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Įbauginti lankytojai
Okupuotos Lietuvos lankymas tebėra problematiš

kas. Tai kraštas, kuris labiausiai traukia savo tėvynai
nius, gyvenančius išeivijoje, bet sunkiausiai yra pasie
kiamas. Kai nori vykti į bet kurį laisvą kraštą, užtenka 
tik skambtelti kelionių agentūrai, ir bematant viskas 
būna sutvarkyta. Nerūpi tau nei vizos, nei lėktuvų, nei 
viešbučių reikalai. Ateina kelionei nustatyta diena, pa
siimi savo lagaminą ir skrendi į pasirinktą kraštą. Kitaip 
yra su kelionėmis į Lietuvą. Čia reikia ir vizos, ir visokių 
formalumų, ir daug ruošos. Gavus vizą, laukia žiaurūs 
formalumai sovietinėse muitinėse. Su dideliu vargu pa
siekęs Lietuvą turi sėdėti Vilniuje visas penkias ar de
šimt dienų, išskyrus vieną kitą išvyką į Trakus, Kauną, 
Rumšiškes. Kiekviename žingsnyje suvaržymai. Išvažiuo
ti iš Vilniaus draudžiama. Negalima laisvai aplankyti 
nė mirusių tėvų kapų. Kai vienas tai pabandė, buvo su
laikytas ir nubaustas pinigine bauda. Susidaro tikro ka
lėjimo nuotaika, kuri lankytojus iš laisvojo pasaulio vei
kia labai slegiančiai. Ir kai palygini keliavimą laisvuose 
kraštuose, pamatai didelį kontrastą. Daugelį tautiečių 
tai atgrasina nuo kelionių į Lietuvą.

VIS DĖLTO, nepaisant visų sunkumų, dar dauge
lis išeivijos tautiečių ryžtasi kelionėms į Lietu
vą; ne dėl turistinio malonumo ar poilsio, bet dėl 
vidinės traukos, nes Lietuvos, kad ir sovietų pavergtos, 

niekas negali atstoti. Tai natūralu, suprantama. Ir ilgai 
dar taip bus, kol vyresnioji karta ilgėsis paliktos tėvy
nės. Tokioje nuotaikoje lengva drumsti sovietiniams 
propagandistams. Savo reklamose dabartinę Lietuvą jie 
pavaizduoja idealiomis, patraukliomis spalvomis, bet 
nuslepia realiąją pusę. Nuvykęs tautietis Vilniun pa
mato tikrovę, kurioje visko reikia bijoti. Jei ištarei kokį 
laisvesnį žodį, pasigirsta grasinimai. Štai nueina turis
tinė grupė į propagandinę “Tėviškės” draugiją ir ten iš 
buvusio nepriklausomos Lietuvos kario išgirsta pareiš
kimą — dabar Lietuva esanti “išlaisvinta”. Kai viena 
iš lankytojų grupės drįso pasakyti, kad Lietuva buvo iš
laisvinta 1918 m., išgirdo atvirkščią aiškinimą ir tylų per
spėjimą bei pareigūnų grasinimą — į Lietuvą nebegalėsi 
atvykti . . . Jau buvo girdėti atvejų, kur panašūs “neklau
žados” buvo ištremti iš Lietuvos, kiti nubausti piniginė
mis baudomis, ypač už bandymus be leidimo išvažiuoti 
už Vilniaus. Be to, prisideda muitinės vargai. Visa tai 
keleivius per ilgesnį laiką įbaugino.

GALIMAS dalykas, toji keleivių baimė neretai bū
na pertempta. Teisingai sakoma, kad baimės akys 
didelės — jos mato baimę ir ten, kur jos neturėtų 

būti. Su pagrindu pasakojama, esą viename mieste nukri
to bomba ir užmušė dešimt žmonių, o kiti keli tūkstan
čiai mirė iš baimės . . . Panašiai būna ir su mūsų tautie
čiais, keliaujančiais Lietuvon. Pvz. visi žino, kad sovie
tiniai muitininkai žiauriai knisasi po lagaminus ir daug 
ko nepraleidžia. Dėl to kai kurie bijo pasiimti net Šv. 
Raštą, maldaknygę, nors sovietinės taisyklės leidžia vež
tis vieną egzempliorių. Kitam teko pasikalbėti Lietuvo
je su sovietiniu spaudos reporteriu, kuris paskelbė ne
būtų dalykų, netgi jį (lankytoją) kompromituojančių. 
Grįžęs į laisvąjį pasaulį jis nedrįsta pareikšti tiesos, gir
di ten gali nukentėti giminės. Trečiam teko išsikalbėti 
su Kanadoje besilankančiu reporteriu, kuris sovietinėje 
spaudoje prirašė daug jį kompromituojančios netiesos, 
bet atitaisyti ją laisvoje spaudoje bijo, nes nori vykti į 
Lietuvą ir gali negauti vizos . . . Ketvirtam pasitaikė pro
ga “Lietuvos” viešbutyje Vilniuje pasikalbėti su turis
tais iš Filipinų, kurie prasitarė, esą Lietuva buvo “išlais
vinta” 1940 m., t. y. laisvu noru prisijungė prie Sov. Są
jungos. Kai Kanados lietuvis tą klaidą pataisė, subarė 
jį išsigandęs tautietis kaimynas . . . Tai vis perdėta bai
mė, kuri nesiderina su laisvojo pasaulio žmogumi. Jis, 
lankydamasis Lietuvoje, neturėtų tapti baimingu sovie
tinės sistemos kaliniu.

jPasauh'o įvykiai
NIUJORKE ĮVYKO SPECIALI PENKIŲ DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ 
finansų ministerių konferencija — JAV, Japonijos, Britanijos, 
V. Vokietijos ir Prancūzijos. Jie susitarė nuvertinti amerikie
tišką dolerį, parduodami dideles jo atsargas pasaulinėje pinigų 
rinkoje ir gerokai padidindami japoniškų jenų, vokiškų markių, 
britiškų svarų ir prancūziškų frankų supirkimą. Šią taktiką 
atnešė amerikietiško dolerio vertės padidėjimas 40% nuo 1981 
m. Tai skaudžiai palietė prekybinį JAV balansą, kuriame pernai 
buvo susilaukta $135 bilijonų nuostolio. Pirmą kartą savo isto
rijoje Amerika prekybiniuose ryšiuose tapo labiau užsieniui 
skolinga šalimi, negu užsienis jai. Balansą norima atstatyti 
amerikietiško dolerio vertės sumažinimu. Tada užsienis pirks

KANADOS ĮVYKIAI

Važiuos Sovietų Sąjungom?
Teisėjo Jules Deschenes ko

misija, jieškanti Kanadoje gy
venančių II D. karo nusikaltė
lių, iš gautos medžiagos pada
rė išvadą, kad yra pagrįstų kal
tinimų aštuoniem asmenim iš 
660 įtariamų. Dokumentinė 
kaltinamoji medžiaga esanti 
Olandijoje, Britanijoje, JAV- 
se, Lenkijoje ir Sov. Sąjungo
je. Deschenes komisija svars
to galimybes apsilankyti mi
nėtuose kraštuose. Tuo reika
lu buvo viešas komisijos posė
dis, kuriame dalyvavo suinte
resuotų grupių advokatai ir 
spaudos atstovai. Žydų advoka
tai teigė, esą komisija priva
lo vykti į minėtus kraštus, nes 
kitaip neatliks savo pareigos. 
Ukrainiečių advokatas Y. Bo- 
tiuk įrodinėjo, kad komisija 
neturėtų vykti į sovietinius 
kraštus, nes ten gali būti pa
teikta nepatikima medžiaga, 
dėl kurios nukentėtų nekalti 
žmonės. Teisingumo ministe- 
rio pavaduotojas I. Binnie pa

reiškė — vyriausybė neturinti 
nieko prieš komisijos kelio
nes į kitus kraštus, svarbu tik
tai, kad nenukentėtų nekalti 
žmonės.

Savo nuomonę prieš komisi
jos keliones pareiškė parla
mento narys A. Witer ir kele
tas kitų. Jie lankėsi pas tei
singumo ministerį J. C. Cros- 
bie ir išdėstė savo argumen
tus prieš komisijos keliones į 
sovietinius kraštus. Sprendi
mą šiuo klausimu turės pada
ryti Deschenes komisija.

Karo nusikaltėlių pajieškos 
susilaukė kritiškų priekaištų 
ukrainiečių istorijos prof. R. 
Serbyno Kvebeko universitete 
Montrealyje. Susitikime su uk
rainiečiais studentais Toron
te jis pabrėžė, kad teisėjo J. 
Deschenes komisijos pajieško- 
se siekiama dalinės tiesos, 
nes jieškoma tik su naciais 
bendradarbiavusių karo nusi
kaltėlių R. Europoje. Esą ypa-

Lietuvos kankinių šventėje Toronto-Mississaugos lietuvių procesija po iškilmingų pamaldų su vėliavomis žy
giuoja į Šv. Jono lietuvių kapines pagerbti savo mirusių tautiečių Nuotr. St. Dabkaus

Baltiečių išdavimas sovietams
Švedų rašytojo knyga apie Švedijoje internuotus baltiečius, jų atidavimą Sov. Sąjungai 

ir prancūzo kritiko recenzija

Prancūzų dienraštis “Le 
Monde” 1985. V. 24 išspausdi
no Jean Cathala recenziją, 
kurioje jis gvildena švedų ra
šytojo Per Olovo Enquisto kny
gą “Les legionnaires”, išvers
tą prancūzų kalbon ir išleistą 
1985 m. Vertėjas Marc de Gou- 
vernain ir Lena Grumbach ją 
pavadino “Baltiečių išdavi
mas”. Ši knyga švedų kalba 
buvo išleista 1968 m., bet jos 
aktualumas dar nėra išblėsęs. 
Švedai dar nėra užmiršę tos 
skaudžios istorijos, kuri įvy
ko prieš 40 metų. O ir kitiem 
vakariečiam, turintiem prob
lemų su Sov. Sąjunga, knyga te
bėra aktuali.

Knygos autorius primena, 
kad 1945 m. gegužės mėnesį 
3000 Vokietijos karių pasie
kė Švediją, gelbėdamiesi nuo 
sovietų kariuomenės. Tarp jų 
buvo apie 170 baltiečių, kilu
sių iš Sov. Sąjungos okupuotų 
kraštų. Apie 150 jų buvo lat
viai, kiti — estai ir lietuviai. 
Jie visi buvo internuoti Šve
dijoje.

Sov. Sąjungos ambasadorius 
Stockholme pareikalavo ati
duoti jai minėtus karius kaip 
karo belaisvius. Švedijos vy
riausybė nesijautė pakanka
mai tvirta, kad galėtų atsilai
kyti prieš sovietų spaudimą. 
Be to, jos santykiai su Krem- 

tingas dėmesys yra nukreip
tas į ukrainiečius. S. Wiesen- 
thalis teigia, kad net 218 uk
rainiečių karininkų, bendra
darbiavusių su naciais, poka
ryje atvyko Kanadon. Pasak S. 
Wiesenthalio, tie karininkai, 
užverbuoti prieš Sovietų Są
jungą, vadovavo koncentraci
jos stovykloms R. Europoje. 
Tokį kaltinimą prof. R. Serby- 
nas laiko raganų medžiokle, 
nes kaltinimai be jokio rim
to pagrindo nukreipiami tik 
prieš vieną tautybę — ukrai
niečius, kuriuos kai kurie žmo
nės pradeda traktuoti lygiomis 
su naciais. Teisėjo J. Desche
nes komisija turėtų jieškoti 
visų karo nusikaltėlių. Esą ne
trūksta spėliojimų, kad Kana
don su pabėgėliais yra įvažia
vusių ir karo nusikaltėlių iš 
Vietnamo. Taigi gali būti to
kių, kurie nusikaltėliais tapo 
nieko bendro neturėdami su 
naciais.

Baltieji rūmai pasiūlė JAV 
kongresui įvesti specialų mo
kestį Amerikon atvykstantiems

(Nukelta į 8-tą psl.) 

liumi nebuvo labai geri, nes 
karo metu leido gabenti vokie
čių karius per savo teritoriją. 
Taip pat Švedija* vyriausybei 
buvo žinoma, kad Sov. Sąjun
ga savo laiku užtarė Švediją 
— prašė Vokietijos vyriausy
bę neokupuoti Švedijos. Bū
dama tokioje padėtyje, Šve
dijos vyriausybė sutiko su Sov. 
Sąjungos reikalavimu ir nuta
rė perduoti jai Švedijoje in
ternuotus baltiečių karius. 
Ji net nereikalavo paleisti 
Vengrijoje dirbusį ir žydus 
gelbėjusį savo diplomatą R. 
Wallenbergą. Įsidrąsinęs 
Kremlius pareikalavo taip pat 
išduoti ir 30.000 civilių, pabė
gusių iš sovietinamų Baltijos 
kraštų ir apsigyvenusių Švedi
joje. Pastarosios vyriausybė 
betgi atsisakė tai padaryti.

Švedų visuomenė, sužinojusi 
savo vyriausybės nutarimą iš
duoti baltiečių karius, ėmė 
protestuoti. Karalius Gusta
vas V specialiu raštu kreipėsi 
į Staliną baltiečių karių klau
simu, bet nieko nelaimėjo. 
Baltiečiai kariai, protestuo
dami prieš tokį nehumanišką 
Švedijos vyriausybės sprendi
mą, pradėjo badauti ir net žu
dytis. Bet ir tai nepadėjo — 
baltiečiai ir vokiečiai kariai 
buvo suvaryti į sovietų laivą 
“Bieloostrov”, kuris juos iš
laipino Rygoje.

Autorius P. O. Enquist šią 
knygą vadina romanu, tačiau ji 
yra stipriai dokumentuota — 
surinkta daug rašytinių ir žo
dinių liudijimų. Buvo apklau
sinėti liudininkai ne tiktai 
Švedijoje, bet ir Latvijoje. Kny
goje yra ir labai šiurpių scenų: 
pvz. vokiečių kariai susilau
žo kojas, persipjauna vidurius 
skutimosi peiliuku, išsiduria 
akį pieštuku. Tai daugiau isto
rinis reportažas, negu roma
nas.

Recenzijos autorius Jean 
Cathala, vertindamas P. O. En
quisto knygą, pasigenda pla
tesnės istorinės perspektyvos, 
kurioje būtų matyti, kodėl pvz. 
vokiečiai, išviję rusus iš Bal
tijos valstybių, buvo sutikti 
kaip išlaisvintojai.

Knygos autorius pasirodo 
gana negailestingas savo kraš
tui, smerkdamas už baltiečių 
išdavimą, bet taip pat jis esą 
nenori pasirodyti antisovieti- 
niu ir dėl to vengia aštrumų. 
Pvz. jisai rašo: “Lengviau yra 
prieiti prie slaptų rusų archy
vų, negu švedų”. Jis reiškia 
nepasitikėjimą kiekviena in

formacija, smerkiančia sovie
tų elgesį. Pasak autoriaus, iš 
kelių išduotų estų tik vienas 
buvęs nubaustas, o iš 145 lat
vių — tiktai 35. Apie vieną su
šaudytųjų jis rašo: “Bet ar mir
ties bausmė buvo įvykdyta? Do
kumentai apie tai nieko nesa
ko”. Iš to autorius padaro iš
vadą, kad iš viso nebuvo egze
kucijų.

Iš tokio autoriaus nusista
tymo kyla ir kontrastas tarp 
internuotųjų gyvenimo Švedi
joje ir Sov. Sąjungoje. Jų gy
venimas Švedijos stovyklose 
vaizduojamas labai tamsiomis 
spalvomis, o sovietinėje Lat
vijoje — beveik idiliškai. Net 
ir sovietiniai “gulagai” — la
geriai, kur buvo išsiųsti in
ternuotieji, vadinami “darbo 
stovyklomis” tolimoje šiaurė
je, Vorkutoje, Norilske. Apie 
juos autorius vengia rašyti, 
nes apie tai esą ir taip labai 
daug prirašyta. Kai kurie tos 
srities raštai esą pilni neapy
kantos, ideologinių prietarų 
arba stokoja supratimo.

Baltiečiai, gyvenantys Šve
dijoje, pasak recenzento, P. O. 
Enquisto knygą laiko nepatiki
ma. Bet jie esą neturėtų už
miršti, kad ji nėra istorija.

Recenzento nuomone, tos 
knygos autorius, jausdamas 
savo krašto kaltę baltiečių 
išdavimo byloje, parašė ją, 
kad išsivaduotų iš moralinio 
slogučio. Ta idėja jame kilo 
besilankant JAV-se ir stebint 
“Juodųjų panterų” demonstra
ciją. Ten jis padarė išvadą, 
kad neužtenka stebėti, reikia 
ir veikti. Tada autorius pra
dėjo rinkti medžiagą. Kai su
telkė jos gana daug iš abiejų 
pusių, pateko į prieštaravimus 
ir klausė save: “Kurios pusės 
atsakymą rinktis — kairės ar 
dešinės?” Iš vienos pusės jau
tė gailestį dėl baltiečių iš
davimo, iš kitos — sovietinę 
tikrovę. Autorius apsispren
dė kreiptis į Mao, lyg kokį pra
našą, ir jam parašė ilgą laišką, 
kuriame išdėstė savo surizgi- 
mą. Deja, nesulaukė jokio at
sakymo. Baigė knygą šiais žo
džiais: “Kaip ten bebūtų, aš 
niekad nesuprasiu”.

Po daugelio metų autorius 
parašė pratarmę prancūziškai 
laidai (1985 m.). Joje pareiš
kė: “Šiandieną manau, kad ma
no knygoje išdėstyti įvykiai 
yra teisingi”.

Tai, žinoma, autoriaus nuo
monė, kuri objektyvumu ne
pasižymi. G. 

daugiau amerikietiškų gami
nių, sumažės pigesnių užsie
nio gaminių įvežimas pačion 
Amerikon. Prez. R. Reaganas 
pranešė, kad yra sudarytas val
dinis $300 milijonų fondas 
eksportuojamų gaminių kai
noms sumažinti. Bendros pa
stangos turėjo teigiamų re
zultatų: pirmiausia uncijos 
aukso kaina, matuojant JAV 
valiuta, staiga pabrango de
šimčia dolerių, o paties dole
rio vertė vidutiniškai nukri
to 5%. Kanados dolerio vertė 
pradėjo artėti prie 74 ameri
kietiškų centų. Jau girdėti pir
mieji protesto garsai, kad į 
penkių finansų ministerių kon
ferenciją Kanada netgi nebu
vo pakviesta. Esą jos dolerio 
kilimas dabar sumažins eks
portą Amerikon, kur vietiniai 
gaminiai lengviau galės kovo
ti su kanadiškais. Liepos mė
nesio pabaigoje Kanada savo 
prekybiniame balanse su Ame
rika turėjo patogią $12 bili
jonų persvarą. Susirūpinimas 
išryškina nemalonų faktą, kad 
kanadiški gaminiai yra bran
gesni už amerikietiškus, tik 
juos atpigina menkesnė kana- 
diškio dolerio vertė.

Dideli nuostoliai
Žemės drebėjimas rugsėjo 

19-18 d.d. paliko didelius nuo
stolius Meksikoje. Pradžioje 
buvo manoma, kad pirmieji 
smūgiai Richterio skalėje te
buvo 7,8 stiprumo. Dabar tei
giama, kad jų stiprumas matuo
jamas 8,1. Tad iš tikrųjų šis že
mės drebėjimas Meksikoje bu
vo stipriausias šį šimtmetį. Di
džiausių aukų susilaukė Meksi
kos miestas, turintis 18 mili
jonų gyventojų. Žuvusių ten 
jau suskaičiuota apie 4.000, 
jais laikomi ir 2.000 dingusių 
asmenų. Buvo sužeista apie 
30.000, kurių 650 tebėra ligo
ninėse. Pastogės neteko 50.000, 
kurių 10.000 ir dabar miega 
miesto gatvėse. Sugriauti val
džios pastatai leis pertvarky
ti per didelę sostinę. Juos bus 
galima perkelti į kitus miestus, 
kur jie susilauks mažesnės že
mės drebėjimo grėsmės. Mek
sikos pramonė, ypač naftos tie
kimas, beveik nenukentėjo. 
Kraštą betgi smaugia $97 bili
jonų skola užsieniui. Jos palū
kanoms padengti kasmet reikia 
$11 bilijonų. Iš užsienio dabar 
plaukia aukos. Tie, kuriem te
ko gyventi Meksijoje, aukoto

Šiame numeryje:
Įbauginti keleiviai

Kelionės Lietuvon vargingos, kartais per daug baimingos
Baltiečių išdavimas sovietams

Švedo žurnalisto knyga prancūzo vertintojo akimis
Šuolis Į Norvegiją

Po taikos ir laisvės žygio pavyko aplankyti Norvegiją *
Kodėl vieni ir kiti bėgo?

Vieni lietuviai bėgo į rytus, kiti skubėjo (vakarus
Kritinė užsklanda

Prof. A. Maceina žvelgia į marksizmo įtaką išlaisvinimo teologijai
Kai seni draugai grįžta jaunystėn

Buvusių Vilkaviškio gimnazijos mokinių suvažiavimas Klivlande
Liberalai gina baltiečių teises

Švedijos liberalų partijos vadas primena Baltijos kraštus
Kaltinama ir Amerika

Žydo knyga apie Amerikos tylą holokausto laikotarpyje
“Aro” gastrolės Britanijoje

Kanados bei Toronto lietuvių vyrų choro koncertai
Lietuvių mitologija be fantazijų

Dr. J. Balsys aptaria tyrinėtojų rūpesčius ir klystkelius

jus perspėja nesiųsti pinigų, 
nes didelė jų dalis bus pavog
ta pareigūnų ir atsidurs tik 
sąskaitų numerius turinčiuose 
Šveicarijos bankuose. Geriau 
yra siųsti jau nupirktus reika
lingus gaminius.

Atėjo nauji vadai
Kinijos kompartijos vadas 

Dengas Ksiaopingas, pats tu
rintis jau 81 metus amžiaus, 
pertvarkė kompartijos vado
vybę, įsileisdamas jaunesnių 
partiečių. Atsistatydino 132 
seni kompartijos veikėjai, bu
vo įsileisti 196 jaunesnės kar
tos atstovai. Kompartijos po- 
litbiuras dabar turės 20 pilna
teisių narių, kurių šešis jau
nesnius narius pasirinko pats 
Dengas. Į vienuolikos narių 
sekretoriatą taipgi buvo įsi
leisti penki jaunesni partie
čiai. Paskelbtas ekonominis 
penkerių metų planas, sumaži
nantis valdžios kontrolę. Gy
ventojams bus siekiama ne tik 
pakankamai maisto, bet ir ap
lamai geresnių sąlygų.

Atvežė laišku
Prez. R. Reaganą Baltuo

siuose rūmuose aplankė nau
jasis Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministeris E. Ševar- 
nadzė. Jis atvežė M. Gorbačio
vo laišką su naujais pasiūly
mais Ženevoje vykstančiai 
branduolinių ginklų suvaržy
mo konferencijai. Detalės pa
aiškės Ženevoje. Prez. R. Rea
ganas prasitarė, kad naują pla
ną jis laiko priimtinu dery
bom. Spauda teigia, kad buvo 
pasiūlyta abipusį branduoli
nių ginklų arsenalą sumažinti 
50%, jeigu bus suvaržytas anti- 
raketinių ginklų įvedimas erd
vėse. Už tuos ginklus pasisako 
prez. R. Reaganas, jų pajieš- 
koms numatęs $25 bilijonus.

Pakeitė premjerą
Sovietų Sąjungos aštuonias

dešimtmetį premjerą N. Ticho- 
novą pakeitė tik 55 metus tu
rintis N. Ryžkovas, dirbęs pir
mininko pavaduotoju valdžios 
planavimo agentūroje. Jis yra 
kompartijos vado M. Gorbačio
vo žmogus, kompartijos polit- 
biuran priimtas balandžio mė
nesį, kai M. Gorbačiovas kom
partijos vadžias buvo perėmęs 
tik prieš šešias savaites. Ofi
cialiai skelbiama, kad N. Tich- 
onovas pasitraukė dėl blogos 
sveikatos.
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® RELIGINIAME GYVENIME Protesto demonstracija Toronte prieš filmą "Hail Mary”, kuriame paniekinančiai vaizduojamas Išganytojo moti
nos Marijos gyvenimas ir jo aplinka. Demonstraciją prie “University Theatre” š. m. rugsėjo 12 d. surengė organi
zacija TFP (Tradition, Family, Property). Dalyvavo apie 150 įvairių tautybių asmenų. Demonstracija truko 3 va
landas. Trys kunigai vadovavo Rožinio maldoms. Jaunimas vaikščiojo su atitinkamais plakatais

AfA 
BIRUTEI STRAZDIENEI 

mirus,
jos vyrui JURGIUI, kitiems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Toronto lietuvių profesionalų ir 
verslininkų sąjunga

Vysk. V. Brizgys sudarė sąra- 
/' šą mirusių lietuvių vyskupų ir 

kunigų V. Europoje nuo 1944 m. 
iki 1985 m. liepos 22 d. Sąraše 
yra trys vyskupai (J. Skvireckas, 
V. Padolskis, Pr. Brazys) ir 161 
kunigas. Sąrašas yra sudarytas 
pagal Lietuvos vyskupijas. Pažy
mėta kiekvieno dvasiškio gimi
mo ir mirties data, gyvenvietė ir 
palaidojimo vieta. Įjungta ir Mo- 
hilevo vyskupija. Atskirai sura
šyti mirusieji vienuoliai. Pri
dėtas chronologinis ir alfabe
tinis sąrašas. Tai svarbus doku
mentas, kuris turėtų būti išspaus
dintas kunigų žinyne ar kitame 
leidinyje.

Žurnalas “Religion in Commu
nist Dominated Areas” 1984 m.
4, 5 ir 6 nr. (viename sąsiuvinyje) 
išspausdino net du straipsnius 
apie Lietuvą. Pirmasis straipsnis 
apie Lietuvos tikinčiųjų perse
kiojimą parašytas G. Damušytės, 
antrasis apie tautinę priespau
dą — Viktoro Nako. Abu straips
niai kruopščiai paruošti, doku
mentuoti. Šį mėnesį žurnalą re
daguoja Blahoslav Hruby ir Olga
5. Hruby. Metinė prenumerata — 
JAV-se $15, kitur — $20. Adre
sas: RCDA, 475 Riverside Dr., 
New York, NY 1015, USA.

Kanados vyskupų konferencija 
paskelbė, kad Pelenų diena ir 
Didysis penktadienis Kanado
je dabar bus privalomo pasnin
ko ir nuo mėsos susilaikymo die
nos. Taipgi visais metų penkta
dieniais vėl įsakoma susilaiky
ti nuo mėsos, nors suteikiama 
galimybė to susilaikymo vieto
je atlikti kokius nors kitus lab
daros ar pamaldumo darbus sa
vo nuožiūra. Šie įstatymai da
bar paskelbti, vadovaujantis 
naujuoju K. Bendrijos teisynu.

Marie Clementine Anwarite 
buvo paskelbta palaimintąja 
Jono-Pauliaus II lankymosi me
tu Zairo valstybėje. Tai zairie- 
tė vienuolė, kuri jauna būda
ma įstojo Šventosios Šeimos vie- 
nuolijon. Toji vienuolija rūpi
nasi švietimu, ir jaunoji vienuo
lė buvo mokytoja, labai mėgsta
ma savo mokinu. Siaučiant pilie
tiniam karui 1964 m., ji buvo ka
reivio nužudyta, kai pasiprie
šino prievartai ir atsisakė atsi
žadėti skaistybės. Mirdama ji 
atleido savo žudikui žodžiais: 
“Aš tau atleidžiu, nes tu neži
nojai ką darai”. Iškilmės metu 
atleidimą visos K. Bendrijos 
vardu nusikaltėliams suteikė ir 
popiežius.

Toronto arkivyskupija išreiš
kė savo protestą prieš filmo “Je 
Vous salue Marie” rodymą. Tas 
filmas vaizduoja Mariją kaip 
krepšinio žaidėją, o šv. Juozapą 
— kaip taksio vairuotoją. Vaiz
davimas abiejų asmenų iškrai
pomos iki šlykštaus begėdišku
mo ir pasibaisėjimo. Panašiai 
iškraipoma ir kūdikėlio Jėzaus 
asmenybė. Arkivyskupija pa
reiškė, jog sekdama popiežiaus 
Jono--Paulius II pavyzdžiu, pra
šanti tuos, kurie tą filmą plati
na, suprasti daromą papiktini
mą ir sustabdyti jo rodymą. Po
piežius tą filmą yra pasmerkęs 
ir prašęs jo nerodyti. Filmo au
torius, tai sužinojęs ir nepato
giai pasijutęs, įsakė to filmo ne
rodyti Romos mieste.

Atnaujinimas derybų tarp JAV 
ir Sov. Sąjungos branduolinių 
ginklų srityje esąs ribotos, bet 
tikros pažangos ženklas. Tai 

. pareiškė Vatikano viešųjų rei- 
| kalų pasekretoris mons. Audrys 
į Bačkis, Vatikano delegacijos 
vadovas, kalbėdamas Ženevoje, 
minint 1968 m. pasirašytą brand
uolinių ginklų apribojimo do
kumento sukaktį. Vatikano spau
dos agentūra pateikė spaudai pil
ną anglų kalba pasakytą mons. 
Bačkio kalbos tekstą, kuriame 
jis pareiškia, jog pasaulyje esą 
daug daugiau ginklų bei gynybi
nių sistemų nei reikalinga kiek
vienos pasaulio valstybės savi
saugai. Todėl Vatikano delega
cija kartojanti Jono-Pauliaus II 
prašymą atsisakyti dabartinių

KUN. PLACIDAS BARIUS, OFM, 
Šv. Kazimiero lietuvių pranciš
konų kapitulos 1985. IX. 10 išrink
tas naujuoju provincijolu trejiem 
metam; viceprovincijolu — kun. 
Augustinas Simanavičius, OFM, pa
tarėjais — kun. Jurgis Gailiušis, 
OFM, kun. Bernardinas Grauslys, 
OFM, kun. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM, kun. Antanas Prakapas, OFM

lenktynių ginklavimosi srityje. 
Mons. Bačkis skatino valstybes, 
kurios dar neturi branduolinių 
ginklų, pasirašyti sutartis, kad 
tokių ginklų jos neįsigysiančios 
bei nevartosiančios ateityje. Iš 
kitos pusės jis skatino valsty
bes pajungti branduolinę tech
nologiją taikiems reikalams, 
kaip energijos gamybai ir pa
žangai medicinoje bei kituose 
tiksliuosiuose moksluose.

Liturgijai nereikalingos vis 
besikeičiančios naujovės, nei 
įvairūs prie aplinkos prisitai
kymai, kurių nei jieško, nei nori 
tikintieji. Taip rašoma laiške 
Italų katalikų konferencijai, 
įvykusiai Paduvos mieste. Laiš
ko autorius yra kard. Agostino 
Casaroli, Vatikano valstybės 
sekretorius, išreiškęs Šv. Tė
vo mintį. Laiške nurodoma, kad 
moderniam žmogui reikia pasto
vumo ir vientisumo liturgijoje, 
o ne įvairiopų eksperimentavi
mų, kurių dėka liturgija išsi
gimsta iki tokio laipsnio, kad 
prarandamas šventiškas oru
mas. Žmogui esą reikia ko nors 
tikro, tvirto ir pastovaus ne vien 
tikėjimo esmėje, bet ir išreiš
kiamoje formoje, kad atsvertų, 
tai, kas nepastovu šiame gyve
nime.

Popiežių šv. Pijaus X ir Bene
dikto XV laikotarpio Vatikano 
archyvai bus jau dabar prieina
mi istorikams. Šį sprendimą pa
darė Jonas-Paulius II. 1903— 
1922 m. laikotarpio dokumentai 
gali suteikti daug svarbios me
džiagos apie I D. karą, Rusijos 
revoliuciją ir fašizmo įsigalėji
mą Italijoje. Taipgi tikimasi ras
ti daug įdomios medžiagos apie 
šventojo popiežiaus Pijaus X ko
vas su modernizmo sąjūdžiu, 
kuris bandė anuomet pritaikyti 
moderniosios filosofijos ir tiks
liųjų mokslų mintis K. Bendri
jos doktrinai. Prieš tą sąjūdį bu
vo kovota ekskomunika, tam tik
rų knygų skaitymo draudimais 
bei popiežiaus įvestąja antimo- 
dernizmo priesaika.

JAV vienuoliai, 1984 m. pasi
rašiusieji atsišaukimą, remian
tį abortus, turi būtinai viešai 
pareikšti savo pritarimą K. Bend
rijos mokslui šiuo reikalu. Tai 
pareiškė vienuolijų kongrega
cijos vadovas kardinolas Jean 
Jerome Hamer, lankydamasis 
JAV-ėse.

Ukrainiečių katalikų vadas 
Josyp Terelya buvo komunistų 
nuteistas Užgorodės mieste, Uk
rainoje, 12 metų kalėjimo baus
me už “priešsovietinę” veiklą. 
Tai pranešė kardinolo Myroslav 
I. Lubačivsky kancleris kun. 
Ivan Dacko Romoje. Pasak pra
nešimo, teismas įvykęs rugpjū
čio 20 d. Kun. J. Stš.

Šuolis į Norvegiją
Jaunimo kelionė Baltijos 

jūra su visais šalutiniais ren
giniais pasibaigė rugpjūčio 1 
d. ir iki lėktuvo išskridimo at
gal man liko dar keletas die
nų, kurias nusprendžiau pa
naudoti kelionei į Norvegiją, 
Oslo miestą. Mano kelionės 
draugas J. Statkevičius, su ku
riuo keliavom iš Toronto kartu 
ir gyvenom viešbučiuose vie
name kambaryje, turėjo nusi
pirkęs dar Kanadoje trauki
niui bilietą keliauti po visą 
Europą, tad mielai prisidėjo 
prie išvykos Norvegijon. Teko 
man tik nusipirkti traukinio 
bilietą ir padaryti rezervaci
ją sėdimai vietai traukinyje. 
Mat Skandinavijos kraštuose 
vietas reikia rezervuoti, nes 
labai daug žmonių keliauja ir 
nevisada būna sėdimų vietų. 
Tai vėliau keliaudami pamatė
me, kai mūsų skyrius bematant 
prisipildė keleivių ir vėliau 
kitose stotyse įlipusiems ne
buvo vietos sėdėti.

Norvegijos sostinėje
Traukiniu išvažiavom iš 

Stockholmo iš vakaro ir po de
vynių valandų kelionės atsi
radom Oslo mieste. Europoje 
atstumai nėra dideli — kele
tas šimtų kilometrų ir jau esi 
kitoje valstybėje. Norvegijos 
sostinės Oslo miestas turi 
636.000 gyventojų, o pačioje 
Norvegijoje vos per 4 mil. gy
ventojų. Stotyje nueiname į 
viešbučių registracijos konto
rą, kur, pastovėję eilėje, gau
name visai netoli stoties pri
einama kaina viešbučio kam
barį. Tik registruojantis rei
kia įmokėti 10% kambario kai
nos, kuri vėliau viešbutyje grą
žinama.

Išėję iš stoties pagrindine 
Kari Johansgate gatve, kuri 
yra paversta vien pėsčiųjų alė
ja, matėme šimtus keleivių su 
kuprinėmis ar lagaminais žy
giuojančių į abi puses. Ši gat
vė kyla aukštyn ir vėliau aukš
tumoje atsiremia į karališkus 
rūmus, kur gyvena Norvegijos 
karalius Olav V. Šioje gatvėje 
daug krautuvių, viešbučių ir 
įstaigų.

Oslo miestas daro mažo ir ne
labai turtingo miesto įspūdį 
po turtingo ir puošnaus Stock
holmo pastatų. Gatvėse trūksta 
švaros, primėtyta popiergalių, 
kaip ir Kanados miestuose.

Ekskursija laivu
Pirmiausia nusprendžiam 

įsijungti į ekskursinę grupę ir 
apžiūrėti miestą. Nuvykę prie 
miesto valdybos, kur praside
da tos kelionės, sėdame į ne
mažą laivą, kuris paima kelio
nei po Oslo fiordus. Nors apie 
Oslo nėra didžiulių jūros iš
graužtų kalnų, bet jos šakų ir 
įvairiausių sąsiaurių bei 
iškyšulių labai daug. Pro juos 
sukinėdamasis laivas parodo 
iš arčiau ir toliau Oslo mies
tą. Kelionė laivu trunka apie 
porą valandų. Ji baigiasi prie 
poliarinio laivo “Fram”, ku
riuo Nansenas darė ekspedici
ją 1893-96 m. į šiaurės polių. 
Tas specialiai tam tikslui pa
statytas laivas yra gerai išlai
kytas, dabar paverstas muzie
jumi ir visas iškeltas iš van
dens ir padėtas po stogu. Laip
tais lipdami aplinkui pirma 
apžiūrime iš lauko, o vėliau 
viduje apeiname visas kajutes 
ir darbo kambarius su palik
tais tos kelionės daiktais bei 
įrankiais.

Plaustai ir laivai
Čia pat, kitame pastate, ir 

“Kon-Tiki” medžio plaustas, 
kuriuo norvegų keliautojas 
Thor Heyerdahl su penkiais 
palydovais atliko kelionę per 
Ramųjį vandenyną iš Peru į Po
linezijos salas, įrodydamas 
savo teoriją, kad senovėje tuo 
būdu buvo keliaujama ir pasie
kiamos tolimiausios vietos. Jo 
kelionė užtruko 101 dieną. Ten 
pat padėtas ir papiruso nend
rių plaustas “Ra II”, kuriuo 
tas pats keliautojas atliko ke
lionę Atlanto vandenynu. 
Anksčiau skaičius šio keliau
tojo parašytas knygas buvo la
bai įdomu matyti ir apžiūrėti 
šiuos neįprastus “laivus”, ku
riais buvo atliktos šios ilgos 
jūros kelionės.

Kita patalpa paskirta vikin
gų laivams, kurių bent trys pui
kiai išsilaikę. Jie atrasti ir 
atkasti iš dumblo ir žemių 
sluoksnio 1904 m., bet statyti 
apie 800-900 m. po Kristaus. 
Tai su tokiais dideliais laivais 
(22 m. ilgio), turinčiais kiek
vienoje laivo pusėje po 15 ilgų 
irklų vikingai pasiekdavo ir 
Lietuvos pakraščius, nuterio- 
dami ir baimės įvarydami se
novės lietuviams. Tie laivai ir 
kiti dalykai labai išpuošti iš
pjaustytom iš medžio figūrom 
ir pagražinimais.

Tame pačiame rajone yra ir 
jūrų muziejus. Tai daugybės 
laivų modeliai ir kiti su jūra 
bei laivininkyste surišti ro- 
diniai.

Liaudies muziejus
Apžiūrėję laivus, sėdom į 

patogų autobusą, kuris nuve
žė į norvegų liaudies muziejų. 
Tai rinkinys būdingų medinių 
Norvegijos namų, kurie suga
benti iš įvairių krašto vieto
vių. Labai įdomi medinė kata
likų bažnytėlė iš 1575 m. su la
bai gražiais išdrožinėtais pa
puošimais, medžio skulptū
rom. Matėm ir kitus ūkio tro
besius bei gyvenamus namus 
turtingų norvegų su labai trum
pom lovom. Taipgi matėm šiau
rėje naudojamą namuką su vi
duryje besikūrenančia ugnimi, 
kurios dūmai išeina per viršų, 
nes nėra nei dūmtraukio, nei 
langų.

Iš čia nuvažiavom į Vigeland 
skulptūrų parką, kuriame šio 
norvegų skulptoriaus išstatyti 
viso gyvenimo darbai. Tai 213 
figūrų iš bronzos ir granito 
žmogaus dydžio nuogos figūros 
įvairiose pozose vyrų, moterų 
ir vaikų. Didžiulis obeliskas 
70 m. aukščio irgi papuoštas 
tomis figūromis kyla į viršų. 
Reikia stebėtis ką vienas 
skulptorius per savo gyveni
mą gali sukurti bei padaryti.

Slidininkų bokštas
Aplankėm ir užmiestyje pa

statytą žiemos olimpiadai sli
dininkų šuolio bokštą 60 m. 
aukščio. Prie bokšto įrengtas 
įdomus šio žiemos sporto mu

AfA 
GERDAI KARL
mirus V. Vokietijoje,

jos šeimai - vyrui OSKARUI, sūnui ir dukrai su šeimo
mis, sesutei ERIKAI ŠAKIENEI ir jos visai šeimai reiš
kiame nuoširdžią užuojautą -

Alfonsas, Adrienne, Klemensas Sakavičial

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 

137 RONCESVALLES Avė. 
Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai, vakaro

C^stndXljus 
E Mūsų korespondentas

ziejus, kuriame išstatytos sli
dės iš seniausių laikų. Iš 800 
m. beveik paprastos lentelės, 
kurios buvo tuo metu naudoja
mos, o iš 1200 m. laikotarpio_
jau labai panašios į šių laikų. 
Taip pat yra ir ilgiausios sli
dės, turinčios 3,74 m. ir sve
riančios 11 kg. Matyti taipgi 
modernios olimpinės slidės, 
medaliai, garbės ženklai, olim
piados laimėtojų taurės.

Su šiuo muziejumi baigėsi 
miesto įžymybių lankymas, nes 
buvom paėmę patį geriausią, 
užtrukusį 8 valandas. Visas 
tas malonumas kainavo 16 kro
nų arba 26 dol.

Pašto ženklų rinkiniai
Kitą dieną aplankėme pašto 

muziejų, kuris atidarytas 1947 
m., minint 300 metų Norvegijos 
pašto sukaktį. Muziejus įreng
tas prie centrinio pašto. Čia 
parodyta viso Norvegijos pašto 
plėtotė per tuos šimtmečius su 
daugybe su tuo surištų rodiriių 
— arkliniai vežimai, autoveži- 
miai, lėktuvai. Parodytas net ir 
paštas, traukiamas rogėse el
nio.

Mums buvo įdomiausias tai 
viso pasaulio valstybių pašto 
ženklų labai turtingas rinki
nys. Europos skyriuje radome 
ir Lietuvos visus pašto ženk
lus, pradedant nuo balto pir
mojo pašto ženklo iki paskuti
nio jau bolševikų okupuoto 
krašto, kai Lietuvos pašto ženk
lai buvo pažymėti LTSR raidė
mis. Lietuvai paskirti trys dvi
gubi rėmai, latviams du, es
tams vienas.
Rezistencijos pėdsakai ir pilis
Prie jūros esančiame for

te įrengtas rezistencijos mu
ziejus, kuriame vokiečių oku
pacijos metu buvo kalinami 
norvegai. Čia sutelkta pogrin
džio spauda, vėliavos, slapti 
radijo siųstuvai, partizanų 
apmokymas, sabotažo priemo
nės, Kvislingo veikla. Prie mu
ziejaus pastatytas kuklus gra
nito paminklas žuvusiems nor
vegams toje kovoje.

Netoli forto yra ir karališ
koji pilis, kur viduramžių lai
kais gyveno bendri danų ir nor
vegų karaliai. Pačios pilies tų 
laikų kambariai ir salės labai 
paprastos su medinėmis grin
dimis, židiniais ir tų laikų bal
dais. Ant sienų kabo karalių 
portretai, karališkos vėliavos. 
Apačioje — pilies šventovė, 
kuri ir dabar naudojama. Ne
toli pilies yra didelis karo 
muziejus su įvairių ginklų rin
kiniu.

Per dvi dienas išvaikščio
jom visas svarbesnes Oslo 
miesto vietas, apžiūrėjom mu
ziejus, įskaitant istorijos ir 
etnografijos. Jame pavaizduo
ta, kaip nuo akmens amžiaus 
prieita iki dabartinių kultū
rų įvairiuose kraštuose.

Iš Oslo traukiniu teko grįžti 
Kopenhagon, kur laukė lėktu
vas atgal į Torontą.

PADĖKA
Gilaus skausmo ir liūdėsio valandoje, mirus mūsų 

brangiai žmonai, motinai, močiutei ir sesutei

a.a. EUGENIJAI BARYSIENEI
rugsėjo 4 d. St. Cabrini ligoninėje, nuoširdžiai dėkojame kle
bonui kun. St. Šileikai už Rožinį koplyčioje, laidotuvių Mišias 
ir maldas prie kapo.

Dėkojame: Jūratei Stirbienei už perskaitymą velionės 
poezijos šermenyse, Rasai Krokytei už solo giedojimą Mišių 
metu, vargonais palydėjusiam kun. M. Milox.

Dėkojame už aukas Mišioms, Tautos fondui ir Lietuvių 
fondui, už maldas bei užuojautas.

Dėkojame karsto lydėtojams šventovėje ir visiems daly
vavusiems laidotuvėse.

Giliai nuliūdę - vyras Zigmas, dukra Regina, 
žentas Benediktas, vaikaičiai - Aleksandras, 
Andrius, sesutės - Teodora, Jadvyga ir Juzefą 
su šeimomis

Ar liūdnesnio kas būti galėtų 
Už likimų žmogaus šioj nakty? 
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas, 
O mirtis - nelaukta ir staigi.

VYTA VTAS MAČERNIS

PADĖKA
A. a. dr.Bronius Povilaitis

1907. IX. 5-1985. VII. 17
Netikėtai mirus mano brangiam vyrui Broniui, nuoširdžiai 

dėkoju visiems dvasiškiams, suteikusiems paskutinį dvasinį 
patarnavimą laidotuvių metu ir asmeniškai prisiminusiems 
maldose: Delhi Šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. L. Ke- 
mėšiui, kun. dr. Pr. Gaidai, kun. F. X. Paul, kun. A. Simana
vičiui, OFM, kun. K. Butkui, OFM, kun. J. Kubiliui, SJ, prel. J. 
Bertašiui, kun. dr. J. Gutauskui, kun. K. Kaknevičiui.

Dėkoju solistui V. Verikaičiui ir Šv. Kazimiero parapijos 
chorui už giedojimą; organizacijų atstovams, mieliems drau
gams ir brangiems giminėms už jautrius atsisveikinimo žo
džius koplyčioje ir kapinėse, organizacijų ir bendraminčių su
rengtus velionies paminėjimus.

Ypatinga padėka mano draugėms už giminių ir svečių 
globą bei priežiūrą šermenų metu.

Gili padėka giminėms, kaimynams ir draugams už pa
reikštas užuojautas žodžiu ir raštu, atsiųstas gėles ir gausias 
aukas šv. Mišioms, Tillsonburgo ligoninės širdies fondui, "Tė
viškės žiburiams” ir a.a. Broniaus knygos išleidimo fondui, ku
ris organizatorių ir dosnių aukotojų pastangomis paliks vienas 
didžiausių Broniaus gyvenimo pėdsakų.

Nuoširdi padėka broliui Petrui ir seseriai Linai, mano se
serų ir brolių šeimoms, jų jaunimui už karsto ir aukų nešimą, 
skaitymus Mišių metu. Broliškas Petro rūpestingumas buvo 
didelė atrama mano skaudžiame išgyvenime.

Prie šios padėkos jungiasi visi a.a. Broniaus broliai ir 
seserys bei jų šeimos iš anapus Atlanto.

Negalėdama visus asmeniškai išvardinti, nuoširdžiausiai 
dėkoju už Jūsų meilę mano skausme ir meldžiu Dievą palai
mos Jums visiems.

Žmona Monika

Canadian Slrt emeri alsi liti).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486

JfarnitureJBfa
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

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

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės



PADĖKA
Š.m. liepos 26 d. eismo nelaimėje tragiškai žuvo 

mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis 

a.a. STASYS MORKŪNAS
Palaidotas š.m. liepos 30 d. Šv. Jono lietuvių kapuose 

Mississaugoje, Ontario.
Gilią padėką reiškiame: Aušros Vartų parapijos kunigui 

dr. J. Kubiliui už taip gražiai sukalbėtą Rožinį ir jautrius bei 
prasmingus žodžius laidotuvių išvakarėse; kun. Alt. Grausliui 
už atlaikytas šv. Mišias ir pasakytą pamokslą; klebonui kun. J. 
Aranauskui už patarimus ir pastangas prieš ir po laidotuvių.

Ypatinga padėka AV parapijos chorui už taip gražiai 
sugiedotą "Libera” sekmadienį, liepos 28, po 11 vai. Mišių, 
solistei Ginai Čapkauskienei už gražų giedojimą šv. Mišių 
metu.

Nuoširdi padėka Lietuvos kankinių parapijos klebonui kun. 
J. Staškui už apeigas šventovėje ir palydėjimą į amžiną poil
sio vietą, taip pat - kun. K. Kaknevičiui.

Nuoširdus ačiū R. ir D. Sondoms, Arvydui Blauzdžiūnui 
Toronte už visus rūpesčius laidotuvių namuose ir puikius 
pietus jų namuose po laidotuvių, taip pat P. ir J. Adamonių 
šeimai bei kitiems už suruošimą kavutės po Rožinio Mont- 
realyje.

Dėkojame visiems už vainikus, gėles, nepaprastai didelį 
skaičių užprašytų šv. Mišių, ekzekvijų: Montrealyje, Toronte 
ir kt. šventovėse; už aukas sutelktas: Kanados lietuvių fon
dui, Tautos fondui, Kanados lietuvių laikraščiams; už visas 
užuojautas, paskelbtas laikraščiuose, pareikštas asmeniškai, 
telegramomis arba laiškais.

Ačiū visiems mūsų giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
gausiai dalyvavusiems Rožinyje, šv. Mišiose Montrealyje, 
palydėjusiems velionį į amžino poilsio vietą torontiečiams.

Ypatingą padėką tariame Albinui Blauzdžiūnui už gražiai 
pravestas apeigas Montrealyje.

Nuliūdę - žmona Marija
dukra Saulė su šeima 
ir sūnus Algis su šeima

Kodėl vieni ir kiti bėgo?
Prisimenant dvi Lietuvos okupacijas, kai vieni bėgo į rytus, kiti — Į vakarus

TOUR
1985

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

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

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

Tel. (416) 923-7337

K. RADVILA

Buvę ir dabarties įvykiai 
rodo, kad labai dažnai tos pa
čios tautos žmonės, kitų žmo
nių įtakų bei jų pačių egoisti
nių užmačių paveikti, padaro 
daug žalos savo tautiečiams. 
Dažniausiai tik dėl atskirų 
individų kiršinančios veiklos 
visuomenė būna taip suerzin
ta, jog išsivysto aštrūs, daž
nai net kvaili vieni kitų kal
tinimai, kurie nuveda į kruvi
nus ir viską naikinančius susi
kirtimus. Neatlaidžiausios ir 
ilgiausiai tarp savų tautiečių 
kovos trunka, kai jos užverda 
tarp skirtingų religijų tautie
čių.

Žvelgdami į lietuviškąjį iš
eivijos kiemą, kol kas esame 
ramūs, nes dar vieni kitų na
mų nesprogdiname. Vienų ki
tiems pabarimų pasitaiko, bet 
jie ir reikalingi klystkeliais 
einantiems bei tautinei draus
mei nusižengiantiems tautie
čiams. Jie to verti. Besaikis 
kuklumas ar pro “pirštus” pra
leidinėjimas nemažiau žalin
gas už tautinės drausmės ne
paisymą.

Palyginus mūsų išeivijos tra
gikomišką savitarpio nesugy- 
venimą su atėjūnų pavergtai 
lietuvių tautai įvestų ir vie
tinių kvislingų vykdomu tero
ru, matyti didelis skirtumas 
— kaip tarp žaidimo ir trage
dijos. Tokia tragedija mūsų 
tautą ištiko 1940 m. birželio 
15 d. Raudonieji rusų impe
rialistai okupavo Lietuvą ne 
šiaip sau, kad tik savo terito
riją praplėstų, bet su iš anks
to paruoštu planu: okupuoto 
krašto gyventojus išnaikinti 
ir į jų vietą savuosius įsodin
ti. Kraštą nusiaubę, paruoštam 
planui vykdyti pirmiausia įkin
kė “socialistinės demokrati
jos” ištroškusius lietuvius, 
antilietuviškai nusiteikusius 
žydus bei kitokių tautybių pro
komunistinį elementą.

Visi jie, kiek per pirmuosius 
okupacijos metus suspėjo, sa
vo užduotį atliko. Turėdami 
stiprų atėjūnų užnugarį, jie 
saviems tautiečiams atėmė pi
lietines bei apskritai žmogaus 
teises. Valstybinę santvarką 
pats okupantas sugriovė.

Kas yra atsakingi už masi
nį žmonių bėgimą iš Lietuvos 
II D. karo pradžioje? Komunis
tai bėgo pas “tėvą” Josifą kar
tu su besitraukiančia sovietų 
kariuomene, o karui baigiantis 
— kiti bėgo į vakarus.

I rytus
Kadangi komunistai pirmie

ji iš Lietuvos bėgo, tai pirmiau
sia apie juos ir kalbėkime — 
kodėl jie bėgo? Jei visi pripa
žintume logikos dėsnius, atsa
kymas būtų labai trumpas ir 
paprastas: komunistai bėgo to
dėl, kad jie per pirmuosius 
rusų okupacijos metus labai 
sunkiai nusikalto lietuvių tau
tai. Jie terorizavo nekaltus 
žmones, sodino į kalėjimus, 
masiškai žudė ir paskutinėmis 
prieš karą dienomis kelias
dešimt tūkstančių ištrėmė į 
Sibiro taigas.

Svarbiausia, Lietuvos žmo
nės rusams niekuo nebuvo nu
sikaltę. Juk lietuviai nebuvo 
Rusijos okupavę ir su jais jo
kių reikalų (išskyrus diploma
tinius) nebuvo turėję. Tiesa, 
nemažai komunistų bei kito
kių pažiūrų žmonės už anti
valstybinę veiklą buvo sodi
nami į kalėjimus. Betgi taip 
elgėsi visų nepriklausomų 
valstybių tautos su griaunan
čiais valstybės pamatus sve
timos valstybės agentais. Tai
gi komunistai, žinodami ką 
jie buvo Lietuvoje padarę ir 
ką jie už tuos darbus nusipel
nė, bėgo Rusijon.

Čia kalbame tik apie dalį 
tautos tragedijos, t. y. apie pir
mųjų okupacijos metų tragedi
ją. Kaip dabar patys komunis
tai skelbia, pati didžioji lie
tuvių tautos tragedija vyko 
karui pasibaigus. Leonardas 
Aleksiejūnas “Gimtojo krašto” 
laikraštyje, 1985. VIII. 1 laido
je rašė: “Įstojimas į TSRS su
teikė sąlygas kuo greičiau lik
viduoti sunkius hitlerinės oku
pacijos padarinius, atstatyti 
po karo nuniokojimus. Padėtis 
krašte buvo nelengva: netekta 
maždaug ketvirtadalio gyven
tojų”. Kad tiek žmonių Lietu
vos neteko, paskelbė ir LTSR 
“ministerių” tarybos pirm. 
Antanas Barkauškas liepos 20 
d. KP tarybos posėdyje. Tai 
yra apie 750,000 žmonių. At

rodo, tas žmonių skaičius pra
rastas, kaip L. Aleksiejūnas 
rašė, “likviduojant hitlerinės 
okupacijos padarinius”. Reiš
kia jau po karo, kai raudonieji 
kanibalai vėl grįžo į Lietuvą.

Į vakarus
Prisilaikydami tokių pat 

logikos dėsnių, išsiaiškinki
me, kodėl karui baigiantis bė
go kiti, nelaukdami kol grįš 
Stalino diktatūros šalininkai. 
Jie bėgo, kad išvengtų pirmo
sios okupacijos metu komunis
tų pradėto mirtino teroro. Bė
go ypač tie, kurie buvo patyrę, 
kad jie jau kartą buvo į trėmi
mų sąrašus įrašyti pirmosios 
okupacijos metu.

Komunistai, būdami laiki
nais nugalėtojais, neprisipa
žįsta, jog iš tikrųjų jie yra tie 
tikrieji nusikaltėliai žmoniš
kumui. Jie turbūt ii' patys nega
lėtų suskaičiuoti, kiek daug 
nusikaltimų žmonijai jau yra 
padarę. Jie savo nusikaltimus 
kitiems priskiria.

Sutikime, jog rusai, prijun
gę Lietuvą prie Sov. Sąjungos, 
negalėjo jos gyventojams dary
ti lengvinančių ekonominių 
bei politinių išimčių, nes to
kių pat palengvinimų būtų pra
dėjusios reikalauti ir kitų res
publikų tautos, neišskiriant 
nė pačių rusų. Bet kam reikėjo 
griebtis kanibališkos tautžu- 
dystės? Kam tuos žmones, net 
ir kūdikius, iš Lietuvos už ke
lių tūkstančių mylių numarini
mui reikėjo gabenti?

Turbūt norima įtaigoti, jie 
nebūtų paklusę naujai santvar
kai. Tai nesąmonė! Tai begė
diškas ir ciniškas kanibališko 
elgesio pateisinimas.

O gal visai tautai buvo ker
šijama už pagarsėjusių 4 ko- 
munarų (taip jie vadinami) su
šaudymą, kuriems Lietuvos ka
riuomenės teismas mirties 
bausmę paskyrė? Betgi pagal 
Jono Dainausko teigimą (“Pa
saulio lietuvis” 1985 m. 5-6 nr.) 
tiems komunarams bausmė bu
vusi paskirta su Stalino žinia 
ir pageidavimu. Stalinas ir per
versmą 1926 m. Lietuvoje orga
nizavęs, kad perversmą įvyk
džiusieji įtaigotų Lietuvos ka
riuomenės teismą paskirti Sta
linui nepaklusniems neklauža-
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Prie įėjimo j garsųjį Kryžių kalnų Lietuvoje rymantis Rūpintojėlis su iš
pjaustytais poeto J. MARCINKEVIČIAUS žodžiais: “Ašara Dievo aky, nieko 
tavęs neprašau, Lietuva, ką tu veiki? Tik nenutildoma šauk, volunge šauk 
ąžuole, akmeniu kelio gale ...” Nuotrauka gauta iš Lietuvos

doms mirties bausmę. Jeigu 
tai tiesa, tai kuo kalta lietu
vių tauta?

Lietuviai — naciai?
Komunistai nuolat rašo apie 

kažkokius lietuvius nacius. 
Juk visiemsyra žinoma, kad vo
kiečiai iš viso lietuvių nepri
ėmė į savo nacionalsocialistų 
— sutrumpintai nacių partiją. 
Nebuvo nė vienos lietuvių 
ideologinės partijos, kuri su 
vokiečių nacionalsocialistų 
partija būtų susiliejusi. Tuo 
tarpu lietuviai komunistai 
nuo pat pirmos okupacijos 
dienos, užuot savo krašto ir 
tautos labui dirbę, vergiškai 
pradėjo rusų interesams tar
nauti, aklai vykdydami jų pla
nus. Rusai įsitikinę, kad lie
tuviai komunistai jiem yra lo
jalus, leido plėsti komunistų 
partiją, kuri palyginti per 
trumpą laiką narių skaičiumi 
gerokai paaugo, nes norinčių 
valdžioje būti oportunistų ir 
pas mus nestigo, nepaisant 
kokia ta valdžia buvo. Greitai 

buvo įsteigta (prieš karą ne
girdėta) komjaunimo organi
zacija. Neteko girdėti, kad 
vokiečiams užėmus Lietuvą, 
joje būtų buvusi įsteigta Hit
lerio jaunimo organizacija. 
Tai iš kur tie lietuviški naciai 
atsirado? Jeigu komunistai 
naciais pravardžiuoja visų lie
tuvių ideologinių partijų bei 
sąjūdžių žmones, tai čia jau 
kitas reikalas.

O juk galėjo būti ir kitaip: 
nė vienam komunistui nebūtų 
reikėję bėgti, jei per pirmuo
sius rusų okupacijos metus ne
būtų trėmę Lietuvos žmonių 
į mirties gulagus agoniškai 
mirčiai bei vietoj juos žudę. 
O kitiems nebūtų buvę reikalo 
į vakarus bėgti, jeigu iš Sta
lino imperijos grįžtančių lie
tuvių bei kitataučių komunis
tų grįžimas su savim nebūtų 
nešęs mirtį ir siaubą į karo 
audrų nusiaubtą Lietuvos že
mę. Tada visi bendromis jėgo
mis būtume darę kas galima, 
jei ir ne sau, tai bent ateinan
čioms kartoms.

ANTANAS MACEINA

Kritinė užsklanda
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

2. Marksistinis pobūdis
Išlaisvinimo teologijos tyla komunistiškai valdomų 

tautų atžvilgiu ir jos pasitikėjimas socialistine sistema 
(“socialistinė visuomenė, pasak L. Boffo, teikia objek
tyviai geresnių sąlygų Bažnyčios visuotinumui reikštis”) 
remiasi marksistiniu sandu, kuris, tarsi koks požeminis 
šaltinis, gaivina jos idėjas bei pastangas. Tikėjimo kon
gregacija savo instrukcijoje yra nurodžiusi į šį sandą 
gana įsakmiai (pig. VI, 10; VII, 1-13; VIII, 1-13; X, 16).

Bet kaip tik ana nuoroda labiausiai ir piktina išlais
vinimo teologijos atstovus, šalininkus bei užtarėjus. 
K. Fusselis, pavyzdžiui, kritikuodamas Tikėjimo kongre
gacijos nuorodą, vadina ją “beatodairiškai piktu (kalt- 
schnauzig) taiklumu, kuriuo instrukcija mėgina išlais
vinimo teologiją tapatinti su marksizmu, nusikalsdama 
bet kokiam intelektualiniam sąžiningumui bei rūpestin
gumui”; tai rodą “partinį kongregacijos nusistatymą 
teorijų kovoje: marksizmas turįs iš anksto būti pasmerk
tas kaip apakimas”.108 O kardinolas P. E. Arns, Sao Pau
lo arkivyskupas, neseniai kalbėdamas spaudos atsto
vams Romoje, išlaisvinimo teologijos įglaudimą į 
marksistinę ideologiją paskelbė esant nuodėme arba 
neteisybe vargšų atžvilgiu, kadangi P. Amerikos vargšai 
nesiekią nei turto, nei valdžios; jie tik norį padoriai 
pragyventi.109

Kodėl tokios priešybės? Ar Tikėjimo kongregacija 
iš tikro neapdairiai ir todėl neteisingai teigia, esą mark
sizmas “beveik mistiškai žavi” išlaisvinimo teologiją 
(VII, 4)? — Įvairiopą šios teologijos sąlytį su marksizmu 
esame minėję jau ir anksčiau (plg. šio str. I, 2; II, 2,3). 
Čia nūn mėginsime paryškinti tik tuos teiginius, kurie 
išlaisvinimo teologiją neabejotinai sieja su marksizmu 
— su jo teorija ir praktika. Žinoma, galima ginčytis, ar 
šie teiginiai yra iš vidaus suaugę su materialistine 
pasaulėžiūra, o tuo pačiu ir su religijos neigimu, kaip 
tai juos interpretuoja Tikėjimo kongregacijos instruk
cija (plg. VII, 6, 9). Tačiau vargu, ar būtų galima abejoti, 
kad šie teiginiai yra pasiimti iš marksistinės sociologi
jos ir kad todėl jie visą išlaisvinimo teologiją neišven
giamai lenkia marksistinės sistemos kryptimi.

Patys išlaisvinimo teologijos atstovai, ypač G. Gu
tierrez, anaiptol nesigina, kad jie analizuoja visuome
nės sąrangą pagal marksistinį metodą. Dar daugiau: G. 
Gutierrez yra tiesiog įsitikinęs, jog “socialinės bei po
litinės problemos Lotynų Amerikoje nėra galimos iš
spręsti, nepasigelbstint marksistine analize ir iš jos 
kylančia klasių kova”.110 Tai vaizdžiai patvirtina L. Bof- 
fas. Jis rašo: “Mums reikia analizuoti tikrovę moksliš
kai, tačiau taip, kad tai suprastų ir liaudis. Štai, saky
sime, priemiestyje esama skurdo. Analizuoti tai moks
liškai reiškia rasti priežastį, kodėl šio skurdo esama. 

Nes jis yra kilęs ne iš tinginystės, ne iš dar neišnaudo
tų galimybių, o iš būdo, kaip žmonės pasiskirsto už 
darbą gautą atlygį. Dirba visi, bet kai kurie, valdantieji 
kapitalą, grobia didesnę visų uždarbio dalį. Jie perka 
darbą, stumia kitus į visuomeninio gyvenimo pašalį ir 
tuo kildina skurdą. Šitaip vargšas virsta nuskurdėliu 
arba kapitalistinės visuomenės atmata (Subprodukt)”.111

Tokia skurdo priežasčių analizė yra aiškiai pasi
skolinta iš Markso. Tai tezė iš komunistų manifesto: 
“Modernusis darbininkas, užuot žengęs kartu su pra
mone priekin, vis labiau smunka net žemiau už savos 
klasės sąlygas. Darbininkas virsta skurdžiumi (Pau
per)”.112 Nėra abejonės, kad, norint vargą pašalinti, rei
kia “ieškoti jo priežasčių, kurios jį kildina ir veda 
prie žmogaus teisių pažeidimo”, kaip pastebi L. Boffas 
(op. cit. p. 60). Tačiau kodėl prieiga prie šių priežasčių 
turi būti marksistinė? Ar Markso sociologija iš tikro 
yra tokia, jog išaiškina visuomeninės istorijos vyksmą 
bei jo pakaitas, galiodama net ir šiandien? Išlaisvinimo 
teologija teisingai laiko išeities tašku “kiek galima ge
resnį socialinės, ūkinės, kultūrinės ir religinės tikro
vės pažinimą”.113 Tačiau kodėl šis pažinimas turi būti 
vykdomas pagal marksistines prielaidas? Argi mark
sizmas yra vienintelė visuomeninio vyksmo bei jo są
rangos interpretacija?

Jeigi išlaisvinimo teologija šią interpretaciją vis 
dėlto renkasi ir savai analizei taiko, tai ji privalo tiek 
savo pasirinkimą, tiek pritaikymą pagrįsti bei pateisin
ti. Ji privalo visų pirma galynėtis su pačiu marksizmu, 
įrodydama jo pirmenybę ryšium su kitomis visuome
nės interpretacijomis, sakysime, su socialine Bažny
čios doktrina ar su socialiai įpareigota privatinės nuo
savybės teorija, kuri, pavyzdžiui, dabar yra įgyvendinta 
V. Vokietijoje. Rinktis marksistinę interpretaciją kaip 
savaime aiškią reiškia būti nekritiškam ir aklam visai 
tai visuomeninei sąrangai, kuri yra kaip tik išaugusi iš 
marksistinės teorijos: tai R. Europos ir ne vieno krašto 
Azijoje, Afrikoje ir P. Amerikoje sąranga, kuri anaiptol 
nepasiteisina nei ekonomiškai, nei socialiai, nei reli
giškai ir kurioje žmogaus teisės net dar dažniau žeidžia
mos.

Kuo gi išlaisvinimo teologija remiasi tikėdamasi, 
kad įgyvendintas P. Amerikoje marksizmas bus kitoks, 
negu R. Europoje? Ar minėtu ‘katalikiškuoju substra
tu’? Tačiau, sakysime, Lenkijoje katalikiškasis substra
tas yra gal net stipresnis ir gilesnis, negu P. Ameriko
je. O vis dėlto marksistinė Lenkijos sąranga yra didžiai 
slogi ir socialinio aprūpinimo, ir žmogaus teisių, ir ga
lop religijos atžvilgiu. Todėl išlaisvinimo teologai ne
turėtų rūstintis bei piktintis, jei Tikėjimo kongregacija 
juos perspėja, kad visų pirma jie patys išsilaisvintų iš 
“klasių kovos mito” ir paregėtų “tą karčią istorinę pa
tirtį, prie kurios klasių kova yra privedusi” (XI, 11).

Marksistinė yra ir išlaisvinimo teologijos kalba 
apie vargšus kaip “istorijos subjektą”, vadinasi kaip 
jėgą, kuri ateityje “formuos busimąją visuomenę”, vis 
labiau “tardama savo žodį” ir vis labiau neigdama “eli

tinį nusistatymą”.114 Pasak L. Boffo, “istorinis laisvini- 
mosi subjektas yra prispausta liaudis, kuri savo prie
spaudą įsisąmonina, organizuojasi ir planuoja prakti
nių žingsnių, siekiančių mažiau priklausomos ir mažiau 
neteisingos visuomenės. Kitos klasės gali ir privalo 
jungtis į šiuos prispaustųjų planus, bet jos negali per
imti vadovavimo . . . Liaudis pati ima savo likimą į savo 
rankas”.115 Tai ir yra ta “liaudies hegemonija” (P. Ri
chard) arba “politinis proletariato viešpatavimas”, kaip 
tai nusakė Marksas.118 Tačiau kaip tik šia liaudies hege
monija arba pastanga padaryti liaudį vadovaujančiu is
torinio vyksmo subjektu išlaisvinimo teologija ir įsijun
gia į marksistinio sąjūdžio eigą.

Komunistų manifeste Marksas yra rašęs: “Fantasti
nis būsimos visuomenės vaizdavimas kyla tada, kai pro
letariatas yra dar labai neišsivystęs, vadinasi, kai jis 
dar pats pergyvena savo padėtį fantastiškai ir pasiduo
da savam nesąmoningam įkarščiui (Draengen) keisti vi
suomenę” (p. 557). Užtat Marksas perspėja, kad buržua
zinės visuomenės pašalinimas tokiu metu “yra būtinai 
pasmerktas nepasisekti kaip tik dėl ano dar neišsivys
čiusio proletarų stovio (Gestalt)”. Net ir kritiniai komu
nistinių raštų reikalavimai, pvz. “pašalinti miesto ir 
kaimo skirtybes”, “skelbti visuomeninę harmoniją”, 
“paversti valstybę tik gamybos administratore”, — net ir 
“šie reikalavimai teturi grynai utopinės prasmės”.117 
Kaip tad įsąmoninti proletariatą, kad jis žiūrėtų tiek 
pats į save, tiek į savo ateitį nebe fantastiškai, o realiai?

Į tai atsakė ir tuo būdu Marksą papildė Leninas. Sa
vo rašte “Kas daryti?” (1902 m.) jis pabrėždamas nurodo, 
kad “politinė klasių sąmonė darbininkams gali būti 
įdiegta tik iš šalies, vadinasi, iš tokios srities, kuri buvo
ja anapus ekonominės kovos, anapus santykio tarp dar
bininkų ir darbdavių. Ką tad daryti, kad darbininkams 
būtų perteiktas politinis susipratimas?” (I, 240). Kitaip 
truputį šį klausimą nusakius, jis skamba: kas įsąmoni
na proletariatą kovai už išsilaisvinimą? L.enino atsaky
mas yra aiškus: “Mūsų laikais, rašo jis, tik partija gali 
būti revoliucinių jėgų avangardas”.118 Ši nuoroda yra įsi
tvirtinusi marksistiniame sąjūdyje lig pat mūsų dienų. 
Ne proletariatas kaip toks veda kovą, bet partija, tai 
ji anuos Markso minimus nuskurdėlius sąmonina, tai ji 
juos organizuoja, tai ji yra istorijos subjektas.

Ir staiga mums aiškėja Bažnyčios vaidmuo P. Ameri
kos vargšams; vaidmuo, kaip jį supranta bei vykdo iš
laisvinimo teologija. Šio žemyno vargšus ji vaizduoja 
taip, kaip Marksas savo laikų neišsivysčiusi bei nesą-, 
moningą proletariatą. Bet štai, Bažnyčia įsipareigoja 
šiems vargšams, eina į juos, atveria jiems akis jų pačių 
būklei ir organizuoja juos kovai už išlaisvinimą. “Baž
nyčia tampa liaudies tribūnu”, vaizdingai nusako L. Bof
fas šį Bažnyčios vaidmenį.119 Savimi pačia Bažnyčia bu
voja, be abejonės, anapus ekonominės bei politinės sri
ties, vadinasi, ji yra ta Lenino minima sritis “iš šalies”, 
kuri vienintelė tegali įdiegti vargšams jų kaip vargšų 
sąmonę. Įsipareigoti vargšams reiškia giliausia prasme 
įsipareigoti šiai proletarinei sąmonei, iš kurios paskui 
teka ir organizacija, ir kova, ir galop išsilaisvinimas.

Enciklikoje “Mater et magistrą” (1961 m.) popiežius 
Jonas XXIII neigia Bažnyčiai metamą kaltinimą, esą ji 
“vargšams skelbusi nuolankumą” (I, 2). Žiūrint į šį kalti
nimą formaliai, jis yra, žinoma, neteisus, kadangi Baž
nyčia yra skelbusi ir vargšų teises. Tačiau, antra vertus, 
Bažnyčia niekad nėra raginusi vargšų susivokti ir 
kovoti. Ji niekad nėra žadinusi jų sąmonės, kad jie 
esą jėga ir todėl galį pasukti istorijos ratą kita, jiems 
naudingesne, kryptimi.

Čia tad ir slypi skirtumas tarp ankstesniųjų Bažny
čios pasisakymų (Leonas XIII, Pijus XI, Jonas XXIII) 
vargšų reikalu ir dabartinių išlaisvinimo teologijos už
mojų. Išlaisvinimo teologija kalba ne apie vargšus 
kitiems, bet ji kalba vargšams patiems. Ji kalba jiems 
taip, jog jie suvoktų savyje glūdinčią galią ir susiorgani
zuotų, nes “jei liaudžiai stinga tokios ar kitokios orga
nizacijos, tai liaudis nepajėgia mobilizuoti savų jėgų”; 
vargšai kaip jėga reiškiasi tik organizacijos pavidalu; 
tik tada jie tampa “tikru liaudies sąjūdžiu”; be organi
zacijos jie manę, kad jų būklė esanti “Dievo norėta”, ir 
todėl lieką neveiklūs. “Tik tada, kai pirmūnams (Vor- 
reitern) pasiseka masę išjudinti, kad ji kovotų už savo 
gyvenimo sąlygų pagerinimą, ji liaujasi buvusi pasyvi ir 
imasi savomis jėgomis spręsti savas problemas ... Liau
dis atranda savo vertę ir planuoja savo ateitį kaip sie
kiamą tikslą, nieko nesiskolindama iš mokyto ir valdan
čio elito”.120

Tokiais liaudies sąjūdžio pirmūnais P. Amerikoje 
kaip ir turį būti, pasak išlaisvinimo teologijos, Bažny
čios atstovai. Per liaudies bendrijas Bažnyčia įvairiopų 
būdu “veikliai dalyvauja liaudies sąjūdyje ir virsta svar
biu veiksniu liaudžiai formuotis” (op. cit. p. 510). P. R. 
de Olivera neabejoja, kad Bažnyčia “šiam sąjūdžiui 
įspaudžia savų bruožų”, ir kaip pavyzdį mini sandinistų 
revoliuciją Nikaragvoje, kur religija “giliai perskver
bia revoliucijoje dalyvaujančius krikščionis” (t.p.). 
Trumpai tariant, Bažnyčia P. Amerikos vargšams yra 
tai, kas partija marksistiniam sąjūdžiui, būtent: ji diegia 
jiems klasės sąmonę, ji juos organizuoja ir tuo būdu 
ruošia visuomeniniam perversmui. O kadangi šis per
versmas, išlaisvinimo teologų įsitikinimu, galįs įvykti 
tik revoliucijos keliu, tai Bažnyčia savaime esti įtrau
kiama ir į revoliuciją kaip aktyvi jos dalyvė, ką Nikarag
voje regime labai aiškiai.

Visa tai rodo, kad iš Markso pasiskolinta visuome
nės analizė anaiptol nelieka tik teorinė priemonė, tik 
įrankis pažinti. Ji savaime veda į marksistinę praktiką, 
paverčiančią Bažnyčią šios praktikos veiksniu. Ši gi 
praktika, įvykdyta kaip visuomeninė sistema, vieną ne
teisybę pakeičia kita, kas R. Europoje yra išėję aikštėn 
visu siaubumu. Štai kodėl Tikėjimo kongregacija ir per
spėja išlaisvinimo teologiją nepasitikėti klasių kovos 
principu (plg. IX, 10) ir nemanyti, esą perversmas mark
sistiniu metodu išlaisvinsiąs vargšus iš sunkios jų pa
dėties, nes “nuversti neteisybę gimdančias struktūras 
revoliucine prievarta dar anaiptol nereiškia tuo pačiu 
(ipso facto) įvesti teisingą valdymo sistemą” (XI, 10).

(Bus daugiau)



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 1985. X. 1 — Nr. 40 (1859)

© PAVERGTOJE TEVYHEJE @ LIETUVIAI PASAULYJE
STOJAMIEJI EGZAMINAI

Stojamieji egzaminai į aukš
tąsias Lietuvos mokyklas buvo 
laikomi nuo rugpjūčio pradžios. 
Į dieninius skyrius egzaminus 
laikė 13.500 merginų ir vaikinų, 
tačiau buvo priimta tik 8.900. 
Praktiškai tai reiškia, kad 4.600 
egzaminus laikiusių abiturien
tų į aukštąsias mokyklas nega
lėjo patekti, o tai sudaro dau
giau kaip pusę visų išlaikiu
sių egzaminus. Teisinamasi, 
kad į kai kurias specialybes 
vyko konkursiniai egzaminai, 
atrinkę iš anksto nustatytą pri
imamųjų skaičių, kurin pateko 
stipriausieji egzaminų dalyviai. 
Šiemet, kaip ir ankstesniais me
tais, populiariausios tebėra gy
dytojo, teisininko, prekybinin
ko, istoriko, psichologo specia
lybės.

MOKSLO PRADŽIA
Naujieji mokslo metai Lie

tuvos mokyklose pradėti rugsėjo 
1 d., nors tada buvo sekmadie
nis. Aukščiausiojo sovieto pre
zidiumas Maskvoje rugsėjo pir
mąją yra paskelbęs Mokslo ži
nių diena — “visaliaudine šven
te”. Mokyklose iškabinamos so
vietinės vėliavos, rengiami mi
nėjimai, pionierių rikiuotės, su
sitikimai su II D. karo dalyviais 
ir darbo veteranais. Mokyklų 
skambutis Lietuvoje į klases pa
kvietė pusę milijono mokslei
vių. Jiems duris atvėrė daugiau 
kaip 2.000 pradinių, aštuonme
čių ir vidurinių mokyklų. Prieš 
pat mokslo metų pradžią pabaig
tuvių vainikus iškėlė naujos 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Kė
dainių ir Širvintų vidurinės 
mokyklos, parūpinusios apie 
11.000 naujų mokymo vietų. Mo
kyklose darbą pradėjo 54.000 
pedagogų, kurių eiles papildė 
1.900 jaunųjų specialistų. Du 
trečdaliai jų dirbti pradėjo kai
miškuose Lietuvos rajonuose. 
Šie mokslo metai yra antrieji 
mokyklos reformos metai. Į pa
rengiamąsias klases mokyklo
se ir vaikų darželiuose susirin
ko apie 50.000 šešiamečių moks
leivių, o nuo ateinančių metų 
mokysis visi šio amžiaus vaikai. 
Pakeitimų susilaukė aštuntųjų— 
vienuoliktųjų klasių mokslei
viai. Jiems pradedami dėstyti 
skaičiavimo pagrindų, šeimy
ninio auklėjimo kursai. Daugiau 
dėmesio skiriama darbiniam 
auklėjimui, fiziniam lavinimui, 
kad mokiniai nuo pat jaunų die
nų įprastų prie darbo, stiprin
tų savo organizmą. Kad mokslei
viai nebūtų perkrauti užduoti
mis, suprastinamos per daug su
dėtingos kitų dalykų programos, 
paruoštas aiškesnis ir konkre
tesnis jų dėstymas. Naujus moks
lo metus aukštosiose Lietuvos 
mokyklose pradėjo 68.000 stu
dentų, kurių 40.000 studijuos 
dieniniuose dvylikos aukštųjų 
mokyklų skyriuose. Beveik 9.000 
vaikinų ir merginų auditorijų 
slenkstį šiais metais peržengė 
pirmą kartą.

ARKLIAI MIŠKUOSE
“Girių” redakcijos darbuo

tojas Vaclovas Trepėnaitis “Vals
tiečių laikraščio” 80 nr. paliečia 
arklių klausimą Lietuvoje. Jų 
keli tūkstančiai dabar yra miš
kų ūkiuose. Arkliai nepakeičia

AUDRA
Travel

Kviečia keliauti kartu!!!
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Gauta papildomų vietų ekskursijai liepos 16 dienai. 
Norinčius vykti kviečiame skubiai registruotis.

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

BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ - datos bus skelbiamos

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

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

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

laidotuvių namai 
ir koplyčia 

Telefonas: 528-6303
HAMILTON, Ontario

mi šlapiuose plotuose, retini- 
mo ir sanitariniuose kirtimuo
se, kai iš tankmės reikia ištrauk
ti malkinius medžius, atsivežti 
sodmenų į sodinvietes, nukakti 
į tolimesnę biržę. Dėl to arklių 
skaičius girinkijose auga. Pvz. 
Rokiškio girininkijoje buvo likę 
tik 63 darbiniai arkliai, o dabar 
čia auga jau 24 kumeliukai. Miš
kininkai įsigijo tris veislines 
kumeles, įrengė joms tinkamas 
ganyklas Salagirio girininkijo
je. Arkliai naudojami Salagi
rio, Vyžūnų, Kamajų girinin
kijose, bet nė vieno jų nema
tyti Rokiškio rajono kolchozų 
ir sovchozų miško biržėse. Pa
sak Rokiškio rajono žemės val
dybos ūkio vyr. miškininko B. 
Urbo, anksčiau beveik visi ūkių 
eiguliai laikė arklius, o dabar 
juos teturi 9 eiguliai iš 32. Ro
kiškio rajono ūkiuose eigulių 
arkliams išlaikyti neskiriama 
pašarų. Patys eiguliai, būdami 
senyvo amžiaus, jau ne visi pa
jėgia apsirūpinti pašarais iš 
miško plotų.

“ŽVAIGŽDUTĖ” VAIKAMS
Kaišiadoryse baigtas statyti 

320 vietų vaikų lopšelis-darželis 
“Žvaigždutė”. Jos patalpos yra 
erdvios, jaukios, kieme turi 
įrengtą dekoratyvinį baseinė
lį, keliolika pavėsinių, vaikų 
žaidimo aikšteles. “Žvaigždu
tė” — ketvirtas vaikų lopšelis- 
darželis Kaišiadoryse.

SKAUDI NELAIMĖ
Zarasų rajono mažųjų laivų 

inspektorius Vytautas Nasta- 
jus praneša, kad rugpjūčio 15 d. 
Avilio ežere nuskendo pameške
rioti sumanęs Kęstutis Bakutis. 
Prie ežero jis atvyko dviračiu, 
be meškeriojimo įrankių, kupri- 
nėn įsidėjęs tris butelius vyno. 
Matyt, dėl išgerto vyno meške
riojimas nesisekė. Kai sušlapo 
degtukai, K. Bakutis parūkyti 
valtele nuplaukė pas netoliese 
žvejojusius draugus, o paskui 
vėl grįžo ankstesnėn vieton. 
Mesdamas inkarą iškrio iš val
ties ir nuskendo.

JEHOVOS LIUDININKAS
Paulius Matukas “Valstiečių 

laikraščio” 40 nr. rašo apie ka
riuomenėje atsisakiusį tarnau
ti Jurbarko rajono Viešvilės 
kaimo gyventoją Arūną Usval- 
tą. 1984 m. lapkričio 18 d. tas 24 
metų amžiaus vaikinas nepasi
rodė komisariate, o vėliau pa
reiškė netarnausiąs kariuome
nėje, nes imti ginklą į rankas 
draudžia Jehovos liudininkų ti
kėjimas. Liaudies teismas š. m. 
sausio 11 d. A. Usvaltui pasky
rė 2,5 metų laisvės atėmimo. P. 
Matukas prisipažįsta, kad A. Us- 
valto istorija sujaudino jurbar
kiečius. Esą vaikinas pasodintas 
kalėjiman už savo religinius įsi
tikinimus. P. Matukas aiškina, 
kad tarnauti kariuomenėje yra 
kiekvieno piliečio pareiga, už
tikrinta 63-čiuoju konstitucijos 
straipsniu. Esą gali tikėti ar 
netikėti į Dievą, bet pilietinę 
savo pareigą turi atlikti. P. Ma
tukas nelaiko rimtu pasiteisini
mu A. Usvalto teisme padaryto 
pareiškimo: “Nenoriu prisidėti 
prie žudynių, kurios vyksta pa
saulyje. Atsisakydamas imti 
ginklą į rankas, prisidedu prie 
taikos”. V. Kst.

Grįžta

Spalio 20
Sausio 5
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. Hamiltono lietuvių teatras “Aukuras”
H <kb x mini 35 metų sukaktį |

: Š. m. spalio 27, sekmadienį, 4 valandą po pietų,
; ; Westdale mokyklos auditorijoje (700 Main street West)

ir žodžio

Toronto “Volungė", vadovaujama D. Viskontienės, 
ir Hamiltono “Aukuras”, vadovaujamas Elenos 
Dauguvietytės-Kudabienės, atliks Įvairių dainų 
bei ištraukų programą, vaidins Antano Škėmos 
vieno veiksmo dramą “Vieną vakarą”.

Po meninės programos — vaišės 
Jaunimo centre, 48 Dundurn St. N. 
Hamiltone. Bilietai užsakomi pas Kazi
mierą Mikšį ir Antaną Mingėlą. Vakarie
nė — $10 asmeniui. Koncerto bilietai — $7, 
pensininkams ir studentams — $5.

Hamilton, Ontario
HAMILTONO VYSKUPAS A. 

Tonnos mūsų parapiją lankys lap
kričio 10, sekmadienį. Dalyvaus 
šv. Mišiose ir po to Jaunimo cent
re jo garbei ruošiamoje agapėje. 
Ta proga yra organizuojamas ir 
meninis lietuvių pasirodymas. Į 
salę įėjimo bilietus jau dabar ga
lima įsigyti parapijos knygynėly
je pas A. Petkevičių.

ILGAI SIRGĘS ALBINAS ŽU
KAUSKAS mirė rugsėjo 16 d. Šv. 
Juozapo ligoninėje. Paliko pla
čią giminę: brolį Jeronimą su žmo
na Adele, seserį Teresę Muraus
kienę ir jos vyrą Juozą, kitą bro
lį Kazimierą su žmona Giedre ir 
8 brolėnų ir dukterėčių. Velio
nis savo vaikystėje buvo prara
dęs vieną akį ir šio karo metu jų 
ūkio laukuose sprogusi bomba bu
vo nutraukus jam vieną koją. Jau 
buvo tapęs pensininku ir gyveno 
pas savo brolį. Palaidojo jį rug
sėjo 19 d. Missisaugoje, Šv. Jono 
liet, kapinėse. Laidotuvėse daly
vavo A V par. klebonas kun. J. Liau- 
ba, iš Toronto atvykę prel. J. Ta- 
darauskas ir kun. L. Januška.

KRISTINA STASIULVTĖ-MRS. 
BELABAN susilaukė pirmgimio 
sūnelio, kurį pakrikštijo Dovydo- 
Motiejaus vardais. Kristina yra 
vyriausia Zelmos ir Otono Sta- 
siulių dukra, gimnazijos moky
toja.

L. GASIŪNO GIMINAITĖ buvo 
atskridusi iš Rygos, kuri pas savo 
dėdę svečiavosi visą mėnesį.

| KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ 
koncertą spalio 13, sekmadienį, 
4 v.p.p., Anapilio salėje galima 
nuvykti su pensininkų organizuo
jama ekskursija. Autobusas išvyks 
2 v.p.p. nuo Jaunimo centro. Kelio
nės kaina — $6, įėjimas į koncertą 
-$8. Kreiptis į L. Klevą tel. 528-1327.

LIETUVOJE VIEŠĖJĘ 10 dienų 
laimingai sugrįžo J. Butkevičius, 
VI. Marozas, A. Aisbergas, O. Ado- 
mauskienė, E. Galinis ir M. Gim- 
žauskienė. K. M.

PAAUKOJO TAUTOS FONDUI 
$20 — Marija Kvedarienė a. a. Jo
no Adomaičio atminimui; $50 — 
Aniceta Deksnienė a. a. savo vyro 
Jono Deksnio atminimui. Be to, ji 
paaukojo $50 DLK Algirdo šaulių 
kuopai.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas” (ĄD 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

London, Ontario
IŠKILI ŠVENTĖ-ATLAIDAI. 

Rugsėjo 8, sekmadienį, tradici
nė parapijos šventė susilaukė ir 
šiemet gausių dalyvių net ir iš kai
myninių lietuvių gyvenviečių — 
Delhi ir Rodnės. Parapijos šven
tovėje Mišias koncelebravo pen
ki kunigai, pamokslą pasakė kun. 
K. Simaitis iš Detroito. Giedojo 
“Pašvaistės” choras ir sol. G. Čap- 
kauskienė iš Montrealio. Įspū
dinga buvo paskutinė giesmė “Kaip 
grįžtančius paukščius”, kurią gie
dojo choras su minėtąja soliste. 
Vargonavo muz. J. Govėdas.

Parapijos salėje įvyko šaunus 
koncertas, kurio programą at
liko žymioji sol. G. Čapkauskienė, 
akompanuojama J. Govėdo. Daina
vo daugiausia lietuvių kompozi
torių kūrinius, lydima entuzias
tingų klausytojų plojimų, pra
šančių vis daugiau dainų. Paga
liau klebonas I. Mikalauskas, 
OFM, padėkojo menininkams, o 
mažoji Naruševičiūtė įteikė jiems 
padėkos gėles.

Po koncerto parapijos tarybos 
pirm. V. Gudelis pakvietė kun. J. 
Staškų palaiminti valgius, o gau
sius dalyvius — vaišėms, kurias 
paruošė parapijos šeimininkės.

Koncerto proga dalyviai galė
jo įsigyti sol. G. Čapkauskienės 
plokštelių, kurių laida jau bai
giasi. Kasetės jau išparduotos.

Šių metų parapijos šventė vi
siems paliko malonų įspūdį savo 
iškilmingomis pamaldomis, žavin
gu koncertu ir puikiomis vaišė
mis. E.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 22 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 5%
santaupas...........................  6%
kasdienines palūkanas
už santaupas.................... 51/z%
term, indėlius 1 m................ 9%
term, indėlius 3 m.............. 10%
reg. pensijų fondo............ 7'/2%
90 dienų indėlius................ 8%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m. .... .......... 9%

Wasaga Beach- 
Stayner, Ontario

NEGAUSŪS BET DOSNŪS TAU
TIEČIAI. Anksčiau Kanados lie
tuvių fondo nariais čia buvo — A. 
Sekonis, P. Kirstukas ir J. Mažei
ka. Praėjusią žiemą 14 prisijungė 
pilnais nariais (po $100): P. Babec- 
kas, A. Bernotas, P. Čičinis, J. Jo- 
tautas, P. Juozaitis, F. Norei
kos atm., Ig. Pakarna, S. Pusvaš- 
kis, A. Rimkus, T. Sekonienė, V. 
Tikuišis, B. Vitkus, P. Žymantas ir 
P. Š. Po $50 (pusę nario įnašo) da
vė: R. Dūda, V. Geras, E. Heikys, P. 
Jonelis, F. Kasperavičius ir E. B. 
Dar 12 asmenų įmokėjo dalinį įna
šą. Per praėjusį vajų šios apylin
kės lietuviai įnešė į Kanados lie
tuvių fondą iš viso $1,960. Visi au
kotojai gavo registruotus kvitus at
leidimui nuo pajamų mokesčio.

Iš būsimai Lietuvai suaukoto 
kapitalo nuošimčių Kanados lie
tuvių fondo valdyba šiemet pa
skyrė per $69,000 lietuvybės, tau
tinės kultūros išlaikymui ir lie
tuvių teisėms ginti Kanadoje. 
Wasagos-Staynerio apylinkės au
kotojai savo dosnumu parodė nuo
širdų pritarimą Kanados lietuvių 
fondo veiklai ir kviečia visus kai
mynus tapti šio fondo nariais. 
Skambinti telefonu 429-2051.

J. Mažeika, KLF įgaliotinis 
Georgian Bay rajonui

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

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask.............. 10%
asmenines paskolas.......  12%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Baltiečių taikos ir laisvės žy

gio dalyvių suvažiavimas Los 
Angeles mieste įvyks š. m. gruo
džio 26-30 d.d. Rengėjai nori 
tęsti vieningą baltiečių kovą, 
reikalaujančią nepriklauso
mybės Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai. Pradžia buvo padaryta pra
ėjusią vasarą Sovietų Sąjungos 
nusikaltimams skirtame Kopen
hagos tribunole, demonstraci
jose, seminare, išvyka Baltijos 
jūroje “Baltic Star” laivu. Dau
giausia dalyvių, ypač jaunimo, 
buvo susilaukta iš Europos. Da
bar jie nori atvykti į Los Ange
les, pasidalinti kelionės įspū
džiais, išjudinti baltiečių jau
nimą Amerikoje. Į suvažiavimo 
planus įtraukta Pavergtų tautų 
demonstracija, susipažinimo 
vakaras su lietuvių visuomene, 
bendras baltiečių pokylis “Gata- 
way” restorano didžiojoje “Star
light” salėje Burbanke su meni
ne baltiečių programa, bendra 
politikos ir literatūros popiete.

Kun. Zenonas Parakevičius, 
svečias iš Lenkijos, dirbantis 
Lomžos vyskupijoje, lankėsi 
Niujorke. Jis pavadavo atosto
gaujantį Aušros Vartų parapijos 
kleboną kun. V. Palubinską, su
sipažino su Niujorko bei jo apy
linkių lietuviais ir jų organiza
cijomis. Svečias žada apsilanky
ti ir kitose lietuvių kolonijose.

Du lietuvių kooperatyvai — 
“Kasa” ir “Litas Investing Co.” 
bendromis jėgomis rengia pir
mąją JAV ir Kanados lietuvių 
ekonominę konferenciją š. m. 
lapkričio 9-11 d.d. Floridoje, 
saloje Marco Island. Konferen- 
cijon įjungti pašnekesiai bei 
diskusijos finansinėmis ir eko
nominėmis temomis. Dalyviai 
bus apgyvendinti “Beach Club” 
ir “Sea Winds” viešbučiuose. 
Norintiems įsijungti į finan
sines “Lito” operacijos bus ap
mokėtos kelionės išlaidos. Kon
ferencijos metu įvyks Niujor
ko, Čikagos ir St. Petersburgo 
“Kasos” tarnautojų sąskrydis 
specifiniams reikalams aptar
ti. Kelionė lėktuvais ir viešbu
čiai rezervuojami lapkričo 6-13 
d.d. Norintieji Floridoje galės 
pasilikti visą savaitę. Šiuos rei
kalus tvarko kelionių agentūra 
“Vytis”, 2129 Knapp St., Brook
lyn, NY 11229, USA. Tel. (718) 
769-3300. Agentūra yra gavusi 
specialius papiginimus.

Septyniasdešimt šeštasis me
tinis JAV lietuvių kunigų vie
nybės seimas įvyko rugpjūčio 7-8 
d.d. New Havene, Yale univer
siteto patalpose. Seimo dalyvius 
sveikino vysk. Paulius Baltakis, 
kalbėjęs apie pašaukimų krizę 
ir priemones jai pašalinti. Sese
lė Igne Marijošiūtė supažindino 
su pagalbiniais būreliais vysk. 
P. Baltakio vadovaujamai sielo
vadai. Jie įsteigti ir jau veikia 
keliose parapijose. Iš Romos bu
vo atvykęs Šv. Kazimiero kole
gijos vicerektorius kun. Algi
mantas Bartkus, pranešęs, kad 
būtinai reikia atnaujinti kole
gijos patalpas, prašęs morali
nės ir materialinės paramos. 
Vakarienės metu kalbėjo Hart
fordo arkiv. J. F. Whealonas. 
Kitą dieną apie artėjančią Lie
tuvos krikšto sukaktį kalbėjo 
kun. K. Pugevičius. Koncelebra- 
cines Mišias už Lietuvoje ir išei
vijoje mirusius laikė visi seimo 
dalyviai, kurių buvo 30.

Brazilija
Lietuvių kultūros kursui skir

tas paskaitas rugpjūčio 24 d. 
Sao Paulo mieste, Šv. Kazimiero 
parapijoje, pradėjo skaityti iš 
Čikagos atvykęs Arvydas Žygas. 
Pirmoji paskaita “Lietuvių liau
dis” buvo skirta Suvalkų trikam
piui, kur A. Žygui tris vasaras 
teko rinkti senoviškas lietuvių 
liaudies dainas, susipažinti su 
Punsko ir Seinų krašto lietuvių 
dabartiniu gyvenimu.

Antroji skautų stovykla “Litua
nikos” stovyklavietėje buvo su
rengta liepos 20-28 d. d. Oficia
liai ji buvo pavadinta Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno stovyk
la. Dalyvavo 49 skautai ir skau
tės. Žuvusieji lakūnai buvo pa
gerbti liepos 21 d. Per rytinį 
vėliavų pakėlimą perskaitytas 
jų paliktas testamentas, sudai
nuota daina apie jų skrydį. And
rius Pavilionis buvo pagaminęs 
tikslų Soldino miške sudužu
sios “Lituanikos” modelį. Mi
šiose, kurias laikė kun. P. Ruk- 
šys, SDB, dalyvavo ne tik stovyk
lautojai, bet ir svečiai. Po Mi
šių visi išklausė Venezueloje 
garsajuostėn įrašytą Dariaus ir 
Girėno minėjimą. Tą dieną sto
vykloje lankėsi BLB krašto val
dybos pirm. J. Tatarūnas, ižd. E. 
Guzikauskas, Jaunimo sąjungos 
pirm. F. Bacevičius, “Volungės” 
choro vadovė L. Banytė, “Rūte
lės” šokėjų grupės vadovė M. Pa- 
vilionytė. Bendra visos stovyklos 
vadove buvo Eugenija Bacevi

čienė, komendantu — Jurgis Pro- 
kopas. Savaitės laikotarpyje bu
vo surengtos tėvynei ir sportui 
skirtos dienos, legendų ir talen
tų vakarai, keli laužai, kurių 
vienas buvo pavadintas Raganų 
laužu.

Sao Paulo lietuviai turi regu
liariai pasirodantį nedidelį 
“Mūsų Lietuvos” savaitraštį, vie
nintelį tokį savaitinį leidinį 
visose P. Amerikos lietuvių ko
lonijose. Problemą jiems suda
rė spausdinimo mašinos sugedi
mas. Mašinai pataisyti prireikė 
penkių milijonų kruzeirų, kurių 
leidėjai neturėjo. Teko rinkti 
aukas.

Sao Paulo lietuvių kolonija 
susilaukė naujo lietuviško res
torano. Jį įsteigė prekybinin
kas Antanas Girčkus, padovano
damas jį savo dukterims ir žen
tui. Naktinį restoraną jis pava
dino savo vaikaičio “Alexchopp” 
vardu. Rugpjūčio 15 d. vakarą 
restoranan buvo sukviestas ne
mažas būrys lietuvių. Juos pavai
šino jaunieji restorano savinin
kai. Restoranas gražiai įrengta
me salone turi 240 vietų. Vaka
rais jame groja argentiniečių 
“Tango” grupės muzikantai.

Britanija
Mančesterio ramovėnai savo 

veiklos 30 metų sukaktį pami
nėjo vietiniame lietuvių klube 
rugpjūčio 17 d. Sukaktuviniame 
pobūvyje dalyvavo apie 50 as
menų. Visus pasveikino ir su 
istoriniais duomenimis supa
žindino skyriaus pirm. K. Mu
rauskas. Ramovėnų organizacija 
buvo įsteigta Mančesterio lie
tuvių klube 1955 m. liepos 30 d. 
Pagrindinės inciatyvos ėmėsi 
jau miręs Vladas Kupstys, jam 
talkino K. Murauskas ir taip pat 
jau miręs B. Klimas. Ramovėnų 
priesaiką perskaitė ir angliš
kai kalbančius su ramovėnų or
ganizacija supažindino H. Vai
neikis. Ramovėnus sveikino 
Mančesterio lietuvių klubo pirm. 
A. Podvoiskis, moterų “Rūtos” 
ratelio ižd. E. Žebelienė, kan. 
V. Kamaitis ir kt.

A. a. Marija Liudvinavičienė, 
mirusi rugpjūčio 25 d. Kipro 
saloje, palaidota rugsėjo 5 d. 
Londone iš šv. Kazimiero lietu
vių šventovės.

Lietuvių namuose Londone 
lankėsi PLB valdybos vicepirm. 
dr. Tomas Remeikis, dalyvavęs 
Europos kraštų LB, Jaunimo są
jungų pirmininkų suvažiavime 
Vasario 16 gimnazijoje ir Euro
pos studijų savaitėje Italijoje. 
Rugpjūčio 23 d. jam buvo sureng
tas priėmimas Lietuvių namuo
se. Svečias padarė pranešimą 
apie PLB valdybos veiklą, atsa
kinėjo į klausimus.

A. a. Vincas Jokūbaitis liepos 
9 d. palaidotas Leytonstono ka
talikų kapinėse. Velionis gimė 
1913 m. Pašvietinėje, į Vakarus 
pasitraukė II D. karo metais. 
Karui pasibaigus, V. Jokūbai
tis lankė dali. V. K. Jonyno įsteig
tą Freiburgo meno ir amatų mo
kyklą, o vėliau tęsė studijas Ka
selio meno mokykloje. Britani- 
jon atvyko ir Leeds mieste apsi
gyveno 1948 m. Pradžioje dirbo 
tekstilės pramonėje, vėliau ga
vo darbą pritaikomosios dailės 
įmonėje. Laisvalaikiais droži
nėdavo lietuviškus tautodailės 
kūrinius, ypač kryžius. Iš tau
todailės drožinių minėtini — 
“Nukryžiuotasis”, “Prisikėlimas”, 
“Nostalgija”, “Pilis”, “Sodyba”. 
Daug jo lietuviškų drožinių įsi
gijo kitataučiai, du buvo pado
vanoti anuometiniam Leeds 
vysk. J. C. Heenanui. Nuo 1965 
m. iki pensijos velionis dirbo 
restauruotoju ir skyriaus vedė
ju Valstybinėje galerijoje Lon
done. Su tautiniais drožiniais 
ir tapybos darbais dalyvauda
vo parodose. Londono lietuvių 
Šv. Kazimiero šventovei jis su
kūrė “Liurdą”, “Betliejų”, “Pas
kutinę vakarienę”. Reiškėsi lie
tuvių bendruomenėje ir ateiti
ninkuose. Velionis taipgi kū
rė scenovaizdžius Bradfordo 
“Atžalyno” ir Londono “Vaidi
los” saviveikliniams teatrams. 
Kapinėse parapijiečių vardu at
sisveikino S. Kasparas, DBLS 
centro valdybos ir Lietuvių na
mų direktorių vardu — S. Juras.

Lenkija
Lenkijos vyskupų konferen

cija, spaudžiama kompartijos 
režimo, suvaržė maldininkų ke
liones. Jos turi būti grynai re
liginio pobūdžio, be nešamų ne
religinių emblemų, skanduoja
mų, nereliginių šūkių. Maldi
ninkų keliones organizuos pa
rapijų klebonai, išduodantys 
atitinkamą pažymėjimą kiekvie
nam norinčiam dalyvauti asme
niui. Suvaržymai palies ir Su
valkų trikampio lietuvius. Nau
ją maldininkų kelionių tvarką 
vyskupai paskelbė po derybų 
su valdžios atstovais.
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AfA 
KAZIO GALIAUSKO

Kai seni draugai grįžta j aunystėn
Buvusių Vilkaviškio gimnazijos mokinių suvažiavimas Klivlande

G. BREICHMANIENĖ
vienerių metų mirties sukaktis.

1985 m. spalio 9 d. sueina vieneri metai, kai mirtis atėmė 
iš mūsų šeimos mylimą vyrą, tėvą ir senelį.

Šv. Mišios už jo vėlę bus atnašaujamos spalio 9, tre
čiadienį, 8 v. ryto, Lietuvos kankinių šventovėje.

Jau nėra tavęs mūsų tarpe, bet mūsų širdyse tu pa
siliksi visuomet.

Liūdintys - žmona Elena, duktė Dalia ir 
sūnus Rimantas su šeimomis

Vorkutos kalinė lietuvių kapinėse
A. a. Birutė Strazdienė

1985 m. rugsėjo 15 d., širdies 
smūgio ištikta, Mississaugos li
goninėje mirė a. a. Birutė Straz
dienė.

Ji gimė 1906 m. spalio 28 d. 
Bartninkuose, Vilkaviškio aps., 
gausioje Juozo ir Konstancijos 
Bulvičių šeimoje. Turėjo 3 bro
lius ir 3 seseris. Tėvas — knyg
nešys buvo caro valdžios už savo 
veiklą pasodintas į kalėjimą. 
Taip pat knygnešyste pasižymė
jo dėdė kun. Petras Bulvičius, 
kuris už tai buvo ištremtas į Si
birą.

Baigusi Vilkaviškio gimnazi
ją, velionė Kauno Vytauto Di
džiojo universitete baigė huma
nitarinius mokslus. Po to dar gi
lino vokiečių kalbos studijas 
Vienos universitete. Priklausė 
“Filiae Lituaniae” korporaci
jai.

Grįžusi į Lietuvą, mokytojavo 
Viekšnių vidurinėje mokykloje. 
1937 m. ištekėjo už Jurgio Straz
do, Lietuvos “Pienocentro” tar
nautojo, . vėliau vyr. asistento 
Kauno universiteto gamtos-ma
tematikos fakultete. Persikėlu
si su savo vyru į Kauną, ji moky
tojavo žydų gimnazijoje.

Bolševikams 1944 m. artinantis 
prie Lietuvos, Jurgis Strazdas 
pasitraukė į užsienį. B. Straz
dienė su mažamečiu sūneliu pa
siliko Lietuvoje. 1947 m. buvo 
suimta ir ištremta į Vorkutą, 
Sibire. Stalinui mirus, ji buvo 
paleista 1953 m., nors dar nebu
vo atlikusi visos bausmės.

Su laiku susirado savo vyrą Ka
nadoje, kuris palengvino jos sun
kų gyvenimą siuntiniais ir kita 
parama. Pagaliau, po įvairių 
bandymų, jam pasisekė ją išsi
kviesti į Kanadą nuolatiniam 
apsigyvenimui. Ji pasiekė To
rontą 1969 m.

Nors buvo tikrai užsitarna
vusi poilsio, tuoj įsijungė į lie
tuvišką veiklą, ypač Toronto Lie
tuvių namuose. Čia ji daug tal
kino savo vyrui J. Strazdui, tuo
metiniam Lietuvių namų pirmi
ninkui, dirbo pensininkų klu
be, daug prisidėjo prie Lietu
vių namų sukaktuvinio leidinio 
išleidimo. Lietuviški reikalai 
visad buvojai artimi.

W; I"

*

A. a. BIRUTĖ STRAZDIENĖ

Buvusių Vilkaviškio gim
nazijos auklėtinių suvažiavi
mas įvyko 1985 m. rugpjūčio 31 
— rugsėjo 1 d.d., sušauktas ir 
suorganizuotas dr. Vytauto 

■ Mauručio ir poeto Balio Augi
no pastangomis. Suvažiavimas 
prasidėjo rugpjūčio 31 d. 6 v.v., 
Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapijos salėje. Gal 
daugiausia buvo 1938-39 metų 
laidos abiturientų. Išsiskirs
tėme tada visi gyvenimo pa
vasaryje pilni energijos, en
tuziazmo, gražiausių planų. 
Net nenujautėm tada, kokie 
vargai laukia mūsų Tėvynės, 
kokie šakoti ir skirtingi bus 
kiekvieno mūsų keliai, kuriais 
kartais ir prieš savo valią bei 
norą turėsime keliauti. ..

Dabar susitinkame beveik 
po 50 metų jau gyvenimo sau
lėlydyje, išgyvenę daug įvai
riausių gyvenimo lūžių. Sun
kiausia našta teko mūsų Tė
vynei, su kurios jaunu nepri
klausomu gyvenimu tada augo
me ir brendome kartu, auklė
jami lietuviškoje patriotiško
je dvasioje. Kiek idealizmo ir 
patriotizmo plakė tada jauno
se širdyse! Dabar, po daugelio 
metų, stengiamės įžiūrėti ka
daise atmintyje užsilikusius 
bruožus, viens kitą atpažinti.

Mūsų eilės natūraliai retėja. 
Be to, vyko ateitininkų suva
žiavimas Čikagoje ir neo-litua- 
nų — Dainavoje, tad Klivlando 
vilkaviškiečių suvažiavimas 
nebuvo gausus. Vis tik susirin
ko apie 40 vilkaviškiečių, o su 
vyrais ar žmonomis susidarė 
gana gražus būrys. Matėsi at
vykusių iš Waterburio, Niujor
ko, Ročesterio, Toronto, Ha
miltono, Klivlando ir apylin
kių.

pagarbą 
ir auklė

laiško B.

skirs-

diena
Dievo

Atsisveikinimo vakarą laido
tuvių namuose rugsėjo 17 d. su
organizavo V. Dauginis, Lietu
vių namų valdybos pirmininkas. 
Atsisveikino A. Jankaitienė Lie
tuvių namų vardu, O. Gailiūnai- 
tė — korporacijos “Filiae Litua
niae” vardu, KLB krašto valdy
bos — pirm. A. Pacevičius, KLB 
Toronto apylinkės — pirm. A. 
Vaičiūnas, Toronto lietuvių pen
sininkų klubo ir SLA 236 kuopos 
— St. Jokūbaitis. Atsisveikini
mo vakarui vadovavo B. Straz
dienės krikšto sūnus inž. A. Za- 
parackas ir Detroito.

Laidotuvių Mišias atlaikė ir 
gražų pamokslą pasakė kun. kle- dijuodamas paskutinius pla- 
bonas Jonas Staškus Lietuvos 
kankinių šventovėje rugsėjo 18 
d. Mišių skaitymus atliko Vytau
tas Balčiūnas, giedojo sol. V. 
Verikaitis, vargonavo muz. J. 
Govėdas. Gausūs dalyviai paly
dėjo velionę į amžino poilsio 
vietą — lietuvių kapines Mis- 
sissaugoje.

Velionės giliai liūdi vyras 
Jurgis Strazdas ir sūnus Vaido
tas Lietuvoje, kurio velionei 
Birutei Strazdienei neteko pa
matyti po jos atvykimo iš Lie
tuvos į Kanadą. Taip pat jos liū
di sesuo D. Lazauskienė, brolis 
K. Bulvičius išeivijoje, sesuo 
A. Kanienė Lietuvoje ir kiti gi
minės. Ibk.

Ilgesio gija
Oficialiąją dalį pradėjo dr. 

Vytautas Maurutis, nostalgiš
ku žodžiu prisimindamas mū
sų visų jaunystėje išlakstytas 
vietas: Žeimeną, Osijos šilelį, 
Aukso ragą, Kaštonų alėją, Na
poleono rūmus (netoli gimnazi
jos pastato 4 dienas “viešėjo” 
Napoleonas, kurdamas ir stu-

Poetiškos sielos tautietė
A. a. Eugenija Barauskaitė-Barysienė

i
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A. a. EUGENIJA BARYSIENĖ

Velionė mirė Montrealyje 1985 
m. rusgėjo 4 d. Cabrini ligoninė
je. Palaidota iš Šv. Kazimiero šven
tovės Cote dės Neiges kapinėse.

Kad velionė buvo slapta poetė, 
niekas nežinojo. Tik maldų prie 
karsto vakarą paaiškėjo, kad ji 
paliko pluoštą eilėraščių. Dalį 
jų paskaitė velionės Eugenijos 
giminaitė Jūratė Krokytė-Stirbie- 
nė. Štai keletas autorės posmų.
Jei paklystum gyvenimo keliuos, 
Žinai, kad žmogus esi — 
Visad sugrįžti galėsi.
Jei turėsi norą ir jausmus.
Tada keliausi laimingas ir 

suprasi kitus ...
O pavasario žiedus skinsi dar 

gražesnius.

Kūčių vakarą girdėjau 
Ligonių dejavimus.
Padėti nieko negalėjau . . .
Malda lūpose judėjo, pasigailėk

Dieve,

Stiprink jėgas jų dienose!
Puošni balta eglutė blizgėjo
Ir sekė nuliūdusius draugus.
Suprasti ji negalėjo, kodėl šventą 

naktį kenčia ten žmogus . . .

Lietuva, brangi tėvyne mano, 
Tave, kaip motiną nuliūdusią 

palikau,
Svetimon šalin išklydus.
Tremtinio vardą aš gavau.
Sugrįžti negaliu,
Tik prisiminimais savo gyvenu . . .

Eugenija gimė 1914 m. Telšiuo
se, Stasio ir Juzefos Barauskų šei
moje. Baigusi keturias gimnazi
jos klases, pradėjo dirbti miesto 
savivaldybėje. Susipažino su Zig
mu Barysu ir už jo ištekėjo. Arti
nantis sovietų-vokiečių frontui, 
visa šeima, išskyrus vyriausią se
serį Stasę (tėvelis mirė Lietuvo
je), skubiai pasitraukė į Vokieti
ją. Tremtį pergyveno Ravensbur- 
ge. Po karo Eugenijos šeima atvy
ko į Montrealį pas sesers šeimą — 
Teodorą ir Petrą Čipkus. Vyras 
dirbo, o ji augino dukrelę Reginą, 
kurią išleido už Benedikto Čepon- 
kaus iš Toronto (augina du sūne
lius).

Laidotuvėse dalyvavo gausi gi
minė iš Montrealio, Ročesterio, 
Filadelfijos ir Toronto ir daug 
parapijiečių. Pamaldos buvo iš
kilmingos. Klebonas kun. St. Ši
leika atnašavo Mišias ir pasakė 
pamokslą. Velionės giminaitė Ra
sa Krokytė gražiu mezzo-soprano 
balsu giedojo 
giesmes.

solo lietuviškas

artimyjų šeimos 
o parapija nete-

Liko tuštuma 
narių gyvenime, 
ko uolios, jautrios, geros parapi
jietės. Sk.

nūs savo lemtingam žygiui į 
Maskvą 1812 m.), Paežerių eže
rą bei jo puošnųjį dvarą ir t.t. 
Pasidžiaugė, kad nors tiek mū
sų atvyko, atsiliepę į jo kvie
timą. Prieš 22 metus Vilkaviš
kio gimnazijos auklėtinių su
važiavime Čikagoje dalyvavo 
apie 200 asmenų . . . Sugiedo
jus Tautos himną ir pagerbus 
žuvusius bei mirusius Vilka
viškio gimnazijos mokinius ty
los minutė, V. Maurutis pakvie
tė tolimesnei programai vado
vauti Balį Auginą, kuris jaut
riu gražiu žodžiu prabilo į vi
sus. Baigęs savo įžanginį žodį, 
jis pakvietė prie mikrofono 
rašytoją ir mokytoją Vacį Ka
valiūną, buvusį paskutinį gim
nazijos direktorių prieš II bol
ševikų okupaciją. Jo kalbos pa
grindinis motto: kur bebūtu
me, kuriuo keliu pasuktume, 
gimnazija, kurioje gavom pa
grindus ir gaires tolimesniam 
gyvenimui, visados pasiliks 
kiekvieno prisiminimuose 
kaip šviesus taškas.

Poetės žodžiai 
ir direktoriaus novelė

Suvažiavimo proga buvo gau
ta daug sveikinimų iš Vilka
viškio gimnazijos mokinių, ne
galinčių dalyvauti. B. Auginąs 
paskaitė tik vieną Los Angeles 
mieste gyvenančios rašytojos 
Petronėlės Orentaitės-Janu- 
tienės rašytą laišką. Ji yra “Ži
burio" (vėliau Vilkaviškio gim
nazija buvo pavadinta Dr. J. 
Basanavičiaus vardu) gimnazi
jos II laidos abiturientė, vė
liau dar du kartus grįžusi į Vil
kaviškio gimnaziją 
kalbos mokytojos ir 
jos pareigoms.

Ji gražia, poetiškai 
ta kalba perbėgo per 
nukės varganos gimnazijos is
toriją, prisimindama gimnazi
jos klonyje ramiai besruvenan- 
čią Šeimeną ir jos intaką Vil
kaują, nuo kurios ir Vilkaviš
kio miestas gavo vardą. Neto
liese, prie Bartininkų, Ožka
balių kaime gimė ir brendo dr. 
Jonas Basanavičius. Čia stip
rėjo jo pomėgis rinkti lietuvių 
kaimiečių pasakas ir dainas, 
iš jų semtis stiprybės, studi
juoti Lietuvos senovę. Viso to 
paveiktas, jis turėjo jėgų pra
bilti į pavergtus brolius, ska
tinti juose laisvos Lietuvos 
viltį “Aušros” puslapiuose.

Dar arčiau Vilkaviškio esan
čiame Paežerių kaime gimė ir 
augo kitas lietuvis patriotas 
— dr. Vincas Kudirka, kuris iki 
paskutinio savo atodūsio šau
kė Lietuvai: “Kelkite, kelki
te, kelkite ...”

Autorė savo laiške sumini 
tik du svarbiausius Lietuvos 
laisvės šauklius, kurie, ir tam
siose Lietuvai dienose, įsten
gė įžiūrėti laisvės žiburį. Pri
simena ir kitus vėlesnius įvy
kius, atiduodama 
mokslui, švietimui 
jimui.

Po P. Orentaitės
Auginąs vėl pakvietė V. Kava
liūną paskaityti savo novelę 
“Paskutinis valsas”. Pabaigai 
pats B. Auginąs pradžiugino 
visus savo poezijos pluoštu.

Sudainavus “Lietuva bran
gi”, baigta oficialioji dalis, 
po kurios sekė vakarienė ir 
linksmoji dalis. Savo tarpe 
turėjome bendraklasį Vytautą 
Žmuidziną, buvusį Jarošeko 
kvarteto ir Jaunimo teatro 
Kaune dainininką bei solistą. 
Linksmai skambėjo jo solo ir 
bendra sutartinė daina. Suva
žiavime aktyviai dalyvavęs 
taip pat vilkaviškietis kun. 
G. Kijauskas po vakarienės 
parodė trumpas ištraukas iš 
šv. Kazimiero minėjimo Romo
je ir VII tautinių šokių šven
tės vaizdajuostėse. Dar liko 
šiek tiek laiko dainoms, šo
kiams ir prisiminimams. Bet 
vakaras praskriejo, ir 
tėmės namo.

Antroji suvažiavimo 
prasidėjo pamaldomis
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
šventovėje Mišiomis už žuvu
sius ir mirusius vilkaviškie
čius. Po Mišių, kurias atnaša
vo kun. G. Kijauskas, padėtas 
vainikas prie kieme stovinčio 
Rūpintojėlio ir padaryta bend
ra nuotrauka. Parapijos kavi
nėje laukė kava ir skanėstai.

Atsiminimų jūroje
Po pietų visi skubėjome į 

erdvią ir jaukią Aldonos ir dr. 
V. Mauručių rezidenciją gegu
žinei ir tolimesniam bendra
vimui. Pasitaikė labai puikus 
oras, ir jaukioje-gamtoje pasi
jutome vėl lyg būtume jaunuo
liai, bėgiojantys siaurais gim
nazijos koridoriais, susibu- 
riantys uosių pavėsyje, kre- 
čiantys gimnazistiškas išdai
gas ar linksmai žygiuojantys į 
Osijos šilelį medelių sodinimo 
šventei. Patys juokėmės, kad 
mūsų sodinti medeliai jau tik
ri medžiai turėtų būti. Spon
taniškai keitėsi juokas ir dai
nos, prisiminimų gausa,.. Ba
lys Gaidžiūnas atsiminė, jog 
turime dailiojo žodžio meni
ninkę Izabelę Žmuidzinienę. 
Ji padeklamavo jautriai, su 
dideliu įsijautimu “Aukštai- 
tei”.

Tarp juoko ir dainų buvo ir 
rimtesnių diskusijų bei pokal
bių. Vilkaviškio Dr.

navičiaus vardo gimnazija ne
pasižymėjo išoriniu grožiu: 
dviaukštis senas pastatas, pa
sistiebęs ant kalniuko, klony
je upeliukas, kuris tik pava
sariais virsdavo upe. Pasi
vaikščioti per pertraukas ei
davome gatve kurijos link, nes 
gimnazija neturėjo net pado
raus kiemelio. Vis dėlto kla
sėse įstengė sutalpinti per 300 
mokinių.

Gimnazijon mokiniai paten
ka dar labai jauni. Čia ne tik 
susipažįsta su viso pasaulio 
šalimis, tobulina gimtosios ir 
svetimų kalbų mokėjimą, ban
do suprasti ir spręsti aukšto
sios matematikos formules, 
bet ir formuoja savo asmeny
bę. Jaunas mokinys mokytojo 
bei auklėtojo rankose tartum / tindamas 
molio gabalas įduotas skulp
toriui. Iš jo daug ką galima 
nulipinti, įvairia linkme nu
kreipti. Ir laimingi tie jaunuo
liai, kurie turėjo gerus, pasi
šventusius, savo profesijai 
atsidavusius mokytojus.

Bevartydami senas visų su
vežtas ir" nuo laiko pageltusias 
nuotraukas, atpažįstame dau
gelį savo buvusių mokytojų. Su 
pagarba ir dėkingumu prisime
nam kaip tik tuos mokytojus, 
kurie buvo griežti ir daug rei
kalavo. Jie ir patys įstengė 
mums daugiau duoti, negu tie, 
kurie viską leido pro pirštus 
ir stengėsi būti populiarūs 
mokinių tarpe.

Žymieji literatai
Džiaugiamės, kad mūsų gim

nazija išleido geroką būrį pat
riotiškai išauklėtų jaunuolių, 
kurie pasirinko įvairiausias 
profesijas. Vieni jų dirba Lie
tuvoje, kiti čia išeivijoje sa
vo duoklę atiduoda, kitų kau
lai palaidoti Sibiro taigose. 
Iš Vilkaviškio gimnazijos auk
lėtinių išaugo gražus būrys li
teratų, rašytojų: Salomėja Nė- 
ris-Bačinskaitė, Antanas Vai
čiulaitis, Petronėlė Orentaitė, 
Venancijus Ališas — prel. A. 
Arminas, Vacys Kavaliūnas, 
Kazys Bradūnas, Balys Augi
nąs, Albinas Baranauskas, 
Viktoras Miliūnas (Lietuvo
je), Julija Švabaitė, P. Karu
ža ir daugelis kitų.

Tik širdis .. .jauna
Vaišingų šeimininkų globoje 

ir nepajutome, kad saulutė jau 
arti laidos. Keičiamės adre
sais ir pasižadam vėl susitikti. 
Bet ar susitiksim vėl . . .? Esa
me visi dėkingi iniciatoriams, 
kurie davė mums progą susitik
ti, atnaujinti savo draugystę. 
Prisimena man Jono Aisčio la
bai seniai skaityti žodžiai apie 
draugystę. Negalėčiau geriau 
išsireikšti, tad cituoju jį:
O jeigu kartais, po daugio metų 
Sueisim vėl, mieli draugai, 
Tai mūsų gretos Jau bus praretę 
Ir pasikeitę mūs veidai, 
Tik širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna.
Ir mes kalbėsim, lyg tik prieš dienų 
Likimas būt išskyręs mus — 
Draugus minėsim visus, kaip vienų, 
Ir pilnus sumojo linksmus, — 
Nes širdis viena, ilgesio pilna, 
Skausmo kupina, pasiliks jauna!
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Britanijos lietuvaitė visuomenės veikėja JOANA SARAFINAITĖ, pa
gerbta Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II medaliu “Pro Ecclesia et Pontifice”. Iš 
kairės: vietinis vyskupas J. DEVINE, J. SARAFINAITĖ, kun. J. ANDRIU
ŠIS (gimęs Škotijoje), vysk. A. DEKSNYS

Vatikanas pagerbė lietuvaitę
Šv. Tėvo medalis Britanijos lietuvaitei Joanai Sarafinaitei

/ Šv. Tėvas Jonas-Paulius II. įver- 
Joanos Sarafinaitės

darbus K. Bendrijai ir Britani
jos lietuviškai bendruomenei, ją 
apdovanojo medaliu “Pro Eccle
sia et Pontifice”.

Š. m. birželio 23 d. Škotijos lie
tuviams buvo nepaprasta diena. 
Ji prasidėjo tradicine kasmetine 
iškilme Marijos šventovėje Car- 
fino grotoje. Iš Romos į šias iš
kilmes atvyko vyskupas dr. Anta
nas Deksnys ir prel. A. Jonušas ir 
Motherwell vyskupas J. Devine. 
Po Mišių ir iškilmingos procesi
jos grotoje buvo pašventintas lie
tuviškas kryžius a. a. prel. J. Gu
tausko atminimai. Pastarasis buvo 
laikomas D. Britanijos lietuvių 
patriarchu. Tai žmogus, kuris vi
są savo gyvenimą paaukojo šios sa
los lietuviams ir lietuviškai veiklai.

Po iškilmių visi susirinko j Ško
tijos lietuvių Mossend klubą už- 
kandžiams. Vaišių metu vysk. A. 
Deksnys pranešė, turįs atlikti dar 
vieną pareigą. Jis ir vysk. J. De
vine, asistuojant kun. J. Andriu- 
šiui, įteikė Šv. Tėvo medalį Joanai 
Sarafinaitei.

Pastaroji iš profesijos yra mu
zikė. Ilgus metus ėjo įvairias pa
reigas 1898 m. įsteigtoje Šv. Kazi
miero draugijoje, kurios pareiga 
buvo išlaikyti lietuvį kunigų Ško
tijoje. Vienu metu ši draugija tu
rėjo net 14 skyrių. Ji ir šiandien 
tebegyvuoja.

1903 m. Glasgove ji ilgus metus 
buvo choro dirigentė ir vedėja.

1911 m. kun. P. Vasiliausko rū-

pėsčiu buvo įsteigta blaivybės 
draugija, kuri išlaikė Glasgovo 
lietuvių salę. Joana šioje drau
gijoje praleido daug metų įvai
riose pareigose.

Joanos vardą randame 1938 m. 
liepos 30-31 d.d. įvykusiame Glas- 
gove D. Britanijos lietuvių seimo 
protokoluose. Tame seime ji buvo 
išrinkta j D. Britanijos lietuvių 
tarybą.

1945 m. liepos 13-14 d.d. Londo
ne įvyko D. Britanijos lietuvių 
kongresas. Jo prezidiumo pirmi
ninke buvo Joana. Ji ir pirminin
ke vėl buvo perrinkta į lietuvių 
tarybą.

Pokariniais metais įsteigus D. 
Britanijos Lietuvių Bendruome
nę, Joana buvo perrenkama į kraš
to valdybas ir visuomet būdavo 
vicepirmininke Škotijos lietuvių 
reikalams.

Esant gyvam prel. J. Gutauskui, 
Joana su juo kartu lankydavo Ško
tijos lietuvių kolonijas, būdama 
jam vargonininkė. Šiais metais, 
jeigu a. a. prel. J. Gutauskas bū
tų mūsų tarpe, tai jiedu švęstų 
auksinę bendro darbo sukaktį.

Joana yra labai nuoširdi, sve
tinga, kaip ir visi Škotijos lietu
viai. Gimusi Škotijoje ir čia bai
gusi muzikos mokslą. Nebijo dar
bo, nesigaili materialinės aukos 
lietuviškam darbui, nejieško sau 
garbės.

D. Britanijos lietuviai sveikina 
Joaną su Šv. Tėvo apdovanojimu ir 
linki ilgų, laimingų metų ir gau
sios Dievo palaimos. S. Kasparas
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Jis mums duoda”

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Gerry Lougheed 
Funeral Home

J. Basa-

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

ji a

lietuviy 
auklėto-

išdailin- 
mūsu se-

Buvusių Vilkaviškio gimnazijos mokinių suvažiavimo dalyviai 1985 m. rug
sėjo 1 d. Klivlande po Mišių Dievo Motinos šventovėje padėjo vainiką prie 
Rūpintojėlio aikštėje-šventoriuje, prisimindami mirusius bei žuvusius 
gimnazijos mokytojus ir mokinius. Vainiką laiko BALYS AUGINĄS ir 
ALDONA RAUGALIENĖ Nuotr. V. Bacevičiaus

Buvusieji Vilkaviškio gimnazijos bendraklasiai, susitikę suvažiavime 
Klivlande po 44 metų. Iš kairės: Liudas Sagys, Jonas Vasiliauskas, Vytau
tas Žmuidzinas, Genovaitė Breichmanienė, dr. Vytautas Maurutis, Balys 
Auginąs Nuotr. V. Bacevičiaus

Kreipkitės į “HOUSe Of 220". Jame rasite 
visokių rūšių keitiklių, transformatorių, pritaikytojų 
ir220 voltų prietaisų. Mes taip pat pakeičiame prie
taisus iš 220 voltų į 110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo 
urmo kainomis.

1444 Gerrard St. E., Toronto 
(41 6)-----461 -2602
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PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDUOS

Liberalai gina baltiečių teises

“Aro ” gastrolės Britanijoje
Kanados bei Toronto vyrų choras Londone

Švedijos liberalų liaudies 
partijai vadovauja jaunas ir 
energingas politikas Bengtas 
Westerbergas, nuoširdus bal
tiečių draugas. Tai jis pasa
kė pagrindinę kalbą, kai Stock- 
holmo centre pasibaigė baltie
čių taikos ir laisvės ryžto žy
gis, surengtas šią vasarą Skan
dinavijoje. Už tai švedų libe
ralų partijos vadovą Maskva 
piktai vanojo. Tačiau pikti 
Maskvos žodžiai šio švedo ne
išgąsdino.

Rugsėjo 7 d. kalbėdamas 
Malmės mieste, Westerbergas 
pasakė: “Net ir būdami vyriau
sybėje mes toliau stosime už 
laisvės ir demokratijos kovo
tojus Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje. Kai tik susidarys 
galimybė, pareikšime Sovietų 
Sąjungai, kad ji turi laikytis 
pasirašytų Helsinkio susita
rimų”.

Westerbergo nuomone, Šve
dijos socialdemokratų vyriau
sybė esanti per daug pasyvi, 
kai reikia kritikuoti sovietus 
už žmogaus teisių pažeidimus. 
Kaip praneša Stockholmo 
dienraštis “Dagens Nyheter”, 
Westerbergas per rinkiminį 
vajų pietinėje Švedijoje sa
vo kalbose nuolat pabrėždavo, 
kad Švedija turi remti baltie
čių laisvės kovą, švedų soli
darumas turi pasiėkti ir tuos 
diktatūros valdomus kraštus, 
kurie yra arčiausiai Švedijos.

Jeigu opozicinės partijos 
laimėtų rinkimus, Westerber
gas pažadėjo, kad naujoji vy
riausybė nevengtų kritikuoti 
Sov. Sąjungos tiek dėl Balti
jos valstybių, tiek dėl žmogaus 
teisių nepaisymo. (Laimėjo so
cialdemokratai). Švedijos ra
dijas, kuris transliuoja savo 
programas rusų kalba, Wester
bergo nuomone, turėtų trans

Pastabos ir nuomonės

Keliaujant L Lietuvą
Keliaujant į Lietuvą aplanky

ti gyvos tautos ir žemės, po rusų 
žiauraus muitinės ritualo, kelio
nėje labai svarbi grupės sudė
tis, kuri sudaroma Kanadoje ar 
JAV. Nuo grupės narių sudėties 
priklauso nuotaika ir kelionės 
pasisekimas. Lietuvoje kartu su 
grupe reikia valgyti, vykti į tu
ristines išvykas, orauosčius. Jau 
Maskvoje susėdus valgyti vaka
rienės pradeda ryškėti grupės 
sudėtis, kuri būna margesnė už 
genį. Jų tarpe matyti senesnės 
moterys ir vyrai, galbūt ne nau
jomis, bet tvarkingomis eilu
tėmis, per kaklą pasikabinę 
brangius foto aparatus, pasi
ruošę išmintingai kalbėti su 
tam tikru pranašumu ir savirek
lamos doze. Liūdna pasidaro, 
kad tas išmingtingumas greit 
dingsta, kai reikia pildyti mui
tinės deklaraciją. O tada jau 
reikia žemintis ir prašyti 
kitų ...

Vieną kitą jau giminės pasi
tiko Maskvoje. Tie jaučiasi kaip 
filmų žvaigždės... Iš kitų gir
disi garsai, bet atrodo smegenys 
nedalyvauja, žodžiai plaukia 
nesąmoningai. Lietuvių kalba 
šlubuoja. Tai išdava ilgų metų 
darbo įmonėse, sklerozės ar 
kaupiant turtą.

Toliau bendraujant su grupe 
paaiškėjo, kad pusė narių bu
vo Amerikos lietuviai, gimę iš 
senosios emigracijos tėvų, o ki
tą pusę sudarė jau naujieji atei
viai. Su jais buvo keletas naujo
sios atžalos atstovų, gavusių ke
lionę į Lietuvą kaip dovaną iš 
savo tėvų.

Skrendant į Vilnių lėktuvo 
patarnautoja, šalia rusų kalbos, 
pranešimus daro spalvinga na
tūralia lietuvių kalba. Tai bu
vo staigmena. Vilniaus orauosty- 
je 300 žmonių minia laukia mū
sų pasitikti. Sunku per ją prasi
mušti. Ne visi laukiantieji su
rado savo gimines. Bet tuos ku
riuos surado, apdovanojo rožė
mis, gvazdikais ir apjuosė pla
čiomis juostomis.

Po to viešbutyje prasidėjo spal
vingiausią dalis: atvežtų dova
nų išdalinimas, alytiškojo šam
pano ir uteniškio alaus ragavi
mas, ilgi pašnekesiai kamba
riuose. Tai praktiškas vaišin
gumas. Svečiai, kaip savo Vil
niaus “blatniakai”, buvo nugir
dyti, “pagarbinti”, išgirdo, kas 
jiems patinka išgirsti. O gimi
nės gavo taip išsiilgtų užsieni
nių dovanų, kurios pagerina ma- 
teralinį jų gyvenimą.

Reikia pastebėti, kad vieš
butyje “Lietuva”, be lietuvių, 
sustoja ir kitų tautybių žmonės 
— vokiečiai, japonai ir kt. Gir

liuoti ir baltiečių kalbomis. 
Žmonės turi teisę patirti, kas 
vyksta Vakaruose, sakė jis. 
Jam tiesiog nesuprantamas da
lykas, kaip sovietai gali laikyti 
provokacija tokias radijo lai
das, kurios remia laisvės kovą 
šiuose kraštuose.

Westerbergas pabrėžė ne
manąs, jog Švedijos socialde
mokratai pateisina tai, kas 
vyksta Sov. Sąjungoje. Tačiau, 
jo nuomone, jie neišnaudoja 
visų progų kritikai pareikšti. 
O tai labai svarbu, kad vals
tybė oficialiai ir nuolat pri
mintų, jog Baltijos kraštai nė
ra užmiršti. Tai turi būti ilga
laikis tikslas, kad tie kraštai, 
kuriuos okupavo Sov. Sąjunga, 
vieną dieną vėl būtų laisvi.

Švedijos liberalų partijos 
vadovas prisiminė, esą oficiali 
sovietinė žinių agentūra jį 
smerkė už tai, kad vasarą 
Stockholme, Sergelio aikštėje, 
jis pasakė kalbą baltiečiams 
demonstrantams. Tai tiktai 
parodo, kad sovietai klausosi, 
todėl svarbu, kas sakoma, pa
žymėjo Westerbergas.

“Dagens Nyheter” (1985. IX. 
8) plačiai atpasakojo libera
lų partijos vadovo mintis Bal
tijos kraštų klausimu ir iš
spausdino stambią antraštę: 
“Stiprinti sovietų kritiką”.

“Ši diktatūra mums nepa
tinka, lygiai kaip visos kitos 
diktatūros. Tačiau ji yra čia 
pat prie mūsų, todėl visai na
tūralu, kad dėl šios diktatū
ros ir dėl tų, kurie kovoja su 
ja už demokratiją ir žmogaus 
teises, mums tenka ypatinga 
atsakomybė”. Tie Švedijos 
liberalų partijos vadovo Beng
to Westerbergo žodžiai rodo, 
kad jo asmenyje baltiečiai turi 
įtakingą bičiulį. Lmb.

tuokliavimas kambariuose, dau
žymasis koridoriais naktimis, 
šūkavimai neprisideda prie kul
tūringo lietuvių vardo. Be to, 
įvyksta ir vagysčių.

Vėliau prasideda įvairos eks
kursijos po Vilnių. Kartu prasi
deda ir žarnyno infekcijos, sir- 
guliavimai. Kelionių agentū
ros turėtų daryti didelį spaudi
mą “Inturistui”, kad viešbutyje 
būtų maistas ruošiamas higie- 
niškiau. Amerikiečiai turėtų 
padėti nustatyti nuo kokio mais
to prasideda ligos. Jeigu tuo 
reikalu nebūtų pažangos, atsi
sakyti ruošti ekskursijas.

Autobuse, keliaujant kartu 
visiems grupės dalyviams, dau
giau pradeda reikštis skirtin
gumai. Prasideda trintis tarp 
naujųjų ateivių ir Amerikoje 
gimusių dėl moralinių proble
mų ir pirmavimo. Būna ir tokių 
žmonių, kalbančių XIX š. lietu
vių kalba su angliškų žodžių 
priemaiša. Jie vistiek jaučiasi 
geriau kalbą už dabartinę spal
vingą kalbą vartojančius, pra
našesni, nes gimę Amerikoje. 
Rodos, visi čia atvyko jieškoti 
savo dvasinių šaknų, bet pra- 
gamatizmas vyrauja, nes laikas 
leidžiamas gintaro dirbinių, lė
lių, aukso pirkimui.

Jau grįžtant į namus, išsikal
bėjus su grupės nariais, pasiro
do, kad ne viskas įdomu masi
niam žmogui. Ne visi tinkamai 
susipažino su per šimtmečius 
susikloščiusia architektūra, jos 
šventovėmis, nematė savitai api
pavidalintų “Neringos” ir “Tau
ro” kavinių.

Dar viena pastaba. Nors tai 
nėra humanistinės moralės rei
kalas, bet kiekvieną rytą pra
sideda ekskursijos, ir yra svar
bu laiku pavalgyti pusryčius, 
kad nebūtų pavėluota į autobu
są. Bet prie vadinamo “švedų 
stalo” įvyksta toks susigrūdi
mas, kad sunku rasti vietos atsi
sėsti, o tuo tarpu turistai pus
ryčiams atsiveda savo gimines. 
Tai dar padidina susigrūdimą. 
Žinoma, niekas “Inturisto” ne- 
apvalgys, bet ar tinkamas laikas 
tuo laiku gimines atsivesti? A. G.

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

(prieš Lietuvių Namus)

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

, (contact lenses).

Britanijos Londono Lietuvių namuose prieš Kanados lietuvių vyrų choro 
“Aras” koncertą kalba jo dirigentas sol. V. VERIKAITIS. Šalia jo — visuo
menės veikėjai Z. JUKAS, J. ALKIS ir kiti Nuotr. J. Laurinavičiaus

Kaltinama ir Amerika
Dovido S. Weimano knyga ir joje atskleidžiami faktai

STEPAS VARANKA
Žydų leidžiamame Bruklino 

laikraštyje, “The Jewish 
Press”, 1985 m. 35 nr. yra pa
skelbtas straipsnis “The 
Grand Treason”. Tame straips
nyje yra suglaustai aprašoma 
istoriko David S. Weimano 
knyga, išleista 1985 m. ir pa
vadinta “The Abandonment of 
the Jews”. Pridėta ir antrinė 
antraštė: “The Pope was not 
the only one who kept quiet 
during the Holocaust. So did 
the U. S. president. A secret 
document revealed that the 
Defense Department received 
orders not to take additional 
steps to save Jews”.

Toje knygoje esą pirmą kar
tą paskelbti dokumentai, ku
rie aiškiai meta juodą šešėlį 
praėjusio karo JAV politikams 
ir kariškiams, kurie žinojo kas 
dedasi su žydais vokiečių-na- 
cių okupuotoje Europoje. Do
kumentinė medžiaga nušvie
čia amerikiečių elgesį.

Knygoje rašoma, kad ne tik 
popiežius tylėjo dėl holokaus
to, bet ir Amerikos preziden
tas Rooseveltas buvo nema
žiau kaltas už Hitlerį dėl žy
dų likimo Europoje.

Knygos autorius Weimanas 
vaizduoja Ameriką, toli esan
čią nuo idealizmo žydų atžvil
giu. Slapti dokumentai esą 
rodo, kad gynybos departa
mentas buvo gavęs įsakymą 
nesiimti jokių žygių gelbėti 
žydams.

Prezidentas Rooseveltas žy
dus visiškai ignoravęs. Kai 
jis 1944 m. sakęs Varšuvos geto 
sukilimo minėjime kalbą, žy
dų nė vienu žodžiu nepaminė
jo. Toks jo pasielgimas esą 
verčia pagalvoti, kur buvo 
Amerikos žmoniškumo jaus
mai karo metu.

Amerika nepriėmė
Autorius Weimanas sako 

nesuprantąs, kodėl sąjungi
ninkai, gerai žinodami apie 
žydų mirties “fabrikus”, tų 
vietų nebombardavo ir negel
bėjo žydų. Sakoma, jos nebu
vusios svarbios strateginiu 
atžvilgiu.

Autorius suradęs finansų mi- 
nisterio Henry Morganthau 
sekretoriaus Randolph Pool 
memorandumą, kuris su savo 
šefu stengėsi gelbėti Europos 
žydus. Randolph Pool sako ne
suprantąs, kodėl Amerika kal
tina vokiečius dėl žydų išnai
kinimo. Vašingtono kaltė esan
ti lygi su vokiečių. Morganthau 
pareiškė, kad sąjungininkų pa
žiūros buvo negeresnės už Hit
lerio.

Pasak Weimano, ne vien 
Vašingtoną reikia kaltinti dėl 
žydų tragedijos. Jis stipriai 
pasisako ir prieš Amerikos 
žydų bendruomenę (establish
ment and Zionist movement in 
Israel as well) ir žydų zionis- 
tus. Autorius primena, kad 
1930 m. Amerika nepriėmė žy
dų pabėgėlių laivo “St. Louis”, 
kuris su žydais buvo grąžin
tas į Vokietiją.

Kai Hitleris Vokietijoje per
ėmė valdžią, kvota atvykti į 
JAV-bes buvo sumažinta ir ne
buvo pilnai išnaudota. Kai po 
baisaus karo paaiškėjo kon
centracijos ir mirties stovyk
lose kalinamų žmonių, ypač žy
dų kančios, tik 5% JAV gyven
tojų pasisakė už kvotos padi
dinimą. Gyventojų apklausa 
parodė, kad ne žydų žudymas 
yra problema, bet jų priėmi
mas. Sąjungininkai teisinosi, 
esą trūko transporto laivų. 
Faktai rodė, kad daug laivų 
grįždavo tušti, tik žydams gel
bėti jų trūko.

Neišnaudotos galimybės
Kai atsirado galimybės už 

tam tikrą kainą išgelbėti Bul
garijos žydus ir laikinai pri
glausti juos Turkijoje, Brita
nijos užsienio reikalų ministe- 
ris pareiškė JAV žydų pirmi
ninkui Stephen Weise, kad 
Turkija jų nenori. Tą patį pa
reiškė lordas Moyne, aukštas 
britų pareigūnas, kai buvo at
siradusi galimybė išgelbėti 
Vengrijos žydus, būtent: 
“What will I do with a quarter 
million Jews?” Lordas Moyne 
vėliau buvo nužudytas Kairo 
mieste.

Po Amerikos nereagavimo į 
žydų tragediją Europoje, Ste
phen Weise 1942. 11. 24 suorga
nizavo spaudos konferenciją, 
kurioje paskelbė, kad jau 2 
milijonai žydų Europoje yra 
išžudyti. “The New York 
Times” tą žinią “užslėpė” pas
kutiniuose puslapiuose. “The 
Washington Post” įdėjo 4 inčų 
straipsnelį 6-me puslapyje. 
JAV-se nebuvo nė vieno įžangi
nio straipsnio apie žydų tra
gediją Europoje. “Time” ir 
“Newsweek” tos temos visai 
nelietė.

Kai pas prezidentą Roose- 
veltą atvyko 400 rabinų, jis 
pasišalino iš Baltųjų rūmų per 
užpakalines duris, vengdamas 
susitikimo. Rabinai atvyko su 
protestu prieš žydų naikinimą 
Europoje. Kad šiek tiek sušvel
nintų padėtį, JAV vienu metu 
įsileido 5000 žydų pabėgėlių.

Pasirodo, kad ne tik tuome
tinis popiežius laikėsi tyliai, 
bet ir Amerikos valstybių pre
zidentas nuo pat karo pradžios 
iki pabaigos nepasmerkė žydų 
naikinimo.

Hollywoodas pagamino mili
jonus metrų propagandinių fil
mų prieš vokiečius, rodančius 
jų vykdytus baisius žiaurumus. 
Keista tik, kad juose nebuvo 
rodomas žydų naikinimas, gel
tonos žvaigždės, getai.

Weimano knygoje pagrindi
nis didvyris yra Hillel Kook 
ir jo keli draugai. Jie vadova
vo komitetui, kuris rūpinosi 
sudaryti žydų kariuomenę. H. 
Kook sugebėjo išgauti iš pre
zidento Roosevelto leidimą su
šaukti Bermudoje konferenci
ją su sąlyga, kad joje oficia
liai nedalyvaus JAV žydų va
dai.

JAV žydų bendruomenė į H. 
Kook ir jo draugų veiklą žiū
rėjo nepalankiai. Vienas žydų 
bendruomenės vadų — Ste
phen Weise pavadino jį “an 
enemy of the Jews no less than 
Hitler”. Prieš Kooko veiklą 
stipriai priešinosi ir kovojo 
oficialios zionistų organiza
cijos. Jį vėliau suėmė FBI, bet 
greitai paleido kaip nekaltą. 
Jo draugas Aryeh Ben Eliezer 
pabėgo Izraėlin ir ten veikė 
su Etzel — Menachem Begino 
patikėtiniu.

Iš savo pusės galime pridur
ti, kad lengva yra apkaltinti 
mažesnį ir silpnesnį, bet pa
kelti balsą prieš galingesnį 
yra nepatogu, ypač prieš Ame
riką. Okupuotoje vokiečių Lie
tuvoje eiliniai to krašto žmo
nės išgelbėjo daugiau žydų gy
vybių, negu galingoji Amerika. 
Tiesa, buvo susidariusi nedi
delė saujelė sadistų, kuri lie
tuvių tautai savo darbais pa
liko juodą dėmę. Lietuvių tau
ta buvo okupuota, ji neturėjo 
balso pas okupantą. Lietuvos 
padėtis buvo panaši į žydų ge
to padėtį. Žydų getai turėjo 
savo tarybas ir pareigūnus, 
kurie vykdė vokiečių įsaky
mus, kaip ir vokiečių parink
ti bei paskirti prie jų lietuviai. 
Nevykdę okupanto įsakymų at
sidūrė koncentracijos stovyk
lose ir ten prarado savo gyvy
bes.

KAZYS MILERIS

Iš Nottingham© į Londoną 
važiavome ta pačia didžiąja 
Ml autostrada. Geras kelias, 
geras ir autobuso vairuotojas, 
kuriam greičio rodyklė tik ret
karčiais tenuslenka nuo 70. 
Gamtovaizdis ir čia mažai tesi- 
keičia. Jei Anglija yra visų pri
pažintas pramonės kraštas, 
tai, važiuodamas šitais keliais, 
galėjai susidaryti įspūdį, kad 
ji tik žemės ūkio kraštas. Jo
kių kasyklų, jokių fabrikų ka
minų nematyti. Laukuose ban
guoja ilgų varpų gražūs kvie
čiai, jau nužydėjusių bulvių 
laukai, kaip vata į rietimus 
susukta pašarinė žolė ir van
dens švirkštais laistomi cuk
rinių runkelių kvartalai. Au
ga čia ir linai. Tik jų niekas 
nerauna, bet nupjauna maši
nom. Tad neturi jie nė mūsų 
apdainuotų linų rovėjėlių. 
Laukuose tie patys naminiai 
gyvuliai. Gali pamatyti lietu
višką šarką ir vis dar tas pa
čias avių bandas.

Londono didmiestis
įvažiuojant į Londoną, pasi

rodė ir saulė. Priemiesčio ša
ligatviai pilni žmonių. Tai tik
rieji Londono gyventojai. Jie 
skuba į darbus, grįžta iš jų, ei
na pirkti ir parduoti. Daug vi
sokių spalvotų ir išsiskirian
čio apsirengimo žmonių. Sako, 
kad Londonas turi apie pusę 
milijono svetimšalių. Centri
nės miesto gatvės plačios, su 
bulvarais ir dauguma, kaip ir 
pas mus, vienos krypties. Cent
rinėse gatvėse vaikščiojantys 
žmonės labai panašūs į turis
tus. Jų Londone labai daug. 
Tai didžiausias miestas Euro
poje, turintis apie 30 muziejų, 
5 simfoninius orkestrus, 80 
teatrų ir apie 5000 aludžių, t. 
y. “Pubs”. Čia yra ir D. Brita
nijos lietuvybės centras su Šv. 
Kazimiero parapija, Lietuvių 
namais, Lietuvių sodyba, laik
raščiu “Europos lietuvis”, “Ni
dos” knygų leidykla, J. Černio 
vadovaujamu choru, taut, šo
kių grupe “Lietuva”, “Vaidi
los” vaidintojais ir kitais tau
tiniais sambūriais. Londone 
tebeveikia ir nepriklausomos 
Lietuvos konsulatas.

Exhibition keliu privažia
vom prie “Imperial” kolegijos 
vartų. Jau mūsų pasivėlavu
sių laukė daugeliui pažįsta
mas Z. Juras. Įlipęs į autobu
są, jis pasveikino visus, paro
dė kur reikia eiti ir paliko 
mus tame dideliame ir nežino
mam mieste Dievo valiai. Dar 
priminė, kad rytoj vakare pa
simatysime lietuvių klube. Ka
dangi iš anksto kolegijoj dėl 
mūsų, kaip vieneto, nebuvo su
sitarta, tai mus visus į kam
barius išsklaidė po tą visą pla
tų kolegijos labirintą. Kai ku
rios poros pasiginčiję gavo 
kartu kambarius bent jau tame 
pačiame aukšte.

Lietuvių klube
Ketvirtadienio vakarą lietu

vių klube “Arui” buvo suruoš
tas priėmimas. Tą klubą susi
rasti ir nuvykti choristai tu
rėjo kiekvienas savo priemo
nėmis. Ne per didžiausia klu
bo salė antrame aukšte priėjo 
pilnutėlė choristų ir kviestų 
svečių. Jų tarpe matėsi Lietu
vos atstovas D. Britanijai V. 
Balickas su ponia, skautiškoj 
uniformoj DBLS centro v-bos 
pirm. J. Alkis, Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. dr. J. 
Sakevičius, M. Bajorinas, St. 
Kasparas ir kiti. Salė išdeko- 
ruota tautinėmis spalvomis ir 
Lietuvos patriarchų paveiks
lais. Tarp jų kabo ir prez. Ant. 
Smetona. Sako, buvę pakabinti 
ir kitų dviejų buvusių mūsų 
respublikos prezidentų pa
veikslai, bet kažkas juos iš
nešęs. Čia buvo p. Jurienės 
suorganizuotas ir paruoštas 
gana prabangus pasivaišini- 
mas.

Mums beviešint, atbildėjo 
su kuprinėm ir ryšuliais tie
siai iš lėktuvo Londono taut, 
šokių “Lietuva” grupės šokė
jai, tik sugrįžę iš baltiečių 
taikos ir laisvės žygio Skandi
navijoje. Jie atsivežė daniškų, 
švediškų ir suomiškų laikraš
čių su pirmųjų puslapių ant
raštėm ir jų pačių atvaizdais. 
Ten su jais dalyvavęs DBL Jau
nimo sąjungos pirm. Romas 
Juozelskis papasakojo visiems 
daugiau apie šį gerai pasise
kusį baltiečių žygį.

Buvo čia pasikeista kalbo
mis. “Arą” sveikino į D. Brita
niją jį pakvietusi vyriausia 

tos organizacijos galva J. Al
kis, kuris “Britanijos Lietu
viai” leidiniu apdovanojo diri
gentą V. Verikaitį, akompania
torių J. Govėdą ir išvykos va
dovą Vyt. Pečiulį. Kalbėjo dar 
Vyt. Pečiulis ir gražų žodį ta
rė choro dirigentas V. Verikai- 
tis. Jei Vacį visi žino kaip ge
rą solistą ir chorvedį, tai per 
šias gastroles galėjo įsitikinti, 
kad jis dar yra ir geras kalbė
tojas.

“Aro” delegacija buvo nuvy
kusi ir pas Londono burmist
rą. Londono metrapolijoj sako 
esą net 32 burmistrai. Mūsų de
legacija apsilankė pas Royal 
Borough of Chelsea and Ken
sington burmistrą Mr. Owen, 
kurio rajone yra ir lietuvių 
centrai. Jaunatviškos išvaiz
dos burmistras pasirodė esąs 
didelis muzikos mylėtojas ir 
pats geras pianistas. Pasiža
dėjo būtinai atvykti į koncer
tą.

Londono įdomybės
Ligi penktadienio vakaro 

turėdami laiko, “Aro” vyrai 
bandė savo priemonėmis kiek 
galima daugiau pamatyti Lon
dono miesto. Vieni požemi
niais traukiniais leidosi į Vik
torijos centrą — “Red Bus 
Tours” ekskursinį autobusą, 
kiti, pasigavę kurį nors čia 
anksčiau gyvenusį, bandė pėsti 
apžiūrinėti miestą.

O čia yra ko pamatyti: visi 
istoriniai pastatai, kur kara
liai kadaise vienas kitam gal
vas kapojo, visokios garsios 
aikštės, ištisų gatvių kvartalų 
muziejai. Reikėjo nueiti ir į 
“Harrods”, į vieną įžymiausių 
pasauly krautuvių. Ten, jei 
pradedi teirautis apie prekės 
kainą, pardavėjas tuoj supran
ta, kad tu ne jų klientas.

Anglai labai mandagūs ir 
kantrūs su turistais. Jų kas
met Britanijoje apsilanko apie 
11 milijonų ir palieka dolerių, 
frankų, markių bei kitos užsie
nio valiutos. Tam pačiam lon- 
doniškiui, išėjusiam į gatvę, 
tenka per dieną daug kartų 
kam nors vis rodyti kelią bei 
kryptį. Ir jis tai nusako pagal 
vietos populiariausias vieto
ves, aludes: “Eik tiesiai ligi 
“Whistle”, o prie “Chequers” 
pasuk į kairę . . .” Anglai sa
vo 93.000 kv. mylių saloj yra 
atsiskyrę nuo kitų, tad skirtin
gi ir jaučiasi. Jie laikomi ge
riausio elgesio pasaulyje žmo
nėmis. Jie pirmieji išrado ir 
eilutėj stovėjimą — “First 
come, first served”. Sakoma, 
kad klasių skirtumai čia da
bar jau nepabrėžiami, bet toli 
gražu jie dar nėra išnykę. Vie
nas kitą iš kalbos jie tuoj at
pažįsta, ar lankęs Oksfordą, ar 
Kembridžą.

Lietuvoje dar nepriklauso
mais laikais dainavo estradi
nis dainininkas D. Dolskis Lon
done matęs daug gražių mer
gaičių, bet nė vienos tokios, 
kaip lietuvaitė. Šiandien čia 
gražios mergaitės jieškodamas 
mūsų dainininkas sutiktų daug 
jų su kareiviškais marškiniais, 
sušiauštais violetiniais plau
kais ir nosyje įvertu auskaru. 
O populiarusis anų laikų radi
jo personažas Pupų dėdė su sa
vo Rozaliute po vizito Londone 
Kauną pavadino gėlių puokšte, 
o Londoną — suodina šluota.

Lietuvos kaimas Angliją dau
giausia žinojo iš to, kad jie pir
ko jų užaugintus bekonus. 
Šiandien sovietų okupuota 
Lietuva anglų kiauliena nebe
maitina. Ji turi dabar maitinti 
kitus Sov. Sąjungos žmones. Iš 
Klaipėdos uosto laivai jau čia 
nebeatplaukia su “Lietūkio”, 
“Pienocentro” ir “Maisto” ga
miniais.

Kanados lietuvių vyro choro "Aras” priėmime Britanijos Londone jaunimo 
atstovas R. JAZELSKIS pasakoja savo įspūdžius iš laisvės ir taikos žygio 
Skandinavijoje Nuotr. J. Laurinavičiaus

Lietuvių sodyboje
Teko pamatyti ir Lietuvių 

sodybą, kuri yra apie 47 mylias 
nuo Londono. Tą 23 ha. plotą 
su dvaro pastatais 1954 m. lie
tuviai nupirko už 6,300 svarų. 
Ta pati nuosavybė šiandien 
jau yra verta apie milijoną 
svarų. Mus kelis ten nuvežė 
Londono lietuvių klubo vedė
jas K. Makūnas, tikrai geras 
“Jolly good fellow” charakte
rio žmogus. Ir čia, kaip ir vi
suose lietuvių klubuose, įėjus 
tuoj į akis krenta žmonių ap
stotas baras ir jau prinokusio 
amžiaus alaus gėrėjai. Mus 
gražiai priėmė, pietumis ir vy
nu pavaišino Sodybos viršinin
kas B. Butrimas, labai malo
nus tautietis. Tuo laiku Sody
boje vyko liet, skautų stovyk
la. Tad susitikome irskautiškai 
uniformuotus stovyklos vado
vus — J. Alkį, iš Nottingham© 
D. Gasperienę, S. Vaitkevičių 
ir dr. K. Valterio gražiai nu
augusį raudonplaukį sūnų.

Koncertas sostinėje
Koncertas įvyko penktadie

nio vakarą “Chelsea Old Town” 
salėje. Į ją choristai buvo nu
vežti autobusu dar gana anks
ti, kad būtų laiko parepetuoti. 
Labai gražios balto marmoro 
patalpos su gera akustika ir 
gera scena. Bet ir čia nebuvo 
paaukštinimų, kuriuos reikėjo 
improvizuoti. Vadovai ir cho
ristai jautė reikalą, kiek ga
lima daugiau pasitempti, nes 
čia jau buvo sostinės koncer
tas ir paskutinysis.

Salė priėjo pilna žmonių. 
Vien iš Sodybos atvažiavo du 
autobusai skautų. Pirmose ei
lėse matėsi sėdintys: koncer
to organizatorius Z. Juras, muz. 
J. Černis, iš Amerikos Angli
jos skautus vizituojanti vyr. 
skt. St. Gedgaudienė, skt. J. 
Maslauskas, DBLS centro v-bos 
pirm. J. Alkis, nepriklausomos 
Lietuvos atstovas D. Britanijai 
V. Balickas su ponia, savo pa
žadą ištesėjęs miesto burmist
ras Mr. Owen, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. dr. J. Sakevičius, iš bal
tiečių žygio Skandinavijoj čia 
užsukęs VLIKo vicepirm. inž. 
L. Grinius, lietuviškųjų in
stitucijų steigėjas M. Bajori
nas, Lietuvių sodybos dir. B. 
Butrimas, St. Kasparas ir kiti.

Ir čia choras turėjo tuos pa
čius tris išėjimus. Šol. V. Ve- 
rikaitis padainavo dvi dainas 
ir dar vieną priedo. Per kiek
vieną choro ir solisto įėjimą 
ir išėjimą buvo entuziastingai 
ir garsiai plojama. Ir vėl dau
giausia ovacijų, kaip ir visur, 
solistas ir choras susilaukė 
su “Mano kaimas” daina, kuri 
visur ir buvo užbaigiamoji.

Po koncerto į sceną choro ir 
solisto pasveikinti atėjo di
dysis svečias — miesto bur
mistras. Jis pasisakė kilimo 
esąs iš Valijos, kur chorinis 
dainavimas ir ypač vyrų chorai 
yra labai madoj. Sakė, jam bu
vę pranešta, kad tai būsiąs mė
gėjų choras, o čia jis išgirdo 
tikrą profesinio lygio chorą. 
“Truly magnificent singing”,— 
kalbėjo jis.

Baigiamąjį žodį tarė Lietu
vos charge d’affaires Anglijoj 
V. Balickas. Mūsų Vyt. Pečiu
lis ir čia paliko DBLS pirm. J. 
Alkiui vieną “Aro” ženklo sta
tulėlę.

Vakare, sugrįžus į bendrabu
tį, reikėjo jau pradėti krauti 
savo daiktelius rytojaus skry
džiui atgal į Kanadą. Visų vyrų 
savijauta buvo ta pati: išvyka 
gerai atlikta. O savo širdyse 
jautė, kad jų pasaulis pratur
tėjo nauju pažinimu ir nauja 
patirtim.



Solistas VYTAUTAS PAULIONIS (dešinėje) "Don Carlos” operoje, pasta
tytoje Čikagos lietuvių operos, atlieka inkvizitoriaus vaidmenį. Su juo — 
solistas JONAS VAZNEI.IS Nuotr, LCA

Lietuvių mitologija be fantazijų

Idėjos ir menas pajūryje
ELENA VASYLIŪNIENĖ

Ateitininkai sendraugiai kas
met vasarų atvyksta j ramų bet 
žavų kampelį, vadinamų Kenne- 
bunkportu, kultūrinei savaitei. 
Jiems vadovauja energingas ir 
sumanus dr. Č. Masaitis, o religi
nė globa yra dvasios vado mons. 
V. Balčiūno žinioje.

Šįmet rugpjūčio 10 d. įvyko ofi
cialus kultūrinės savaitės atida
rymas. Trumpų įžanginį žodį tarė 
dr. Č. Masaitis. Koncertinę pro
gramų atliko pianinu kompoz. Je
ronimas Kačinskas ir smuikinin
kas bei čelistas iš Berklee kole
gijos. Ši trijulė atliko A. Dvoža- 
ko, J. Haydno, J. Kačinsko ir L. 
van Beethoveno kūrinius. Šia pro
grama ir buvo atidaryta poilsio, 
maldos ir mąstymo savaitė.

Sekmadienį Mišias atnašavo 
mons. V. Balčiūnas. Man įstrigo 
jo pamokslas, kuriame su visu 
tikslumu buvo nupasakotas šių 
dienų palaidas gyvenimas, šėto
no garbinimas, mus supanti tamsa 
ir toji bedugnė, kurion žmonija 
rieda. Man buvo šiurpu. Kur dingo 
Dievo ir artimo meilė? Ar jos nė
ra nė šešėlio pasaulyje? Pati esu 
patyrusi daug kartų artimo mei
lės spindulių iš svetimų, nepa
žįstamų žmonių.

Vakare didžioje salėje įvyko 
dramos artisto V. Valiuko poezi
jos vakaras, skirtas Antano Ba
ranausko 150 metų gimtadieniui pa
minėti. Šalia fragmento iš “Anykš
čių šilelio”, jis paskaitė įvairių 
poetų kūrinius — 30 eilėraščių. 
Girdėjome A. Nykų-Niliūnų, Leo
nardų Andriekų, Č. Masaitį, V. 
Mačernį, M. Martinaitį, J. Degu
tytę.

Pirmadienio Mišiose mons. V. 
Balčiūnas pasakė išsamų pamoks
lų. Biuletenyje buvo paskelbta 
B. Povilaičio paruošta paskaita 
“Mykolas Krupavičius: dvarų že
mė naujakuriams” (100-jam gim
tadieniui). Paskaitos autorius, 
pats nebeatvyko — Jį mirties an
gelas atskyrė nuo šios šešėlių ir 
iliuzijų žemės. Jo paskaitų per
davė A. Masionis. Paskaita sukėlė 
diskusijų, nes tema buvo kontro
versinė.

Dienotvarkė buvo labai puikiai 
suskirstyta: iš ryto — malda, diena 
— saulei ir jūrai, vakaras — pa
skaitai ir koncertui. Antradienį 
girdėjome jauno inžinieriaus A. 
Kuolo paskaitų tema “Kompiute
riai lietuvių kalbos mokyme”. Te
ma yra labai aktuali. Trečiadienį
A. Masionis prabilo į mus a. a.
B. Povilaičio paruošta paskaita 
“Aleksandras Stulginskis: nuo 
kumetyno ligi prezidentūros (100- 
jam gimtadieniui paminėti)”. Man 
ši tema buvo labai naudinga, nes 
apie mūsų buvusį prezidentų ne
nežinojau. Paskaita buvo labai 
įdomi.

Ketvirtadienis buvo svarbiau
sioji diena, nes vakare įvyko sol. 
Ginos Čapkauskienės koncertas. 
Akompanavo jaunas pianistas, ku
ris ruošiasi fortepijono daktara
tui, būtent Vytas Bakšys. Žavė
jomės jo solo. Sol. G. Čapkauskie- 
nė, kaip visuomet buvo, geroje 
formoje — jos stiprus balsas pra
šosi operinės salės. Padainavo 
J. Karoso, K. V. Banaičio, P. Du
kas, W. A. Mozarto, G. Gounod, G. 
Verdi kūrinių. Klausytojai priėmė 
solistę labai šiltai.

Penktadienį skubėjom valgyti 
vakarienę, nes iš Putnamo atvyku
si seselė Paulė skaitė paskaitų 
“Religinis atsinaujinimas krikš
to sukaktyje”. Paskaita buvo gi
li, bet tapo kontroversine, kai dr. 
Vygantas paklausė, ar krikščio
nybė yra tik tiesų įsisavinimas ar 
tiesos jieškojimas? Tas klausi
mas paįvairino visą atmosferą.

Paskaitos klausėsi ir kukli, ty
li, seselė Ksavera iš Brazilijos, 
kuri būdama 16 metų amžiaus bu
vo išvežta į Prancūziją ir ten ta-' 

po vienuole. Dabar jau 20 metų 
dirba Brazilijoje, Amazonės te
ritorijoje su neturtingaisiais.

Įvyko ir ateitininkų susirinki
mas organizaciniams reikalams 
aptarti. Dr. Vygantas kalbėjo apie 
ateitininkų kongresų. Buvo paro
dytos 4 vaizdajuostės: Fatima, Ma
rijos pasirodymas; pirmojo karo 
baisybės, šių dienų katastrofos; 
Šv. Kazimiero iškilmės Vatika
ne; vyskupo P. Baltakio šventini
mas Portlande ir Marijos pasiro
dymas Jugoslavijoje.

Taigi savaitė buvo naši, įdomi 
ir turtinga. Ateitininkai sendrau
giai yra laimingi, kad gali rinktis 
aristokratinėje, dvasine prasme, 
vietovėje, kurią jie myli ir verti
na. Nenuostabu, kad jie žada at
vykti čia ir ateityje dvasiniam ir 
fiziniam atsinaujinimui jūros 
artumoje ir pušų pavėsyje, pri
menančiame Lietuvos pajūrį.

Alkoje steigiamas 
medicinos skyrius

D R. JUOZAS KRIAUČIŪNAS
Daugeliui lietuvių, ypač me

dikams, žinoma veikli dr. Mil
da Budrienė lankėsi ALKOJE 
— Amerikos lietuvių kultūros 
archyve-muziejuje, Putname, 
ir su jo vadovybe susitarė steig
ti medicinos skyrių. Ji nuolat 
ruošė medicinines parodėles 
lietuvių gydytojų, gyvenančių 
už lietuvos ribų, dvimetinių 
suvažiavimų metu. Ji turi su
rinkusi daug medicininių rodi- 
nių, kurie muziejaus medici
nos skyriuje sudarys gerą pra
džią. Daktarė, steigimą sky
riaus, kuris užims vieną kam
barį, remia ir lėšomis.

Dr. M. Budrienė ir ALKOS 
vadovybė, kurion įeina ir du gy
dytojai, kviečia lietuvius gy
dytojus, jų palikimą globojan
čius ir visus, sveikatos reika
lais besidominčius lietuvius, 
siųsti ALKAI, jos medicinos 
skyriui tinkančius rodinius: 
praėjusių šimtmečių, šio šimt
mečio pradžios, nepriklauso
mos Lietuvos laikais lietuviš
kai išleistą medicinišką ir 
apie sveikatą spaudą, medici
nos reikalais raštus, išeivijos 
lietuvių gydytojų rašytas medi
ciniškas knygas ir straipsnius 
bet kuria kalba. Siųsti taip pat 
anksčiau vartotus medicinos 
instrumentus, vaistų gamini
mo instrumentus, vaistams ga
minti priemones ir daiktus, se
niau, ypač Lietuvoje, vartotus 
vaistams indus ir įpakavimus 
net su receptais ar jų kopijo
mis. Taip pat laukiama visokio 
medicinos personalo nuotrau
kų tiek mirusių, tiek vyresnių
jų amžiumi, o ir dabar dirban
čių medikų. Pageidaujami me
dikų rankų ir dailės darbai, 
pvz. paveikslai, graviūros, pa
puošalai ir pan., t.y. visa, kas 
parodytų medikų kūrybingumą.

Padarykime, kad ALKOS me
dicinos skyrius parodytų kuo 
pilnesnį vaizdą apie Lietuvos 
gyventojų sveikatos reikalais 
rūpinimąsi praeityje bei lie
tuvių medikų pastangas ir dar
bus. ALKAI siunčiamų daiktų 
vertė gali būti nurašoma nuo 
pajamų mokesčių (JAV-se). Pa
geidaujama, kad medicinos 
skyriaus įrengimas ir pati AL
KA būtų ir finansiškai remia
ma. Daiktus siųsti ir visais rei
kalais kreiptis: ALKA, c/o Dr. 
Juozas Kriaučeliūnas, Box 335, 
Sayles Avenue, Putnam, CT 
06260, USA.

DR. JONAS BALYS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kiti dievaičiai
Kiti dievai yra antraeilės 

reikšmės, kaip Dimstipatis, 
Laukpatis, Bangpūtys, Upinis; 
Vėjopatis ir kt., nors kai kurie 
jų irgi gali būti labai senos 
kilmės. (Plg. indų “Pradžia- 
pati”, antroji žodžio dalis reiš
kia viešpatį, valdovą, kuris gal 
toks buvo iš pat pradžios, kaip 
T. Narbuto išgalvotas Praam- 
žis).

Ne dievai, bet demonai, yra 
tokie, kaip aitvaras, giltinė, 
kaukas, laumė, pūkys, slogutė, 
velnias ir kt. Jų reikia pasisau
goti, jie gali žmogui pakenkti; 
jų negarbina, jiems nesimel
džia ir neaukoja.

Galima būtų dar kokį pustu
zinį dievų (deivių) ar demonų 
priskaičiuoti, kaip Rugių bo
ba, Gavėnas, More, Pagirnis, 
gal dar Ežerinis ir Šulninis, 
bet tai nieko nepakeičia ir nie
ko reikšmingo neduoda, nes 
jų funkcijos buvo antraeilės 
ir ribotos, tai “dii minores”, 
kaip senovės romėnų “lares” 
(namų dvasios) ir vadinami 
“indigitamenta”.

Mirusių vėlės buvo pagerbia
mos, jos maitinamos ir sušil
domos pirtyje, bet nebuvo gar
binamos; nenatūralia mirtimi 
mirusio buvo prisibijoma, 
kaip vaiduoklio. Aukojama 
buvo derliaus demonui, kaip 
pr. Kurche, Rugių boba, Rugi
nis, Žvaginis ir gal kiti, kaip 
Javinė, Pagirnis.

Jėzuitų misionieriai Lietu
voje savo pranešimuose XVII 
š. pradžioje paminėjo kaimie
čių tarpe užtiktų dievų ar de
monų vardus. Aiškūs yra tokie 
dievų vardai, kaip Dimstipatis 
(kiemo arba sodybos globė
jas) ir Pagirnis (namų dvasia, 
gal grūdų skalsos teikėjas). 
Sunkiau suprasti ką reikštų 
tokie vardai, kaip Dirvolira, 
Beau kuri s ir Nosolas.

A. J. Greimas bando juos iš
aiškinti savo straipsnyje apie 
javus ir jų globėjus (žr. “Met
menys”, nr. 49,1985, p. 106-122). 
Anot jo, “Dirvolira” reikią 
skaityti “Dirvolika” (raidė “r” 
atsiradusi per klaidą vietoj 
“c”). Tai esą dirvoje likusios 
paskutinės dar nenupjautos ja
vų varpos, turinčios reikšmės 
pjūties pabaigtuvėse. Aiškini
mas patrauklus, tik mes neži
nome ar toks žodis “dirvolika” 
kada nors mūsų kalboj buvo 
vartojamas.

Dar sunkiau suvirškinti ki
tus jo aiškinimus. “Beauku- 
ris” reiškiąs “Vėją” (neaiški
nama kodėl). Gal čia turima 
mintyje “sūkurys”. Lietuvoje 
(ir kitur) tikima, kad vėjo sū
kuryje keliaująs koks demonas 
(“velnias neša savo šeimai pie
tus”) ar burtininkas. Žmogus 
sviedė į sūkurį peilį, kuris din
go. Vėliau sutiktas žmogus su 
randu veide išmetinėjo, kam 
jį sužeidęs ir parodė turįs jo 
peilį. “Nosolas”, anot Greimo, 
reiškiąs “nuošalų” (paslėptą, 
slaptą, kaip velnias) sutvėrimą.

Apskritai, A. J. Greimas ta
riasi viską galįs savaip pakeis
ti. Taip žinomoj dainoj, kur 
minimas “Ruginis su Žvagi- 
niu”, jis lengva ranka “Rugi
nį” pakeičia į “Javinį”. Varto
jant tokį metodą, viską gali
ma “išaiškinti”. Tačiau yra 
skeptikų, kurie tokiais aiški
nimais netiki, juos laiko ne
pateisinamais nei kalbiniu, 
nei istoriniu požiūriu.

Keista, kad daug rašančio 
mitologiniais klausimais A. 
J. Greimo raštuose nepastebė
jau cituojant Bostono “Lietu
vių Enciklopedijos”, kurioje 
yra daug svarbių mitologinių 
straipsnių. Argi šis veikalas 
Paryžiuje neprieinamas? Jei 
Biblioteque Nationale ir Sor- 
bonos un-to bibliotekos jos 
neturi, tai reikėjo profesoriui 
Greimui pasirūpinti, kad įsi
gytų. Tai labai būtų naudinga 
ir jam pačiam.

Gamtos gerbimas
Vienas senas graikiškas šal

tinis lietuvius tiesiog vadina 
“pirolatrais” arba ugnies gar
bintojais. Tą patį patvirtina 
Dusburgas, Dlugošas ir kiti 
kronikininkai. Tur būt nerasi
me tautos, kurioje nebūtų ug
nies kulto pėdsakų. Šiaip ar 
taip gamtos gerbimas iš seno 
yra paliudytas istorinių šal
tinių, tautosakos ir liaudies 
tikėjimų, išlikusių iki šių die
nų. Garbino dangaus kūnus; 
Saulę, Mėnulį, Aušrinę. Gar

bino gamtos elementus: ugnį ir 
vandenį, ypatingus akmenis, 
kai kuriuos medžius (ypač 
ąžuolą, gal dar uosį, liepą, šer
mukšnį). Gerbė žalčius, kaip 
dievų pasiuntinius. (Plg. vi
kingus, kurių mitologijoj ir 
mene gyvatė turėjo svarbų 
vaidmenį). Buvo šventi miš
kai, vadinami alka. Buvo 
šventi kalnai (Rambynas), 
upės ir ežerai (yra kelios upės 
Šventoji vardu, Šventežeris, 
ežeras Dievytis ir kt.). Smul
kiau į tai nesigilinsime, pasi
tenkindami bendra pastaba, 
kad gamtos kūnų ir elementų 
gerbimas turi daug panašumo 
įvairiose tautose, nes žmonių 
fantazija yra ribota ir vis pa
sireiškia panašiomis formo
mis. Kas kita medžių, augalų 
ir gyvulių gerbimas — jie la
bai įvairuoja.

Metodologinės pastabos
Mitologijos tyrinėtojas turi 

būti susipažinęs su etnologijos 
ir folkloristikos mokslo meto
dais ir jais vadovautis. Todėl 
archeologas ar kalbininkas ne
bus geras mitologas, nes yra 
skirtingi darbo metodai. Koks 
nors semantikas tik niekų pri- 
paistys, išrasdamas negalimus 
dalykus, kai rašys, nieko neži
nodamas apie epinės liaudies 
kūrybos dėsnius, kuriuos jau 
prieš keliasdešimt metų išaiš
kino danas Oxel Olrik (1864- 
1917), paskelbdamas savo gar
sų straipsnį “Epische Gesetze” 
(1909). Etnologijos metodiką 
sukūrė Paul Ehrenreich, vo
kietis, ir folkloristikos — suo
mis Kaarle Krohn.

Literatai į mitologiją daž
nai žiūri tik kaip į fantastinę 
kūrybą. Tai per siauras požiū
ris. Šociologai mitologijoje 
jieško ir mato per daug “socia
linių santykių” atspindžių. Ge
riau yra su istorikais, kurie 
išmoksta kritiškai žiūrėti į esa
mus šaltinius bei jų patikimu
mą. Kadaise J. Basanavičius 
pasakęs apie T. Narbuto sukur
tą neva lietuvišką “mitą apie 
tvaną”, kad tai būtų labai graži 
pasaka, jeigu ji nebūtų prasi
manyta raštingų žmonių.

Semantikai viską paremia 
dievovardžio, kaip žodžio, na
grinėjimu, jieškodami jo pras
mės, nes sako, kad “jis ką nors 
reiškia”. Žodžiai įvairiais bū
dais atsiranda. Semantikai 
nekreipia dėmesio į kalbinin
kų surastus istorinius garsų 
kaitos dėsnius, pvz. iš “audė
ja” negalėjo atsirasti “austė- 
ja”, ar atvirkščiai. Panašiai 
žodžių kilmės ir prasmės die
vų varduose anksčiau jieškojo 
Grienbergeris (labai nevyku
siai), suomis Setala, Fraenke- 
lis (labai atsargiai) ir mūsų 
“maverikas” Skardžius. Jie 
bandė išaiškinti vardų aitva
ras, kaukas, perkūnas, laima ir 
kt. kilmę ir prasmę, prieidami 
įvairių išvadų. Pagrindinis 
klausimas yra: ar tas dievo 
vardas nusako jo funkcijas, 
ar yra tik pripuolamai susi
daręs garsų junginys? Tautosa
kininkui svarbu ne kaip jie pa
vadinami, bet kaip jie pavaiz
duoti ar įsivaizduoti ką nors 
veikią, ką jie daro. Anot Skar
džiaus, kai kurių tų keistų var
dų kilmės “sveiku protu” nega
lima išaiškinti (“Aidai”, 1954, 
nr. 5).

Prieš sukuriant ką nors nau
jo, reikia žinoti, kas kitų jau 
buvo bandyta, vykusiai ar nevy
kusiai. Todėl mitologas turi ži
noti ir folkloristikos istoriją, 
kad nekartotų senų klaidų, pvz. 
jau prieš gerą šimtmetį naudo
tą ir šiandien visuotinai atmes
tą “natūrmitologininkų teori
ją” pasakoms aiškinti. Taip da
bar dar daro A. J. Greimas, 
pvz. rasdamas pasakoje Aušri

RAINER MARIA RILKE

Iš piligrimo knygos
Jau noksta saulėje raudoni barbarisai. 
Ir lysvėse senstančios astros alsuoja vis silpniau. 
Kas vasarai išeinant be gėrybių liko. 
Savęs jau nesuras ir nieko nesulauks.
Kas šiuo metu akių sumerki negali. 
Kai grįžtant nakčiai, vizijos gausingos kelias. 
Kad jam tamsoj bekraštėj suspindėtų, — 
Tasai yra tartum žmogus pasenęs, 
Kurs jau netrokšta ir nelaukia nieko;
Kuriam gyvenimas kartus ir visos dienos tuščios. 
Ir visa, kas įvyksta, jam tėra tik melas;
Taip pat ir tu, o Dieve, kaip sunkus metalas 
Kasdien vis trauki jį į gelmę rūsčią.
Iš vokiečių k. vertė Česlovas-Valdemaras Obcarskas

nę ir Laimą, kur jos visiškai 
nėra paminėtos, matydamas 
simbolius, kur jų nėra, priei
damas išvadą, kad pasakos jū
rų kumelė esanti Aušrinė ir 
pan. (plačiau žr. “Aidai”, 1981, 
n r. 1, p. 60-61).

Dar reikia nepamiršti, kad 
vienas vienintelis rastas tau
tosakos variantas irgi nėra tvir
tas liudininkas. Tai gali būti 
individualus pasakotojo nu
krypimas dėl užsimiršimo, su
maišymo, noro pagražinti ir 
pan. Todėl tautosakininkai 
visados nori kuo daugiau turė
ti to paties motyvo variantų. 
Tik tada bus matyti, kas yra 
dėsninga plačių masių pažiūra 
ir kas tik pripuolama indivi
dualaus tautosakos teikėjo pa
žiūra ar išmonė.

Lietuvių mitologijos tyri
nėtojas turi ne tik gerai apval
dyti lietuvių kalbą (to dažnai 
trūksta lenkų ir rusų auto
riams), bet ir mokėti bent pa
skaityti ir suprasti lotyniškai, 
lenkiškai, rusiškai ir vokiškai, 
kad galėtų prieiti pirminius 
šaltinius. Angliškai ir prancū
ziškai gali ir nemokėti, nes to
mis kalbomis šiuo klausimu 
nieko rimto nėra parašyta. Mi
lašius rašė gražiai, bet tai dai
lioji kūryba, ne folkloristika. 
Gryni fantastai apie vietovar
džius, mitologiją ir kitką bu
vo mūsų Juozas Gabrys ir pran
cūzas Raymond Schmittlein, 
abu rašę prancūziškai. Mitolo
gijos, kaip mokslo, vardas la
bai nukenčia nuo visokių dile
tantų ir fantastų.
Tautosakininko nepasisekimas

Pabaigai anekdotas apie že
maičių bajorą Mečislovą Da
vainį-Silvestravičių (1849- 
1919). Jis jau apie 1867 m. pra
dėjo užrašinėti tautosaką savo 
apylinkėje Raseinių par. Dalis 
jo medžiagos teikėjų buvo to
kie pat bajorai, skaitę T. Nar
butą ir J. Kraševskį. Jis veikė 
kaip rašytojas ir žurnalistas, 
leido laikraščius “Litwa” ir 
“Lud” (1908-1914) sulenkėju
siems lietuviams, dirbo “Vil
niaus žiniose” korespondentu. 
Išleido lenkiškai “Podania 
žmudzkie” (du tomeliai 1894 
m.), kur paskelbė savo užra
šytų pasakų ir sakmių verti
mus, dažnai gerokai “pastili- 
zuodamas”.

Man pasakojo Jurgis Eliso
nas apie šio tautosakininko 
nepasisekimą ir kaip jis liko 
viengungis. Gyvendamas Vil
niuje, jis lankėsi vienoje len
kų šeimoje, kur buvo dvi duk
terys ir vienai jų jis simpati
zavo. Išleidęs savo lenkišką 
sakmių knygą, atnešė vieną su 
įrašu savo širdies damai. Kai 
atėjo kitą kartą, tai rado sa
vo būsimą uošvę labai supyku
sią. Mat ji pavartė tą jo knygą 
ir kaip tik pasitaikė užtikti 
tokią vietą, kur rado kokį ten 
necenzūrišką žodį ar aprašytą 
nelabai padorų nuotykį (tokių 
dalykų tautosakoj pasitaiko). 
Išplūdo jį ir įsakė, kad daugiau 
nekeltų kojos į jos namus, jei 
jis spausdina tokias blevyz
gas. Kaip matome, tautosaki
ninko darbas irgi turi pavojų.

Prierašas. Žurnale “Lietuvių die
nos” 1985 m. vasario ir kovo mėn. 
buvo atspausdintas mano straips
nis “Dievai ir demonai”. Manęs ne
atsiklaususi, žurnalo redakcija 
išvertė tą straipsnį angliškai ir 
atspausdino gegužės mėn. nume
ryje. Man nebuvo atsiųstas verti
mas ar korektūra patikrinti. Ver
tėjas nesuprato kai kurių lietu
viškų žodžių ir terminų, todėl juos 
klaidingai išvertė. Vertėjo pavar
dė nebuvo pažymėta, todėl atrodo, 
kad aš pats angliškai taip para
šiau. Aš prašau skaitytojus ne
kreipti dėmesio į tą anglišką ver
timą ir naudotis originaliu lietu
višku tekstu. J.B.
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Prof. dr. Jolita Kavaliūnaitė, 

prancūzų kalbos ir literatūros 
dėstytoja Akrono universitete, 
Ohio valstijoje, dalyvavo Prancū
zijos kolonijų istorijos draugijos 
suvažiavime ir skaitė paskaitą 
“Kolonistai ir jų vergai prancūzų 
Karibų jūros salų literatūroje".

Dr. Algirdo Greimo knyga "Dės 
dieux et dės hommes" neseniai 
buvo išleista Prancūzijoje. Skai
tytojus su ja liepos 11 d. laidoje 
supažindino Paryžiuje leidžia
mas dienraštis “Liberation”, įdė
damas ir autoriaus nuotrauką. Šio 
veikalo originalą lietuvių kalba 
"Apie dievus ir žmones” išleido 
Algimanto Mackaus fondas 1979 m.

Lietuvių rašytojų draugijos gro
žinės literatūros $2(XX) premija 
š. m. rugsėjo 2 d. Niujorke pa
skirta Albinui Baranauskui už jo 
romaną "Piliakalnio šešėlis”. Ver
tintojų komisiją sudarė: pirm. 
Leonardas Andriekus, sekr. Pau
lius Jurkus, nariai — Algirdas 
Landsbergis, Nelė Mazalaitė, Vy
tautas Volertas. Premija paskir
ta balsų dauguma. Vertino 1984 
m. išleistas ir premijos komisijai 
atsiųstas knygas. Pagal LRD įsta
tus premijuota kūryba nebuvo ver
tinama. Premijos mecenatas — 
Lietuvių fondas.

Los Angeles lietuvių vyrų kvar
tetas, kelis dešimtmečius links
minęs šio miesto ir apylinkių tau
tiečius, savo pėdas muzikiniame 
gyvenime nutarė palikti plokšte
le “Tu man viena”, kuri jau įrašy
ta Pauliaus Jasiukonio “Gintaro” 
studijoje Holivude. Kvartetą su
daro: bosas Rimtautas Dabšys, 
baritonas Antanas Polikaitis, I 
tenorams Emanuelis Jarašūnas ir 
II tenoras Bronius Seliukas. Daug 
metų kvartetui talkino kompoz. 
Bronius Budriūnas, o dabar vado
vauja muz. Aloyzas Jurgutis. Kvar
teto nariai savo plokštelę nutarė 
nemokamai išsiuntinėti visoms 
lietuvių radijo valandėlėmis pa
saulyje.

Spaudoje plačiai nuskambėjo 
žymaus čikagiečio fotografo Al
gimanto Kezio, SJ, apsilankymas 
okupuotoje Lietuvoje su grupe 
ekskursantų. Jp įspūdžius dabar 
atskleidžia 1985 m. spalio 1 d. dan 
ta išleistas nuotraukų albumas 
"Lithuania — Through the Wall”. 
Prie antraštės angliškai prideda
ma pastaba, kad tai yra dienoraš
tis dešimt dienų trukusios vieš
nagės gimtojoje šalyje. Albumas 
kainuoja $15.95. Jį išleido “Loyo
la University Press”, 3441 North 
Ashland Ave., Chicago, IL 60657, 
USA. Įvade Kazys Almenas pri- 
mena, kad šioje kelionėje, be 
akies, objektyvo, atsiminimų ir 
laiko, standartinių fotografinės 
viešnagės filtrų, yra ir penktasis, 
tamsiausias elementas — siena, 
kuri prasideda Berlyne, eina R. 
Vokietijos pakraščiu. Albume ne
matyti tos sienos nuotraukų, nes 
atsiduriame toli už jos ribų pa
vergtame krašte, tačiau sienos 
filtras stipriai veikia ir fotografą, 
ir žiūrovą. Filtras nustato, kad 
negalima matyti A. Kezio vaikys
tės dienų namo, šventovės, kurio
je jis buvo pakrikštytas, tų Lietu
vos vaizdų, kuriuos būtų tekę ste
bėti laisvai keliaujant po visą kraš
tą. Lietuva — okupuota šalis. Ke
liauti leidžiamas tik tam tikras 
takas, jeigu kas gauna leidimą ap
silankyti. Keliautojų laikas ribo
tas, daugiausia — 10 dienų Vilniu
je su trumpomis išvykomis auto
busu. Vadovas. Iš užnugario slap
tai sekantys KGB agentai. Pats A. 
Kezys prisipažįsta, kad jam iš Lie
tuvos teko išvykti 1944 m., kai bu
vo septyniolikametis jaunuolis, o 
grįžti tik 1983 m. Šio krašto, jo 
miestų ir žmonių, giminių, sesers 
Aldonos neteko matyti beveik 40 
metų. Grupė buvo apsistojusi Vil
niuje K) dienų. Ten ir padaryta 
daugiausia nuotraukų. Su ekskur
sijomis buvo leista apsilankyti 
Kaune, Druskininkuose, Rumšiš
kėse, Anykščiuose ir Niūronyse. 
Pradžioje pažadėta, kad bus leis
ta apsilankyti gimtosiose vietovė
se, bet pažadai liko netesėti. Tad 
šioje “kelionėje namo” nėra nuot
raukų Vištyčio ir Kybartų, kur A. 
Keziui teko gimti, vaiku lankyti 
mokyklą. Albumo nuotraukos nė
ra spalvotos, labai tinkamos spau
dos puslapiams. Nemažai jų skir
ta Trakų piliai, Vilniaus ir Kau
no vaizdams. Miškininkystės mu
ziejui prie Druskininkų, senie
siems pastatams buities muzieju
je Rumšiškėse, dirbantiems žmo
nėms. Nepriklausomos Lietuvos 
dienas primena Juozo Zikaro 
“Laisvės” statula, iš Vytauto D. 
muziejaus sodelio perkelta į skulp
tūros ir vitražo muziejum pavers
tą Įgulos šventovę Kaune.

“Mokslo” leidykla išleido trim 
kalbom puošnų leidinį apie aukš
tąsias lietuvių mokyklas. Rašoma 
apie Vilniaus universitetą, kuris 
yra seniausias visoje Sov. Sąjun
goje, ir kitas 11 aukštųjų mokyk
lų. Tose mokyklose dirba 6.700 
dėstytojų, iš jų 320 mokslo dak
tarų; 3000 mokslo kandidatų ir 
docentų. Per 40 pokario metų iš
leista 226.500 specialistų.

Tapytojo Vinco Vasiliausko 
darbų parodą, skirtą jo amžiaus 
devyniasdešimtmečiu!, surengė 
Kauno M. K. Čiurlionio dailės 
muziejus. V. Vasiliauskas tapy
ti pradėjo 1970 m., sukurdamas 
apie 500 darbų akvarele, guašu, 
aliejumi. Dalis jo kūrinių saugo
ma M. K. Čiurlionio muziejuje, 
kiti rodomi sritinėse liaudies me
no parodose, tradicinėje parodo
je Vilniaus Pilies skersgatvyje.

Senosios muzikos ansamblis 
“Musica humana" ir sol. Giedrė 
Kaukaitė liepos mėnesį dalyva
vo Čekoslovakijoje Bechynės ir 
Bardejovo festivaliuose. "Bechy- 
nė-85” metu buvo suruoštas "Se
nosios muzikos klausimais” semi
naras. Seminaro dalyviams an
samblis atliko programą. Ypač 
šiltai žiūrovai sutiko padainuotą 
lietuvių liaudies dainą. Bardejo
vo festivalyje "Tarptautinė Bor- 
dejovo muzikinė vasara” ansamb
lis ir G. Kaukaitė programą at
liko kartu su Čekoslovakijos, 
Bulgarijos, Graikijos ir Rumuni
jos ansambliais bei solistais.

Simtajam Kipro Petrausko gim
tadieniui skulptorius L. Strioga 
kuria jo biustą, kuris sukakties 
išvakarėse bus pastatytas ir ati
dengtas Kaune, K. Petrausko me
morialinio muziejaus sodelyje. 
Muziejaus vadovas A. Pocius pri
mena, kad tada bus rengiami su
sitikimai su operos veteranais, 
organizuojami muzikiniai vaka
rai, kuriuose skambės Kipro Pet
rausko dainų įrašai. Programą 
koncertuose atliks jaunieji Kau
no dainininkai. Didįjį dainininką 
primena muziejuje sutelkti jo daik
tai, rankraščiai, knygos, spektak
lių programos, afišos, atsimini
mai ir dailės kūriniai. Čia taipgi 
netrūksta medžiagos ir apie tau
tinės lietuvių operos kūrėjo Miko 
Petrausko gyvenimą ir kūrybą. 
Muziejus kasmet papildomas nau
jais rūdiniais.

Janinos Žėkaitės-Kubilienės 
knyga “Šatrijos Ragana” buvo 
išleista 1984 m. Ją “Gimtajame 
krašte” (31 nr.) recenzuoja J. 
Šlekys. J. Žėkaitė, lietuvių lite
ratūros istorikė, yra parašiusi 
per 50 recenzijų bei straipsnių, 
tris stambius studijinius darbus: 
“A. Vienuolio kūryba iki 1917 me
tų", “Lietuvos romanas — žanro 
raida iki 1940 metų”, “Impresio
nizmas ir ekspresionizmas lietu
vių prozoje”. Naują savo darbą 
apie Šatrijos Raganą rašė, pasi
naudodama rašytojos dienoraš
čiu, laiškais, amžininkų atsimi
nimais ir kitų literatūriniais dar
bais. Autorė apibūdina rašytojos 
jaunystės gyvenimo sąlygas, jos 
išsimokslinimą, naujas pažintis, 
intensyvų lietuvių kalbos moky
mąsi, pedagoginį darbą, kultūri
nę ir visuomeninę veiklą. Išsa
miai nagrinėja kūrybą. Knygos 
autorę ypač domina kūrybinis 
rašytojos santykis su jos bioera- 
fija.

Rašytojo Kazio Borutos aštuo
niasdešimtojo gimtadienio minė
jimą jo tėviškėje rugpjūčio 31 d. 
surengė Kapsuko (Marijampolės) 
rajono Žemaitės kolchozo savi
veiklininkai, vadovaujami Už
girių kaimo kultūros namų vado
vės N. Kasikauskienės. Šiai su
kakčiai buvo skirta gegužinė ant 
Dovinės kranto, kur po šakota 
obelim dalyvių laukė estradinio 
pobūdžio scena. Mėnulio švieso
je kolchozo dramos ratelis suvai
dino ištraukas iš “Baltaragio ma
lūno” — Baltaragio ir Pinčiuko de
rybas, piršlybų sceną, Jurgos ir 
Girdvainio išvažiavimą obuolmu
šiais žirgais užsakų. Pasirodyme 
taipgi dalyvavo Liudvinavo vi
durinės mokyklos šokėjų grupė, 
Želvelės kolchozo kultūros na
mų pagyvenę šokėjai su kaimiš
ka kapela, I. Laukaitytės kolcho
zo kultūros namų vokalinis an
samblis ir etnografinis Liudvi
navo ansamblis. Aštuonias poras 
“obuolmušių” žirgų į senovines 
bričkas buvo įkinkęs J. Bekam
pis. Apie K. Borutą bei jo kūry
bą kalbėjo filologijos dr. V. Ku
bilius ir rašytojas V. Petkevičius. 
Kauno dramos teatro aktoriai R. 
Varnaitė ir V. Eidukaitis suvai
dino ištraukas iš “Baltaragio ma
lūno”. Gegužinė truko iki pirmų
jų gaidžių. V.Kst.



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

E DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ....................  11 %
E mortgičius nuo....... 93/4% -11 '/2% Šaunios šokėjos ir šokėjai užscenyje po koncerto Nuotr. Vyt. Maco

Kanados įvykiai
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 27 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30
ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

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

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

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

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. M0SSj LAWSON & CO. LIMITED

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTAR1O" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

"TYPE MASTER GRAPHICS"
3317 Bloor Street V/est, Toronto, Ontario M8X 1E7 

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
turistams. Mokestis ypač pa
liestų kanadiečius, kurie daž
nai važinėja į žiemos vasar
vietes Floridoje ir kitose JAV 
dalyse. Turistai už kiekvieną 
įvažiuojantį automobilį turėtų 
sumokėti vieną dolerį, nepai
sant keliautojų skaičiaus. 
Tiems, kurie atvyksta laivais, 
prie kelionės bilieto būtų pri
dėta $2.50. Atvykstantiems lėk
tuvu bilietan būtų įjungta $2. 
Panašiai būtų pasielgta su 
traukinių ir autobusų bilie
tais. Spėjama, kad tokiu mo
kesčiu turistams kasmet būtų 
galima surinkti pusė bilijo
no dolerių.

Kanados konservatorių vy
riausybės populiarumą buvo 
sumenkinęs finansų ministe- 
rio M. Wilsono biudžete nu
matytas nepilnas pensijų pa
didinimas pagal infliacijos 
nuošimtį. Šio sumanymo biu
džeto deficitui sumažinti M. 
Wilsonas atsisakė birželio 22 
d. Jis paliko nepaliestas Ka
nados senatvės pensijas, ku
rias gauna ir turtingi kana
diečiai, įskaitant milijonie
rius, nors iš tikrųjų ta pen
sija nėra reikalinga. Populia
rumo kritimą liudija jo staigus 
pakilimas rugpjūčio 8-10 d.d., 
kai kanadiečius jau buvo pa
siekęs finansų ministerio M. 
Wilsono padarytas atitaisy
mas: konservatorių populiaru
mas staiga pakilo nuo 40% iki 
46%. Liberalų populiarumas 
nukrito nuo 33% iki 32%. Dau
giausia buvo paliesta NDP so
cialistų partija, nuo 26% nu
smukusi iki 20%. Tai yra dide
lis smūgis jos vadui E. Broad- 
bentui, gynusiam pensininkų 
reikalus, kuris užsienio poli
tikoje vis dar pataikauja Mask
vai •

Finansų min. M. Wilsonas su
silaukia vis aštresnių puolimų 
dėl jo gegužės 23 d. biudžete 
pasiūlytų reformų vaikų prie
dams. Priedus norima taip per
tvarkyti, kad jie būtų gerokai 
padidinti neturtingoms šei
moms ir sumažinti turtingoms. 
Neturtingosios gautų vaikų 
kreditus, o turtingesnėm šei
mom tie priedai būtų sumažin
ti padintais pajamų mokes
čiais. Liberalų eilėse čia ypač 
didelį triukšmą kelia Sheila 
Copps. Ji nutyli, kad tą defi
citą išaugino ir chronišku pa
darė liberalų valdžia P. E. 
Trudeau valdymo laikais. Me
tinio deficito sumažinimo $10

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

Zllfotnfo Simpson’s, 176 Yonge St.,
zlllDICllb Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge) 

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

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

Mažlietuvės atsiminimai
Elzės Jankutės atsiminimams išleisti fondas

Š. m. Mažosios Lietuvos re
zistencinio sąjūdžio suvažia
vimo metu Čikagoje buvo for
maliai įsteigtas MLR sąjūdžio 
fondas. Pirmas stambus įnašas 
į fondą ($2000) aukotojo P. Pa
keleivio paskirti Elzės Janku
tės atsiminimų knygai išleisti. 
P. P. džiaugiasi žinute “Lietu
vos pajūryje”, kad Elzė yra 
įkalbėjusi savo pergyvenimus 
į magnetofono juosteles, tik 
pasigenda daugiau aukotojų 
knygai išleisti.

MLR sąjūdžio suvažiavimas 
pavedė “Lietuvos pajūrio” re
daktoriui Ansui Lymantui rū
pintis Elzės atsiminimų su
tvarkymu bei išleidimu. Me
džiagą leidiniui sudaro p-lės 
Elzės įkalbėtos juostelės, pa
sikalbėjimai su redaktorium 
ir gausus vaizdų rinkinys.

A. a. Elzės Jankutės laidotu
vių proga Atsiminimams iš
leisti fondui buvo surinkta 
$1,256.90.

Tautiečiai, norintieji pa
remti šios taurios mažlietu
vės atsiminimų knygos išleidi
mą, prašomi įnešti savo auką 
į Toronto “Paramoje” atidary
tą s-tą 8032 nr.

E. Jankutės atsiminimams 

bilijonų iki 1991 m. reikalau
ja ir savo pasiūlymą padariu
si liberalo D. Macdonaldo va
dovaujama karališkoji komisi
ja. Ministeris pirm. B. Mulro
ney, paklaustas apie galimas 
socialines reformas, atsakė, 
kad jų neleidžia Kanadą už
griuvęs ekonominis bankro
tas. Esą valdžios skolų palū
kanoms padengti kasmet rei
kia tiek pat bilijonų dolerių, 
kiek ir socialinėm programom. 
Tokį pareiškimą griežtai pa
smerkė liberalų vadas J. Tur- 
neris, jį pavadindamas ne
atsakingai žalingu Kanados 
ekonomijai. Iš tikrųjų B. Mul
roney padarė nedidelę klaidą: 
skolos palūkanoms padengti 
reikia $25 bilijonų, o socia
liniams reikalams — $45 mili
jonų. Skirtumas — $20 bilijo
nų. Jis gerokai sumažės, kai 
įsiskolinimą nešantis meti
nis deficitas sieks $35 bilijonus.

Kanados vyriausybę sukrėtė 
tiunomis vadinamos didžio
sios jūrų žuvys, užkonservuo
tos “Star-Kist” bendrovės N. 
Brunswicko provincijoje. Vals
tybinis CBC radijo tinklas pra
nešė, kad žuvininkystės in
spektoriai dar ankstyvą pa
vasarį tuos konservus pripa
žino blogai pagamintais ir no
rėjo sustabdyti jų pardavimą. 
Milijonas dėžučių įtartinų 
konservų buvo paleistas varto
tojų rinkon žuvininkystės mi
nisterio J. Fraserio sprendimu 
1985 m. balandžio 29 d. Opozi
cinių partijų atstovai pradė
jo šaukti, kad vyriausybė rizi
kuoja kanadiečių sveikata, 
nors ligi šiol niekas dėl tų kon
servų valgymo nebuvo susir
gęs. Ministeris pirm. B. Mulro
ney teisinosi, kad apie šį įvy
kį jis nieko nežinojo, ir įsakė 
tų įtartinų konservų dėžutes 
išimti iš rinkos. Praėjusią sa
vaitę iš pareigų pasitraukė žu
vininkystės ministeris J. Fra- 
seris.

Iš ministerių kabineto pasi
traukė komunikacijos ministe
ris P. A. Masse, vienas iš Kve
beko konservatorių partijos 
šulų. Priežastis — praėjusiuo
se parlamento rinkimuose iš
leidęs $9000 daugiau nei įsta
tymo leista. Policija šį įvykį 
tiria. Buvęs ministeris tikisi, 
kad bus išteisintas ir galės 
grįžti į ministerių kabinetą. 
Tai jau trečias ministeris, pa
sitraukęs iš B. Mulronio vy
riausybės.

išleisti fondui laidotuvių pro
ga aukojo: $135.90: (JAV $100) 
— Birutė Girnius; $100: H. & G. 
Lapai; $50: Grita Buntinienė 
ir šeima, L & V. Dauginiai, Ant. 
Masionis, Gytis M. Šernas; $30: 
Leopoldas ir Lydija Balsiai, 
St. Dabkus, V. Motvilas; $25: 
E. J. Čuplinskai, Jonas Dam- 
baras, V. S. Kuzmas, I. & J. 
Meiklejohn, Al. Žilinskas; $22: 
Olga Krivickas; $20: I. Ado
mavičienė, J. M. Astrauskai, G. 
Baltaduonienė, U. Bleizgienė, 
A. & M. Bumbuliai, G. Jocienė, 
V. V. Kubiliai, F. V. Mockai, 
Anita Pogožel, E. Radavičiūtė, 
E. Senkuvienė, G. Stripinienė, 
L. Tamošauskas, A. Tarvydas, 
A. Vaičiūnas, dr. & Mrs, Valad- 
ka, M. Žyvatkauskienė; $15: O. 
Gailiūnaitė; $10: M. Adamavi- 
čius, S. J. Andruliai, S. V. Auš
rotai, V. Baliūnienė, Valenti
na Balsienė, E. Bartminas, M. 
Daniliauskienė, G. & J. Dičpet- 
riai, J. M. Gudelis, P. Gulbins- 
kas, G. Kaulienė, O. Krygerie- 
nė, A. Langas, G. Maurušaitytė, 
A. Mikšienė, G. J. Povilaitis, J. 
Poteris, E. Smilgis, G. Staškevi
čius, K. Stulpinas, A. Tamošai
tienė, Antanas Tamošaitis; $9: 
E. Kazakevičius.

Skautų veikla
• Kanados rajono vado s. V. 

Turūtos sušauktame posėdyje rug
sėjo 24 d. 23-osios Romuvos sto
vyklos reikalu nutarta: 1986 m. 
stovyklą ruošia vadeivos s. A. Bal
takienė ir ps. dr. A. Dailydė. Sto
vyklos laikas — liepos 26 d. iki 
rugpjūčio 4 d. Programos vedėju 
kviečiamas v.s. kun. A. Saulaitis. 
Pastovyklės viršininkai — ps. A. 
Saplienė ir s. V. Turūta.

• “Rambyno” tunto laužave- 
džių kursai prasidėjo. Juos lan
ko M. Bijūnas, D. Grybaitė, L. Moc
kutė, M. Slapšys. Kursų vadovė 
muz. ps. D. Viskontienė paaiški
no, kad ji laužavedžiais nepada
rys, o tik padės-pamokys. Vėliau 
galės pasidaryti patys. Kursantai 
gavo skėčius. Tema “Mano įrankis
— uždavinys, aš laužavedys, kodėl
šiandien bus laužas?” Sekanti kur
sų pamoka — spalio 27 d. Dar bus 
nevėlu norintiems į kursus įsi
jungti. p Barzdžiūtė

SPORTAS
ŠALFASS SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinis Š. Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo ir spor
to sąjungos suvažiavimas įvyks 
1985 m. gruodžio 7 d., 11 v.r., Kliv- 
lando Lietuvių namuose, 877 East 
185th St,, Cleveland, Ohio 44119. 
Telefonas (216) 531-2131.

Pagal ŠALFASS statutą, suvažia
vime sprendžiamuoju balsu daly
vauja sporto klubų rinktieji atsto
vai ir rinktieji bei skirtieji ŠAL
FASS pareigūnai. Patariamuoju 
balsu kviečiami dalyvauti sporto 
darbuotojai, fizinio auklėjimo 
mokytojai, sporto veteranai, lie
tuviškų organizacijų bei spaudos 
atstovai ir visi lietuvių sportiniu 
gyvenimu besidomį asmenys.

Organizacijos ar asmenys, norį 
gauti smulkesnių inforameijų ar 
pateikti pasiūlymų, prašomi kreip
tis į ŠALFASS centro valdybos pir
mininką Praną Bernecką, 32 Ri
vercrest Rd., Toronto, Ont. M6S 
4H3. Tel. (416) 763-4429.

ŠALFASS centro valdyba 
HAMILTONO “KOVAS”

Praėjusią vasarą įvyko Š. Ame
rikos baltiečių lengvosios atleti
kos pirmenybės Miltone, Ont. Da
lyvavo ir Hamiltono “Kovas”, va
dovaujamas D. Aiderdice.

Vyrų 10,000 m bėgime I vietą 
laimėjo Algis Choromanskis, III — 
R. Aiderdice. Moterų A klasėje 
8 sv rutulio stūmime I v. laimėjo 
D. Aiderdice, disko metime — II v. 
Moterų B klasėje I v. laimėjo D. 
Aiderdice 8 sv rutulio stūmime, 
disko ir jieties metime. Berniukų 
15-16 m. amžiaus bėgime R. Aider
dice laimėjo I v. 5,000 m, 1,500, II v.
— 800 m ir 400 m. Berniukų 13-14 m. 
grupėje D. Urbantas 8 sv rutulio 
stūmime laimėjo I v. 100 m bėgime
— II v., jieties metime — II v., šuo
lyje į aukštį — II v., trišuolyje į 
tolį — II v. Mergaičių 13-14 m. gru
pėje R. Aiderdice laimėjo I v. 800 
m bėgime, disko ir jieties metime, 
8 sv rutulio stūmime. Mergaičių 
11-12 m. grupėje gražiai pasirodė 
Kristina Aiderdice — iškovojo še
šias pirmąsias vietas ir pasiekė tris 
naujus rekordus. Dalyvavo 1,500 m, 
800 m, 400 m, 200 m bei 100 m bėgi
me ir šuolyje į aukštį.

4 x 100 m bėgime moterų A klasė
je laimėjo lietuvaitės: D. Aiderdice, 
A. Motiejūnaitė, R. Malinauskai
tė, I. Wilkinson. 4 x 100 m bėgime 
mergaičių 13-14 m. grupėje laimė
jo lietuvaitės: R. Alderdice, A. 
Augustinavičiūtė, J. Jasiūnaitė, 
K. Grenkytė.

Dėkojame D. Aiderdice už jos 
pasiaukojimą ir laukiame ateinan
čių metų pirmenybių. RAS

A ukos knygai išleisti
Dr. Broniaus POVILAIČIO kny

gai išleisti fondui aukojo: $500: 
Adomas ir Filomena Kantautai, 
Edmonton, Alb.; $100: V. S. Bub
liai, JAV, A. J. Vazelinskai, Que., 
A. T. Sekoniai, Stayner, Ont., kun. 
dr. J. Gutauskas, Tor.; $50: M. J. 
Adomaičiai, LaSalle, Que., Ona Vi- 
lėniškienė, JAV; $25: agr. A. Ka
zėnas, Calgary, Alb., K. J. Andriuš
kevičiai, Laval, Que., M. J. Juod- 
viršiai, Montrl., I. A. Mališkos, 
Montrl.; $20: Evarestas Fedaras, 
Winnipeg, Man., F. Kasperavičius, 
Wasaga, Ont., J. D. Mažeikos, Wasa- 
ga, Ont.; J. J. Mikulioniai, JAV, 
J. A. Lach, Simcoe, Ont., O. J. Ja- 
gėlos, JAV, A. Mikėlienė, Tills., P. 
J. Baltuoniai, LaSalle, Que., Br. 
D. Staškevičiai, Verdun. Que.; $15: 
A. S. Sakai, Tor., A. Skodienė, 
Tills.; $10: R. O. Sergaučiai (padi
dino), E. Kiškienė, Tor., K. Simu
tienė, Delhi, Ont.

Sąrašą sudarė P. Augaitis (500 
Talbot Rd., Delhi, Ont. Tel. 519- 
582-2228). Iš viso aukų iki 1985.IX. 
20 gauta $7190.68. Tai sudaro apie 
2/3 reikiamos sumos.

Knygai išleisti komiteto vardu 
aukotojams nuoširdžiai dėkojame, 
ypač stambiausiem aukotojam Kon- 
tautams Edmontone, Albertoj. Dė
kojame agr. V. Dailydei ir J. Dam- 
barui už nuoširdžią talką aukų va
jui Toronte, taip pat agr. A. T. Se- 
koniams Wasagos apylinkėje.

Laukiame naujų aukotojų ar pa
didinančių ankstesnę auką. Kreip
kitės į minėtus asmenis arba pasi
naudokite sąskaita nr. 7961 “Pa
ramoje” Toronte arba s-ta nr. 
7008329 “Royal” banke Tillson- 
burge, Ont. P. A.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame O ja Jk A JI Jk 
TORONTO LIETUVIŲ PAKAIVIA
KREDITO KOOPERATYVE   ——————

MOKA: Z
81/4% už 90 dienų term, indei. Z 
8’/2% už 6 mėn. term, indėlius Z
9 % už 1 m. term, indėlius Z
9’/?% už 2 m. term, indėlius Z
91/z% už 3 m. term, indėlius Z
9 % už pensijų planą 
7'/2% už specialią taup. s-tą Z 
7 % už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

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

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 10'/2%
2 metų .................. 11 %
3 metų ..................111/2%
(fixed rate)

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

AKTYVAI virš 45 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau 52,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

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

ir 532-1149 M6P1A6

GARBENS REALTOR

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

Įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

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

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

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

renown realty ltd., realtor 
an Independent member broker

daiva t. dalinda, B.A.
associate broker

232-2322
RUNNYMEDE-ANNETTE, triiuf £S_, 11 kambarių, 3 prausyklų 
namas. Tinkamas ni'KpVV, uvigubas garažas. Labai gražiai 
prižiūrėtas. Kain.p NJJa.oOO.
HIGH PARK DUPLEKSAS, puiki**' . giingai atremontuotas dvie
jų butų namas. Atskiri O -%ymai. Naujai ir šviesiai už
baigtas rūsys, dviip azas, centrinis vėsinimas. Arti pože
minio. Kaina — $224,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., _. , , 
Toronto, Ontario TdcfOIiaS 535-1258
Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių 
Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

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

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
Savininkai - Algis ir Lėni s 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, 
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect
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Kunigų suvažiavimas
KATEDRA AR SAVOS 

ŠVENTOVĖS?
Kanados lietuvių dienos jau prie 

pat vartų. Didieji pasiruošimo 
darbai jau atlikti, o vienas kitas 
mažmožis baigia ištirpti gerų tal
kininkų rankose.

Vienas betgi dalykas mus nera
mina, tai per ankstyva ir nelabai 
pagrįsta kritika. Mes neneigiame 
objektyvios ir tinkamu laiku pa
grįstos kritikos, bet kai nutari
mai jau seniai yra padaryti ir pasi
ruošimo darbai jau eina prie galo, 
tai naujų nuomonių pareiškimai 
ir siūlymai tampa darbo stab
džiais.

Čia turiu galvoje svetimą kated
rą ir savą parapijos šventovę. 
Mes šį klausimą iš anksto rimtai 
svarstėme apylinkės valdybos po
sėdžiuose ir priėjome išvadą, kad 
skolinta katedra mūsų atžvilgiu 
neturi rimto tautiečių jungties 
pagrindo, nes po pamaldų tuojau 
visi skuba į kitus renginius, kur 
dvelkia mūsų tautinės kultūros 
dvasia. Ogi ir malda kažin ar Die
vui yra malonesnė katedroje, ar 
savų parapijų šventovėse? Juk 
Kristus būtų pasakęs: “kai mel
džiatės .. .” tai skubėkite į kated
ras, ar sinagogas, idant būtumė
te žmonių matomi. Ne, savo pa
moksle nuo kalno klausytojus Jis 
šitaip pamokė: “Kai tu panorėsi 
melstis, eik į savo kambarėlį ir 
užsirakinęs melskis savo Tėvui, 
esančiam ten slaptoje, O tavo Tė
vas, regintis slaptoje, tau atsily
gins ..“Todėl. . . netrimituok 
singagogose ir gatvėse, kaip daro 
veidmainiai, kad būtų žmonių gi
riami”.

Taigi mus visus riša ne trimi
tavimas, ne išviršinis pasirody
mas, o tyros religinės ir tautinės 
dvasios gijos, kurios išugdė di
džiąsias mūsų tautos asmenybes — 
Sadūnaites, Svarinskus, Tamkevi- 
čius, Gajauskus, Kalantas ir de
šimtis tūkstančių kitų. Jie visi 
užaugo ne džidžių katedrų smilka
luose, bet kuklių lietuviškų baž
nytėlių paunksmėje. Tad visai ne
nuostabu, kad ne vienas ir trem
ties lietuvis, nors jis gyventų ir 
svetimos katedros pašonėje, ke
liauja dešimtis kilometrų į savo ar 
kitos parapijos lietuvišką šven
tovę, kurioje jis jaučiasi kaip sa
vo kambarėlyje.

Todėl už šiuos valdybos moty
vus taip pat pasisakė ir šventės 
rengimo komitetai, iš viso 30 asme
nų, išskyrus tik apie du. Panašiai 
mes galvojome ir apie parapijų 
bei Lietuvių namų sales. Juk visa 
tai įgyta įvairiems mūsų lietuviš
kiems poreikiams. Tad naudoki
mės tuo, ką turime, nors tai ir ne
būtų taip prabangu, kaip “Royal 
York” viešbutyje. Kuklumas yra 
dorybė, o pasipūtimas — dvasinė 
menkystė.

Mes nesiginčijame, kad politi
niais atvejais verta išeiti net į 
gatves ir demonstruoti, nes tai 
yra mūsų kovos ginklas. Tai mes 
ir padarysime prie Toronto savi
valdybės rūmų parodos atidarymo 
metu, spalio 12 d., 12 v.

Taigi, mes tikime, kad motyvai, 
kuriais mes grindėme savo nusitei
kimą svetimų katedrų ir savo lie
tuviškų parapijų bei jų švento
vių, o taip pat ir salių atvejais, 
neatbaidys mūsų tautiečių nuo at
silankymo į Kanados lietuvių die
nas. Mes nekantriai laukiame visų 
visų. A. Vaičiūnas,

KLB Toronto apylinkės valdybos 
pirmininkas

GAUNAME TVARKINGAI
“Tėviškės žiburiai” tvarkingai 

ir reguliariai gaunamas. Mėgstami 
skaityti kelionių aprašymai, no
velės, sveikatos patarimai. Linki
me geros sveikatos, sėkmės.

P. Laurinavičius,
Čikaga

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius’’ l-me aukšte.

Juozas (Joseph) 
NorKus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

769-16161700 bloor Street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

RF/WKK 
west realty inc., realtor 

an Independent member broker

PARLAMENTARO ATSAKAS
Ačiū Jums už laišką. Būčiau 

labai nepatenkintas, jei Desche
nes komisija išdrįstų paklusti ne
patikrinamiems įrodymams iš so
vietinių šaltinių. Normaliame 
teisme tokia medžiaga nebūtų 
priimama. Ji neturėtų būti pri
imama ir šioje komisijoje.

Gali būti tokių individų iš Ukrai
nos, kurie buvo įvelti į karo nusi
kaltimus ir kurie turėtų būti pa
traukti teisman. Betgi aš esu gi
liai susirūpinęs, kad šis užmojis 
yra kreipiamas į šmeižikišką akci
ją prieš visą ukrainiečių bend
ruomenę.

Aš žinau, kaip narsiai ukrainie
čiai kovojo prieš komunistus. Tai
gi aš suprantu, kodėl ši medžiaga, 
ateinanti iš Sov. Sąjungos, o ypač 
iš KGB, gali būti panaudota senom 
sąskaitom suvesti.

Dar daugiau — aš esu nuomonės, 
kad Deschenes komisija neturėtų 
važiuoti į Sov. Sąjungą. Bet ku
ris asmuo iš Sov. Sąjungos^ turin
tis žinių apie karo nusikaltimus, 
įvykdytus individų, dabar gyve
nančių Kanadoje, turėtų atvažiuo
ti į šį kraštą ir savo parodymus 
pateikti pagal kryžminio apklau
sinėjimo ir kitas liudijimo taisyk
les, kurios yra Kanados teisinės 
sistemos dalis.

Aš imsiuosi visokeriopos akci
jos paskleisti Jūsų gerai žinomą 
poziciją. Aš artimai bendradar
biauju su kitais parlamentarais, 
kurie apie tai dalinasi bendru 
mūsų rūpesčiu. Tikiuosi, kad, 
drauge dirbdami, galėsime pa
siekti teisingų rezultatų, kad ap
saugotume gerą ukrainiečių var
dą bei garbę.

Patrick Boyer, M.P.
Etobicoke - Lakeshore

Red. pastaba. Šiam Kanados par
lamento nariui Deschenes komi
sijos klausimu buvo parašęs A. 
Gurevičius, išreikšdamas rūpes
tį dėl jos ketinimo priimti KGB 
paruoštus dokumentus. Atsaky
me paminėti ukrainiečiai, bet jis 
lygiai svarbus ir lietuviam bei 
kitom tautybėm. Šis atvejis rodo, 
kad verta rašyti laiškus valdžios 
žmonėms visais mums rūpimais 
klausimais.

VILKAVIŠKIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Nuoširdžiai dėkojame už Vil
kaviškio gimnaziją lankiusių su
važiavimo garsinimą Jūsų laik
raščio skiltyse.

Vilkaviškiečių sėkmingam susi
būrimui prisiminti dalinamės su 
Jumis to parengimo bendru 
džiaugsmu, paremdami lietuvišką
ją spaudą, kad ir maža auka. Lin
kime Jums sėkmingai gyvuoti ir 
būti mūsų gyvenimo gražia, kas
diene dalimi. Bylokite ir toliau 
lietuvišku žodžiu, gindami lietu
vio teisę į laisvę ir išlikimą. Ačiū 
už talką ir informacijos pasklei
dimą!

Vilkaviškiečių suvažiavimo ren
gėjai: Balys Auginąs

Dr. Vyt. Maurutis,
Klivlandas

LĖŠOS KURSANTAMS
Pristeigėme fondų ir fondelių, 

kurie vis augo, o užčiuopiamos 
naudos mums mažai duodavo. Ta
čiau džiugu, kad šiais metais V. 
Biretos iniciatyva buvo gauta lė
šų iš Kanados lietuvių fondo ir 
Kojelaičių stipendijų fondo de
šimčiai Kanados lietuvių dalyvau
ti lituanistikos kursuose Ohio 
valstijoje, JAV-se. Tai buvo mū
sų moksleivių ir studentų grupė, 
kuri pasižymėjo kaip lietuviškiau
sia. Tikimės, kad ir ateityje bus 
siunčiamos tokios kursantų gru
pės, iš kurių galėsime ateityje 
tikėtis pakaitų mūsų lietuvybės 
išlaikymo baruose.

S. Prakapas

Kryžių kalnas Lietuvoje, kuriame kryžių skaičius nuolat didėja, nepaisant okupacinės sovietų valdžios persekiojimoIlgėjantis žmogaus amžius
Santrauka pasikalbėjimo su dr. Edwardu Schneideriu.

senėjimo instituto direktoriaus pavaduotoju 
(“U. S. News & World Report”, 1985. VIII. 25)

Iki šiol ilgiausias dokumen
tais patvirtintas žmogaus am
žius yra maždaug 115 metų.

Žmogaus amžiaus vidurkis 
padidėjo nuo 49 metų amžiaus 
šio šimtmečio pradžioje iki 
beveik 75 metų šiandien, ir jis 
tebekyla.

Dr. Schneider numato, kad 
padidėjus mūsų žinojimui 
apie įvairių organų senėjimų, 
bus galima surasti būdus įvai
rias kūno funkcijas sulaikyti 
nuo blogėjimo. Tokios pastan
gos galėtų prailginti gyveni
mų iki 120, 125 ar net 130 metų.

Tyrinėjimas kreipia dėmesį 
ypač į imuniteto ir nervų sis
temas. Žinome, kad senstant 
sumažėja imuniteto ląstelių 
pajėgumas, todėl sunkiau gali
me kovoti su bakterijų ir viru
sų infekcijomis. Kada nors bus 
galima sulėtinti šį imuniteto 
sumažėjimą. Taip pat senstant 
sumenkėja atmintis. Suradus, 
kaip veikia atminties ląstelės 
smegenyse, bus priartėta prie 
vaistų, kurie galėtų sulėtinti 
ar sustabdyti atminties prara
dimą.

Yra šimtai “senėjimo” genų. 
Kai jie bus nustatyti, bus su
rasti būdai juos pakeisti.

Kai sulyginamas atletų gyve
nimo ilgis su neatletų amžiu
mi, nėra jokio skirtumo. Ta
čiau mankšta gali sulėtinti 
kai kuriuos senėjimo reiški

AfA 
BIRUTEI STRAZDIENEI 

mirus,
TLSK “Vytis” dosnų rėmėją ir pirmąjį garbės narį 
JURGį STRAZDĄ, jo šeimą, gimines bei artimuo
sius užjaučia ir kartu liūdi -

TLSK "Vytis” valdyba ir nariai

AfA 
VLADUI BALSIUI

iškeliavus amžinybėn, jo žmonai ALEKSANDRAI, 
dukrai VIDAI bei jos šeimai, broliui VYTAUTUI su šeima, 
visiems giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą-

Fr. Radzevičiūtė-Klimienė
A. Šešelgienė

S ekskursijos
į VILNIŲ ir į kitus Europos miestus

Spalio 3-11 $1421.25
Visos kainos - kanadiškais doleriais. Į šias kainas įskaityta: 
lėktuvas, viešbučiai, maistas, pervežimai, ekskursija į Kauną, 
mokesčiai ir drauda. Norintiems nupirksiu automobilius arba 
ir kitus reikmenis už dolerius.

Sudaromi iškvietimai ir vizos pa vieniui važiuojantiems ilgesniam 
laikui. Kelionėms dokumentai sutvarkomi pavieniams ar 
grupėms į visus pasaulio kraštus. Šiais metais dirbsime 3 
žmonės. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu 
ar telefonu.

nius, pvz. liguistų kaulo silp
nėjimų arba osteoporozę. Tai 
ypač senyvų moterų problema 
— įvyksta dažni šlaunies kau
lo lūžiai. Sveikatos požiūriu 
plaukiojimas ir vaikščiojimas 
yra labai gera mankšta. Spe
cialistas sakėsi nesųs tikras 
dėl bėgimo naudos.

Sveikatos maistas, kaip pvz. 
lecitinas, neturi jokios moks
linės bazės. Vitaminas D ir 
kalcis gali sulaikyti osteopo
rozę, bet per dideli kiekiai 
gali būti pavojingi. Nėra jo
kio įrodymo, kad vitaminas E 
iš tikrųjų prailgintų gyveni-

Tautodailės instituto darbai
Lietuvių tautodailės insti

tuto nariai suvažiavo š. m. rug
sėjo 21 d. pas dail. A. ir A. Ta
mošaičius Kingstone metiniam 
susirinkimui. Dalyvavo 23 na
riai su 79 kitų įgaliojimais, iš 
viso 102 nariai. Po įvairių veik
los pareigūnų pranešimų bei 
diskusijų buvo išrinkti tarybos 
nariai, kurie perrinko valdy
bą sekantiems metams: pirm. 
L. Balsys, sekr. O. Taseckienė, 
ižd. V. Matulaitis, narės — I. 
Meiklejohn, A. Vaitonienė.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
“Lithuanian Easter Eggs” kny
gos jau yra išparduotos, o “Li
thuanian National Costume” 
knygų yra likę tik per 200. Be 

mą. Per daug vitaminų A, D ir 
E gali sukelti sunkias medici
nos problemas. Prirašyti vais-
tai, kaip “L-dopa” ir vasopres-
sinas taip pat gali sukelti sun
kias neigiamas pašalines pa
sekmes.

Ilgo amžiaus studijos, lygi
nant žmones, gyvenančius šal
toje, vidutinėje ar šiltoje zo
noje, nerodo jokio pirmumo 
bet kokiai zonai.

Daug žmonių gyvena nuo 70 
iki 80 metų ir nuo 80 iki 90 me
tų. Per ilgai visuomenė laikė 
senyvais tuos, kurie buvo per
žengę 65 metus amžiaus. Šian
dien to amžiaus žmonės yra la
bai sveika grupė. Jie yra “jau
ni”, palyginus juos su tais, ku
rie yra 80-90 ar 90-100 metų 
amžiaus, kai daugiausia atsi
randa sveikatos ir kitos pro
blemos. Paruošė J. Str.

to, dar yra knygų pas platin
tojus. Naujos laidos nenuma
tomos.

Dailininkai A. ir A. Tamošai
čiai jau pabaigę ruošti “Lithua
nian Sashes” (Lietuvių juostos) 
knygą spaudai. Tikimasi, kad 
dar šiais metais knyga bus pra
dėta spausdinti. Tai lietuviš
kų juostų bei jų raštų moksli
nis nagrinėjimas anglų kalba 
su apie 1000 iliustracijų. Kny
gos leidimu rūpinsis Lietuvių 
tautodailės institutas.

Taip pat yra ruošiamos dail. 
A. Tamošaičio techniško po
būdžio knygos, kaip dažyti mar
gučius, dirbti šiaudinukus bei 
austi juostas. Jei bus daugiau 
laiko, gal bus ruošiamos vaiz-
dajuostės.

Susirinkimo dalyviai pasvei
kino dail. A. Tamošaitienę jos 
gimatdienio proga.

Lietuvių tautodailės institu
to centras yra Kanadoje, o sky
riai su daugeliu narių yra Bos
tone, Čikagoje, Filadelfijoje, 
Niujorke ir Toronte. Skyriuose 
yra ruošiamos tautodailės pa
rodos bei įvairūs kursai, vi
suomenė informuojama apie 
lietuvių tautodailę. V. M.

Pajieškojimas
Artimi giminės iš Lietuvos įieš

ko Juozo Dravininko, kilusio iš 
Molynės kaimo, Jurbarko vals
čiaus. Manoma, kad jis yra To
ronto apylinkėje, žinantieji apie 
jį prašom atsiliepti šiuo adresu: 
J. Romikaitis, 30 Arthur Ave. N., 
Hamilton, Ont. L8L 6C5.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. P. 
Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174. 
Lietuviams pensininkams 10% nuo
laida iki š. m. spalio 31 d.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Kanados lietuviai katalikai 
kunigai, susibūrę į organizaci
ją, pavadintą Kanados lietu
vių katalikų kunigų vienybe, 
kasmet rengia savo suvažiavi
mus aptarti bendriems sielova
dos reikalams. Šiemetinis su
važiavimas įvyko rugsėjo 23 d. 
Lietuvos kankinių parapijos 
klebonijoje Mississaugoje, Ont. 
Dalyvavo 16 kunigų ir vysk. P. 
Baltakis iš JAV-bių. Suvažiavi
mą pradėjo valdybos pirm, 
kun. A. Simanavičius, OFM, 
sveikindamas dalyvius ir pa
kviesdamas įžanginei maldai 
kun. St. Šileiką iš Montrealio.

Pranešimus apie valdybos 
veiklą padarė pirm. kun. A. Si
manavičius, ižd. kun. J. Staš- 
kus, sekr. Pr. Gaida. Platų pra
nešimą apie būsimą Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukak
ties minėjimą 1987 m. padarė 
vysk. P. Baltakis. Jau sudary
ti centriniai garbės ir darbo 
komitetai Čikagoje, suplanuo
ta visa eilė atitinkamų leidi
nių, konkursų, medalių. Cent
rinės iškilmės būsiančios Ro
moje ir Čikagoje, mažesnio 
masto iškilmės — kituose kraš
tuose bei vietovėse. Vyskupas 
kvietė ir Kanados lietuvius 
ruoštis didžiajai sukakčiai, 
planuoti ne tiktai iškilmes, 
bet ir dvasinį-religinį atsinau
jinimą.

Platus pranešimas apie lie
tuvių kunigų seminariją — Šv. 
Kazimiero kolegiją Romoje bu
vo gautas iš jos vicerektoriaus 
bei būsimo rektoriaus kun. A. 
Bartkaus. Diskusijose buvo 
išreikštas pageidavimas atnau
jinti kolegijos rūmus bei juos 
sumoderninti, atstatyti lietu
vių kalbos vartojimą kolegijos 
pamaldose bei gyvenime, rū
pintis naujų pašaukimų ugdy
mu ir vadovybės pertvarkymu.

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303

Toronto, Ontario M6S 4W3

Bloor ir Jane gatvių kampas

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

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

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

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

DRESHER REAL ESTATE BROKERS 

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

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

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. - 2 v.p.p..
Narys ‘‘Better Business” biuro

Pusvalandis prieš pietus bu
vo skirtas maldai bei mirusių 
kunigų prisiminimui. Atitin
kamą žodį tarė vysk. P. Baltakis.

Po pietų platesnį praneši
mą apie lietuvių sielovadą 
Kanados vakaruose, kur nėra 
lietuvių kunigų, padarė kun. 
dr. V. Skilandžiūnas, ten lan
kęsis du kartus. Nutarta ir to
liau kartą į metus siųsti kuni
gą, kuris galėtų aplankyti Van
kuverį, Edmontoną, Kalgarį ir 
Winnipegą. Tam reikalui kuni
gai yra apsidėję atitinkamu 
mokesčiu. Iš prel. J. Berta- 
šiaus, Winnipego klebono, gau
tas gražus sveikinimas ir fi
nansinis įnašas. Prie minėtos 
misijonieriškos kelionės jun
giamas ir Sudburis bei Sault 
Ste. Marie miestai, kur lietu
vių sielovada rūpinasi Lietu
vos kankinių parapijos kuni
gai.

Svarstant einamuosius rei
kalus, iškilo Kanados lietuvių 
dienų pamaldų klausimas. Be
veik vienbalsiai išreikštas 
įsakmus pageidavimas, kad 
KLD pamaldos katalikams 
ateityje būtų bendros, ren
giamos vienoje erdvioje šven
tovėje, kurioje galėtų tilpti 
visi KLD dalyviai.

Dar pažymėtina, kad Kana
dos lietuvių katalikų kunigų 
vienybės valdyba nuo 1984 m. 
eina ir Pasaulio lietuvių ka
talikų kunigų vienybės parei- 
gas. G.

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Telefonai:
įstaigos (416)762-7393

namų 248-9458

Įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas :445-9469

vvnFii n
MASKELL INSURANCE
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 •

I M E N AS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

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*

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(41 6) 533-1 1 21
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Anapilio žinios

— Rugsėjo 29 d. iškilmingomis 
pamaldomis pradėti nauji mokslo 
metai Maironio mokykloje. Pamal
dose dalyvavo grupė mokinių su 
mokyklos vedėja G. Paulioniene.

— Parapijos šventės metu vysk. 
P. Baltakio fondui surinkta 
$7,125.00. Aukojo: $4,000 — Lie
tuvos kankinių parapija; $1,000
— Anapilio sodybos korporacija; 
$500 — Anapilio moterų būrelis, 
Lietuvos kankinių parapijos ka
talikių moterų draugijos skyrius; 
$200 — N.N.; $100 — R. J. Karasie- 
jai, V. P. Dalindos, J. Prišas; $50
— J. R. Žiūraičiai, A. J. Pliopliai, 
G. Balčiūnienė, A. I. Žemaičiai; 
$40 — L. V. Morkūnai, J. Arštikai- 
tis; $30 — A. Dobienė; $25 — J Ro- 
vas, J. O. Ažubaliai; $20 — V. O. 
Taseckai, P. E. Ališauskai, K. Mik
šys, A. Pacevičius, M. Krivickas, 
J. K. Rugiai, V. A. Ramanauskai; 
$15 — A. J. Ramonai; $10 — V. A. 
Petkevičiai, J. Valiūnas, A. Bur- 
dulienė, J. Pacevičienė, V. Iva
nauskas, J. Barzdaitienė, L. Pili
pavičius, L. Radzevičius, A. Sprai- 
naitis, L. S. Tolvaišos, M. F. Jony
nai.

— Anapilio moterų būrelis pra
šo drabužių siuntiniams į Suval
kų trikampį. Atnešti į parapijos 
salės drabužinę.

— Parapijos kunigai šią savaitę 
dalyvauja Toronto arkivyskupijos 
surengtose studijų dienose.

— Anapilio sodybai paaukojo 
$1000 “City X-Ray Services” sa
vininkas S. Ugovsek, įvertinda
mas lietuvius gydytojus ir pacien
tus, kurie naudojasi jų įstaiga.

— Religinei Lietuvos šalpai 
paaukojo $50 P. Gulbinskas; pa
rapijai $300 — E. Galinauskienė 
(savo vyro mirties metinių pro
ga); $150 — Vida ir Gregory Da
vey; $100 — P. Gulbinskas; $50
— dr. V. Kubilius.

— Mišios spalio 6, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. J. J. Sakalus, 11 
v.r. — už a.a. Onę ir Juozą Balio
nus, Kuniučių ir Matukų šeimų mi
rusius; Wasagoje 11 v.r. — už a.a. 
Oną Riaubienę ir a.a. Teofilį Ma
cijauską.

Išganytojo parapijos žinios
— Spalio 6, sekmadienį, 11.15 

v.r., pamaldas laikys kun. P. Dilys.
— Spalio 13 d. — iškilmingos pa

maldos 11.15 v.r. XXX Kanados lie
tuvių dienų proga. Laikys kun. P. 
Dilys, giedos parapijos choras.

— Moterų draugijos susirinki
mas — spalio 6 d. po pamaldų pas 
Irmą Šturmienę (Liveoak Dr„ Nr. 
1587, Mississauga, Ont. Tel. 274- 
3529).

— A. a. panelės Elzės Jankutės 
atminimui vietoj gėlių Išganyto
jo parapijai buvo paaukota $120.

— Parapijos choras renkasi pir
madieniais, 7.30 v.v., parapijos 
salėje.

Lietuvių namų žinios
— LN moterų dainos vienetas 

atliko programą Prisikėlimo para
pijos salėje madų parodos metu. 
Sekstetas, vadovaujamas D. Deks- 
nytės-Powell, atliko keturias dai
nas ir buvo publikos šiltai sutikas.

— Sekmadienio popietės metu 
LN lankėsi Toronto miesto valdy
bos narys B. Boytchuk. Jis supa
žindino lietuvius su būsima rin
kimo sistema į Toronto miesto ta
rybą ir prašė pagalbos bei balsų 
rinkimuose. B. Boytchukas yra 
daug pasitarnavęs lietuvių visuo
menei.

— Jonas Šulcas padovanojo LN 
bibliotekai per 100 lietuviškų 
knygų. Keletas jų yra labai ver
tingos, nes jų neturėjome savo
je bibliotekoje. Nuoširdus ačiū. 
LN biblioteka atvira sekmadie
niais ir trečiadieniais nuo 1 iki 
3 v.p.p.

— LN galima gauti bilietus į vi
sus Kanados lietuvių dienų rengi
nius. KLD šeštadienio parengimui 
trūksta talkininkų. Asmenys, ku
rie galėtų pagelbėti keletą va
landų, prašomi skambinti 532-3312 
arba vakarais 769-1226.

Mindėdama savo motinos a. a. 
Onos Baliūnienės penkerių 
metų sukaktį, Ona Dementavi- 
čienė paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $50.

A. a. Eugenijaus Starkučio 
dvejų metų mirties sukakčiai 
paminėti velionies motina K. 
Starkutienė paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $50.

Petras ir Ona Kurpiai vietoje 
gėlių prie a.a. Birutės Straz
dienės karsto per laidotuves 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $40.

A. a. Birutės Strazdienės at
minimui T. Z. Zaleskiai, F. 
Kupčiūnienė paaukojo “Tė
viškės žiburiams” po $10.

A. a. Vlado Balsio atminimui 
vietoje gėlių paaukojo “Tėviš
kės žiburiams”: dr. Aleksas ir 
Aldona Valadkos $25, P. ir V. 
Skirgailos — $20, A. V. Bent- 
noriai, J. A. Daugvilos ir G. S. 
Mickai — $40.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėnesio 

pirmasis. Seneliai ir ligoniai lan
komi namuose ir prieglaudose iš 
anksto susitarus. Šv. Valanda ir 
Mišios 7 v.v. mūsų šventovėje. 
Šis šeštadienis — mėnesio pir
masis. Gyvojo Rožinio draugija 
renkasi Mišioms ir Rožiniui 11 
v.r. Pensininkų “Vilniaus" na
muose Mišios 5 v.p.p.

— Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
šventės išvakarėse, spalio 3, ket
virtadienį, 7 v.v., tretininkai orga
nizuoja iškilmingas Mišias.

— Ruošiasi tuoktis: Ronaldas L. 
Oleka su Jacqueline Smeaton.

— Susituokė: Paulius Karaus- 
kas ir Gloria D'Andrea.

— Spalis yra Rožinio mėnuo. 
Mūsų šventovėje Rožinis bus kal
bamas kasdien prieš 8 v. Mišias, 
o sekmadieniais prieš 8.30 v. ir 
prieš 11.30 v. Mišias.

— Praėjusį sekmadienį 10.15 v. 
Mišiose dalyvavo Maironio mokyk
los mokytojai ir mokiniai, tuo ofi
cialiai pradėdami naujus mokslo 
metus.

— Lietuvių pranciškonų Šv. Ka
zimiero vikarijos vadovybės po
sėdžiuose Toronto Prisikėlimo 
vienuolyne ir parapijoje paskir
ti: T. Augustinas Simanavičius, 
OFM — klebonu ir vienuolyno vir
šininku; T. Liudas Januška, OFM
— viršininko padėdėju ir par. vi
karu; T. Eugenijus Jurgutis, OFM
— vienuolyno ir parapijos ekono
mu ir par. vikaru; T. Pijus Šarap- 
nickas, OFM — parapijos vikaru.

— Parapijai aukojo: dr. R. E. 
Barakauskai $600, L. V. Matukai 
$200, L. Paulauskienė ir V. Simin- 
kevičienė $200, K. Juknevičienė 
$150; po $100 — N. Preibienė, O. 
Pranckūnienė, J. O. Gustainiai, A. 
V. Lukai, O. Sergautienė; po $50 — 
J. A. Jurcevičiai, J. Hirsch; Algis 
A. Gineitis $39; Religinei šalpai: 
P. Gaidelis $50; Lietuvių vyskupo 
fondui: prel. J. Tadarauskas $500, 
kun. J. Staškus $200, G. R. Krilavi- 
čiai $120, P. M. Krilavičiai $100, 
N. Preibienė $100, N. N. $100, A. I. 
Žemaičiai $50. Kanados vyskupų 
rinkliavai praėjusį sekm. surink
ta $840.

— Mišios spalio 6, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a. a. Bronių Švedą,
9.30 v.r. — už a. a. Juozą Adoma
vičių, 10.15 v.r. — už a. a. Tomą 
Prakapą ir Juozą Sakalauską, 11.30 
v.r. už parapiją. 7 v.v. — už a. a. 
Mariją Štuikienę ir Joną Valatką.

KLB VVasagos-Staynerio apy
linkė paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $20.

Išganytojo parapija, kurios 
tarybai pirmininkauja E. Bart- 
minas, paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $50. Kun. P. Dilys ir 
tarybos pirmininkas dalyvavo 
vysk. P. Baltakio pagerbtuvėse 
Anapilyje rugsėjo 22 d.

Išlaisvinimo teologijos 
klausimas Vakarų pasaulyje 
plačiai diskutuojamas. Šiuo 
klausimu savo straipsnius 
spausdina prof. A. Maceina 
“Tėviškės žiburiuose”. Šiame 
numeryje spausdinamas pas
kutinis jo straipsnis ta tema. 
Jo tęsinys bus dar trijuose nu
meriuose. Šiame straipsnyje 
autorius kritiškai pasisako 
apie dabartinę išlaisvinimo 
teologiją, kuri yra paliesta 
marksizmo ir nekreipia dėme
sio į sovietų pavergtas tautas.

Gydytoja Auksuolė T. Lingy
tė išskrido Ispanijon dalyvau
ti Europos gydytojų konferen
cijoje. Aplankys žymesnes vie
toves. Taip pat išskrido Birutė 
Kazlauskaitė, kuri praleis sa
vo atostogas Ispanijoje.

Ontario premjero David Pe
tersono kvietimu įvyko š. m. 
rugsėjo 4 d. jo įstaigoje, par
lamento rūmuose, priėmimas 
Toronto 62 konsulinių postų 
šefams. Dalyvavo ir Į>en. Lie
tuvos konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas. Į šį susipažinimo priėmi
mą atsilankė ir Ontario minis- 
terių, kurių iš viso yra 23.

Inž. A. Paškevičius, uolus 
visuomenės darbuotojas Ota
voje, lankėsi Toronte, Missis- 
saugoje ir “TŽ” redakcijoje ly
dimas inž. L. Balsio. Jis yra 
Kanados lietuvių fondo įgalio
tinis Otavoje, sutelkęs stam
bią sumą įnašų, ir spaudos 
bendradarbis.

Mėnraštis “Speakup” 1985 m. 
8-9 nr. rašo apie baltiečių su
rengtą Taikos ir laisvės ryžto 
žygį ir Kopenhagos tribunolą, 
kuriame buvo pasmerkta Sov. 
Sąjunga, okupavusi Baltijos 
kraštus. Yra ir kitų strapsnių, 
iškeliančių sovietų daromas 
skriaudas mažesnėm tautom. 
Atrodo, kad “Speakup” pasta
ruoju metu atsisako partinės 
politikos ir telkia savo pastan
gas bendrai kovai prieš tota- 
listinį komunizmą, pavergusį 
ištisą eilę tautų.

Trisdešimtųjų Kanados lietuvių dienų rengėjų komitetas, vadovaujamas KLB Toronto apylinkės valdybos pir
mininko A. VAIČIŪNO (viduryje). Lietuvių dienos įvyks Toronte 1985 m. spalio 11-13 dienomis Nuotr. B. Tarvydo

Toronto “Gintaro" ansamblio 
rudens g e g u ž i n ė-piknikas 
įvyks spalio 5, šeštadienį, 1.15 
v.p.p., po lietuviškos mokyklos 
Terra Cotta Conservation par
ke (toj pačioj vietoj, kaip ir 
praeitais metais). Visi ginta- 
riečiai, tėvai, rėmėjai kviečia
mi dalyvauti. Dėl informacijos 
skambinti tel. 279-9079.

KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos sky
riaus narių susirinkimas — 
1985 m. spalio 6, sekmadienį, 
Anapilio salėje, po 11 v.r. Mi
šių. Paskaita — kun. dr. Pr. Gai
dos tema “Naujieji pseudo- 
religiniai filmai”. Bus svars
tomi naujo sezono veiklos pla
nai. Kviečiamos visos narės ir 
viešnios dalyvauti. Valdyba

Papildomai pranešama, kad 
Kanados lietuvių dienų kon
certe š. m. spalio 13, sekma
dienį, 4 v.p.p., Anapilio salėje, 
be jau anksčiau minėtų chorų, 
dalyvaus ir Prisikėlimo para
pijos choras.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas atidarytas sekmadie
niais, antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais nuo 
12 iki 9 v.v. Toronto Lietuvių 
namų socialinės pagalbos at
stovas “Vilnius Manor” gyven
tojams teiks patarimus ir pa
galbą š. m. spalio 2, 9, 16 ir 23 
dienomis, 7-8 v.v., šių namų 
bibliotekos kambaryje. Negy
venantiems “Vilnius Manor” 
namuose pensininkams socia
linė pagalba teikiama Toron
to Lietuvių namuose.

Mezgimo grupė renkasi pen
sininkų klube spalio 21, pir
madienį, 10.30 v.r. Kviečiame 
visas pensininkes.

Klubo valdyba
Kanados lietuvių fondas turi 

sutelkęs apie $700,000 kapita
lo. Kasmet skiria apie $70,000 
lietuviškai kultūrai ir švieti
mui. Dabar siekiama kapitalą 
padidinti iki vieno milijono 
dolerių. Tuo tikslu rugsėjo 
25 d. Toronto Lietuvių namuo
se įvyko susirinkimas. Dalyva
vo 19 lietuviškųjų organizaci
jų atstovų. Kalbėjo LF tarybos 
pirm. inž. H. Lapas ir KLF mi
lijoninio vajaus koordinato
rius inž. E. Cuplinskas. Kana
dos lietuviai bus kviečiami 
tapti LF nariais, įnešant vien
kartinę $100 auką. Sudarytas 
milijoninio vajaus komitetas: 
pirm. inž. E. Čuplinskas, Pr. 
Berneckas ir J. Andrulis. Au
kos LF atleidžiamos nuo paja
mų mokesčių. Taip pat bus pra
šomi ir esantieji LF nariai sa
vo įnašus padidinti. Keturi Ka
nados lietuviškieji bankai turi 
indėlių per 100 milijonų dole
rių. Todėl kai organizacijų 
atstovai kreipsis LF vajaus 
reikalu, prašoma savo įnašais 
prisidėti. St. D.

Rasa Mažeikaitė, studijuo
janti istoriją ir rašanti diser
taciją, randa laiko dalyvauti 
moksliniuose suvažiavimuose 
bei skaityti paskaitas. Š. m. 
lapkričio 27-30 dienomis ji 
dalyvaus Mokslo ir kūrybos 
simpoziume ir skaitys paskai
tą tema “Bandymai krikštyti 
Lietuvą Algirdo laikais Rytų 
Europos diplomatijos fone”. 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos suvažiavime š. m. 
gruodžio 26-30 dienomis Los 
Angeles mieste ji skaitys pa
skaitą “Algirdo ir Gedimino 
laikysena krikščionybės at
žvilgiu”.

Dienraštis “The Globe a. 
Mail” 1985. IX. 28 išspausdi
no viso puslapio dydžio skel
bimą, kuriame iškeliama De
schenes komisijos praktikuo
jama diskriminacija, jieškant 
tiktai nacių karo nusikaltė
lių. Tuo būdu šis klausimas 
perkeliamas į plačiąją viešu
mą ir prašoma paramos apmo
kėti šiam skelbimui, kurį pa
sirašė reprezentacinės organi
zacijos — ukrainiečių, lietu
vių, latvių, estų, slovėnų.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
BE AUKŲ NEBUS DARBŲ!

Norinčių dirbti yra, bet 
ŠVIETIMAS, KULTŪRINĖ BEI POLI
TINĖ VEIKLA IR VISI KLB DARBAI 
NEĮMANOMI BE JŪSŲ AUKŲ.

Nario įnašo, atsiskaičius su PLB, neužtenka. 
Prašome siųsti aukas KLB būstinės adresu:

KLB KRAŠTO VALDYBA,
1011 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8.
Aukoms virš $15 bus išduodami pakvitavimai 

nuo pajamų mokesčio.
KLB krašto valdyba

(šeštadienį ir sekmadiemj 
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje

rengiama Z. Dobilo 
akvarelinės, aliejinės ir kitokios 

tapybos darbų paroda.
Lankymo valandos: šeštadienį - nuo 4 v.p.p. 

iki 9 v.v., sekmadienį— nuo 9 v.r. iki 7 v.v.

Visi kviečiami atsilankyti. Rengėjai

ADVOKATAS A. POTERIS
nuo 1985 metų spalio 1 dienos 

perkėlė savo raštinę į
3425 Dundas St. W., Suite 200,
(prie Jone Sr. ), Toronto, Ont. AA6S 2S4-

Telefonos (416) 763-3362

k
s

Keliolika lietuvių 1985. IX. 
21 dalyvavo didelėje demons
tracijoje, nukreiptoje prieš 
Morgentalerio kliniką, kurio
je žudomi negimę kūdikiai. 
Gausi minia, suvažiavusi au
tobusais iš įvairių Ontario 
vietovių, susirinko prie par
lamento rūmų, išklausė žymių 
veikėjų kalbų ir su plakatais 
žygiavo gatvėmis, neaplenkda
mi Morgentalerio klinikos, 
kurioje, pasak vieno kalbėto
jo, buvo nužudyta tūkstančiai 
kanadiečių. Kliniką saugojo 6 
policininkai, bet jokių inci
dentų nebuvo. Demonstraci
joje dalyvavo policijos nuo
mone 20.000 žmonių, rengėjų 
(Right to Life Association) — 
35.000. Ši demonstracija rei
kalavo uždaryti Morgentalerio 
kliniką. Jos pastatą dažnai 
piketuoja protestuojančios 
grupės. Kai viena jų susėdo 
ant klinikos pastato laiptų ir 
užblokavo įėjimą, policija su
ėmė. Teismai suimtuosius nu
baudė po $20 už įsibrovimą 
privačion nuosavybėn.

Kanados katalikų laikraštis 
“The Catholic Register” 1985. 
IX. 29 laidoje išspausdino ku
nigo John Cotoir rašinį apie Vi
tą Petraitį, kuris JAV-se 1931 
m. (būdamas 19 metų) pateko į 
kalėjimą už nužudymą kepyk
los savininko. 1948 m. buvo 
išleistas iš kalėjimo ir pradė
jo darbuotis kaip kepėjas, iš
mokęs to amato kalėjime. Iki 
pensijos amžiaus jis sutaupė 
$100,000. Šiais metais prieš 
savo mirtį jis kreipėsi Flori
doje į vietos šerifą, prašyda
mas tą sumą panaudoti gelbėti 
jaunimui, patekusiam į vargą. 
Dabar tuos pinigus adminis

truoja Ed. Waldron. Pasak jo 
ir kitų asmenų, pažinojusių 
Vitą Petraitį, jis buvęs malo
nus žmogus ir neįtikėtina, kad 
būtų padaręs tokį nusikaltimą. 
Kun. J. Catoir baigia savo ra
šinį šiais žodžiais: “Nusikal
timas ir nuodėmė yra baisūs 
dalykai, tačiau žmonės, kurie 
padaro nusikaltimus ir klai
das, gali būti geri”.

Dail. A. Tamošaitienė iš 
Kingstono, Ont., dalyvavo a.a. 
Elzės Jankutės laidotuvėse, 
aplankė “Tėviškės žiburius” 
ir įteikė būsimai spaudos ba
liaus loterijai du paveikslus 
— savo ir dail. A. Tamošaičio.

LIETUVĖ MOTERIS priima sau
goti vaiką dienos metu savo na
muose Jane-Annette rajone. Tei
rautis tel. 767-0529 Toronte.

REIKALINGA malonaus būdo mo
teris priežiūrai senyvos moters, 
palaikyti keturių kambarių švarai 
bei pagaminti sau ir dviem senjo
ram maistą. Gali būti ir iš Suvalkų 
trikampio. Iki High Park požemi
nio traukinio stoties tik 5 minutės 
pėsčiam. Skambinti tel. 763-6498 
Toronte.

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

NEGYVENAMAME BUTE išnuo
mojamas kambarys. Centrinis vė
sinimas, sargyba, baseinas, prie 
gero susisiekimo. Skambinti tel. 
762-1744 Toronte.

"VILNIUS MANOR" pensininkų 
pastate Toronte reikalingas pri
žiūrėtojo (superintendent) padė
jėjas, suprantantis gaisro aliarmo 
sistemą savaitgaliais ir naktimis. 
Apsigyventi vietoje. Tel. 762-1744.

Miesto šventė. Rugsėjo 15 d. lie
tuviai dalyvavo LaSalle miesto 
šventėje pagerbti Kenner, Loui
siana miesto gyventojų. Sekma
dienį įvyko iškilmingos pamal
dos Notre Dame du Sacre Coeur 
šventovėje. Mišių metu aukas nešė 
italai, ukrainiečiai, graikai ir 
lietuviai, kuriems atstovavo tau
tiniais drabužiais pasipuošusi 
Daiva Piečaitytė, nešdama Danu
tės Staškevičienės iškeptą duo
ną. Per pietus šventovės salėje 
dalyvavo per 400 žmonių. Tarp jų 
— du pilni autobusai svečių iš 
Kenner, Louisiana, abiejų mies
tų burmistrai ir kiti pareigūnai. 
Maistą ruošė etninės grupės: uk
rainiečiai, portugalai, kiniečiai 
ir kiti, o skanėstams paruošti bu
vo pakviesti lietuviai. Silvija Aksti- 
naitė-Staškevičienė, kuri svečius 
vaišino kava ir lietuvių skaučių 
keptomis "ausytėmis", sako, kad 
sausainiai dingo per keliolika mi
nučių. Iškilmė baigėsi etninių gru
pių paradu LaSalle sporto aikšė- 
tėje.

Liberalų partijos vado R. Bouras- 
sos susitikimas su etnine spauda 
įvyko rugsėjo 20 d. Montrealyje. 
Dalyvavo per 100 asmenų, jų tarpe 
ir didieji Kvebeko liberalų par
tijos šulai. "Nepriklausomai Lie
tuvai” atstovavo KLB Montrealio 
apylinkės pirm. A. Staškevičius.

"Rūtos" klube rugsėjo 22 d. su
rengta puiki smulkių rankdarbių 
paroda susilaukė daug lankytojų.

KLB Montrealio apylinkės valdyba
1985 m. spalio 26, šeštadienį, 
7.30 vai. vakaro, Aušros Vartų 

parapijos salėje ruošia

Programą atliks Niujorko "Harmonija", 
vadovaujama muziko V. Ralio.
Šilta vakarienė, baras, šokiai.
įėjimas — 1 o dol. Visi kviečiami!

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

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

V W At* montrealio lietuvių fall Am kredito unija
. 1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827 ;

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00 

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

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

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

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

Čekių sąsk.............................

8.75%

8.50%
8.25%
8 %
7.75%
7.50%

6.25% 
6 % 
5.75% 
5 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

1475 De Seve
Pirm. antr. treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

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.

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Žiūrovai, pamiršę savo akinius, 
nedaug kuo galėjo grožėtis. Paro
dą surengė P. Juškevičienės duktė 
Beverly Lun, priklausanti "Mont
real Miniature Enthusiasts" klubui.

Už a. a. Navikėnų vėles — Algi
manto 30 m.. Juozo 26 m. ir Ele
nos 5 m. Mišios bus atnašaujamos 
spalio 19, šeštadienį, 5 v.p.p. Šv. 
Kazimiero šventovėje. Prašomi vi
si giminės, artimieji ir draugai 
dalyvauti pamaldose. Kviečia Ge
novaitė Navikėnaitė-Kudžmienė 
ir Rimas Navikėnas su šeimomis.

A. a. Janina Greibienė (Grei- 
bus), 78 m. amžiaus, mirė rugsė
jo 18 d. Palaidota iš AV švento
vės rugsėjo 20 d. Cote dės Neiges 
kapinėse. Paliko liūdinčius du sū
nus, seserį ir kitus artimuosius.

A.a. Danielius Ralys. 70 m. am
žiaus, mirė rugsėjo 21 d. Jis, kaip 
Lietuvos valdžios stipendininkas, 
nuo 1939 m. studijavo Paryžiuje, 
kur gavo literatūros daktaro laips
nį. Lietuviškoje veikloje akty
viai nepasireiškė — gyveno savo 
ūkyje apie 80 km nuo Montrealio. 
Čia giminių neturėjo. Iš AV šven
tovės palaidotas Cote dės Neiges 
kapinėse rugsėjo 26 d.

Lietuvių tautodailės instituto 
metiniame suvažiavime dailinin
kų Tamošaičių sodyboje rugsėjo 
21 d. dalyvavo šios montrealie- 
tės: E. Kerbelienė, A. Kuncevi
čienė, B. Nagienė ir D. Staškevi- 
čienė. B. S.

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

DUODA 
PASKOLAS:

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

KASOS VALANDOS
3907A Rosemont

. 9.00-3.00
12.00-8.00
10.00-6.00 |

4.00 — 8.00
2.00-6.00

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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

EUROPEAN 
CATERING

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


