilaitienė 
$100, J. Maziliauskas $100, J. A. 
Rickai $100; vyskupo fondui: M. S. 
Gudaičiai $100.

— Mišios liepos 13, sekmadienį,
8.30 — už a.a. Bronių Vilimą, 9.20
— už a.a. Juozą Stalioraitį, 10.15
— už a.a. Agotą Vainienę, Juozą 
Kalinską, 11.30 — už parapiją, 8.30 
v.v. — už a.a. Kazį Balaišį.

Prisikėlimo parapijos spor
to klubas “Aušra” sveikina 
Leoną Rautinšą, apdovanotą 
vyriausybės žymeniu už krepši
nio lygio kėlimą bei populia
rinimą Kanadoje. Dokumentą 
pasirašė Ontario min. pirm. 
David R. Peterson.

Sporto klubas “Aušra”
Vasario 16 gimnazijai paau

kojo dr. Juozas Uleckas iš To
ronto $500, Aldona Dvilaitienė 
iš Sunny Hills — $30, Wellando 
apyl. valdyba — $50, Medžioto
jų ir meškeriotojų klubas — 
$25, J. Bieliūnas, J. Kutka, V. 
Karalius, J. Tamulėnienė, A. 
Zinaitis po $10, A. Pivoriūnas
— $5 (visi iš Wellando). Vienin
telei išeivijos lietuvių gimna
zijai laukiame aukų, ypač šiuo 
metu, kai reikia baigti statyti 
berniukų bendrabutį ir atsta
tyti apdegusią pilį — gimnazi
jos pastatą. Aukas siųsti per 
apylinkių valdybas ar per KLB 
kr. v-bos iždininką J. Krišto
laitį: Box 446, Waterdown, Ont. 
LOR 2H0; čekius rašyti “Lithua
nian Canadian Community” 
vardu; Toronte — įnešti lietu
vių bankeliuose gimnazijos są
skaitom Paaukoję $15 ar dau
giau dol. gaus kvitus, tinkamus 
atskaityti nuo pajamų mokes- 
C10‘ KLB švietimo komisija

Dr. John Cadzow, istorikas 
bei lituanistas, dirbęs Kent 
State universitete, JAV-se 
1972-1982 m., dėl nesveikatos 
yra pasitraukęs pensijon ir gy
vena Key West, Floridoje. Bir
želio 30 d., grįždamas iš Kve
beko provincijos, aplankė 
“Tėviškės žiburius”, Lietuvos 
kankinių šventovę, lietuvių 
kapines ir gėrėjosi lietuvių 
darbais. Kento universitete 
jis sutelkė daug lituanistinės 
medžiagos, buvo kurį laiką et
ninių studijų programos direk
toriumi. Yra parašęs anglų kal
ba visą eilę mokslinių straips
nių apie lietuvius. Jis ir da
bar domisi lituanistiniais 
klausimais.

Du ukrainiečiai akademikai
— dr. L. Luciuk ir B. Kordan 
išleisdino 185 psl. knygą apie 
ukrainiečių ateivius ir jų san
tykius su Kanados valdžia pa
gal rastus dokumentus. Knygos 
pavadinimas: “A Delicate and 
Difficult Question: Documents 
in the History of Ukrainians 
in Canada 1899-1962”. Kaina — 
$15. Gaunama: Chair Publica
tions, 484 Clendenan Ave., To
ronto, Ont. M6P 2X6.

137 Roncesvalles Avė., Toronto, Ont.
Pranešame savo gerbiamiems klientams, kad šiuo metu mūsų 

parduotuvėje vyksta didelis galutinis 

baldų išpardavimas 
Kviečiame apsilankyti, apžiūrėti ir įsigyti baldų, labai JĮ 
nupigintomis kainomis.

“Tėviškės žiburių” atosto
gos — š. m. rugpjūčio pirmą ir 
antrą savaitę. Laikraštis tas 
dvi savaites neišeis, nes visi 
redakcijos ir spaustuvės dar
buotojai atostogaus. Veiks tik
tai administracija. .Paskutinis 
numeris prieš atostogas išeis 
liepos 29 d. Poatostoginis nu
meris išeis rugpjūčio 19 d.

Lietuvos krikščionybės iš
kilmės 1987 m. bus Romoje 
birželio 14 d. ir Vilniuje bir
želio 28 d. Į tas iškilmes iš 
Toronto organizuojama kelio
nė, kuri truks apie 3 savaites. 
Registruotis Lietuvos kanki
nių parapijos klebonijoje tel. 
277-1270.

Koncertiniai tautybių ren
giniai “Ontario Place” patal
pose vyksta sekmadieniais ir 
yra vadinami “Multicultural 
Heritage Days”. Liepos 13 — is
panų diena, liepos 27 — italų, 
rugpjūčio 3 — serbų, rugpjūčio 
10 — ukrainiečių, rugpjūčio 17 
— vengrų, rugpjūčio 24 — Azi
jos rytiečių, rugpjūčio 31 — 
graikų, rugsėjo 7 — karibiečių.

Tautinių šokių grupė “Atžaly
nas”, prieš išvykdamas gast
roliuoti pasaulinėje parodoje 
Vankuveryje, liepos 1 d. su
rengė Lietuvių namuose išleis
tuvinį koncertą, kurį stebėjo 
gana gausi auditorija. “Atža
lyno” šokėjai atliko 40 min. 
programą, kurioje vyrauja dau
giausia greito tempo šokiai, 
pertraukiami lyrinio pobūdžio 
šokiais. Šokėjai buvo gražiai 
pasipuošę ir kartu pasiruošę 
atstovauti lietuviams. Pasauli
nėje parodoje numatytas jų 
pasirodymas net trijuose pa
viljonuose po keletą kartų per 
dieną. Be to, numatyti koncer
tai lietuviams Vankuveryje ir 
Kalgaryje. Atžalyniečių grupę, 
vadovaujamą L. Pacevičienės 
ir R. Pacevičienės, kelionėje 
lydi penki palydovai ir ketu
ri muzikantai. Iš viso susida
rė 40 asmenų. Po koncerto 
jiem surengtoje vakarienėje 
sėkmingos kelionės linkėjo 
KLB krašto valdybos vicepir
mininkas, “Paramos” vicepir
mininkas ir pensininkų klubo 
pirm. H. Stepaitis, KL fondo 
tarybos sekr. L. Norvaiša-Gi- 
rinis, KLB Toronto apyl. pirm. 
A. Vaičiūnas. Vakarienės pro
gramai vadovavęs V. Dauginis 
tėvų komiteto vardu ne tik lin
kėjo sėkmės, bet ir pranešė, 
kad visa kelionė atsieis 
$30,000. Po $400 sumoka pa
tys keleiviai, $13,000 suau
kojo visuomenė, likusią dalį 
teks dar surinkti. Šokėjai ir 
muzikantai buvo apdovanoti 
gėlėmis, kurios derinosi prie 
ekskursinės uniformos.

Užsienio pasus išduodanti 
įstaiga Toronte užpildytuose 
prašymų blankuose ir pasuose 
pradėjo vengti Lietuvos vardo 
ir vietoje jo įrašo kaip gimi
mo kraštą ne “Lithuania”, o 
“Soviet Union”. Tokiais atve
jais reikia protestuoti. KLB 
krašto valdyba turėtų tuo su
sirūpinti ir išsiaiškinti su 
aukštesniais pareigūnais.

Naujas leidinys
Kelis kartus sutrukdytoji 

išleisti knyga “The Chosen 
People” žydų klausimu anglų 
kalba jau atspausdinta. Toron
te ją galima įsigyti parapijų 
kioskuose. Norintiems užsisa
kyti paštu, laišką reikia rašyti 
šiuo adresu: ALPHA - BOOK 
PUBLICATION, P. O. Box 157, 
Stn. “M”, Toronto, Ont. M6S 4T3, 
Canada.

Knygos kaina Kanadoje ir 
Amerikoje — 13 dol. Užsisakan
tiems paštu, reikia pridėti vie
ną dolerį persiuntimo išlai
doms. Nors leidėjai įlindo į sko
lą, bet knyga palyginti įkainota 
pigiai, nes nei autorius, nei lei
dėjai už savo darbą neima nė 
cento. Jei susidarys šiokia tokia 
suma pinigų, tai leidėjai ją pa
naudos kitai vertingai knygai 
išleisti. Gili padėka visiems rė
mėjams. Leidėjai

Tel. 537-1442

B MONTREAL^

"Toronto Lietuvių namų

POILSIO STOVYKLA 
rengiama Tėvų pranciškonų stovyklavietėje, 

Wasagoje š. m. rugpjūčio 9-17 d.d.
Platesnę informaciją teikia ir registraciją tvarko V. Kulnys, 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6.

Tel. 416-769-1266.

AtA
dr. BRONIAUS POVILAIČIO

mirties metinių sukaktis bus paminėta
šv. Mišiomis liepos 19, šeštadienį, 11 v.r., 

Lietuvos kankinių šventovėje Mississaugoje.

Po pamaldų bus šventinamas velionies paminklas 
šv. Jono lietuvių kapinėse, o parapijos salėje įvyks trumpa 
akademija, kurioje kalbės agronomas Ignas Andrašiūnas 
iš Čikagos ir kiti.

Kviečiu gimines ir visus velionies draugus bei pažįs
tamus dalyvauti pamaldose ir akademijoje.

Monika Povilaitienė

AfA 
EMAI JAVIENEI

mirus,
jos vyrui ČESLOVUI ir dukrai VIDAI su šeima reiškiame
nuoširdžiausią užuojautą-

A. J. S. Ranoniai
S. D. P. Ranonytė-O ’SuIlivan

AfA 
EMAI JAVIENEI

netikėtai iškeliavus amžinybėn,
reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui ČESLOVUI, 
dukrai VIDAI, žentui ROBERTUI TIRILIAMS ir seseriai 
HERTAI POVILAITIENEI — .A. Žilėnas

Z. K. Žebrauskai

AfA 
BERNADETAI DUMČIENEI 

iškeliavus į amžinybę,
dukrai GENOVAITEI ir jos šeimai reiškiu gilią 
užuojautą-

Br. Blekys, 
Chicago, IL 

—" ■ I H I .HI. I II I

AfA 
ATANAZUI JACKEVIČIUI

mirus Čikagoje,

jo dukras, seserį, brolius ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

M. Račys D. ir T. Renkauskai
J. ir A. Gačioniai L. Alekna

AfA 
EDMUNDUI NORKUI 

mirus,
jo žmoną RŪTĄ, sūnų ERIKĄ, tėvą JONĄ NORKŲ su 
žmona ALDONA, visą šeimą bei kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Joana ir Stasys Bubuliai 
‘ Edvardas Bubulis

Diana ir Klaus Wiese

Sibirinių trėmimų 45 metų su
kaktis buvo paminėta birželio 17 
d. Prie baltiečių prisijungė uk
rainiečių, lenkų ir vengrų atsto
vai. Kanados žuvusiems paminklo 
papėdėje buvo padėtas bendras 
baltiečių vainikas. Kanados bal- 
tiečių federacijos pirm. P. Moldre 
trumpai supažindino susirinku
sius dalyvius su šio minėjimo tiks
lu. Pagrindinis kalbėtojas — par
lamento narys Gilbert Chartand 
pagyrė baltiečius, kurie, pergy
venę tokius žiaurumus, supažindi
na ir kitus kanadiečius, ką reiš
kia gyventi diktatūrinėje valsty
bėje. Latvių atstovas Valdmanis 
paryškino rusų okupaciją.

Susirinkus į Marijos — Pasau
lio Karalienės katedrą, prasidė
jo ekumeninės pamaldos. Pir
miausia mišrus estų choras, vad. 
Ingridos Tark, vargonais prita
riant K. J. Raudseppui, pagiedo
jo vieną giesmę. Kun. H. Laaneots 
iš Šv. Jono estų liuteronų para
pijos sukalbėjo maldą. Sugiedo
tas Estijos himnas.

Latvių vargonininkas John Te- 
rauds vargonais pagrojo savo kū
rybos latvių melodijų tema. Kun. 
Gunars Runs pasakė pagrindinį 
pamokslą, sukalbėjo maldą ir po 
to buvo sugiedotas Latvijos him
nas.

Lietuvių dalį pradėjo “Pavasa
rio” mergaičių choras, vadovau
jamas Ingridos Tark, vargonuo
jant Mme M. Roch. Jos sugiedojo 
dvi giesmes, o po jų — tris gies
mes lietuvių vyrų oktetas, kuriam 
vadovavo ir vargonais pritarė 
Mme M. Roch. AV parapijos kle
bonas kun. J. Aranauskas sukal
bėjo maldą. Po Lietuvos himno Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. St. Šileika visus palaimino. 
Pamaldos baigtos “O Canada ...”

Šiais metais minėjimą rengė lat
vių bendruomenė. Dalyvavo apie 
200 asmenų.

Kun. Jonas Kubilius savo 80 me
tų amžiaus sukakties proga bir
želio 22 d. AV šventovėje laikė 

•sumą, asistuojamas kun. Iz. Sa
dausko. Mišių metu šalia choro, 
vadovaujamo Aleksandro Stanke
vičiaus, giedojo sol. Gina Čap- 
kauskienė ir sol. Ant. Keblys. 
Vargonavo Mme M. Roch.

Po pamaldų visi rinkosi į pa
rapijos salę, kurioje LK Mindau
go šaulių kuopa paruošė pietus 
pagerbti kun. J. Kubiliui, visiems 
Jonams bei Petrams ir Povilams. 
Kuopos pirm. Aug. Mylė vadovavo 
visam pobūviui. Visi varduvinin
kai buvo papuošti gražiom gėlėm 
ir susodinti prie garbės stalo. 
A. Mylė visus pasveikino ir pa
prašė dalyvius sugiedoti “Ilgiau
sių metų”. Juozas Šiaučiulis pa
pasakojo kun. J. Kubiliaus bio
grafiją ir sveikino “N. Lietuvos” 
b-vės, Tautos fondo atstovybės 
Montrealyje ir Vilniaus šaulių

rinktinės vardu. Kostas Toliušis 
sveikino KLB Montrealio apylin
kės vardu, seselė Palmira — se
selių ir “Rūtos” klubo vardu, Al
bertas Jonelis — AV parapijos 
k-to, Danutė Staškevičienė — KLK 
moterų dr-jos Montrealio sk. var
du. Susidarius sveikintojų ilgo
kai eilei, dalis jų buvo nukelta 
vėlesniam laikui ir pakviestas 
vyrų oktetas, vad. A. Stankevi
čiaus, atlikti programą. Oktetas 
sudainavo 6 dainas. Kun. J. Kubi
lius ilgesniame žodyje dėkojo 
visiems sveikintojams, šio pobū
vio rengėjams ir visiems daly
viams, kurių buvo apie 200. Be to, 
jis papasakojo iš savo gyvenimo 
būdingesnius momentus.

Stasio Remeikio paruošti pie
tūs patenkino visus. Prieš kavą 
ir pyragus dar atsirado sveikin
tojų: AV parapijos vardu Dona
tas Baltrukonis, Veteranų “Ramo
vės” — Balys Kasperavičius, Šv. 
Kazimiero parapijos — klebonas 
kun. Stasys Šileika, Šv. Onos 
dr-jos — Elvyra Krasowski ir 
Prancūzijoje gyvenusių kun. J. 
Kubiliaus bičiulių — p. Puteris. 
A. Mylė dar pakvietė svečius, at
vykusius iš toliau: p. Meškauską 
iš Australijos ir kitus iš JAV. Pa
baigoje dalis svečių džiaugėsi lo
terijos laimėjimais.

“Concordia” universitetą šį pa
vasarį baigė elektros inžinierius 
Linas J. Piečaitis, inžinierius Alf
redas E. Pališaitis ir skaitytuvų 
(kompiuterių) mokslus — Liucija 
Stankevičiūtė.

“Baltijos” skautų-skaučių sto
vykla bus rugpjūčio 2-10 d.d. Ren
gia Montrealio “Geležinio vilko” 
ir “Neringos” tuntai. Registruotis 
iki liepos 14 d. pas ps. Astą Staš- 
kevičienę, 1505 de Biencourt, 
Montreal, Que., H4E 1T1, tel. (514) 
768-5484 arba pas ps. Rimą Pie- 
čaitį, 8010 Simonne, Lasalle, Que., 
H8P 1W5, tel. (514) 365-3570.

A. a. Bernardas Juras, 67 m. am
žiaus, važiuojantis dviračiu, bu
vo mirtinai užgautas automobilio 
birželio 19 d. Palaidotas iš AV 
šventovės birželio 21 d. Liūdi žmo
na, dvi dukros, sūnus, kiti gimi
nės ir bendradarbiai. B.S.

Dienraštis “The Gazette” 1986. 
VI. 26 paskelbė informacinį re
portažą apie dviejų amerikiečių 
džiaugsmą, gavus leidimą iš Sov. 
Sąjungos emigruoti Amerikon jų 
sūnums. Tie du amerikiečiai yra 
armėnas Avedis Madjarian ir lie
tuvis Vitas Sakalauskas, gyvenan
tys Los Angeles mieste. Pirmasis 
buvo įteikęs net 9 prašymus, o ant
rasis į savo prašymus nesulaukė 
nė atsakymo. Jų reikalu kreipėsi 
į Gorbačiovą keli burmistrai, se
natoriai ir kiti įtakingi žmo
nės. Pagaliau sovietai sutiko 
išleisti 117 asmenų pagal susita
rimą dėl išskirtų šeimų sujungi
mo. S.

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

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

LITAS
MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8 

Tel. 766-5827; 766-5830

Skyriai: 39O7A Rosemont Blvd, ir 

Šv. Kazimiero parapijoje

KASOS VALANDOS:

Pirm., antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Sekmadieniais

1475 DeSeve
9.00-3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00
10.30-12.30

3907A Rosemont šv. Kazimiero par.

4.00-8.00
2.00-6.00

10.30-12.30

Atliekame visus bankinius patarnavimus

Aktyvas - virš $17,000,000. rezervas - $600,000
Dabartinių palūkanų informacija “LITE”

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

EUROPEAN 
CATERING

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


