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Pasaulio įvy/kiai
PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ BUVO PRADĖTAS DIPLOMATŲ TRĖMIMO 
karas tarp Maskvos ir Vašingtono. Jis greičiausiai bus užbaig
tas abipusiu diplomatų sumažinimu iki 251 Sovietų Sąjungos ir 
JAV atstovybėse. Sovietų Sąjunga turi savo ambasadą Vašing
tone ir konsulatą San Franciske, JAV — ambasadą Maskvoje 
ir konsulatą Leningrade. Į šią grupę neįskaitoma Sovietų Są
jungos misija prie Jungtinių Tautų Niujorku. Prez. R. Reaganas 
jau kovo mėnesį pareikalavo, kad sovietai misijos štabą sekan
čių dvejų metų laikotarpyje sumažintų 105 tarnautojais. Nesu
silaukus jokios reakcijos, buvo paskelbtas 25 sovietų ištrėmimas 
dėl įsivėlimo į špionažą. Kai pastariesiems atėjo laikas grįžti 
Maskvon, iš ten buvo įsakyta išvažiuoti penkiems JAV diploma

Lietuviai - kaip žydai: jų visur yra. Po II D. karo jie, 
sovietinio totalizmo išstumti, pasklido po visą pasaulį. 
Jei pvz. keliaudami po laisvojo pasaulio didmiesčius 
pavartysime telefono abonentų knygas, rasime ir lietu
viškų pavardžių tarp milijonų įvairių tautybių gyvento
jų. Sakoma, kad ir tramvajuose, traukiniuose, autobusuo
se, lėktuvuose neatsargu atvirai kalbėti lietuviškai, nes 
gali netikėtai išgirsti tautiečių ausys. Tai vis ženklai, 
rodantys, kaip plačiai pasklidę mūsų tautiečiai. Ir vis 
dėlto jie nėra pasimetę. Nepaisant visų nuotolių, vande
nynų, valstybinių sienų, lietuviai išeivijoje nėra palai
da masė, blaškoma į visas puses keturių vėjų - jie turi 
savo Bendruomenę, jungiančią visus, jei ne visuomet 
praktine prasme, tai bent idėjine. Prie jos prisideda ki
tos organizacijos, jungiančios siauresnio masto pagrin
dais. Visa tai liudija, kad mūsų išeivija yra organizuota, 
turi savo vadovaujančius veiksnius, savo gaires, kurių 
laikosi, stengdamasi atlikti savo paskirtį tautai. Jeigu 
išeivijoje to nebūtų, pavergėjo agentai lengvai įveiktų ją 
ir pajungtų savo tikslams, o gyvenamasis kraštas nesun
kiai suvirškintų ir paskandintų savoje jūroje, kurios ban
gos kasdien skalauja išeivių salos krantus.

LIETUVIAI, būdami organizuotos visuomenės žmo
nės, nori būti drauge ir po mirties. Dėl to gauses- 
J niuose jų telkiniuose buvo įsteigtos kapinės. Čika
goje atsirado net dvejos, Toronte - vienerios, kitur stei

giami lietuvių skyriai bendrose kapinėse arba savos ka
pinaitės (pvz. Putname). Tai liudija ne tik lietuvių pri
klausomybę tai pačiai tautai, bet ir jos kultūrai, kuri pa
sireiškia savitu kapinių sutvarkymu. Lietuviškose kapi
nėse, įrengtose ne Lietuvos žemėje, dvelkia savo kraš
to nuotaika. Tai tarytum Lietuvos kampelis, kur matyti 
lietuviški paminklai, lietuviški įrašai, lietuviškų eilė
raščių ištraukos, lietuviški ornamentai, lietuviškos pa
vardės. Tuo būdu lietuviškos kapinės tampa savotiška 
dvasine atgaiva, kurią sustiprina kapinių lankymo die
nos atitinkamomis pamaldomis. Be to, savos lietuviškos 
kapinės palengvina šeimoms ir paskiriems asmenims pa
laikyti ryšį su mirusiais artimaisiais. Pastarieji, tiesa, 
jau yra peržengę amžinybės slenkstį, bet savo dvasiniu 
palikimu tebėra su gyvaisiais. Jie tebėra mūsų gyveni
mo dalis. Mes juos prisimename savo maldose, darbuo
se, pokalbiuose, minėjimuose. Daugelis jų yra tapę švie
čiančiais žiburiais šeimoms, paskiriems asmenims, or
ganizacijoms. Yra ir tokių, kurių dvasinė šviesa meta 
savo spindulius iš savo kapų ir plačiajai visuomenei.

TURINT tokias lietuviškas užuovėjas - kapines, be
lieka vienas rūpestis — išsaugoti jų lietuviškumą. 
Kaip ir visai išeivijai, taip ir kapinėms gresia sa
vo tapatybės praradimas, t.y. nutautinimas. Toji grėsmė 

ateina ne iš gyvenamojo krašto valdžios, ne iš kapiųių 
vadovybės, o iš pačių lietuvių. Atsiranda vis daugiau tau
tiečių, kurie, užsakydami paminklus, nepaiso lietuviško 
stiliaus, nesikreipia į lietuvius architektus, pasirenka 
angliškus įrašus, angliškus posakius, net ištisus angliš
kus eilėraščius, įrašo suanglintus vardus, pavardes. Tuo 
būdu sąmoningai ar nesąmoningai daroma didelė žala 
kapinių lietuviškumui. Ir ten, kur kapinių vadovybė nesi
ima tų reikalų tvarkyti, jų lietuviškumas pradeda nykti. 
Net ir tie, kurie pateikia lietuviškus įrašus paminklų 
meistrams, jau labai darko lietuvių kalbą. Taigi pavo
jus yra visai rimtas. Argi lietuviškos kapinės tam buvo 
įsteigtos, kad jose būtų statomi angliški paminklai su 
angliškais įrašais? Juk lietuviškos kapinės yra lietuvių, 
o ne anglų užuovėja, atstojanti gimtąją žemę. Kas neno
ri pritapti prie lietuvių, gali pasirinkti kitas kapines. 
Atsisakymas lietuvių kalbos, lietuviškų tradicijų neduo
da moralinės teisės laidotis lietuvių kapinėse. Kas ryž
tasi atkeliauti amžinam poilsiui į lietuvių kapines, tuo 
pačiu ryžtasi pasilikti regimais ženklais lietuviškoje 
bendruomenėje ir savoje tautoje.

KANADOS ĮVYKIAI

Imigracija, paštas ir paroda
Valstybės ministeris imigra

cijos reikalams G. Weineris 
paskelbė įvažiavimo pagreiti
nimą artimiesiems Kanados 
piliečių ir oficialiai pripažin
tų ateivių giminėms. Tokiais 
pripažįstami žmonos, vyrai, 
nepilnamečiai vaikai. Lig šiol 
reikėdavo šešių ar net aštuo- 
nių mėnesių, kol būdavo pa
tvirtintas tokių giminių įsi
leidimas Kanadon. Gavus ofi
cialų įsileidimo prašymą, da
bar jis turės būti patvirtintas 
per šešias savaites. Imigraci
jos atstovai negalės neišduo
ti įvažiavimo vizos, kai ji lie
čia Kanadon kviečiančio as
mens žmoną ar vyrą ir globos 
reikalingus nepilnamečius 
vaikus. Dvylika savaičių vizos 
turės laukti kiti giminės — 
kviečiančio asmens tėvai, bro
liai, seserys, net ir 21 metų su
laukę jo vaikai. Laukimą suma
žins paspartintas darbas Ka
nados atstovybėse. Mažiau bus 
reikalaujama dokumentinių gi
minystės įrodymų, daugiau pa

sitenkinama gautų pareiški
mų patikrinimu telefonu. Pa
gal naują potvarkį gimines ga
lės kviesti keli Kanadoje gy
venantys asmenys, turintys gi
minystės ryšius su kviečiamuo
ju. Jie bendrai galės garantuo
ti paramą ir globą, kai iškvies
tasis atvyks Kanadon. Paleng
vintas taisykles giminėms atsi
kviesti paruošė Kanados parla
mente sudarytas visų partijų 
komitetas.

Spaudoje kritiškai buvo su
tiktas Kanados paštininkų uni
jos vadovo J. C. Parroto visų 
unijų vardu padarytas praneši
mas, kad valdinė Kanados paš
to bendrovė vėl ruošiasi pa
branginti savo paslaugas. J. 
C. Parrotas sakosi negalėjęs 
gauti pilno paslaugų pabran
ginimo duomenų, išskyrus pir
mos klasės vietinius laiškus. 
Esą jiems reikės 36 centų paš
to ženklo. Liberalų valdymo 
metais pašto ženklai vietiniams 
laiškams buvo pabranginti nuo

(Nukelta į 8 psl.)

Pirmasis ir antrasis kapas Šv. Jono lietuvių kapinėse, įsteigtose Toronte-Mississaugoje 1960 metais. Dabar jose 
ilsisi per 1676 lietuvių iš įvairių vietovių jaukioje aplinkoje Nuotr. St. Dabkaus

Praeitis turi mus mokyti suartėjimo
Pokalbis su profesoriumi Petru Losovskiu apie lietuvių-lenkų santykius praeityje ir dabartyje

“TŽ” jau buvo rašyta apie Varšu
voje gyvenantį istorikų prof. Pet
rų Losovskį, rašantį Rytų Europos, 
ypač Lietuvos-Lenkijos klausi
mais. Pastaruoju metu jis išleis- 
dino knygų lenkų kalba “Šiapus ir 
anapus Nemuno”, kurioje gvildena 
lietuvių ir lenkų santykius. Čia 
spausdinamas pokalbis, kurį atli
ko Marek Baranski, buvo išspaus
dintas laikraštyje “Warmia i. Ma- 
zury” 1986 m. 1 nr. Lietuvių kal- 
bon išvertė jį Danutė Komiciūtė, 
o išspausdino Lenkijos lietuvių 
“Aušra” 1986 m. 3 nr. Čia teikiame 
beveik ištisa tekstų, praleisdami 
tiktai porų mažiau reikšmingų 
pastraipų apie Basanavičiaus “Auš
rų”. RED.

Daugelis lenkų, perskaitę 
Jūsų knygą tikriausiai nuste
bo sužinoję, kad prieš karą 
nepriklausomoje Lietuvoje 
įvyko simbolinis teismas Jo
gailai. Tame teisme juk Jogai
lai buvo pareikalauta net mir
ties bausmės. . .

— Žinoma, tokie įvykiai visa
da pykino lenkus. Jie ideali
zavo lenkų-lietuvių praeitį. 
1910 m. buvo iškilmingai pažy
mėtos 500-osios mūšio prie Žal
girio metinės. Šio minėjimo iš
vakarėse įvyko didžiuliai gin
čai. Buvo reikalaujama, kad 
Žalgirio paminklas būtų pa
statytas ir Krokuvoje. Be to, 
buvo tada parašyta daug moks
linių darbų, kuriuose buvo 
dievinama Liublino unija dėl 
to, kad suvienijo dvi tautas. 
Tačiau lietuviai į šį įvykį žiū
rėjo atšiauriai. Jie manė, kad 
unija atnešė jiems nelaimę — 
sulenkino bajoriją, kenkė vi
sai lietuvių tautai. Šiandien 
patys lietuviai aiškiai rašo, 
kad dviejų valstybių sudaryta 
sąjunga neleido išnykti Lietu
vai. Jai tais laikais grėsė pa
vojus iš vakarų pusės, kur bu
vo įsitvirtinę kryžiuočiai. Po 
Liublino unijos Lietuvoje susi
darė palankios sąlygos sausio 
sukilimui. Iš pradžių 1863 me
tų sukilimą lietuviai kritika
vo. Vadino jį “lenkiškuoju lai
ku” ir sakė, kad jis svetimas 
Lietuvos valstiečiams. Šian
dien, galbūt, per toli minti
mis nužengę į priekį, lietuviai 
rašo, kad tai buvo tik jų vals
tiečių sukilimas. Tačiau, ne
paisant to, teigiama yra tai, 
kad tame sukilime įžvelgiama 
pačių lietuvių nacionalinės iš
sivaduojamosios kovos pradžia.

Cituodami Vielhorskj, rašo
te, kad tik gerai suprantantys 
padėtį šalyje lenkai teigiamai 
vertino lietuvių nacionalinius 
troškimus. Tačiau jų nuomonė 
ir pažiūros nepaplito po visą 

šalį ir netapo visų lenkų nuo
mone.

— Svarbiausia tai, kad lietu
viai buvo laiiSmi lenkų tautos 
politine dalimi. Buvo manoma, 
kad jų politika per toli yra nu
žengusi į priekį ir nepalanki 
lenkams. Tokia nuomonė buvo 
susidariusi pačioje Lietuvoje 
ir ji nesurado stipraus atgar
sio centrinėje Lenkijoje. Len
kai į šią problemą žiūrėjo la
bai objektyviai.

Manau, kad tai buvo per toli 
nužengta. Tačiau, skaitydamas 
Jūsų knygą, turėjau galvoje lie
tuvių ir mozūrų tautų likimų pa
lyginimą. Na, pavyzdžiui, kal
bos problema - mozūrų liaudis 
vis dėlto išsa ugojo lenkų kalbą, 
nors ten ir vyko kelis amžius 
germanizacija.

— Galima pasakyti, kad Lietu
voje lenkų kultūra buvo per
teikiama gana laisvanoriškai, 
nebuvo ten ryškių lenkinimo 
kampanijų. Taip aiškina len
kai. Lietuvos bajorai patys gai
vališkai prisisavindavo įdomes
nius, labiau patrauklius lenkų 
papročius. Tarybiniai istorikai 
tuo abejoja. Jie teigia, kad jei
gu Lietuvoje nebuvo prievartos, 
tai lenkai vis tiek turėjo turė
ti kažkokią įtaką (sakykim, vei
kė morališkai), nes tas luomas, 
kuris buvo priėmęs lenkų kul
tūrą, buvo paaukštintas visuo
menėje. Mes teigiame, kad len
kinimo procesas vyko Lenkijos- 
Lietuvos padalijimo metu. Tada 
patys lenkai buvo persekioja
mi ir kaip jie galėjo spausti 
lietuvius. Nelabai įtikėtina. O 
tai, kad lenkų kultūrą be di
desnių konfliktų priėmė lietu
viai, tai čia yra susiję su jos 
specifika.

Nuostabu, kad tarpukario 
laikotarpiu tiek Lenkija, tiek 
Lietuva užsienio politikoje tai
kė taisyklę “viskas arba nieko”.

— Kai dėl lietuvių, tai iš tik
rųjų taip buvo. Jie reikalavo, 
kad lenkai grąžintų jiems Vil
nių., Na ir, žinoma, nepradėjo 
derybų su Lenkija tol, kol nebu
vo atiduotas Vilnius. Tai buvo 
griežta politika. Lenkijoje la
bai trumpai panašios politikos 
laikėsi ministras Bekas. Jis 
buvo pasiryžęs nusileisti tik 
tada, kai lietuviai sutiks už
megzti diplomatinius ryšius. 
Tačiau tai nebuvo visų Lenki
jos politikų nuomonė. Premje
ras Marianas Koscialkovskis, 
kitaip nei Bekas, manė, kad 
reikia palaipsniui siekti de
rybų su Lietuva. Sudaryti ge
rus santykius su šiaurės rytų 

kaimynu 1920 m. troško užsie
nio reikalų ministerial Kos
tas Skirmantas ir Aleksandras 
Skšynskis. 1933—1939 m. san
tykiai tarp lehkų ir lietuvių 
pagerėjo.

Žinau, kad istorikai nemėgs
ta žodžio “jeigu", bet vis dėlto 
norėčiau Jūsų paklausti, ar iš 
tikrųjų galėjo įvykti 1938 m. ko
vo mėnesį ginkluotasis susirė
mimas tarp Lietuvos ir Lenki
jos? Sakykime, kad svarbiau
sias Lietuvos karo pajėgų va
das generolas Raštikis būtų pa
sisakęs už ginkluotąjį variantą?

— Jeigu lietuviai būtų reiš
kę pasipriešinimą, tai, tikriau
siai, juos būtų ištikęs tragiškas 
likimas. Lenkija tais laikais 
turėjo didesnį karinį potencia
lą. Antra vertus, šiandien žino
me, kad Vokietija ruošėsi pa
grobti ne tik Klaipėdą, be ir 
žymiai didesnę Lietuvos dalį 
(iki Dubysos upės). Na, aišku, 
tik tada, jeigu Lenkijos kariuo
menė būtų įžengusi į Lietuvos 
teritoriją. Tokiu atveju Lietu
vą būtų pasidalinę dvi valsty
bės. O tai būtų nenaudinga ir 
Lenkijai, nes dar labiau būtų 
sukomplikavę jos padėtį. Tada 
Lenkiją net iki Latvijos sienos 
lanku būtų supę vokiečiai.

Ką jūs manote apie tai, jeigu 
mes būtume padėję 1939 m. va
sarą Lietuvai išlaikyti Klaipė
dos kraštą. Tada tikriausiai 
rugsėjo mėnesį karas būtų vy
kęs šiek tiek kitaip arba būtų 
nusitęsęs?

— Tai tik prielaida. Lietuva 
iš tikrųjų norėjo užmegzti su 
mumis ryšius. Tai nebūtų su
mažėjusi karo grėsmė. Mano 
nuomone, visiškai kitokia bū
tų buvusi padėtis, jeigu Len
kija anksčiau būtų užmezgusi 
ryšius su Čekoslovakija, jeigu 
abi šios šalys būtų sujungu
sios karinį potencialą dar prieš 
1938 m. Tada būtų galima kal
bėti apie kitokį karo jėgų iš
dėstymą vidurinėje Europoje.

Pirmose pasirodžiusiose kny
gos “Šiapus ir anapus Nemuno” 
recenzijose autoriai pabrėžia, 
kad sunku nuo jos atsitraukti, 
kad įdomus kiekvienas jos la
pelis. Įdomu, ar gavote kokių 
laiškų iš Lietuvos?

— Apie paskutinę mano pa
rašytą knygą visi atsiliepimai 
yra teigiami. Tačiau anksčiau 
mano parašyto darbo (“Lietu
vos ir Lenkijos santykiai 1939- 
1940 m.”) adresu pasirodė ne
mažai poleminių straipsnių.

(Nukelta į 9-tą psl.) 

tams. Prez. R. Reagano vyriau
sybė tada reagavo 55 sovietų 
diplomatų ištrėmimu. Iš Sovie
tų Sąjungos vėl buvo ištremti 
penki amerikiečiai diplomatai 
ir atšaukta 260 sovietų tarnau
tojų, dirbusių JAV ambasado
je Maskvoje ir konsulate Le
ningrade. Vašingtonas atsily
gino dešimties sovietams ver
tėjais dirbusių amerikiečių 
atšaukimu. Lig šiol Amerika 
savo ambasadai ir konsulatui 
samdydavo pagalbinį sovietų 
personalą, o Sovietų Sąjunga 
tarnautojus atsiveždavo iš 
Maskvos. Jų eilėse dažnai bū
davo užmaskuojami civilinės 
ir karinės žvalgybos atstovai. 
Vašingtonas dabar turės pasi
rūpinti savais darbininkais 
Maskvos ambasadoje ir Lenin
grado konsulate. Už kiekvieną 
pagalbiniam darbui Maskvon 
įsileistą amerikietį reikės at
silyginti sovieto įsileidimu 
Vašingtonan. Kerštavimas dip
lomatų trėmimais, atrodo, pa
siekė liepto galą. Laimėtojais 
daug kas laiko JAV, nes iš jų 
ambasados ir konsulato buvo 
atšaukti sovietų tarnautojai, 
ten nusiųsti špionažo tikslu.

Netikėta įtampa
Londone 45 metų kalėjimo 

susilaukė arabas N. Hindawis 
iš Jordanijos, š. m. balandžio 
17 d. bandęs susprogdinti Iz
raelio “EI Al” bendrovės lėktu
vą su 375 keleiviais. Bombą, 
turėjusią sprogti virš Austri
jos, jis buvo įdėjęs į savo nėš
čios merginos A. M. Murphy la
gaminą. Bombą surado lagami
nus tikrinęs Londono Heath
row orauosčio tarnautojas. 
Teisme paaiškėjo, kad su ki
tais keleiviais buvo numatyta 
paaukoti ir nieko apie bombą 
nežinojusią airę A. M. Murphy, 
Izraelin skridusią ištekėti už 
N. Hindawio. Jis turėjo Siri
jos pasą kita pavarde, pažymė
jimą Britanijos vizai gauti, 
teigiantį, kad kelionė vykdo
ma Sirijos vyriausybės reika
lais. Kai buvo surasta nespro
gusi bomba, N. Hindawis Lon
done susitiko su Sirijos amba
sadoriumi L. A. Haydaru, nak
vojo pas Sirijos piliečius. Teis
me buvo padaryta išvada, kad 
N. Hindawio nesėkmingą ban
dymą susprogdinti keleivinį Iz
raelio “EI Al” lėktuvą organi
zavo ir rėmė Sirijos vyriausy
bės sluoksniai. Britanijos vy
riausybė nedelsdama paskel
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Istorikas Jakštas apie istoriko Čepėno veikalą

bė diplomatinių ryšių nutrau
kimą. Panašiai pasielgė ir Siri
ja, pagreitindama Britanijos 
ambasados uždarymą Damas
ke. Savo ambasadorius pasi
tarimams iš Damasko atšaukė 
JAV ir Kanada. Sirija jau se
niai buvo įtariama parama te
roristams.

Aštri pastaba
Beveik jokio dėmesio spau

doje nesusilaukė V. Vokietijos 
kanclerio H. Kohlio viešnagė 
JA Valstybėse. Triukšmas ki
lo, kai jis grįžo Bonon, dėl 
pasikalbėjimo, paskelbto ame
rikiečių “Newsweek” žurnale, 
kuriame M. Gorbačiovas lygi
namas su J. Goebbelsu: “Jis 
yra modernus komunizmo va
das, suprantantis viešuosius 
reikalus. Goebbelsas, atsa
kingas už daugelį nusikalti
mų Hitlerio laikais, taipgi bu
vo tų reikalų specialistas ...” 
Pareiškimu jau susidomėjo So
vietų Sąjungos ambasada Bo
noje, opozicinės partijos V. 
Vokietijoje. Kanclerio H. Koh
lio atstovai kaltę suverčia ne
tiksliam pareiškimo vertimui. 
Esą H. Kohlis nekalbėjo apie 
abiejų vyrų nusikaltimus ir 
nebandė jų lyginti.

Sukilimo sukaktis
1956 m. spalio 23 d. stu

dentų demonstracija Budapeš
te prasidėjo vengrų tautos su
kilimas, kurį užgniaužė N. 
Chruščiovo atsiųsti sovietų 
tankai. Pešt Loerinco kapi
nėse yra keturi pavardžių ne
turintys kapai, kuriuose palai
doti sukilimo vadai. Viename 
yra kompartijos vado Imrio Na- 
gio palaikai. Jis, patenkinda
mas vengrų tautos reikalavi
mą, pasisakė už Vengrijos pa
sitraukimą iš Maskvos kontro
lėje esančios Varšuvos sąjun
gos ir buvo sušaudytas 1958 m. 
Tie keturi kapai sukilimo tris
dešimtmečio proga buvo pa
puošti gėlėmis. Milicininkas 
tikrino kapus norinčių aplan
kyti asmenų dokumentus, užsi- 
rašinėjo jų pavardes. Sovietų 
Sąjunga, užgniaužusi sukili
mą, kompartijos vadu paskyrė 
ir dabar valdantį J. Kadarą, 
atnešusį daugiau laisvės. Kas
met apie 500.000 vengrų lei
džiama apsilankyti Vienoje. 
Jie beveik visi grįžta, nes ži
no, kad užsienin galės išva
žiuoti bet kada.



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 1986. X. 28 — Nr. 44 (1915)

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
/ THE LIG H T S OF HOMELAND

2185 Stavebank Road, Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada 
Telefonas (416) 275-4672 USPS 740-550
Leidėjas: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai” 
Redaguoja: kun. dr. Pr. Gaida ir Vyt. Kastytis. Metinė prenumerata — 

$20, pusmetinė — $11, rėmėjo — $25 (Amerikoj - JAV doleriais).
Pavieniai numeriai - 50 et.

Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $20.00 per year, $11.00 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509. 
U.S.A. Second class postage paid at Lewiston, N.Y. U.S. Post master 
send address changes to P.O. Box 255 Lewiston, N.Y. 14092. Printed in Canada 
weekly except 4th week in December and 1st and 2nd week of August

Ką davė Lietuvai krikščionybė?
Ištraukos iš Lietuvos respublikos prezidento Antano Smetonos 
kalbos, pasakytos 1938 m. gegužės 29 d. per krikščionybės Lietuvoje 
550 metų sukakties iškilmingąjį posėdį V. D. karo muziejuje Kaune

Siaubo ir nevilties dienos
Likimas lietuvių pabėgėlių, patekusių į Raudonąją armiją Vokietijoje

Lietuvos krikštas, mūsų šian
dien iškilmingai minimas, yra 
vienas didžiųjų mūsų senovės 
įvykių. Jis daugiausia lėmė 
lietuvių buitį. Tačiau to krikš
to reikšmę Bažnyčia ir Valsty
bė vertina katra savaip. Vienai 
rūpi juk pirmiausia tikrasis ti
kėjimas, jo mokslo platinimas, 
žmonių dorinimas, sielų gany
mas ir jų paruošimas amžina
jam gyvenimui, antrai — Tau
tos gerovė šioje žemėje . . . 
Jogaila, didysis Lietuvos kuni
gaikštis, tampa lenkų kara
lium ta sąlyga, kad pats apsi
krikštys ir atves krikštan savo 
valdomą šalį ir ją sutelks su 
Lenkija. Ir jam, vadinas, kaip 
ir Mindaugui, karūna ne dykai 
atseina. Kainą, už kurią ji pirk
ta, istorikas betgi turėtų pa
teisinti, žinodamas, kaip ir kas 
anuo metu buvo. . . .

Dabar galima paklausti, ko 
gero davė krikštas Lietuvai?

Atsiminkime, kad ji buvo 
tarp dviejų kultūrų: rytų — Bi
zantijos ir vakarų — Romos. 
Prisijungdama gudų žemes, ji 
vis daugiau ir daugiau darėsi 
veikiama rytų bažnyčios . . . 
Gediminaičiai, o jų pavyzdžiu 
ir bajorai didžiūnai, veda gu
dės ir leidžia būti stačiatikiais 
savo vaikams. Kaip stiprios 
būta gudų įtakos, rodo ir tai, 
kad jų kalba virto Lietuvos 
valstybine kalba. Jąja rašomi 
Lietuvos Statutai, ji vartoja
ma valdžios įsakymams ir ki
tiems jos reikalams. Ji toje 
aukštumoje išlieka ligi 18 amž. 
Gal būt ne veltui tvirtina kai 
kurie rusai istorikai, kad jei 
ne Romos krikštas, tai lietu
viai būtų galutinai surusėję ir 
Rusija, jų valdoma, būtų vadi
nusis Lietuva. Lietuviai, norė
dami išlaikyti savo valdžią 
guduose, derinosi juk į juos 
ir patys virto stačiatikiais. 
Ir nors rytų bažnyčia leido vi
sas pamaldas gimtąja kalba, 
lietuviai tačiau nepasinaudo
jo tuo įpročiu.
Bet krikštas griežtai pasuko 
Lietuvą į vakarų kultūrą ir jai 
davė pastovią linkmę.

Kadangi tuomet tebebuvo vi
duramžis, nors ir vėlyvas, tai 
Romos Bažnyčia turėjo tikin
tiesiems ne vien dvasinės, bet 
ir pasaulinės valdžios. Dėl to 
su katalikų tikėjimu iš vakarų 
ėjo mokslas, menas ir techni
ka. Lanksti Romos civilizacija 
buvo visu kuo pranašesnė už 
sustingusią Bizantijos civili
zaciją. Tai gerai numanė ir ge
rieji Lietuvos kunigaikščiai, 

Prel. F. PRONSKUS iš Bridgeport, CT, kalbasi su CHARLES SCHWARTZ 
— medalių bendrovės vedėju apie Lietuvos krikščionybės sukakties me
dalį, kuris jau pagamintas ir platinamas Šiaurės Amerikoje

ypatingai Vytautas Didysis. 
Jam įsigalėjus Gedimino soste, 
sparčiau plito ir katalikų ti
kyba lietuvių tarpe, o su jąja 
ir lotynų kalba, kaip visuotinio 
civilizuoto pasaulio, šviesuo
menės bendravimo jungė. Ji 
imta vartoti ir valstybės raš
tuose greta gudų kalbos, ji sėk
mingai su šiąja rungęs. Loty
nų kalba, visur pirmaudama, 
ne tik artino kraštus, bet ir 
juos saugojo nuo nutautimo. 
Lietuviams ji buvo pravarti 
prieš gudų, lenkų ir vokiečių 
kalbos įsigalėjimą . . . Mūsų 
bajorai per tą laiką spėjo tiek 
pasiduoti lenkų įtakai, kad jų 
tautinės sąmonės nebeatgaivi- 
no nei vyskupo Giedraičio nei 
kanauninko Daukšos patriotiš
ki žygiai.

Lietuvos krikštu pasinau
dojo daugiau Lenkijos, nekaip 
Lietuvos politika. Bet ar gali
me už tai kaltinti lenkus? Ro
dos, tektų versti kaltė patiems 
lietuviams, kad buvo apsilei
dę ir nesirūpino savo ateitim 
ir tos ateities neįžiūrėjo .. . 
Krikštas daugiausia lėmė lie
tuvių buitį. Tai tiesa. Katali
kybė Lietuvoje pergyveno re
formacijos metą, o Rusijos 
valdžioje mums esant sėkmin
gai atsispyrė rusinimo politi
kai, ir tuo savo atsparumu iš
saugojo lietuvių tautą svei
ką. . .

Bažnyčia, nebetekusi pasau
linės valdžios, vis dėlto pali
ko didis veiksnys tautos gyve
nime. Ji drauge su valstybe da
lyvauja tautos auklėjime, taigi 
tebelemia ir dabar jos buitį ir 
ateitį. Iš tokio abiejų veiksnių 
santykio eina didis uždavinys 
derinti Bažnyčios darbą su Vals
tybės darbu, laikyti reikiamą 
jų pusiausvyrą kiekviename 
tautos žygyje, žinoti ribą, kas 
yra Bažnyčios ir kas Valstybės. 
Armonija, santarvė, o ne prie
šingumai turi vadovauti saky
tam uždaviniui. Amžinasis gy
venimas ir žemė sub specie 
aeternitatis ir sub specie tem- 
poris — abu mastu skirtingu, 
bet ne prieštaringu. Tikėkime 
šią iškilmingą valandą, kad 
taip gali būti ir kad taip bus. 
Tatai nuo mūsų priklauso. Iš 
tautos į amžinąjį gyvenimą, o 
tauta žemėje. Mylime savo že
mę ir, ją saugodami bei ginda
mi, nepamirštame krikščioni
jos idealų, iš protėvių pavel
dėtų, gyvenime auklėjamų.

(“Draugija” 1938 m. liepos 
20 d. nr. 13-14).

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Patarimas pranykti iš lagerio
Kasdien vis dažniau užei

davo į lagerį rusų kareiviai, 
kurie gan žmogiškai elgėsi ir 
leisdavosi į kalbas, nes buvo 
mūsų tarpe rusiškai kalban
čių. Kareiviai vis primindavo, 
kad dabar jau galime pradėti 
kelionę atgal į Lietuvą. O mes 
dar vis delsėm, laukdami lyg 
kokio stebuklo, gal kaip nors 
dar galėsim pasilikti čia, kad 
tik nereikėtų grįžti į sovietų 
okupuotą Lietuvą.

Gal savaitę ar ilgiau tokioje 
nežinioje pagyvenus, vieną 
dieną į mūsų baraką užėjo du 
rusų kareiviai, tvarkingomis 
ir gan švariomis uniformomis 
apsirengę. Turbūt iš specia
laus dalinio, nes šautuvų su 
savim neturėjo. Kadangi buvo 
pietų metas, tai moterys pa
kvietė ir juos prie stalo. At
siradusi ant stalo vyno bonka 
atmosferą pokalbiui padarė vi
sai atvirą, nes išgėrę pasida
rė kalbesni ir pradėjo klausti:

— Kodėl sėdite šiame lage
ryje, ko laukiate?

— Neturime arklių ar kitų 
priemonių važiuoti, — atsa
kome.

— Vis tiek turite važiuoti 
į namus, čia pasilikti yra ne
saugu, — pakartojo abu.

— Yra sargybinis pastaty
tas prie vartų, tad galvojame, 
kad esam apsaugoti. . .

— Vis tiek lageryje pasilikti 
nesaugu ir juo greičiau iš čia 
išvyksite, juo bus visiems ge
riau, ilgai delsti negerai, — 
dar priminė antrą kartą.

Kodėl pasilikti čia nesaugu, 
nepasakė, o nerimą sukėlė. 
Pradėjome tartis ką daryt. Iš 
mūsų grupelės geriausiai su
tarėme visais reikalais Felik
sas, Jonas ir aš. Ryžomės jieš- 
koti vežimo ir arklio.

Sekančią dieną radome pa
liktą didelį vežimą, sugavom 
laukuose arklį, kurio savinin
kų nebuvo. Susikrovėm į veži
mą daiktus ir pasakėm, kad va
žiuojam į Lietuvą.

Pavažiavę plentu apie 30 km 
Butow miešto link, radom ma- < 
žą keliuką ir išsukom. Sura
dome nedidelį prastai atro
dantį ūkelį: mažas apšepęs na
melis, nedidelis tvartukas, 
daržinėlėje arkliukui pašaro. 
Sodybėlė labai apleista, nė 
vieno gyventojo aplinkui. Nu
tarėm ten pasilikti.

Čia susitvarkėm ir niekieno 
netrukdomi pradėjom visai ne
blogai jaustis. Tikėjomės, kad 
galėsime ilgesnį laiką čia ne
pastebėti gyventi, nes vietelė 
nuošali, jokiu turtu nevilio- 
janti. Apie važiavimą paverg
tos Lietuvos link visai nebe- 
galvojom. Lauksime, gal koks 
pragiedrulis švystels.

Apsirikome, skaudžiai ap
sirikome. Vos porą savaičių 
pabuvus šioje vietovėje, vieną 
pavakarį, mums visiems esant 
viduje, įsibrovė du ginkluoti 
NKVD kareiviai, reikalavo do
kumentų. Padavėm lietuviškus 
pasus, kuriuos pavartę negrą
žino atgal. Sako, aha, lietuviai, 
tai turėsite dabar pagelbėti 
vokiečius nugalėti. Liepė pasi
imti kuprines ar krepšius su 
skutimosi įrankiais, rūkalais, 
maistu. Kyla moterų ir vaikų 
verksmas, bet į tai jie neatsi
žvelgia. Sako, vėliau moteri
mis ir vaikais bus pasirūpinta, 
bus parvežti į Lietuvą. Pasku
bomis ir vis raginami susime- 
tam reikmenis į kuprines ir, 
palydimi savųjų verksmo, 
esame išvaromi ginkluotų ka
reivių. Tai buvo 1944 m. balan
džio 3 d.

Pirmoji naktis nelaisvėje
Kol mus atvarė į susirinki

mo punktą, atėjo vakaras. Prie 
vieno namuko atidarę duris 
stumtelėjo vidun. Įeiname į 
tamsų kambarį, pilną tabako 
dūmų. Tik vėliau, pro susto
jusių vyrų tarpą, pamatėme 
ant stalo spinksinčią mažą žva
kutę. Kambarys mažas, pasie
niais padarytos dvi eilės na- ' 
rų. Tai tik vardas narų, nes 
tai keletas išimtų durų. Ant 
narų užlipus atrodo, kad tuo
jau krisi ant apačioje gulin
čio, nes jie siūbuoja ir juda. 
Tačiau vis tiek jie kantriai 
išlaiko per naktį susispaudu
sių prie viens kito vyrų naštą.

Vos mums įėjus, visų akys 
susminga į mus: kas mes iš 
kur? Ar seniai pagauti? Suži
noję, kad lietuviai, nebesido
mi. Nurodo kur numesti kupri
nes ir kur dar neužimti narai.

Numetę naštas, tyliai apsižval- 
gome.

Pro dūmų uždangą vos įma- 
tai sustojusius ir sėdinčius 
vyrus. Jų čia prikimšta daug 
ir kaskart dar vis nauji atva
romi į vidų. NKVD mašina stro
piai dirba, vykdydama įsaky
mus. Nauji būriai įvaromų vy
rų pro duris liudija jų darbo 
sėkmingumą. Kambarys kas
kart pilnėja, nebėra vietos nė 
apsisukti. Dauguma jų jauni 
vyrai, bet yra ir vyresnio am
žiaus. Susidariusios grupelės 
tarp savęs tyliai šnekučiuoja, 
o dalis nuleidę galvas dūmoja. 
Dažnai pasigirsta rusiški 
keiksmai ir ginčai. Tai dau
giausia tikri burliokų tipai, 
kuriems nėra ko gailėti, o juo 
labiau sielvartauti. Iš jų bur
nų nesustojamai krinta keiks
mai nacių adresu.

Pasigirsta piktų žodžių ir 
lietuvių adresu, bet mums įky
riai tylint, nutyla. Tai apdris
kę, klumpėti tipai, dar nespė
ję iš vokiečių prisiplėšti. Na, 
bet jie turbūt ir žinojo, kad 
nereiks naujų švarių drabužių 
nešioti, kurie greit bus pakeis
ti sena ir purvina uniforma.

Ant plikų lentų pamatome 
beveik kita tiek gulinčių ir 
miegančių vyrų. Iš jų krūtinių 
eina švilpią ir kriokią garsai. 
Tai nejautrūs gyvenimo smū
giams žmonės. Nors nuo šios 
dienos čia jau nebe žmonės, 
bet enkavedistų replių su
spausti ir pirmyn varomi auto
matai, kurie sustos tik tada, 
kai kūnuose išseks paskutiniai 
jėgų likučiai ir jei frontas 
nepareikalaus jų kraujo aukos.

Sunkios mintys degina širdį
— nebėra jokios prošvaistės. 
Vakaruose dabar švenčiamos 
Velykos, o mes su nelaisvės 
pančiais uždaryti nežinomam 
rytojui. Tyliai lipam ant na
rų ir taisomės pirmam nelais
vės miegui. Ką atneš rytdiena? 
Ką ji duos? Nei žodžiu neišsi- 
duodam viens kitam prislėgtos 
nuotaikos.

Narų lentos kietos be jokių 
šiaudų, tačiau to nejaučiame, 
nes laukia dar, kietesnė prie
vartinė raudor&rmiečio dalia. 
Ant plikų lentų miegas neima. 
O čia dar nuo tabako ir mie
gančių vyrų ,kyla toks nežmo
niškas tvaikas, kad turiu sku
biai rangytis nuo narų ir bėgti 
laukan . . . Grįžus vėl ta pati 
bėda. Nors langelis būtų atida
rytas. Kaskart oras darosi tvan
kesnis. Rusams tas tvaikas ma
tyti yra įprastas, ir jie kuo 
ramiausiai knarkia. Feliksas 
su Jonu irgi nemiega, bet nė 
vienas nepratariame nė žodžio
— taip viskas netikėtai ir stai
giai įvyko. Ir taip tyliai besi- 
vartydami sulaukiam rytmečio.

Kratos ir vagystės
Dar neprašvitus išgirstam 

neįprastą komandą “podjom”. 
Vakarų Europos laiku keliami 
4 v.r. Subruzda, sujuda iš visų 
kampų apžėlę apdriskę vyrai 
ir neria į kiemą. Čia semiasi 
iš telkšančių ant kiemo balų 
vandens, geria po gurkšnį ir 
purkščia ant rankų. Taip pa
skubomis apsiprausę rikiuo
jami po keturis, suskaičiuo
jami ir nuvaromi į toliau sto
vinčias virtuves. Iš visų aplink 
išsimėčiusių namukų žygiuoja 
kolonos vyrų gauti pusryčių.

Mes gauname tik kruopų 
sriubos, duonos neduoda, nes 
dar esame neprirašyti prie 
kuopų. Tačiau dėl to mažai 
rūpesčio, nes dabar dar ne 
galvoje valgis. Susitinkam dau
giau lietuvių, vis tokio pat 
skaudaus likimo paliestų, bru
taliai sugaudytų pakelėse. 
Nuotaika visų bloga. Vienin
telis klausimas — kas bus 
toliau? Pasakoja, kad būsime 
apmokomi mažiausiai mėnesį 
ir po to siunčiami į frontą. 
Dauguma tuo netiki ir mano, 
kad greit bus išvaryti į ugnį.

Šiek tiek užvalgę skubiai 
grįžtame į nakvynės vietą, nes 
kažkaip juntame, kad gali mū
sų kuprines iškraustyti. Felik
sas tuo netiki ir sako to kariuo
menėje niekas nedarys. Jis 
dabar mūsų autoritetas, nes 
yra buvęs Lietuvos kariuome
nės puskarininkiu. Įėję į vidų 
randam kaip tik Felikso kupri
nę beverčiantį jauną vyruką, 
kuris prisistatė esąs seržan
tas ir darąs kratą. Mes žinom 
kuo tos kratos baigiasi, nes 
jau vakar atėmė pinigus ir rū
kalus. Šiandien vėl tas pats. 
Dabar viską išverčia, sujaukia 
ir geresniuosius daiktus pasi
lieka sau. Iš manęs paėmė ta
bako pakelį, skustuvą ir kor

tas. Feliksas su Jonu po kra
tos rado tik po vieną dėžutę ci
garų, o turėjo po 4. Paėmė da
lį ir maisto.

Pasiūlymas bėgti
Taip po “kratos” aplengvin- 

tus išveda į toliau stovinčią 
kuopą, kurioje jau pasiliekam 
ilgesniam laikui. Čia atėjus 
tuojau išveda į laukus apmoky
mui. Praeiname pro būrelius 
vyrų, kurie semiasi karinių 
gudrybių iš rusiškų politru- 
kų. Mus vis veda tolyn, kol ga
lop pakrūmėje randam tos kuo
pos penktą būrį. Šiame būryje 
teks praeiti visą apmokymą, 
kol pakliūsime į veikiančią 
diviziją.

Leitenantas — būrio vadas 
kažką aiškina apie automatinį 
šautuvą, bet sustojusių vyrų 
dėmesys nuolat krypsta į nau
jai atvykstančius. Ir dabar mus 
apspinta keletas lietuvių su 
kuriais greit pasikeičiam ži
niomis. Dauguma apie Butowo 
sugaudyti. Kiti nuo Dancigo 
atvaryti, o dalis jau net per 
koridorių buvo baigę važiuoti, 
bet buvo sugriebti, atskirti 
nuo šeimų ir atvaryti atgal iki 
Butowo.

Netrukus mus surikiuoja ir 
nuvaro į paežerėje stovinčius 
mažus vasarnamius. Čia pa
skirsto mažom grupelėm po ke
lis vyrus ir aiškina apie šau
tuvo dalis. Valandos labai pa
mažu slenka, rusų kalbos dau
guma nesuprantame, nes mū
sų grupėje yra keletas lietu
vių, latvių, estų ir moldavų. 
Visi to pat likimo — prievarta 
sugaudyti.

Pertraukos metu prie manęs 
prieina senyvas lietuvis iš 
pažiūros labai nerviškai at
rodąs — visą laiką rankas trin
damas ir skubiais žingsniais, 
pečius traukydamas vaikščio
ja. Prisistato esąs atsargos 
karininkas ir kalbina mane 
drauge su juo bėgti. Man pa
kišta mintis iš karto patiko, 
bet staiga šmėkštelėjo įtari
mas: o gal provokatorius, ar 
koks šnipas? Išsigandau vien 
tos minties. Pasidariau santū
rus kalboje ir atsikertu, kad 
nėra prasmės bėgti, nes svetb 
mam krašte nebus kur slapsty
tis. Na, jis sako, aš vistiek vie
nas bėgsiu, tik tu tylėk (vėliau 
pabėgęs į anglų pusę sužino
jau, kad tai tikrai buvo atsar
gos kapitonas, laimingai už 
mane anksčiau pabėgęs).

Po pusvalandžio nuvarius 
mus į pirtį ir suskaičiavus, 
pasigedo dviejų. Tikrina, klau
sinėja kas per vieni, bet nieko 
aiškaus nesužino. Galų gale 
leitenantas nusikeikęs numojo 
ranka. Pasirodo, kad pabėgo 
mane kalbinęs ir dar kitą seny
vą lietuvį išsivedė. Pasilikau, 
bet pabėgimo minties buvau 
taip užhipnotizuotas, ir apie 
jį galvojau visą laiką.

Purvinos uniformos
Po pirties grįžtame pietų. 

Per pietus pasigirsta šnekos, 
kad jau rytoj žygiuosim į fron
tą. Užgula sunkios ir skaudžios 
mintys. Pavalgę gauname uni
formas. Tai tik vardas unifor
mų, nes tai seni, sunešioti ir 
purvini skarmalai, kuriais bai
su vilktis. Švarius savo drabu
žius nusivelkam, o apsirengia
me duotais skarmalais. Dabar 
sunku mus atpažinti, esam lyg 
kokie banditai iš miško gilu
mos. Plaukus jau pirtyje trum
pai nukirpo. Tad dabar juokia
mės viens kito nepažindami, 
bet lūpas kreipia skausmas ir 
širdis verda užsivilkus neken
čiamą raudonųjų uniformą. 
Lietuviai patylomis keikiasi ir 
apžiūrinėja tuos apgailėtinus 
skudurus. Aš apačioje pasilie
ku civilines kelnes ir vilnonį 
megztuką; jei bėgsiu, tai su sa
vais drabužiais.

Po to išdavė kiekvienam po 
kilogramą džiovintos juodos 
duonos, saują machorkos taba
ko ir kelis šaukštus cukraus. 
Tai sausas kelių dienų davi
nys. Pasidaro aišku, kad jau 
rytoj žygiuosim tolyn. Visi trys 
einam prašyti, kad leistų nuei
ti pas savo namiškius, kurie 
yra netoli. Pradžioje nieko aiš
kaus nepasakė. Po kiek laiko 
pasišaukia mus, duoda du ka- 
reivius-sargybinius palydėti. 
Nejausdami žemės po kojom, 
nuėjom paskutiniam atsisvei
kinimui.

Prabėgo trumpos skaudžios 
minutės . . . Sunkus atsisky
rimo jausmas liko sužeistoje 
širdyje visam laikui, kai šei
mų skaudaus verksmo palydi
mi išėjom į skaudžią kelionę.

(Bus daugiau)

AfA 
MARIJAI SAVOKAITIENEI 

mirus,
liūdinčioms dukroms - ROMAI ir RŪTAI su šeimo
mis reiškiame gilią užuojautą-

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

AfA 
JUOZUI BERSĖNUI

mirus, 
liūdinčius žmoną ELENĄ, dukras - ZITĄ, SIGITĄ
ir sūnų EUGENIJŲ nuoširdžiai užjaučiame - 

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

AfA 
ALFONSUI GUŽAUSKUI

mirus,
jo posūnius JONĄ ir PRANĄ RUŠĖNUS su šeimomis
bei visus gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame -

Jonas Zaleskis
J. S. Kublinskai

AfA 
PRANIUI ALŠĖNUI

mirus,

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo šeimai, 
giminėms ir kitiems artimiesiems-

Kanados lietuvių žurnalistų sąjunga

AfA 
POVILUI ŠTUOPIUI

užbaigus sunkią šios žemės kelionę,

jo žmoną ALBINĄ, sūnų ALGį su žmona SIGITA, 
ir kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 

užjaučiame ir kartu liūdime -

G. A. Senkai „ p. v. Gudaičiai
Z. K. Žebrauskai

PADĖKA

Mirus 1986 metais rugsėjo 14 dieną

AfA
MARIJAI SENKUVIENEI

nuoširdžiai dėkojame visiems ją lankiusiems ligoninėje pas
kutinėmis jos gyvenimo dienomis.

Dėkojame Anapilio kunigams suteikusiems Ligonės 
patepimą, kalbėjusiems maldas laidotuvių namuose, atlai
kiusiems gedulines pamaldas šventovėje ir palydėjusiems 
į kapines.

Nuoširdus ačiū muzikams už giesmes ir religinę muzi
ką šventovėje.

Ačiū katalikių moterų draugijos narėms už pagerbimą 
velionės šventovėje ir atsisveikinimo žodį kapinėse.

Esame labai dėkingi giminėms, draugams ir pažįsta
miems už gražias gėles, užprašytas šv. Mišias, pareikštas 
užuojautas ir velionės atminimui aukojusiems “Tėviškės 
žiburiams”.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams ir visiems tautiečiams, 
iš arti ir toli dalyvavusiems laidotuvėse, palydint velionę į 
amžino poilsio vietą.

Ačiū šeimininkėms už skaniai paruoštus pietus ir ve
lionės draugėms už pyragus.

Ypatingas ačiū giminėms, atvykusioms į laidotuves iš 
Čikagos.

Liūdintis sūnus Vytautas ir šeima
Timmins, Ontario

Canadian Srt fH rotoriais HtU
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H1G4
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 i 
Atstovas - St. Prakapas.

iel.233-4486
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Šiluva anuomet ir dabarŠILUVOS
BAZILI

Viršelis leidinio, kurj viena tautietė Toronte gavo iš okupuotos Lietuvos

Rašo musų kaliniai iš Sibiro
Iš kunigo Alfonso Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus laiškų, 

paskelbtų “LKB kronikos” 69 numeryje

“(.. .) Praeita savaitė buvo 
saulėta ir šilta, ir šiandien la
bai šilta ir gera. Dėkingas Die
vui už šias nuostabias dienas ir 
valandas. Pripratau džiaugtis 
ir mažu.

Dievo mintis kuria žmonijos 
istoriją, nors mes maži žmonės 
ir ne visada suprantame istori
jos prasmę ir savo pergyveni
mus. Bet jūs nesijaudinkite 
dėl manęs, nes aš pripratau 
stengtis viską pernešti krikš
čioniškai, kaip palaimintasis 
Jobas. (...).

Šiandien ypatinga diena Ši
luvoje, brangi tikinčiojo šir
džiai nuo 1612 m. Visi šian
dien vyksta į šią šventovę. 
Jau treti metai, kaip aš atskir
tas nuo šių šventų vietų. Šian
dien ir aš sudėsiu savo auką 
prie Šiluvos Dievo Motinos 
stovylos.

C . .) Gera de A. EGZIUPERI 
citata. Jis — prancūzų klasi
kas, verta jį skaityti. Aš džiau
giuosi, kad ši citata pasiekė 
jūsų širdis. Tikrai žmonės vi
są gyvenimą įieško ir negali 
rasti, dažnai patys kalti, skrai
do padebesiais ir nemato po 
nosim. Laikas žmonėms ir tau
toms grįžti prie Biblijos. 
(...) Išmokau džiaugtis ir 
mažu saulės spinduliu, gra
žiais saulėlydžiais, skurdžia 
gėlyte ar pageltusiu berželio 
lapu. (. . .) Dvasioje ramus, 

| tebūna šventa Jo valia. Norė
tųsi vieno, kad tie, kurie turi 

į galimybę dirbti, dirbtų iš visų 
jėgų, negailėdami nieko, net 
savęs paties, juk darbo daug.

Kun. A. Svarinskas,
1985 m. rugpjūtis-rugsėjis.

♦ * *
“Nelaisvėje norisi, kad lai

kas bėgtų kuo greičiau, tačiau 
aš dažnai mąstau apie tai, kad

Į privalau norėti ne greito ir tuš- 
■ čio laiko bėgimo, bet kad tas

laikas būtų naudingas ir man, 
ir tiems, kuriems paskyriau
savo gyvenimą. Todėl kiekvie
ną dieną aukoju Dievui ir savo 
nelaisvę, ir artimųjų ilgesį, 
ir nuovargį, ir fizinius nega
lavimus, kai jų pasitaiko, ir 
visa visa, ką galima paaukoti, 
kad Viešpats būtų daugiau my
limas, kad žmonės artėtų prie 
amžinosios Tiesos ir Gėrio. 
(...).

Šiandien pas mus nuostabiai 
gražus sekmadienis. Atrodo, 
kad pati gamta švenčia Kris
taus Karaliaus šventę. Gied
ras dangus. Jaunų berželių ša
kos storai apsnigtos, taip gra
žiai padabintos, kad nors sta
tyk ant altoriaus. Ir nė mažiau
sio vėjelio — tylu, ramu, didin
ga. Prie Eucharistinio Kara
liaus kojų sudėjau daug prašy
mų, o visų pirma — reikalus 
tų, su kuriais dalintasi dva
sios ir kūno penu.

Šių metų Kristaus Karaliaus 
šventė man priminė įvilktuvių 
dieną. Prieš 30 metų šioje 
šventėje mano kursui — 24 nau
jiems klierikučiams buvo 
įteiktas kunigiškas drabužis. 
Jis turėjo nuolatos priminti, 
kad atsisakyta viso to, ką pa
saulis laiko apglėbęs, kad to
limesnis gyvenimas besąlygiš
kai pašvęstas Kristaus ir ar
timo meilės tarnybai, kad nuo 
šiol didžiausiu rūpesčiu bus 

■L 

siekimas tikslo, kurį kun. J. 
BOSKO išreiškė šūkiu: “Duok 
man, Viešpatie, sielas, o ki
tą pasiimk!”

Įvilktuvių proga vyresniųjų 
kursų alumnai dovanojo pa
veikslėlius su gražiomis min
timis, o dvasios tėvas — vi
siems po didelę Kristaus Ka
raliaus reprodukciją: stovi 
Viešpats prieš Pilotą suriš
tomis rankomis su erškėčių 
vainiku ant galvos, o veide, 
atrodo, viso pasaulio kančia. 
Argi anuomet įvilktuvių 
džiaugsme galėjo kas nors 
giliai įsijausti, kad šitas Ka
ralius iš savo būsimų karinin
kų pareikalaus irgi nemažos 
aukos? Bet viskas ateina sa
vo laiku. Kaip labai esu dėkin
gas Dievui, kad prieš 30 metų 
šalia savęs turėjau puikius 
draugus — idealistus. Visi de
gėme mintimi: dabar lavintis, 
tobulėti, paskui dirbti iš pe
ties. Mano kursas šūkiu pasi
rinko Marijos PEČKAUSKAI- 
TĖS — Šatrijos Raganos žo
džius: “Kilti ir kelti”, o globė
ju — šv. Pranciškų Ksaverą. 
Kas tada galėjo pasakyti, kad 
šis globėjas ne vienam iš mū
sų pasiūlys dalintis savo idea
lais ir ne vieną iš kurso pa
kvies į misijas.

Šv. Kalėdose daug ką norė
čiau aplankyti. Viešpats ku
nigystės metais man davė tiek 
daug draugų, geradarių, pagal
bininkų, bendraminčių. Jiems 
visiems Kalėdų šventėje noriu 
paspausti ranką, pasveikinti, 
pasakyti “ačiū” už pavyzdžio 
šviesą, už visokeriopą pagal
bą, už supratimą ir atsiliepi
mą į skelbiamą žodį. Betlie
jaus Kūdikis telaimina, šim
teriopai teatlygina visiems 
ir teduoda gerus 1986-sius me
tus”.

Kun. S. Tamkevičius,
1985 m. lapkritis

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).

j “Dievas teikiu mums meilę, <
> kad mylėtume tą, kurį <
> Jis mums duoda ” <

< Gerry Lougheed g 
į Funeral Home s
J
n 252 Regent Street South
> Sudbury, Ontario P3C 4C8
P Telefonas: (705) 673-9595

O. JUODIŠIENĖ

Nenuženk nuo akmens o, Marija, 
Pušynėly žaliam Šiluvos,
Juk krauju ten ir ašarom lyja, 
Nepalik, nepalik Lietuvos!

Kai galvoji apie Lietuvą, 
daug prisiminimų užplūsta sie
lą, o tarp jų spindi ir Šiluva, 
apsupta pušynėliu ir smėlio!

Apie ją nebuvo parašyta 
daug knygų, niekas neskaičia
vo stebuklų, tad, anot kun. St. 
Ylos, “taip ir liko Šiluvos Ma
rijos garbinimo kultas mažai 
žinomas pasaulyje”.

Rugsėjo 8 prasidėdavo vie
nos savaitės Šiluvos atlaidai 
— M. Marijos gimimo šventė! 
Visi keliai prisipildydavo pės
čių ir važiuotų. Autobusai, 
dviračiai, o pagaliau ir trau
kiniai, apkaišyti klevų šako
mis, dundėdavo mūsų tėviškės 
laukais. Tai buvo paprasti pre
kiniai vagonai, pilni giesmi
ninkų! Tėvas kinkydavo ark
lius į didelį vežimą, ir visa 
šeimyna išvykdavom į Šilines.

Voratinkliais išpuoštuose 
laukuose raudonuodavo šer
mukšniai, o lieknos pušys mal
dingai ošdavo . ..

“Mama, mama, — šaukiu, — 
žiūrėk, kiek žmonių be kojų 
eina per mišką!” “Vaikeli, — 
sakydavo mama, — tai pamal
dūs žmonės eina keliais pas 
Motinėlę — Mariją pasiguosti, 
padėkoti, paprašyti užtarimo 
pas Dievulį”. Per smėlį ir sa
manas, nusižeminę ir klupda
mi jie baigdavo savo pažadus 
prie Marijos šventovės.

Žmonių marios
Štai ir miestelis — apšepęs 

ir skurdus. Kažkokia bala, krū
mai, kelios ožkos. Toliau ri
kiuojasi trobelės, ant kalno 
matyti šventovė, kukliai besi
stiebianti dangaus mėlynėje! 
Lėtai atsidūsėdami skamba ir 
skamba varpai, sutikdami ar 
išleisdami būrius tikinčiųjų 
nuo Raseinių, Betygalos, Kel
mės, Lyduvėnų, Šiaulėnų, Ty
tuvėnų ...

Žmonių marios! Šventoriaus 
pakraščiuose, šimtamečių 
ąžuolų pavėsyje matosi klau
syklos, apsuptos baltom ska
relėm moterų ir pilkom sermė
gom vyrų. Ten tik atsidūsėji
mai . . .

Dusliai sudunda vargonai, 
pasigirsta giesmė, prasideda 
Suma. Taip viskas iškilminga 
ir šventa! Pakylėjimo tyloje, 
lyg vieversių čirenimas, su
skamba varpeliai. Ten kažkam 
per veidą rieda ašaros, ten 
jaunos akys prašančiai žiūri 
į stebuklingąjį Marijos pa
veikslą! ...

Jau lenkiasi galvos, ir šir
dys kukčioja!

“Viešpatie nesu vertas, kad 
ateitum į mano širdį!” O mano 
Viešpatie!

O kaip sutilps prie Dievo 
stalo, prie altoriaus grotelių, 
tokia daugybė išalkusių Dievo 
duonos? Todėl ir tiesiasi balti 
ar raštuoti rankšluosčiai per 
šventovę, per šventorių, klau
piasi žmoneliai ant smėlio ar 
ant kieto tako, glaudžiasi prie 
lino audinio, kvepenčiu saule 
ir vėju, pagarbiai priima Šven
čiausiąjį iš kunigo rankų!

Milžiniška procesija
Iš sakyklos nuskambėjus 

paskutiniam pamokslininko 
žodžiui, jau pasiruošta pro
cesijai! Vėliavų miškas! Alto
rėliai, vyrų ir moterų nešami, 
su Marijos ir šventųjų paveiks
lais, lydimi baltais drabužiais 
apsirengusių mergaičių. Sau
lėje plevėsuoja kaspinai, lin
guoja jurginais išpuošti žali 
vainikai...

Žmonės, lyg rugių laukas, 
susiūbuoja eisenoje! Priekyje 
po baldakimu didelio būrio 
dvasiškių apsupta spinduliuo
ja monstrancija, o iš mažų mer
gaičių rankų byra rudens gė
lės. Galingai gaudžia varpai, 
susiliedami su džiaugsmingai 
plaukiančia giesme! Giedanti 
minia apsiaučia šventovę, va
landėlei stabteli prie Marijos 
statulos, stovinčios alyvų me
džiais apsuptoje aikštėje. Grį
žus šventovėn, smilkalo dū
mams kylant, teikiamas iškil
mingas palaiminimas!

Palapinių miestas
Pagaliau pamaldos pasibai

gė, ir visi skuba pailsėti, pa
valgyti, nes nuo 12 v. nakties 
nieko burnoj neturėta. Stovi 
palapinių miestas, kur kvepia 
visokios gėrybės. Vežimuose 
sėdėdami ūkininkai gardžiai 
užkandžiauja. Vėliau jie stovi- 
nėja, apžiūrėdami maldakny

ges, rožinius, skareles, žais
lus. Senovėje ten slėpdavosi 
ir maldaknygė “Aukso alto
rius”.

Palapinių centre sukasi ka
ruselė, pilna vaikų. Visų di
deliam juokui su jais važiuo
ja išsipūtusiu veidu elgeta 
su savo maišais, kurie beva
žiuojant atsidaro, ir visokios 
gėrybės byra į visas puses! 
Nesustabdysi karuselės, nors 
plyštum bešaukdamas!

Kančios vaizdai
Tarp šventovės ir koplyčios 

stovi eilės elgetų ir ligonių, 
tyliai besimeldžiančių ar gai
liai giedančių! Uždarytais lan
gais pastate rodomi vaizdai 
(nejudomieji paveikslai) — 
“Kristaus kryžiaus kelias”. 
Sėdi moterėlės, lyg stabo iš
tiktos, stipriai sunertom nuo 
sunkių darbų pavargusiom 
rankom, ir pro ašaras šnabž
dančios: “Jezusėli, Jezusėli, 
kiek tu iškentėjai!”

Truputį pailsėję žmonės sku
ba šventovėn ar koplyčion, 
kur, esant daugybei dvasiškių, 
ištisai atnašaujamos šv. Mi
šios.

Marijos koplyčia
Kiek toliau, ant kalnelio, 

lyg tulpės žiedas baltuoja Ma
rijos garbei koplyčia, apsupta 
maldininkų. Koplyčios viduje 
ant paaukštinimo stovi Mari
jos statula su kūdikėliu ant 
rankų. Prie jos kojų guli ak
menys, ant kurių stovėdama 
apsireiškimo dieną graudžiai 
verkė! Ten buvęs senelis su 
piemenėliais klausė: “Moteriš
ke, ko verki”? “Verkiu todėl, 
kad šitoje vietoje buvo garbi
namas mano Sūnaus ir mano 
vardas, o dabar tik akmenys 
beliko!” Kukli ir rami Ji stovė
jo mūsų tėvynės laukuose, tik 
ašaros, lyg žvaigždės, spindė
jo ant Jos veido!

Taip įvyko stebuklas Šilu
voje 1608 m. pagal kun. St. Ylos 
žinias, o neseniai iš Lietuvos 
gautoje knygelėje “Šiluvos ba
zilika” apsireiškimas pažymė
tas 1612 m.

Toje knygoje rašoma: “Lietu
vai priėmus krikštą, karaliaus 
ir didikų lėšomis vis plačiau 
pradėta statyti šventoves. Ši
luvos šventovė įsteigta 1457 
metais Žemaitijoje jau buvo 
penkioliktoji. Jos fundatorius 
— Kazimiero Jogailaičio vieti
ninkas, Smolensko ir Vilniaus 
pilininkas Petras Gedgaudas, 
dar 1430 metais dalyvavęs de
legacijoje į Romą Vytauto vai
nikavimo Lietuvos karalium 
reikalu”.

Šventovė
1500 m. šventovė buvo gais

ro apgadinta. Ją atstatė Sofi
ja Svirskytė ir jos vyras Myko
las Kęsgailą. XVI š. didikų tar
pe įsigalėjus M. Liuterio tikėji
mui, katalikų šventovės buvo 
nusavintos, jų turtas konfis
kuotas. Bet įvykus minėtam 
Marijos apsireiškimui, liku
sieji katalikai pradėjo jieš- 
koti teisybės. Šimtamečiui 
seneliui nurodžius, atrasti 
šventovės pamatai, giliai že
mėje skrynia, kurioje buvo 
dokumentai, liturginiai dra
bužiai ir Marijos paveikslas, 
kuris jau 1786 m. vainikuotas 
Romos šv. Petro bazilikos ka
pitulos vainiku. Ta skrynia 
ir dabar tebestovi prie didžio
jo altoriaus, pajuodusi nuo 
amžių!

Šiluvos vikaro kun. Jono Ka
zakevičiaus rūpesčiu buvo at
gautos katalikams priklausan
čios žemės, o reformacijos aud
rom praūžus ir daugumai didi
kų grįžus katalikybėn, šven
tovė buvo atstatyta 1629 m.

Maldininkams nebesutel- 
pant, Šiluvos klebonas kun. 
Jonas Domininkas Lopetins- 
kas 1760 m. pradėjo statyti 
debartinę šventovę, kuri bu
vo užbaigta 1775 m. kito kle
bono kun. Tado Bukoro.

Dail. Podgaiskis, kilęs iš 
Naugarduko, 24 metus dekora
vęs šią šventovę ir užbaigė dar
bus 1799 m. Šv. Tėvas Paulius 
VI patenkino Lietuvos vysku
pų prašymą ir 1968 m. birže
lio 6 d. paskelbė Šiluvos šven
tovę mažąja Marijos bazilika.

Koplyčios istorija
Senovėje, apsireiškimo vie

toje ant akmenų buvo pasta
tyta medinė koplytėlė, kuri 
ilgainiui perstatinėta, didinta.

Artėjant 300 metų apsireiški
mo sukakčiai, pradėta statyti 
nauja koplyčia. Statyba rūpi
nosi tuometinis Šiluvos kle
bonas kun. Marijonas Jurgai
tis. Projektą sudarė architek

tas Antanas Vivulskis. Lietu
vių tautos poetas Maironis — 
prel. Jonas Mačiulis 1912 m. 
rugsėjo 8 d. pašventino pama
tus. Koplyčia baigta statyti 
1924 m.

Seniau ir dabar
Ir plaukė Šiluvon minios 

tikinčiųjų nuo Prūsų, Gudijos, 
Lenkijos, ypač iš Lietuvos. Į 
šventovės šventinimo iškilmes 
susirinko net 11.000 žmonių, o 
kai Rusijos caras draudimą at
šaukė 1906 m. (truko 100 metų), 
atvyko procesijos organizuotai 
iki 50.000, o nepriklausomybės 
laikais suvažiuodavo iki 
100.000 maldininkų.

Nuo 1961 m. vėl uždrausta 
viešai lankyti Šiluvą. Atlai
dų metu visur stovi milicija 
ir kiti trukdytojai, užkirsda- 
mi kelius, iškasdami griovius 
aružversdami medžiais!

Bet kas gali uždrausti paukš
čiams čiulbėti!? Nepaisant 
draudimo ir persekiojimo, per 
pušynus, laukus skuba jauni 
ir seni su rožiniais rankose, 
su malda lūpose! Niekas jų ten 
nekviečia, nežada turtų nei 
garbės. Nėra nei pramogų, nė
ra net vietos atėjus nakčiai 
kur galvą priglausti. Nuosta
bu, bet taip yra ir buvo per 
šimtmečius! Šiluvos Marija 
nebuvo vadinta skambiais var
dais, o tik “Ligonių sveikata”. 
Todėl ir ėjo žmonės Šiluvon, 
maldaudami sveikatos kūnui 
ir sielai! Prie stebuklingo 
paveikslo metalinės širdys, 
kojos, rankos liudija apie ste
buklus, o kiek dar liko neži
nomų ir neužrašytų?

Nuostabūs išgijimai
Stebuklais nesistebėjom, 

nes mums atrodė, kad taip turi 
būti, nesigyrėm ir mažai pa
saulyje kas žinojo, kad mažytė 
Lietuva turi tokią gerą Moti
ną!

Vieną pavasario rytą jauna 
motina klūpojo prie mirštan
čio sūnelio ir graudžiai verk
dama prašė Šiluvos Mariją 
užtarimo. Visų dideliam 
džiaugsmui vaikutis pravėrė 
mėlynas akutes, prašydamas: 
“Mamyte, noriu valgyti!”

Ir išėjo motina keliais, 
krentant rudens lapams, pri
sidengusi galvą balta skare
le, o širdyje nešina giliausia 
padėka Šiluvos Marijai! Gali
ma tikėti ar netikėti, bet tą 
jauną vyrą prieš 12 metų palai
dojom Šv. Jono lietuvių kapi
nėse Kanadoje!

Žygiuodavo ir jaunimas
Nepriklausomybės laikais 

jaunimas ruošdavo Šiluvoje 
šventes, kongresėlius, suva
žiavimus. Vasarai žydint, vėl 
glausdavomės po Šiluvos spar
nu. Po iškilmingų pamaldų 
šimtai jaunimo žygiuodavo 
gatvėmis su gyvaisiais paveiks
lais, jaunos vaidilutės su rū
tų vainikais ant galvos, o ant 
gražiausių apylinkės žirgų, 
tautiniais drabužiais pasipuo
šę, jodavo kunigaikštis Kęs
tutis, su kunigaikštiene Biru
te. Aidėjo jauni žingsniai, 
žvalus juokas! Vakarui atėjus, 
su žvakutėmis rankose žygiuo
davo jaunimas Marijos garbei 
didžiulėje eisenoje! Lyg ug
nies upė išsiliedavo Šiluvos 
miestelio gatvėmis! O vakaro 
žvaigždžių šviesoje spindėda
vo Marijos koplyčia.

Tautos malda
Graudus buvo ir yra mūsų 

tautos kelias, todėl prie parti
zanų ar savanorių kapų, prie 
Sibiro taigose užpustyto kau
burėlio nuoširdžiai giedam:
Marija, Marija, skaisčiausia lelija, 
Dangaus karaliene šviesi!
Užštark pas Aukščiausią, tą žmogų 

menkiausią,
Nes viską pas Dievą gali!

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
op tometristė 

1551 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1 A5 

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

Akmens kryžius lietuvių kapinėse Mississaugoje, liudijantis tvirtą krikš
čioniškąjį tikėjimą Nuotr. V. Bacevičiaus

Ryžto dvasia Vėlinėse
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Vėlinės, skirta diena visiems 
mirusiems paminėti, jiems pri
siminti ir už jų vėles melstis, 
mums, laisvojo pasaulio lietu
viams, turi dar ir kitą reikš
mę, kurią iškėlė mūsų gyveni
mo laisvėje privilegija.

Vyresnės kartos atmintyje 
dar tebėra gyva Lietuvoje ka
daise švęsta Vėlinių tradici
ja su tūkstančiais žvakelių ka
pinėse, vainiko padėjimu ant 
nežinomo kareivio kapo, su ru
dens krintančiais lapais ir sa
votiškai mistiška nuotaika, 
privertusią ir labai jaunus 
suvokti “memento mori” žo
džių prasmę. Per karo audras 
išlikę gyvi, palaiminta Ap
vaizdos ranka atvesti į lais
vąjį pasaulį, mes esame susi
kūrę normalų, beveik ištaigin
gą gyvenimą, naudojamės 
paskutiniųjų išradimų pato
gumais, kurių dėka turime 
daugiau laisvalaikio, mažiau 
kasdieninio gyvenimo smulk
menų naštos. Tačiau materia
linė gerovė lepina kūną, nors 
tai nebūtų taip tragiška, jei 
tuo pačiu neblėstų ir dvasia, 
nesilpnėtų dvasinės atsparos, 
kai jų niekas neiššaukia į ko
vą — nei priespauda, nei per
sekiojimai, nei trūkumai . ..

Mirtis yra natūrali kiekvie
no gyvio pabaiga, nes tas, ku
ris gimsta, privalo ir mirti. 
Krikščionys į mirtį neprivalo 
žiūrėti tragiškai, nes tikėji
mas į nemirtingos sielos išga
nymą stiprina tuos, kurie ap
rauda savo mirusius artimuo
sius. Tačiau ir natūrali mir
tis, pasiekus tam tikrą amžių, 
gyvenus pilnutinės asmenybės 
gyvenimą, vis tiek gyviesiems 
yra skaudaus išgyvenimo mo
mentas, nes atsiskyrimas yra 
visada graudus, ar tai būtų 
gimtųjų namų praradimas, ar į 
amžino poilsio vietą mylimo 
asmens palydėjimas. Karo bai
sybės ne visada teikia ir tokią 
privilegiją, kai, piktos rankos 
pakirsti, žūva tiek kariai, tiek 
motinos, seneliai ir vaikai.

Šalia oficialaus karo, dar 
yra tragiškas gyvenimas pasto
vioje baimėje ir dvasinėje kan
čioje — tai gyvenimas paverg
tos tautos, gyvenimas tremti

Rengiatės L Lietuvą 
arba Europą?

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

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

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

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

(41 6)---- 461 -2602

nių, gyvenimas persekiojamų 
už tikėjimą, už meilę savo pro
tėvių žemei, už laisvės troš
kimą.

Taigi Vėlinių diena, prisi
menant mūsų mirusius, gali 
tapti naujo ryžto diena, kad, 
būdami laisvėje gyvi panagri
nėtume susikaupę, kodėl 
mums lemta gyventi laisvėje, 
nežuvus karo ugnyje, augi
nant naujas kartas ne oku
panto kalėjime, ne Sibiro 
tremtyje. Ar buvome vertesni 
už tuos, kurie žuvo? Ar esme 
geresni už tuos, kurie liko 
nešti nelaisvės jungą? Tur
būt ne. Apvaizda, savo bega
linės išminties sprendimu, 
išgelbėjo mus, pavedusi mi
siją, kad pateisintume tą 
laisvėje gyvenimo privilegi
ją, supratę savo įsipareigo
jimą ir užduotį kalbėti už tuos, 
kurie yra priversti tylėti, ko
voti už teisingumą, už savo tau
tos likimą, už laisvės atgavi
mą, už savosios kultūros kles
tėjimą laisvėje, kurioje ji gali 
tarpti be persekiojimo baimės.

Svarbu yra tą užduotį atpa
žinti. Tai yra įmanoma tik ta
da, kai giliau panagrinėjama 
mūsų išlikimo priežastis. To
dėl Vėlinės, šalia maldų už 
mirusius, šalia jų atminimo 
pagerbimo, privalo tapti nau
jo ryžto diena, kad kada nors 
amžinybėje galėtume nebijo
dami tvirtinti padarę visa, ko 
buvo iš mūsų tikėtasi, ir ko 
Viešpats, mums dovanodamas 
gyvenimą laisvėje, iš mūsų 
reikalauja. Tai ryžtas kiek
vieną akimirką, išliekant mū
sų gyvenamų kraštų lojaliais 
ir dėkingais piliečiais, savo 
dvasios jėgas nukreipti ten, 
kur jos labiausiai reikalingos, 
būtent okupuotoje Lietuvoje. 
Mūsų pavergta Tėvynė pasi- 
kliauna mūsų darbu ir įparei
goja mus nelikti nuošaliai be 
kovos, stebint mūsų Sibiro 
tremtinių kovas iš šalies. “Ne 
tai svarbu, ar mūsų darbai 
daugiau ar mažiau nusisekę, 
bet tai, kad baigdami šį gyve
nimą galėtume pasakyti: pa
dariau, ką galėjau”, — pasakė 
šv. Paskalis. Malda už mūsų 
mirusius Vėlinių dieną tebū
nie surišta su pažadu gyventi 
pagal jo žodžius.
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h & LIETUVIAI PASAULYJE
ŠIAULIAMS 750 METŲ

Šiauliečiai savo miesto įstei
gimo 750-tąsias metines pami
nėjo rugsėjo 27 d. Joms yra pa
sirinkta Saulės mūšio 1236 m. 
rugsėjo 22 d. data. Oficialios 
iškilmės buvo pradėtos gėlių 
padėjimu prie Lenino pamink
lo, dalyvaujant ministerių ta
rybos pirm. V. Sakalauskui, 
Šiaulių miesto partinio komi
teto I sekr. K. Zaleckui, kitiems 
šio miesto pareigūnams, Klai
pėdos ir Panevėžio atstovams, 
svečiams iš Latvijos Jelgavos, 
Estijos Piarnu, Rusijos Zeleno- 
grado miestų. Gėlių taipgi susi
laukė K. Preikšo, gen. F. Baltu- 
šio-Žemaičio, komjaunuolio B. 
Grigo paminklai, sovietų karių 
kapinės Ginkūnuose ir Verdu- 
liuose. Tūkstančiai šiauliečių 
centrinėse karių kapinėse ati
davė propagandinę duoklę mies
tą “išlaisvinusiems” sovietų 
kariams. Pergalės aikštėje su
rengtame mitinge kalbėjo vyk
domojo komiteto pirm. P. Mor
kūnas, džiaugdamasis šiaulie
čių pasiektais laimėjimais, ku
rie buvo įvertinti net keturio
mis iš Maskvos atsiųstomis rau
donosiomis vėliavomis. Į sovie
tinei propagandai tarnaujančias 
kalbas įsijungė buitinio gyven
tojų aptarnavimo “ministeris” 
K. Plechavičius, televizorių ga
myklos darbininkas M. Sirota, 
pedagoginio instituto studen
tė A. Pyragaitė. Po kalbų prasi
dėjo šventinis paradas “Socia
listiniai Šiauliai”. Teatralizuo- 
ton eisenon buvo įjungtas mies
to įsteigimas, kova prieš cariz
mą, revoliuciniai 1905 ir 1919 
metų įvykiai, sovietinis “išlais
vinimas” 1944 m. Šiaulių sukak
čiai buvo skirtas dramos teat
re sušauktas miesto komiteto ir 
liaudies deputatų tarybos po
sėdis.

SAULĖS LAIKRODIS
Ne visus renginius Šiaulių 

750 metų sukakčiai organizavo 
istoriją tik Spalio revoliu
cija Maskvoje matuojanti kom
partija. Kalavijuočių ordino 
riterius sutriuškinusį Saulės 
mūšį prisiminė skulptorius Sta
nislovas Kuzma, jaunieji archi- 
tekįai Algimantas Černiauskas, 
Retrtigijus Jurėla ir Algis Vyš- 
hiūnas. Šiaulių senovę jie nu
tarė sujungti su augančio mies
to dabartimi. Tvarkant sena
miestį, jų dėmesys nukrypo į 
Ežero gatvę, jon įsiliejantį Auš
ros taką, kur jau anksčiau atei
davo abiturientai tekančios sau
lės pasitikti. Archeologinė me
džiaga liudijo, kad čia, Talšos 
ežero pakrantėje, kadaise įsikū
rė pirmoji gyvenvietė — vakari
niame krante apsigyveno šauliai, 
o rytiniame išaugo žvejų kaime
lis, kurį dabar primena išlikusi 
Žuvininkų gatvelė. Ruošdami 
Ežero gyvenamojo rajono pro
jektą, architektai A. Černiaus
kas, R. Jurėla ir A. Vyšniūnas 
suplanavo apvalią amfiteatrinę 
aikštę, jos viduryje — į 21 metro 
aukštį kylančią klasikinio sti
liaus koloną su beveik keturių 
metrų aukščio bronzine Šaulio 
skulptūra, sukurta skulptoriaus 
S. Kuzmos. Šaulio rankose — 
įtemptas lankas su strėle. Ko
lonos metamas šešėlis amfiteat- 

B “AŪDRA” TRAVEL
> CORPORA TION 
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Išvyksta gruodžio 26 d., grįžta sausio 9 d. 
* * *

EGZOTIŠKA KELIONĖ į AUSTRALIJĄ!

SAULĖTOS ATOSTOGOS 
GINTARO KRAŠTE!

Puerto Plata (Dominikos respublikoje)
Kviečiame teirautis smulkesnių informacijų.

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

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

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu:

1576 Bloor St. West, Toronto, Ontario, Canada, M6P1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

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

rinės aikštelės dugne rodo da
bartinį Šiaulių miesto laiką. Per 
įlietus metalo skaitmenis slen
kantis kolonos šešėlis tampa 
dabartį su praeitimi jungian
čio laiko tėkme. Miesto atsira
dimą, jo pavadinimą bei ilga
amžę istoriją atskleidžia trys 
simboliai: Laikas — Saulė — 
Šaulys ... Didvyriškai senovės 
lietuvių kovai skirtą vitražą 
“Saulės mūšis” sukūrė dail. prof. 
Kazys Morkūnas. Tasapie 200 kv. 
metrų užimantis vitražas, vie
nas didžiausių Lietuvoje, pa
puošė tris sienas architektės 
Reginos Miceikienės atnaujin
tame ir pertvarkytame “Saulės” 
kino teatre. Trijose vitražu pa
puoštose sienose vaizduojamas 
mūšis, visą plotą užima žirgai 
ir raiteliai, praeivius tarsi nu
keliantys į senovės kryžkeles, 
kuriose formavosi ir augo lietu
vių tauta, tiesdama tiltą tarp 
praeities ir dabarties. Nakčia 
vitražas sušvinta iš vidaus, tap
damas gatvės dalimi. Šiaulie
čiai taipgi susilaukė pėsčiųjų 
bulvaru tapusios Vilniaus gat
vės, papuoštos gražiais vartais, 
automatinių įtaisų kontroliuo
jamais spalvotais šviestuvais. 
Čia įrengtas ir savotiškas amfi
teatras po atviru dangumi.

NAUJA SPECIALYBĖ
Kaune veikiantis Lietuvos kū

no kultūros institutas paruoš
davo fizinio lavinimo mokyto
jus vidurinėms mokykloms. Da
bar institute įvesta nauja pra
dinio karinio pasruošimo ir fi
zinio lavinimo specialybė. Ją 
gali pasirinkti tik karinę tarny
bą atlikę jaunuoliai. Instituto 
prorektorius Leonas Aleksand
ravičius pabrėžia, kad šios spe
cialybės absolventams bus su
teikti atsargos leitenantų laips
niai. Vidurinėse Lietuvos mo
kyklose jie dirbs karinio paruo
šimo ir fizinid lavinimo mokyto
jais. Nepriklausomos Lietuvos 
gimnazijose Kaune karinis lavi
nimas buvo atskirtas nuo fizi
nio, kurį atlikdavo institutą 
baigę sporto mokytojai. Kari
nio lavinimo dėstytojais būda
vo atsiunčiami kariuomenės da
linių karininkai.

VIŠTOS BIČIULIS
Netikėtos staigmenos susilau

kė Zarasų rajono Pakalniškių 
kaimo gyventoja Regina Vaitke
vičienė, kai iš jos šuns Bimo bū
dos staiga išėjo višta su 14 viš
čiukų. Juos ji išperėjo būdoje, 
pasislėpusi nuo šeimininkės. 
Šuo Bimas ne tik įsileido vištą 
savo būdon, bet ir ją saugojo tu
pinčią ant kiaušinių. Neliesdavo 
viščiukų, kai višta trumpam pa
likdavo gūžtą būdoje, norėdama 
palesti.

AUTOBUSŲ PARKAS
Kaune pradėta šio miesto 

naujo autobusų parko statyba. 
Jo teritorijon pirmiausia per
sikels autobusų kolonos,, dabar 
įsikūrusios tarp gyvenamųjų na
mų, sukeliančios daug nepato
gumų aplinkiniam gyventojam. 
Naujasis statinys turės moder
niais įrengimais aprūpintus 
gamybinius ir administracinius 
skyrius, kurą parūpinančią de
galinę, valgyklą, patalpą susi
rinkimams.

V. Kst.

Meninę programą atliks:
solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ,
akompanuojama Jono Govėdo,
ir Aušros Vartų parapijos choras, 
diriguojamas Darijos Deksnytės

Rengia ir visus dalyvauti kviečia — Aušros Vartų parapijos choras

Koncerto pradžia - 
7 valandą vakaro. 
Po to šokiai, 
grojant Justo Vaičiaus orkestrui.
Loterija, staliukai, šiltas maistas. Įėjimas-$6.00.

Hamilton, Ontario
KLB HAMILTONO APYLINKĖS 

rinkiminė komisija krašto tarybai 
išrinkti, susidedanti iš pirm. K. 
Milerio, sekr. St. J. Daliaus, na
rių — J. Bajoraičio, J. Gedrio bei 
visuomenės atstovų — A. Mingėlos, 
B. Pakalniškio, A. Stasevičiaus ir 
P. Žulio, praneša, kad pravedus 
rinkimus spalio 19 d. 8.30-13.00 v. 
ir suskaičiavus gautus balsus, į 
krašto tarybą yra išrinkti šie as
menys, gavę daugiausia balsų: Ra
mona CIPARYTĖ 195, Kazimieras 
DEKSNYS 208, Juozas KRIŠTO
LAITIS 167, Vaidotas KVEDARAS 
171, Jeronimas PLEINYS 208, Vida 
STANEVIČIENĖ 181, Jonas STAN
KUS 172, Rimas ŠIŪLYS 190.

Balsavimuose dalyvavo 296 as
menys. Rasta 3 sugadintos korte
lės.

KLB Hamiltono apylinkės 
rinkiminė komisija

YPATINGĄ KONCERTĄ lap 
kričio 8 d. rengia AV parapijos 
choras, vadovaujamas muz. D. 
Deksnytės-Povvell. Jo praturtin
ti iš Montrealio atvyksta ir sol. 
Gina Čepkauskienė. Tai tradici
nis mūsų choro koncertas-vaka- 
ras, kuris paprastai visada su
traukia nemažai svečių. Reikia 
tikėtis, kad ir šį kartą mūsų lie
tuviškoji visuomenė ateis pasi
klausyti įdomaus dainavimo ir 
taip pat paremti mūsų nenuils
tančio darbingo choro.

INGRIDA BUBLIENĖ, JAV LB 
kultūros komisijos pirmininkė iš 
Klivlando, lankėsi Hamiltone. Ji 
čia buvo atvykusi į VHI-sios pa
saulio lietuvių tautinių šokių 
šventės rengėjų komiteto posėdį. 
Ta didžioji šventė įvyks 1988 m. 
liepos 3 d. Hamiltone, ir jos su
ruošimui vadovauti yra pakvies
tas dr. Vaidotas Kvėdaras.

LIETUVOS KARIUOMENĖS at
kūrimo 68 metų sukakčiai pažy
mėti vietos DLK Algirdo šaulių 
kuopa lapkričio 22, šeštadienį, 
rengia įdomų vakarą su trumpa 
oficialia dalim ir koncertu. Pro
gramos atlikti iš Toronto atvyks
ta vyrų choras “Aras” su solistu 
ir dirigentu V. Verikaičiu, akom
paniatorium muz. J. Govėdu. Va
karas dar turės ir kitokių įdomy
bių. Šokiams gros K. Deksnio ka
pela. Po to sekmadienį šauliai or
ganizuotai dalyvaus 10.30 v.r. jų 
intencija atnašaujamose Mišiose.

“GRANDINĖLĖ”, iškilusis Kliv
lando tautinių šokių ansamblis, 
Hamiltone susilaukė nepaprastai 
didelio visuomenės dėmesio ir 
įvertinimo. Koncertui išnuomo
ta Westdale kolegijos salė buvo 
pilnutėlė žmonių, suvažiavusių iš 
Toronto, St. Catharines, Delhi ir 
dar tolimesnių apylinkių. Kliv- 
landiečiai tikrai įdomiai šoko, 
dėkinga publika jiems plojo. Šal
tos fondo skyrius, vadovaujamas 
J. Pleinio, “Grandinėlės” atsi- 
kvietimu pasitarnavo mūsų publi
kai ir, be abejo, pasitarnavo ir 
pačiam fondui.

ONA IR ALGIS GEDRIMAI su
silaukė dukrelės, o Vytukas ir 
Antanukas — sesutės Angelės; Rū
ta (Gotceitaitė) ir Jack Kubar su
silaukė sūnelio, o Tomas ir Erikas 
— broliuko.

I LAISVĖS DEMONSTRACIJĄ 
Vienoje ir VLIKo suvažiavimą 
Londone vyksta ir Kanados krašto 
Tauto fondo įgaliotinis Alf. Pa
tamsis. Jis su žmona Auguste iš
skrenda lapkričio 1 d. Žada dar 
aplankyti Austriją ir V. Vokieti
ją. Grįš, lapkričio 10 d. vadovauti 
čia vyksiančiam Tautos fondo ru
dens vajui. K. M.

White Rock, B.C.
FELIKSAS VALYS, teisininkas, 

kultūrininkas, visuomenininkas, 
su žmona Stase persikėlė iš Chilli- 
wacko į White Rock, priklausantį 
Vankuverio metropolijai. Chilli
wack, kur Valys išgyveno 14 metų 
yra apie 100 km į rytus nuo Vanku
verio. Tai lygumų miestelis, dvel
kiąs lietuviškų laukų idilija, ap
suptas gausybe vešlių ūkių su gal
vijų bandomis. Ne tiek sveikatos 
ar amžiaus rūpesčiai privertė Va
lį grįžti į Vankuverio metropolį, 
kiek jo noras vėl būti tarp savo 
tautiečių, kurių Chilliwacke be
maž nebuvo.

Didžiausią savo gyvenimo iš
eivijoje dalį Valys pra eido Van

kuveryje, kur dirbo farmacinėje 
bendrovėje, nepavykus gauti dar
bo savo, kaip teisininko, srityje. 
Gyvendamas Vankuveryje, Valys 
pasireiškė kaip energingas lie
tuvių bendruomenės organizato
rius, ir kultūrininkas.

Daugelį metų kas sekmadienį 
ne tik Vankuverio, bet ir plačios 
apylinkės lietuviai su susidomė
jimu klausydavosi Valio vedamos 
radijo valandėlės. Istorinių ar 
kultūrinių sukakčių progomis jis 
informuodavo savo tautiečius 
apie mūsų tautos praeitį, jos įžy
mias asmenybes ir aptardavo jos 
vargus bei kančias dabartinėje 
okupacijoje.

F. Valys buvo giliai įsitraukęs 
į lietuvių bendruomenės Vankuve
ryje organizavimo darbą. Ryžosi 
organizuoti ir lietuvišką parapiją 
Vankuveryje — buvo suradęs jai 
šventovę (mažą orotodksų cerk
vę), tačiau dėl mažo skaičiaus 
lietuvių Vankuveryje ir apylin
kėje, ypač dėl nepakankamo susi
domėjimo turėti savo parapiją, jo 
pastangos nuėjo niekais.

Panašiai buvo ir su kitu jo pro
jektu — įsteigti Lietuvių namus. 
Padedamas sumanaus verslininko 
Belskio, buvo suradęs prieinama 
kaina tinkamą tokiam tikslui pa
statą patogioje vietoje, tačiau 
ir šis svarbus projektas turėjo 
išblėsti dėl tų pačių priežasčių, 
kaip ir dėl savos parapijos steigimo.

Kaip vieną iš pavykusių Valio 
projektų, tenka paminėti “Beb
ro” žuvautojų bei medžiotojų klu
bo sėkmingą gyvavimą. “Bebras”, 
kuriam Valys suredagavo statutą, 
nustatydamas jo veiklai pagrin
dines gaires, tfk ką atšventė sa
vo gyvavimo 25-rius metus.

Gyvendamas Chilliwacke, Valys 
parsivežė iš Lietuvos kelis ąžuo
lėlius — simbolinius tėvynės me
džius. Jam pavyko gauti minėtus 
ąžuolėlius iš Belvederio medely
no 1977 m. Šiandie jie jau 6-7 met
rų aukščio, žaliuoja: vienas Van 
Dusen Botanical Gardens (Vanku
veryje), antras — Minter Gardens 
(Rosedale), trečias — Happy Wil
kinson’s Park (Chilliwacke). Prie 
visų jų pridėtose mažose lentelė
se sakoma: “European Oak from 
Lithuania, donated by Mr. & Mrs. 
Felix and Stase Valys”. Tie ąžuo
lėliai ilgai bylos apie mūsų tėvy
nę Lietuvą.

Valiai apsigyveno White Rock 
centre, “The King Fisher” aparta
mentuose. Jų adresas: 305 nr. — 
1368 Foster St., V4B 3X4; tel. (504) 
538-2751. Vankuverietė

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu "Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT 4 T U I » 
KREDITO KOOPERATYVAS lALllA
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. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 24 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)................  5%
santaupas.....................  5.75%
kasdienines palūkanas
už santaupas................  5.25%
term, indėlius 1 m..........8.50%
term, indėlius 3 m..........8.50%
reg. pensijų fondo........ 7.25%
90 dienų indėlius.......... 7.50%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............8.25%
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Otawa, Ontario
MERGAIČIŲ DAINOS VIENE

TAS “Ramunėlės” rengia dešimt
mečio balių lapkričio 15 d. Iškil
mės vyks St. Joseph’s Parish Cent
re, 153 Laurier St. E., nuo 6 v.v. iki 
1 v.r. Bilietai kainuoja $15 suaugu
siems ir $10 studentams. Bus šil
ta vakarienė, “Ramunėlių” pasiro
dymas, skaidrių pynė (“10 metų su 
‘Ramunėlėm’”) ir šokiai. Laukia
me svečių iš arti ir toli padėti at
švęsti mūsų sukaktį. Bilietus būti
nai reikia įsigyti iš anksto, nes 
jie nebus parduodami prie durų. 
Otavoje skambinkite Rūtai Kli- 
čienei (613) 829-0966, Montrealy- 
je — Rūtai Jurkutei (514) 281-3093 
ir Toronte — Rimai Radžiūtei (416) 
739-0528.

“Ramunėlių” įsteigimas 1976 
m. buvo gan paprastas. Niekados 
netikėjom kad ši maža grupė išsi
laikys 10 metų ir surengs tiek daug 
koncertų lietuviams bei svetim
taučiams. Šiltai priimsime visus 
svečius ir jaukiai praleisime va
karą. Iki malonaus pasimatymo 
lapkričio 15 d. Rūta Kličienė

Winnipeg, Manitoba
JONAS TIMMERMANAS 65 me

tų amžiaus proga pagerbtas rugsė
jo 20 d. vakarą. Prel. J. Bertašius 
Šv. Kazimiero šventovėje atnašavo 
Mišias, pasakė sukakčiai skirtą 
pamokslą. Dalyvavo visa šeima ir 
giminės. Po pamaldų įvyko pa
gerbimo vakarienė-balius, daly
vaujant apie 120 svečių. Šeimos 
pageidavimu kalbų ir sveikini
mų nebuvo, tik “Qualico Develop
ment” bendrovės tarnautojai su
kaktuvininkui įteikė televizijos 
aparatą. Visi galėjo gerai pasi
šokti, palinkėti garbingo pensi
ninko amžiaus sulaukusiam Jonui 
ir toliau su tokia pat energija da
lyvauti parapijos bei LB veikloje.

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 
SUKAKČIAI pasiruošti buvo su
rengtos religinės studijos lietu
vių ir anglų kalbomis rugsėjo 26- 
28 d.d. Jas vedė kun. A. Saulaitis, 
SJ, iš Čikagos ir seselė Igne iš 
Putnamo. Visiems dalyviams labai 
patiko gerai paruoštos paskaitos, 
paįvairintos skaidrėmis. Advento 
metu planuojama sudaryti studi
jų ratelius. Parapijos salėje bu
vo išdėstyta sukakčiai skirta me- x 
džiaga — spausdiniai, knygos me
daliai, laiškai. Sekmadienio po
pietė su diskusijomis buvo skirta 
religinių studijų užbaigai.

DU MOSĖDIŠKIAI PRELATAI 
susitiko spalio 7 d., kai Winnipe- 
gan iš Australijos atvyko prel. P. 
Vaseris. Jis ir mūsų klebonas prel. 
J. Bertašius kadaise kartu lankė 
Mosėdžio pradžios mokyklą, Skuo
do gimnaziją, patarnaudavo Mi
šioms Mosėdžio šventovėje. Jie
du abu kunigais įšventinti Telšių 
katedroje.

ELENA KUDABIENĖ, aktorė iš 
Hamiltono, visą spalio mėnesį vai
dino Winnipego teatre “Prairie 
Theatre Exchange” ir su jo grupe 
lankė kitus Manitobos miestus. 
Spalio 27 d. ji surengė literatū
ros vakarą Šv. Kazimiero švento
vės svetainėje. Korespondentas

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask...........9.75%
asmenines paskolas  12%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydįiki$2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Tradicinėmis tapo JAV LB kul

tūros tarybos kasmet paskiria
mos premijos, kurioms didžiąją 
lėšų dalį parūpina JAV lietuvių 
fondas. Spaudoje buvo pasigir
dę balsų, kad reikia neutraliu 
idėjiniu požiūriu premijų žur
nalistams. Kultūros taryba teisi
nosi stokojanti lėšų. Dabar ra
šoma, kad JAV lietuvių fondas 
parūpins lėšų ir žurnalisto pre
mijai.

PLB visuomeninių reikalų 
komisija nutarė prisidėti prie 
latvių ir estų, pasinaudodama 
prie Jungtinių Tautų veikian
čia baltiečių BATUNo organi
zacija, ir kartu su jais įsteigti 
politinės veiklos centrą su pil
nai apmokamu vedėju. Tikimasi, 
kad prie šio projekto prisidės 
JAV ir Kanados bei Europos 
kraštų Lietuvių Bendruomenės, 
teikdamos finansinę ir politinę 
paramą. Centro vietovės ir ve
dėjo reikalai dar neišspręsti. 
PLB valdyba ir visuomeninių 
reikalų komisija mano, kad at
ėjo laikas, siekiant laisvės Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai, dides
nį dėmesį skirti Europos šalims, 
teikti platesnę informaciją apie 
sovietinę Baltijos respublikų 
okupaciją.

Spaudoje plačiai nuskambėjo 
“Air Mexico” bendrovės kelei
vinio lėktuvo susidūrimas su ne- 
dieliu privačiu lėktuvu Los An
geles apylinkėse. Žuvo ne tik 
abiem lėktuvais skridusieji, 
bet ir nemažai žmonių žemėje, 
kur net kelis namus padegė ir 
sunaikino nukritęs keleivinis 
lėktuvas. Dabar paaiškėjo, kad 
žuvo ir Los Angeles mieste gy
venęs Raimundas Navis su žmo
na Glorija. Jiedu buvo išvykę 
Meksikon meškerioti ir grįžo 
“Air Mexico” lėktuvu. R. Navio 
tėvas vadinosi Nakutavičiumi, 
o čia gimęs, augęs ir gerą vers
lą turintis sūnus pasirinko trum
pesnę Navio pavardę. Niurjorke 
gyvena velionies Raimundo Na
vio pusbroliai Juozas ir Vytau
tas Nakutavičiai, pusseserė Li
lija Milukienė, tetos — Pranė 
Nakutavičienė ir Bronė Lukoše
vičienė.

Bostono lietuviai, užsidarius 
“Keleiviui”, liko be savo laik
raščio, kuris ypač reikalingas 
vietinio pobūdžio žinioms. Svar
besnieji Bostono įvykiai dabar 
spausdinami Čikagos “Drauge” 
ir Bruklyno “Darbininke”, tu
rinčiame nedidelį Bostono in
formacijų skyrelį. Susidariu
sią spragą ryžosi užpildyti Pet
ro Viščinio vadovaujama radi
jo programa “Laisvės varpas”, 
praplėsdama vietinių žinių sky
rių savo laidose. Visuomeninio 
ar kultūrinio pobūdžio žinias 
Bostono bei apylinkių lietuviai 
prašomi pranešti “Laisvės var
pui”, kad jos galėtų būti įtrauk
tos artimiausion radijo laidon. 
“Laisvės varpo” adresas: 173 
Arthur St., Brockton, Mass. 
02402. Tel. (617)586-7209.

Brazilija
Dailės konkursą “Premio Li- 

tuania 1986” paskelbė Sao Pau
lo kultūros centras ir Lietuvos 
krikšto sukakties komitetas. Bus 
laukiama įvairios rūšies dailės 
kūrinių, turinčių lietuvišką at
spalvį. Konkursu norima garsin
ti Lietuvos krikščionybės 600 
metų sukaktį 1987 m. Geriau
siam dailės kūriniui bus pa
skirta 2.000 kruzadų premija, 
kurią parūpins Sao Paulo kul
tūros centras ir Lietuvos krikš
to sukakties komitetas. Konkur
siniai kūriniai turi būti atsiųs
ti Sao Paulo kultūros centran 
iki š. m. gruodžio 31 d. Premi
juotas kūrinys taps Lietuvos 
krikšto sukakties komiteto nuo
savybe.

Urugvajus
Urugvajaus lietuvių jaunimo 

sąjungos valdybai lig šiol vado
vavo pirm. Mindaugas Mačans- 
kas. Narių susirinkime rugsėjo 
14 d. aptartas pasaulinis lietu
vių jaunimo kongresas Austra
lijoje, ten prasidėsiantis 1987 
m. gruodžio 17 d. ir pasibaig
siantis 1988 m. sausio 11 d. Kong- 
resan kviečiami ir Urugvajaus 
lietuvių jaunimo atstovai. Jais 
turės rūpintis naujoji jaunimo 
valdyba, jau pasiskirsčiusi pa
reigomis. Naują Urugvajaus lie
tuvių jaunimo sąjungos valdybą 
sudarė: pirm. Danielius Modena- 
Aleksiejūnas, vicepirm. Marija 
Mockevičiūtė, sekr. Ona Grigo- 
rio-Šleivytė-Vila, ižd. Klaudi
ja Mikeliūnas, atstovas visuo- 
meniams reikalams Antanas 
Grigorio-Šleivys, susirašinėji
mui — Klaudijus Baerecke-Miš- 
kūnas, nariai — Rafaelis de San
tiago, Danielius Jasponis, Elena 
Modzelewski, Robertas Ibarra- 
Veta ir Eliza-Klara Klimas.

A. a. Berta Lesauskienė, 92 
metų amžiaus, mirė Montevideo 
mieste. Palaidota vietinėse 
Cerro kapinėse su kun. J. Gied
rio, SJ, atliktomis religinėmis 
apeigomis. Velionė gimė Kretin
gos apylinkėse, Urugvajun at
vyko 1926 m. Buvo nuolatinė 
veikli Lietuvių katalikių mo
terų draugijos narė, pastaruo
ju metu gyvenusi sūnaus globo
je po galvos operacijos.
Australija

Australijos lietuviai ruošiasi 
XIV-jai Lietuvių dienų dainų 
šventei, įvyksiančiai Bankstowno 
savivaldybės centro salėje gruo
džio 30 d. Šį kartą šventėje da
lyvaus tik trys chorai — Sydnė- 
jaus “Daina”, Adelaidės “Litua- 
nia” ir Melburno “Dainos sam
būris”. Bendrą programą atliks 
jugtiniai moterų, vyrų ir mišrūs 
chorai, į kuriuos galės įsijung
ti mažesnieji vienetai ir net 
atskiri daininkai, mokantys dai
nų šventės repertuaran įtrauk
tas dainas. Repertuaras buvo 
sudarytas 1985 m. pradžioje, 
atspausdintos ir išsiuntinėtos 
gaidos dalyvausiantiems cho
rams. Po dainų šventės jos da
lyviams bus surengta vakarienė 
Lietuvių klube. Į Asutralijos lie
tuvių dienas žada atvykti PLB 
valdybos vicepirm. Stasys Jokū
baitis ir “Pasaulio lietuvio” red. 
Bronius Nainys.
Šveicarija

Penktasis tautinių šokių festi
valis Ciuriche šiemet įvyko rug
sėjo 11-14 d.d. Lietuviams jame 
atstovavo Joanos Stasiulienės 
1960 m. įsteigta “Vilties” grupė, 
kuriai ji, neturėdama lietuvių 
jaunimo, pasirinko šveicarus. 
Jie šoko keliolika metų, neda
rydami esminių pakaitų. Jie jau 
spėjo susituokti ir užsiauginti 
savąjį atžalyną. Lietuvių tau
tinius šokius šokančią šveica
rišką grupę “Viltį” dabar pa
pildė “Jaunoji viltis" — 4-8 me
tukų vaikai. “Jaunoji viltis” tu
ri septynias poras šokančių vai
kų, papuoštų mamyčių pasiūtais 
tautiniais lietuviškais drabužė
liais. Didžiojoje festivalio ei
senoje Ciuricho gatvėse “Viltis” 
su savo atžalynu žygiavo jos prie
kyje. Žiūrovai ypač šiltai suti
ko “Jaunosios vilties" keturio
lika vaikų, kurie sudarė didžiau
sią šokančių vaikų grupę festi
valyje. Vaikų grupės turėjo at
skirą pasirodymą rusgėjo 14, 
sekmadienį. “Jaunoji viltis” pa
šoko “Uodą”, “Našlį” ir “Gran
dinėlę”. Ypač gerai pavyko “Uo
do” šokis, kurin šokantys vaikai 
įjungė ir lietuviškai padainuo
tą dainelę apie uodą.
Britanija

Tautos šventės minėjimą Ško
tijos lietuviai rugsėjo 14 d. pra
dėjo kun. Andriušiaus vietinė
je Mossendo šventovėje atna
šautomis Mišiomis ir pasakytu 
pamokslu. Šv. Šeimos šventovė 
buvo beveik pilna lietuvių. Po 
pamaldų visi susirinko Škoti
jos lietuvių klubo salėje, kur 
jų laukė šeimininkių pagaminti 
lietuviški pietūs. Apie Tautos 
šventės reikšmę, Lietuvos isto
riją ir dabartinę tautos būklę 
kalbėjo Šv. Cecilijos choro va
dovas Pranas Dzidolikas. Choras 
padainavo keletą lietuviškų dai
nų, jaunimas pašoko keletą tau
tinių šokių.

DBLS Nottinghaino skyriaus 
valdyba pasiskirstė pareigomis: 
K. Bivainis — pirmininkas, P. 
Anužis — vicepirmininkas, J. Ki
čas — sekretorius, J. Šukaitis 
— iždininkas, A. Vaižgauskas — 
reikalų vedėjas.

Metinį kalendorių su kasdien 
nuplėšiamais lapeliais kasmet 
išleidžia “Europos lietuvis” ir 
“Nidos” knygų leidykla. Savait
raštyje rašoma, kad 1987 m. ka
lendorius jau esąs atspausdin
tas. Jeigu kas jo negauna ar no
rėtų gauti daugiau egzemplio
rių, prašomi kreiptis “EL” ad
ministracijom 2 Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT, Britain.

Vokietija
VLB Kiolno—Bonnos apylin

kės lietuviai Annabergo pilyje 
rugsėjo 13-14 d.d. paminėjo pa
ankstintos Lietuvos kariuome
nės metines. Mat šiam minėjimui 
normaliu laiku nebuvo gauta pa
talpų. Įvadiniu žodžiu minėji
mą pradėjo kun. K. Gulbinas. 
Paskaitą apie Lietuvos kariuo
menės nueitą kelią nuo jos įstei
gimo iki paskutinių dienų skai
tė Vytautas Čiplys. Buvo pri
simintas ir Lietuvos laisvės ne
tekimas 1940 m. vasarą. Lietu
viškomis dainomis programon 
įsijungė sol. Nelė Paltinienė. 
Minėjimas užbaigtas vakariene 
ir šokiais. Sekmadienį kun. K. 
Gulbinas pilies koplyčioje at- ' 
našavo Mišias, skirtas žuvusiems 
Lietuvos kariams ir Sibiro kan
kiniams.



Žydų gyvenimas Lietuvoje
Keletas romantinio pobūdžio atsiminimų bei epizodų

STASYS JUZĖNAS

Pasiskaičius “TŽ” (1986 m. 
vasario mėn.) santraukinį ver
timą apie žydu gyvenimą ir stu
dijas Lietuvoje, suvirpėjo gal 
ne vienam romantinė atsimini
mą styga to laiko skeveldrose. 
Mėginsiu tai nuotrupomis pa
vaizduoti, juoba kad “TŽ” apra
šomame žydu gyvenime Lietu
voje tarp pilkų dienų iškyla 
ir šviesesnių momentų, jiems 
patiems sukeliančių pasidi
džiavimą bei nuostabą. Juk 
žydų bendruomenė, gyvenda
ma mažoje iš pelenų prisikė
lusioje Lietuvos valstybėje, 
tiek daug padarė moksle bei 
kultūroje leisdama savo alma
nachus, išlaikydama sinago
gas, ligonines, gimnazijas bei 
kitas institucijas. Ji davė di
delį įnašą Izraeliui, kaip jo
kia kita ano meto jų bendruo
menė, gyvenusi daug didesnė
se ir turtingesnėse valstybėse.

Vedamas tos minties, nesi
dairysiu nei į įvairiai aiški
namus statistinius duomenis, 

’ nei į priekaištus bei vienaša
liškus žydų skelbiamus kalti
nimus, į kuriuos buvo atsaky
ta labai rimtų žmonių argu
mentuotais straipsniais, bet, 
kiek atmintis leidžia, žydų gy
venimą laisvoje Lietuvoje ban
dysiu pavaizduoti epizodais.

* * *
Šienapjūtė Lietuvoje. Šieno 

grėbėjos — kaimo mergužėlės, 
pasipuošusios geresnėmis suk
nelėmis, kai kurios su žiurs
tais, užtraukia dainą. Aidas 
skrieja laukais, atsimušęs ber
žynuose ar gojuose. Nepapras
ta ramuma šviesos pripildyta
me ore. Suloja šunys vienkie
mio sodyboje. Grėbėja — šei
mininkė, metusi žvilgsnį į na
mus, tuojau atpažino iš mies
telio žydelį Rufkį, kuris kar
tas nuo karto atveždavo į kai
mus, vienkiemius smulkių pre
kių: medžiagos suknelėms, siū
lų, adatų ir t.t. Tad šeiminin
kė su keliom merginom pasta
tę grėblius ir nuskubėjo šio 
to' nusipirkti. Tai butfo žmonių 
mėgstamas neturtingas žyde
lis. Jos nusipirko margaspal
vių skarelių — juk reikia pa
remti ateivį, kad galėtų gyven
ti. Anuomet, tik po I D. karo 
Lietuvai atsikūrus iš pelenų, 
daug ko trūko. Merginos kaip 
margaspalviai drugeliai sugrį
žo grėbti šieno su gera nuotai
ka.

* * *
Atvažiuodavo ir kiti iš greti

mų miestelių žydai: vieni su
pirkinėdavo skudurus, žąsų 
plunksnas, kartais odas ir t.t. 
Atšalus orui, atveždavo silkių, 
riestainių, druskos, cukraus, 
skarelių bei kitokių medžiagų.

Turtingesni žydai buvo ja
vų pirkliai. Jie nieko parduoti 
nevežiodavo, tik supirkdavo ja
vus. Buvo gana mėgstamas ma
no tėvelio javų pirklys Mels
kis. Kadangi klėtis-svirnas 

' buvo didelis, tai jam leisda
vo supilti javus, supirktus iš 
kaimynų, o jis atsidėkodamas 
atveždavo dovanų cukraus.

Kai ruduo ateidavo spalvų 
išmargintais miškais, keliai, 
takeliai pasidarydavo purvini, 
ir naktys atšaldavo.Tada so
dybos šeimininkas kas antrų 
metų rudenį iš miestelio par
siveždavo religingą batsiuvį 
žydą Maušą, kad visai šeimai 
ir tarnautojams sutaisytų ar 

Poeto BALIO GAIDŽIŪNO deimantinės amžiaus sukakties proga L. JU- 
CAITIENĖS Klivlande iškeptas tortas, kuriame matyti įrašas naujausios 

p autoriaus knygos “Ir saulėtos, ir rūsčios dienos” Nuotr. V. Bacevičiaus

pasiūtų batus bei kitokią ava
lynę.

Mauša atsiveždavo valgiui 
gaminti savo “košer” indus. 
Jis laikėsi talmudo ir buvo 
miestelyje rabino padėjėju. 
Kol visiems pasiūdavo avaly
nę, turėjo gyventi dvi ar dau
giau savaičių. Niekas Maušai 
netrukdydavo melstis, kaip 
mes vadindavom, “barakati- 
nuoti”. * * *

Ūkininkai manė, kad žydai 
nemoka ūkininkauti arba kad 
jiems ūkio darbai buvo per 
sunkūs. Žydų ūkininkų bent 
aš nemačiau. Juk ir Ameriko
je fizinį darbą fabrikuose ar 
statybose dirbančių žydų kaip 
ir nėra.

Vargšas žydelis Rufkis su 
prekėmis atvažiavo pavakary. 
Dangus niaukėsi, atrodė, kad 
juodi debesys tuojau pra
pliups. Vyrai pievose šiena
vo, o padaržėje šienas buvo 
sausas bei tinkamas vežti į 
daržinę.

Rufkis pasiprašė nakvynės, 
nes artėjo audra, o dar nebu
vo apvažinėjęs apylinkės. 
Šeimininkai visada pakelei
vius priimdavo nakvoti. Mo
terys, pasikinkiusios arklius, 
skubėjo parvežti sausą šieną 
į daržinę. Rufkis buvo tik vie
nas vyras ir bandė padėti. Jam 
nesisekė su šakėmis krauti į 
vežimą šieną — per sunku, ne
įpratęs sunkiai kilnoti. Tada 
jam leido minti vežime šieną. 
Dar labiau nesisekė — susi
raizgė šiene, kelnės nusmuko, 
šienas nušliaužė nuo vežimo. 
Lietus kaip iš kibiro pradėjo 
pilti. Šienas liko nesuvežtas, 
o Rufkis, šlapias kaip grybas 
jieškojo šieno vežime kelnių, 
atsižadėdamas tokio darbo am- 
žinai. * * *

Kai dar buvau gal 15 metų 
vaikėzas ir mokiausi progim
nazijoje, mačiau vienas žydų 
vestuves. Tai buvo turtingo 
manufaktūros krautuvės savi
ninko vestuvės su visomis žy
dų tradicijomis. Miestelio gy
ventojai ilgai kalbėjo, kaip 
nuo sinagogos žydai, rankomis 
susikabinę, barakatinuodami 
ir šokdami gatvės viduriu, pa
lydint dūdų orkestrui, traukė 
į jaunavedžių namus. Viduryje 
pailgos formos rate ėjo jauna
vedžiai, rodos, palydimi su di
delėmis bulkomis šokančių 
kelių porų. Žmonės stebėjo ei
seną ir vestuvinį orkestro mar
šą nuo šaligatvių. Susisieki
mas gatve buvo sulaikytas ir 
niekas ne tik netrukdė, bet 
dargi domėjosi žydų tradici
jom.

Dabar galvoju, ar būtų galė
jęs tokias vestuves savame 
krašte tuo laiku suruošti lie
tuvis? Tame miestelyje (nebu
vo apskrities miestas) buvo 
dvi sinagogos, bet tik viena 
katalikų šventovė, kuria nau
dojosi miestelio ir viso vals
čiaus gyventojai.

Apskrities mieste — Ukmer
gėje buvo dvi žydų gimnazijos 
(viena jų — hebrajų kalba), 
viena žydų ligoninė ir dvi si
nagogos. Lietuviai turėjo tik 
vieną gimnaziją. Tad gal todėl 
Lietuvos žydai galėjo tiek daug 
mokslinėje srityje padaryti. 
Pagal pačių žydų pasisakymus, 
tiek daug kultūrinio ir moks- 
linio-intelektualinio kraičio 
nedavė atsikūrusiai Izraelio 
valstybei, kaip Lietuvos žydai 
nė viena žydų bendruomenė. 

Ar tai nereiškia, kad tam bu
vo pakankamai geros sąlygos?

* * *
Švietimo ministerija išlei

džiamiesiems gimnazijos bai
gimo egzaminams atsiųsdavo 
temas. Vienos gimnazijos žy
daitės abiturientės buvo ge
rai įvertintas lietuvių kalbos 
rašinys. Jis pateko net į spau
dą ir buvo cituojamas gimnazi
jose. Žydaitė rašė: nors Lie
tuva nėra mano senolių kraš
tas, neauga joje palmės, ne
spindi karšta vidudienio sau
lė, neskalauja jos krantų sau
lėto dangaus Viduržemio jūra, 
tačiau Baltija, pasak Maironio, 
gimdo dainą liūdnesnę už ma
rių ošimą; ir aš pamilau Lie
tuvą, jos beržynus, klonius, 
kalvas ir žmones.

* * *
Minėtoje “TŽ” santraukoje 

minimi kai kurie studentų žy
dų Kauno universitete suvar
žymai ar nevienodas tolera
vimas. Esą tai sukeldavo žy
dams nejaukumą ar blogą nuo
taiką. Reikia prisiminti, kad 
nuotaikos, jaukumas daug pri
klauso nuo asmens. Labai daž
nai kaimo ūkininko vaikai bū
dami studentais, ilgai nepri
tapdavo prie miestiečių stu
dentų, bet tai nereiškia dis
kriminacijos ar atsiribojimo.

2000 metų klajojimas po pa
saulį be tėvynės žydus užgrūdi
no, padarė daugiau ar mažiau 
internacionalais prisitaikė
liais. Kaip visur gyvenime, 
kur daugiau pinigo, ten ma
žiau širdies.

Atsimenu vieną šaltą žiemos 
naktį, kai nuo šalčio tvoros 
braškėjo ir speigas temdė akis, 
vežėm bekonus arkliais virš 
40 km į Panevėžio “Maisto” 
skerdyklą. Pakeliui vidurnak
tį labai sušalę pasibeldėm Jo- 
tainiuose į žydų namelį — ar
batinę. Žydė su šypsena atida
rė duris, išvirė arbatos, turė
jo riestainių (baronkų). Mudu 
su tėveliu sušilom ir užkan
dom, dėkodami už kantrybę.

Tai gerieji žydeliai. Buvo 
kitokių, ypač bolševikmečio 
laiku, kurie dirbo NKVD, iš
davinėjo nekaltus žmones. Pvz. 
Mirvisas, Stopkos klasės drau
gas, pirmame bolševikmetyje 
tapo apskrities policijos va
du. Stopka restorane susigin
čijo su rusu ir buvo pasodin
tas policijos vado į kalėjimą 
su tokia rezoliucija: “Pasodinti 
į kalėjimą, nes aš jį gerai pa
žįstu”.

O kur Rainių, Petrašiūnų ir 
kiti žudynių miškeliai, depor
tacijos dešimtimis tūkstančių 
lietuvių ...

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, pradėjus nuo nulio 
palaipsniui kūrėsi planingas, 
individualus ir kooperatyvi- 
nis ūkis. Atsirado bendrovės: 
“Maistas”, “Lietūkis”, “Sody
ba”, įvairūs kooperatyvai, pie
ninės. Ir tai buvo padaryta per 
20 metų. Mes emigracijoje du 
kart tiek laiko gyvenam, bet 
kalnų nenuvertėm. Valstybės 
gyvenime buvo juo sunkiau, 
kai didieji kaimynai tykojo 
ją pražudyti.

Būtų naivu manyti, kad toks 
valstybės atsistatymas buvo 
nukreiptas prieš žydus — tai 
bendros gerovės reikalas. Ne
žinau kitos valstybės, kur anuo 
laiku mažumos būtų lygiatei- 
siškiau traktuojamos.

* * *
Atsimenu, kaip gimnazijoje 

su žaviom žydaitėm šokdavom, 
chore kartu dainuodavom, sce
noje vaidindavom. Žodis dis
kriminacija tuo laiku nebuvo 
žinomas, nes tokio jausmo ką 
nors pažeminti nebuvo.

Vėliau, artėjant prie II D. 
karo, trečiajai Vokietijai įsi
galėjus, reikalai Europoje kei
tėsi. Bet Lietuvoje, ramių gam
tos ir kaimo žmonių krašte, 
antisemitizmas mažiausiai 
reiškėsi. Aš dabar, stebėda
mas šių dienų pasaulio įvy
kius, manau, kaip sunku ma
žam kraštui laviruoti, kai di
dieji daro ne teisingumu pa
remtus politinius, ekonomi
nius spaudimus mažesniajam. 
O ką bekalbėti apie discipli
nuotos sistemos, besiruošian
čios karui, propagandą, pri
metančią savo valia.

Pasižvalgius ir šiandien, 
pasak Šopenhauerio, galėtume 
matyti pro mūro sienas daug 
sielvarto, skriaudos, neišski
riant nė JAV ar Izraelio. Toks 
yra gyvenimas, tačiau ir dabar 
niekas nenori mirti.

N. Pr. Marijos vienuolijos seselių Toronte vadovaujamame vaiku darželyje 
lietuviuku grupė. Kairėje - sesuo LORETA JONUŠAITĖ Ntr. St. Dabkaus

Sovietų Sąjunga bene bus 
vienintelis civilizuotas kraš
tas pasaulyje, kuriame už 
poeziją galima patekti į kalė
jimą. Baudžiamojo statuto pa
ragrafas 190-1 (Sovietų Sąjun
gos bei jos visuomeninės san
daros šmeižtas) — labai pato
gus apkaltinti kiekvieną, nes 
pritaikomas ir tokiu atveju, 
kai pasakoma tiesa, kuri, par
tijos supratimu, turėjo būti 
nutylėta.

Irina Ratušinskaja, 32 me
tų amžiaus, kritikų ir sovie
tinių išeivių nuomone viena 
didžiausių poetų pasaulyje, 
remiantis minėtu įstatymu 
nubausta 7 metams konclage- 
rio ir 5 metams ištrėmimo. Ka
lėjusi nuo 1983 metų, 1986 m. 
spalio mėn. pradžioje netikė
tai išleista iš kalėjimo.

Poetė prasikalto valstybei 
spausdindama pogrindžio 
spaudoje eilėt’aščius žmo
gaus teisių temomis, daly
vaudama demonstracijoje 
Maskvoje už Andriejaus Sa
charovo išlaisvinimą. Suim

Lietuvybė — jo žvaigždė
A. a. Juozų Bersėną išlydėjus

1986 m. rugsėjo 23 d. Hamiltone 
mirė Juozas Bersėnas, 75 m. am
žiaus, vienas iš Kanados lietuvių 
fondo steigėjų. Palaidotas rugsė
jo 26 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje. Laidotuvėse daly
vavo ir londoniškiai.

Velionis apie 27 metus priklau
sė KLB Londono apylinkei. Manau, 
Londone nebuvo nė vieno lietu
vio, kuris nežinotų a.a. J. Bersė- 
no. Jis buvo nuolatinis lietuviškų 
renginių ir susirinkimų lankyto
jas, dinamiškas susirinkimuose 
kalbėtojas, stropus ir nuoširdus 
lietuviškos veiklos rėmėjas, daž
nai ir gana stambiomis sumomis. 
Lietuvybės išlaikymas ir Lietu
vai laisvės atgavimas buvo du 
tikslai, kuriems jis skirdavo pir
maeilį dėmesį ir neidavo su nie
kuo į jokius kompromisus dėl vie
nokio ar kitokio jų keitimo. Jei 
kas mėgindavo juos paneigti ir siū
lyti ką nors naujo, tam jis išdrįs
davo padaryti ir gana aštrų bei 
pagrįstą priekaištą. Jis ne tik kal
bėdavo, bet tiems tikslams siekti 
skirdavo ir savo lėšas bei pastan
gas. Jis nelaukdavo, kol kiti su

Buvusi Kinijos misijonierė vienuolė PRANCIŠKA GAIDAMAVIČIŪTĖ, 
89 m. amžiaus (kairėje), gyvenanti Australijoje, su savo vienuolyno virši
ninke vienuolinio gyveninio sukakties iškilmėje

ta ji buvo mušama. O kai pa
skelbė bado streiką, buvo 
maitinama per jėgą, šaldoma 
vienutėse, kol ji tiek apsirgo 
inkstais ir širdimi, jog vos 
begalėjo ant kojų pastovėti.

Ratušinskaja gimė Odesoje. 
Per savo močiutę tapo kata
like. Nors ir baigusi fizikos 
mokslus, būdama 24 metų ėmė 
rašyti poeziją, įtaigojama Ach- 
matovos, Cvetajevos, Mandel
štamo, Pasternako — talen
tingiausių rusų poetų, visad 
kėlusių žmogaus orumą.

Dabar Ratušinskaja pir
miausia nori pasigydyti ir ta
da vėl tęsti poezijos rašymą. 
Pasaulio rašytojų protestai 
neabejotinai prisidėjo prie 
jos išlaisvinimo, nes Sovie
tų Sąjunga sąžinės grauža
ties nepripažįsta (sąžinė jai 
tik “buržuazinis prietaras”).

Kada gi pasibaigs smulkme
niškas Boriso Godunovo įta
rumas ir atviro žodžio baimė, 
nutįsę per visą Rusijos isto
riją ligi šios dienos? VI. Š.

aukos reikiamą sumą ir todėl gal 
jo doleris galės pasilikti jo kiše
nėje — visada jis būdavo tarp pir
mųjų aukotojų Tautos fondui ir ki
tai lietuviškai veiklai paremti, 
dažniausiai būdamas ir stambiau
sias vajaus aukotojas.

Didžiausią pasišventimą jis pa
rodė, mėgindamas sutelkti kuo 
daugiausia įnašų Kanados lietu
vių fondui. Ir tai jam pasisekė. 
Pvz. vien Londono 75 lietuvių šei
mų apylinkėje jis įnašais surinko 
$14,745. Neturiu žinių, kaip sėk
mingas jis buvo kitose apylinkėse.

Kitas jo stambus laimėjimas — 
su žmona Elena išaugino laisvai 
lietuviškai kalbantį ir labai ak
tyviai lietuviškoje veikloje daly
vaujantį jaunimą — sūnų Eugeni
jų, KLF iždininką, ir dvi dukras 
— Zitą ir Sigitą, buvusias KL Jau
nimo Sąjungos pirmininkes. Pa
grindinis laimėjimas buvo betgi 
tas, kad velionies ir kitų steigė
jų dėka sėkmingai buvo suorga
nizuotas reikšmingasis Kanados 
lietuvių fondas, liksiąs nerūdi
jančiu velioniui paminklu. D.E.
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Britanij'os lietuviai
Vienos lietuvaitės vestuvės, kitos - laidotuvės. Aukos religinei 

Lietuvos šalpai ir Vasario 16 gimnazijai
S. KASPARAS

Rugsėjo mėnesio 1 diena, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. dr. Jonas Sakevičius, MIC, 
išvyko vienam mėnesiui į JAV. 
Jį pavadavo atvykęs iš Kaliforni
jos pensijon išėjęs JAV kariuo
menės kapelionas kun. Vincen
tas Meškėnas.

Rugsėjo 6 d. įvyko Kristinos 
Pukštytės ir Andriaus Thorne- 
well sutuoktuvės Šv. Kazimiero 
šventovėje. Sutuoktuvių apeigas 
atliko kun. V. Meškėnas dalyvau
jant 100 svečių.

Kristina — jauniausioji Hildos 
ir Adolfo Pukščių duktė iš ketver- 
tos vaikų. Londone ji mokei Šv. 
Uršulės gimnazijoje, vėliau Brigh
ton politechnikos kolegijoje ir 
ją baigė bakalaurės laipsniu.

Kristina nuo jaunų dienų da
lyvavo lietuviškos bendruome
nės veikloje, susijusioje su tau
tinių šokių grupėmis. Kalba ir 
lietuviškai, dalyauja lietuvių jau
nimo sąjungoje.

Studijuodama Brightono poli
technikos kolegijoje, susipažino 
su stud. Andriumi Thornewell, ir 
po poros metų draugystės susi
tuokė.

Sutuoktuvių vaišės buvo Angli
jos lietuvių sodyboje Headley 
Park. Jaunuosius ir sutuoktuvių 
svečius pasitiko prie lietuvių so
dybos durų jos vedėjai Paulius 
ir Luiza Padvoiskiai, kurie šiuo 
metu yra irgi jauna šeima. Pra
sidėjo vaišės ir linksmoji sutuok
tuvių dalis, kuriai vadovavo,“Lie
tuvos” tautinių šokių grupės vedė
jas Simonas Dobrovolskis. Skam
bėjo lietuviškos dainos, muzika.

Jaunieji apsigyveno gražioje 
Sussex grafystėje, Hove mieste, 
šalia garsiojo Brightono vasar
vietės. Ąndrius dirba buhalte
riu, o Kristina — kelionių departa
mente.

Rugsėjo mėnesio viduryje Lon
done lankėsi prof. dr. Romas Vaš- 
tokas su ponia. Savo laiku Vašto- 
kų šeima gyveno Londone, ir Ro
mas buvo Šv. Kazimiero šventovės 
nuolatinis pamaldų dalyvis. At
vežė buvusiąją! savo parapijai 
gražią dailininkų Tamošaičių pa
gamintą lietuvišką lėlę, kuri puoš 
mūsų klebonijos patalpas. Grįž
dami iš Europos vėl sustos Lon
done. '••• ”*■'

Rugsėjo 10 d. Whipp Cross li
goninėje mirė Marija Vikanienė. 
Velionė buvo gimusi Londone 
1916 m. gegužės 5 d. Palaidota iš 
Šv. Kazimiero šventovės rugsėjo 
23 d. Šv. Patriko kapinėse. Lai
dotuvių Mišias atnašavo ir kitas 
apeigas atliko kun. V. Meškėnas. 
Pamaldose dalyvavo apie 110 žmo
nių. Giedojo parapijos choras, va

Valgių gaminimo knygoje 
“LITHUANIANS

COOK IN CALGARY” 
yra daug privačių receptų,

■ paruoštų Vakarų Kanados 
: lietuvių, kaip pvz. paruoši- 
; mas laukinių žvėrių, žuvų ir

specialių skanumynų.
; Knygos kaina-$10, persiuntimas-$1.95.
: Visos pajamos, gautos už parduotas knygas bus 

panaudotos Kalgario lietuvių veiklai.
■ Čekius rašyti: Calgary Lithuanian-Canadian Community,
■ c/o Aldona Condon, 16 Bed wood C res. N. E., Calgary,

Alberta T3K 2G9, Canada.
Telefonas informacijai: (403) 275-8463.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTos ir radijo žinios 
nesulaikomai skleidžia informacijas įvairiuose kraštuose apie 
Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas centas artina 
Lietuvai laisvės aušrą. Aukas ar palikimus siųskime:

Tautos fondo Toronto apylinkės atstovybė 
(Lithuanian National Foundation Ine.) 
53 Armadale Ave., Toronto, Ont. M6S 3W9

GINKIME LIETUVIŲ TEISES!
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Ave.,

Chicago, Illinois 60636, USA

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui...... US $............................

Pavardė, vardas .........................................................................

Adresas .....................................................,.................................

dovaujamas Justino Černio. Po 
laidotuvių buvo užkandžiai para
pijos svetainėje. Juos padėjo pa
ruošti Šv. Onos draugijos narės.

Velionė Marija buvo nuo jau
nų dienų lietuviškos bendruome
nės bei parapijos narė, dalyvavo 
vaikų chore, lankė anuomet vei
kiančią šeštadienio mokyklą, da
lyvavo Marijos dukterų būrelyje, 
mėgo vaidinti. Jai teko net du vai
dinimus atlikti su garsiuoju da
bartiniu režisieriumi Jonu Mil
teniu, kai jis mokėsi Londono 
dramos kolegijoje. Karo metu ve
lionei reikėjo atlikti valstybinę 
pareigą — dirbti žemės ūkio dar
bus ir būti “Land Army” nare.

Po karo velionė sumainė aukso 
žiedus su Jonu Vikoniu. Susilau
kė sūnaus Petro ir dukters Liuci
jos. Dalyvavo parapijos chore, Šv. 
Onos draugijoje, buvo daugel me
tų valdybos nare ir net keletą me
tų valdybos pirmininke. Be to, bu
vo sporto ir socialinio klubo narė, 
dalyvavo jo valdybose. Velionė bu
vo didelė tolerantė, visuomet prak
tiška, nereikalavo padėkų, nesie
kė garbės.

Rugsėjo mėnesį Londono lietu
vių parapijos Šv. Kazimiero klubo 
nariai surinko Religinei Lietu
vos šalpai Bruklyne 110 sv.. arba 
162 dolerius. Tai jau antroji šio 
klubo auka.

Dabartiniu metu klubas vykdo 
aukų rinkliavą Vasario 16 gimna
zijos statybai paremti. Jau su
rinkta 274 sv. Rinkliava tęsiama 
toliau.

Rugsėjo 13 d. staiga mirė Jonas 
Januševičius, gimęs Papilės vals
čiuje prieš 79 metus. Lietuvoje 
dirbo Vidaus reikalų ministeri
jos saugumo departamente. Laido
tuvių Mišias atnašavo ir kitas apei
gas atliko Šv. Kazimiero švento
vėje kun. V. Meškėnas. Sudegin
tas Londono krematoriume.

Velionis buvo tautinės minties 
žmogus. Savo testamente paliko 
200 sv..“Dirvos” savaitraščiui.
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Baigtas lėšų telkimo vajus
Reikalinga suma lituanistikos katedrai jau surinkta

Su dideliu džiaugsmu pra
nešame gerą žinią, kad dauge
lio pasaulio lietuvių, organi
zacijų, radijo, spaudos ir kraš
tų Bendruomenių darbo, pasi
šventimo ir aukų dėka 1986 m. 
spalio 4 dieną baigėme rinkti 
pažadėtus 600,000 dol. PLB 
Lituanistikos katedrai.

1981 m. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė pasirašė sutar
tį su Illinois universitetu 
Čikagoje, įsteigdama pirmąją 
ir amžiną PLB Lituanistikos 
katedrą laisvajame pasaulyje 
su 750,000 dol. fondu. Pats 
universitetas skyrė 150,000 
dol., o mes pasižadėjome per 
5 metus surinkti 600,000 dol. 
Dabar tą pažadą visi bendrai 
įvykdėm!

Pusę pažadėtos sumos įmo
kėjus (300,000 dol.), 1984 m. 
rudenį PLB Lituanistikos ka
tedra pradėjo savo darbą su 
pirmaisiais aukštojo lituanis
tikos mokslo aspirantais, sie
kiančiais magistro ir daktaro 
laipsnių. Šiais metais yra už
siregistravę jau 9 aspirantai. 
Jai sėkmingai vadovauja pro
fesorius dr. Bronius Vaškelis, 
kurio adresas yra: PLB Litua
nistikos katedra, University 
of Illinois at Chicago, 1225 
University Hall, Box 4348, Chi
cago, IL 60680, USA. Tel. (312) 
996-4412.

Asmenys ir organizacijos iš 
daugelio kraštų ypatingai daug 
ir nuoširdžiai aukojo per pra
ėjusį mėnesį. Už tai Jums vi
siems reiškiame didžiausią 
padėką, nes Jūs ypatingu bū
du įamžinote išeivijos lietu
vių meilę lietuvių kalbai, 
mokslui bei kultūrai, parodė
te bendrą mūsų pasiryžimą 
visokiais būdais kovoti už 
Lietuvos laisvę bei nepriklau
somybę, išlaikant ir ugdant 
sąmoningą lietuvybę.

Gauti pinigai per 600,000 
dol. dabar yra dedami į spe-

ALGIS-JONAS RATAVIČIUS, 
Agutės ir Ksavero Ratavičių sūnus, 
baigęs Tillsonburgo Glendale gim
nazijų, 1986 m. pavasarį Guelpho 
universitete baigė agronomijos 
mokslus bakalauro laipsniu (Bache
lor of Science); specialybė — žemės 
ištekliai

Dr. AUDRIUS V. PLIOPLYS, 
mokslininkas, menininkas, litera
tas ir medicinos daktaras, apsigy
venęs Toronte. Gimė Toronte 1951 
m., gimnazijų ir medicinų baigė Či
kagoje 1975 m. Dirbo ligoninėse bei 
tyrinėjimo institucijose Ameriko
je bei Kanadoje ir tapo neurologi
jos specialistu. Yra priimtas į me
dicinos fakultetų Toronto universi
tete ir Vaikų ligoninę kaip asisten
tas profesorius. Pusę savo laiko 
skiria klinikiniam darbui, kitų pu
sę — tyrimams. Jo sritis yra Down’s 
ligos vystymasis ir prieškūnių vei
kimas neurologinėse vaikų ligose. 
Dr. Audrius yra ne tik aukštų kvali
fikacijų neurologas, bet ir meninin
kas. Tai rodo ilgas sųrašas indivi
dualių bei grupinių parodų skulp
tūros bei fotografijos srityse. Jo 
straipsniai yra pasirodę “Metme
nyse” ir “Lituanus” žurnaluose, 
neskaitant tų, kurie buvo paskelb
ti amerikiečių laikraščiuose. Yra 
vedęs amerikietę ir augina du vai
kučius.^ -• 

cialų Stasio Barzduko vardo 
fondą (1981 m. rugsėjo 13 d. 
miręs Stasys Barzdukas ilgus 
metus buvo mokytojas, litua
nistas, kalbininkas, vienas 
iš Lietuvių Bendruomenės 
steigėjų ir jos ugdytojų, JAV 
LB vadovas, PLB valdybos pir
mininkas ir PLB garbės pirmi
ninkas). Šio fondo pinigais 
bus remiami tolimesni PLB 
Lituanistikos katedros dar
bai, kaip pvz. kituose uni
versitetuose dėstančių lietu
vių profesorių atsikvietimui 
specialioms paskaitoms, pa
pildoma parama lituanistikos 
doktaratus ruošiantiems, spe
cialių lituanistikos semina
rų bei leidinių ruošimui ir 
panašiai.

PLB fondo vadovybė savo 
darbą tęsia toliau ir prašo Jū
sų aukų bei testamentinių pa
likimų PLB Lituanistikos ka
tedros darbams bei studijoms. 
1987 m. pradžioje bus paskelb
ti visi PLB Lituanistikos ka
tedros aukotojai, kurių var
dai ir pavardės ar organizaci
jų pavadinimai bus įrašyti į 
specialią aukotojų knygą, lai
komą universitete. Paaukoję 
50 dol. ar daugiau gaus padė
kos diplomus, o paaukoję 500 
dol. ar daugiau bus įrašyti į 
PLB Lituanistikos katedros 
garbės lentą, kuri kabos Ili
nojaus universitete. Tad ne
spėję savo aukų iki šiol atsiųs
ti, gali tai padaryti iki šių 
1986 m. pabaigos.

Visos aukos gali būti nura
šytos nuo pajamų mokesčių 
JAV ir Kanadoje (“tpx deduc
tion” ID No. 36-3097269). Pra
šom aukas rašyti LITHUA
NIAN WORLD COMMUNITY 
FOUNDATION vardu ir siųsti 
į PLB fondo raštinę šiuo 
adresu: Lithuanian World 
Community Foundation, 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, 
IL 60636, USA.Tel. (312) 778- 
2200.

Pasaulio Lietuvių bendruo
menės valdybos ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės fondo 
vadovybės vardu dar kartą 
reiškiu gilią padėką visiems 
aukotojams bei talkininkams 
už amžinos vertės dovaną — 
PLB Lituanistikos katedros 
įsteigimą, kuri tarnaus išei
vijos lietuviams ir padės ko
vojančiai lietuvių tautai oku
puotoje Lietuvoje atgauti 
laisvę. Ačiū Jums visiems.

Vytautas Kamantas, 
PLB valdybos ir PLB 

fondo pirmininkas

Grand Rapids, Michigan 
1986 m. spalio 15 d.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main Street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

Solistės DAIVOS MONGIRDAITĖS koncerto ir poeto BALIO GAIDŽIŪNO 
knygos sukaktuvių programos atlikėjai Klivlande. Iš kairės: R. Bublytė, 
K. Kupreviėiūtė, sol. D. Mongirdaitė, B. Gaidžiūnas ir E. Kijauskas 1986 
metų spalio 4 dienų Nuotr. V. Bacevičiaus

Geros mintys gydo kūno ligas
Apie 90% visų ligų atsiran

da, o atsiradusios pablogėja 
dėl neigiamos žmonių galvose
nos. Bet teigiamų minčių galia 
gali žmogų pagydyti — sako 
medicinos žinovai.

“Dvasinė įtampa, baimė, 
nerimas, rūpestis, pyktis, su
žadina stiprią kūno reakciją 
ir gali būti “tikrų ligų” prie
žastimi. Mūsų galvosena mus 
žudo, bet mes savyje turime 
jėgą nepasiduoti” — sako bri
tų gydytojas ir autorius dr. 
Vernon Coleman.

Štai jo patarimai gerai svei
katai išlaikyti.

Galvok, kad esi sveikas, ir 
būsi. Tyrimai rodo, kad ligą 
įsivaizduoją žmonės dažnai ją 
gauna. “Jei į laivą lipdamas 
galvosi, kad susirgsi jūros li
ga, tai taip ir atsitiks. Jei 
sekdamas besisukinėjančios 
karuselės svaiginantį suktinį 
manai, kad turėsi vemti, tai 
greičiausiai taip ir bus. Bet 
jeigu naudosi savo minties jė
gą savęs įtikinimui, kad tik
rai taip neįvyks, tai ir ne- 
susirgsi” — teigia dr. Cole
man.

Svajojimas atpalaiduoja 
nuo emocinės įtampos. “Įsi
vaizduok, kad gražią saulėtą 
dieną tingiai drybsi pajūrio 
paplūdimyje; arba sukurk 
vaizdą, kad ramioje upėje nuo 
tylaus, žalia lanka apaugusio 
kranto, meškerioji. .. Svajo
nių sukurti vaizdai yra ge
riausias poilsis protui” — įro
dinėja dr. Coleman. Ir toliau 
pataria: “Yra būtina protą iš
jungti — negalvoti kurį laiką. 
Jei ne, pradėsi jausti įtampą, 
ir netrukus atsiras aukštas 
kraujospūdis, kolitas, dusu

didžiausias lietuvių restoranas Čikagoje.
Tradiciniai lietuviški valgiai. Aplankykite!

Veikia kasdien nuo 8 v.r. iki 8 v.v.
2632 W. 71 Street, Chicago, IL 60629, USA 

Tel. (312) 476-9026
Savininkai - Marius ir Emilija Kieta

lys, blogas virškinimas, eg
zema .,.”

Įsivaizduok, kad sėkmingai 
nubaidei ligą. “Jeigu peršalai 
ar susirgai gripu įtikink save, 
kad sveiksti. Vaizduotėje iš
lipk iš lovos, gaminkis sau pus
ryčius, pavalgęs įlipk į auto
mobilį ir važiuok į darbą . . . 
Tikėk, kad tavo kūnas yra stip
resnis už bet kokią ligą. Gal
vok, kad tave užpuolusi liga 
yra silpnutė įsibrovėlė, bena
mė ir labai baili” — moko dr. 
Coleman, knygos “MINDPO
WER: How to Use Your Mind 
to Heal Your Body” autorius.

Pasak knygos autoriaus, jū
sų kūnas gali tapti tvirtove, 
nugalinčia visus ligų antpuo
lius. Jeigu imate vaistus, gal
vokite, kad kiekviena tabletė 
ar piliulė yra kovos ginklas, 
laimintis kovą prieš ligą.

UCLA (University of Cali
fornia, Los Angeles) psichia
trinės medicinos profesorius 
dr. George Solomon, pareikš
damas savo nuomonę ta pačia 
tema, teigia: “Jau prieš tūks
tančius metų pažangesni gydy
tojai žinojo, kad daugelio li
gų užuomazga ir jų plėtotė yra 
maitinamos žmogaus negaty
vios galvosenos nuotaikų. Me
dicinos mokslui yra žinoma, 
kad emocinė įtampa, ypač pri
slėgta nuotaika ir nepajėgu
mas kovoti su sunkumais, silp
nina kūno atsparumą (imuni
tetą) prieš visokias ligas.

Yra įrodymų, kad kovoje 
prieš kūno negalavimus, po
ilsis, meditacija, susilaiky
mas nuo blogų įpročių ir psi
choterapija gali ne tik atsta
tyti, bet ir sustiprinti kūno 
atsparumo jėgas.”
(“Pensininkas”, 1986 m. spalis)

Paskutinės skyrybos
Surizgusio gyvenimo novelė

Palata, numeris 447. Eugeni
ja guli prie lango. Ten, kur yra 
saulė, draikosi ir balti debesė
liai. Po jais kvepia pavasario 
žemė, ir žmonės atidaro langus, 
kad įsileistų gaivinančio oro. 
Bet kitoje pusėje — gelsva 
plastikinė uždanga, už kurios 
— Sandra, dar nesena moteris, 
bet sulysusi ir klaiki.

Eugeniją čia atvežė jau tre
čią kartą. Gal jau paskutinį? 
Susitraukė pasaulis iki tos pa
latos dydžio, nes liga nebepa
gydoma. Ateina didžioji per
maina. Iš to mažyčio ir susi
traukusio pasaulio reikės kur 
nors eiti. Bet nežinia — kur. 
Ateitis, kaip tie balti debe
sėliai, pasirodo ir vėl kažkur 
dingsta. Kas ji — ta ateitis? 
Tik apie praeitį ji težino, vis
ką iki smulkmenų prisimena. 
Tai tartum kokia jos nuosavy
bė, turėtas ir pamestas daik
tas. Tai stovėjimas ant aukštų 
laiptų, kuriais reikėjo leistis 
žemyn . . .

PIRMAS LAIPTAS. Zigmas 
buvo vyras, kurio visos norėjo. 
Tiesus aukštas, rusvais, gar
biniuotais plaukais. Akys — tai 
ramios jūros atspindžiai. Po 
leitenanto žvaigždutę ant pe
čių — tikra visų gimnazisčių 
svajonė. Bet pasitaikė man. 
Net ir šiandien sunku supras
ti kodėl? Nedrįstu prisiminti, 
kad mano tėvas turėjo malūną, 
o jo tėvas — tik mažą trobelę 
ir vieną karvę miestelio gale. 
Bet kas gi anais laikais į tai 
žiūrėjo? Gal pirmųjų plukių 
jieškojimas tėviškės miške mus 
sujungė, gal mėnesiena ant 
tvenkinio šokių pertraukos me
tu? Mylėjomės be vingių ir iš
skaičiavimų — atvirai, tiesiai 
ir nuoširdžiai, kaip ir dauge
lis mūsų jaunystės draugų, lai
mingi ir saugūs laisvos tėvynės 
vaikai. Tenai juk turėjo mūsų 
gyvenimas sustoti, bet jis rie
dėjo tolyn, kaip nuo ašies ati
trūkęs ratas ir atnešė mus į pa
bėgėlių stovyklas, atnešė nebe 
vienu du, bet ir mylimą Danu
tę — mūsų dukrytę. O Zigmo be
liko tik gilios vandenyno spal
vos akys. Visa kita — kažkoks 
šešėlis ano buvusio ir mylimo 
vyro. Negi jis jau tada jautė, 
kad pirmosios meilės blykste
lėjimas tebuvo šviesus žaibas, 
po kurio turėjo sekti dundesys?

— Žinoma, gyvenimas nėra 
juokas, — dažnai jis kartoda
vo, tylėdavo ir į vieną tašką 
žiūrėdavo. Su kiekvienu paju
dėjimu iš stovyklos į stovyk
lą jis vis pykdavo:

— Vėl iš naujo... ir vėl iš 
naujo ...

Nei aš, nei septynerių metų 
Danutė jo nuraminti negalė
jom. Buvo tylus, užsidaręs ir 
nesavas. Pagaliau jis rado iš
eitį — bent jam taip atrodė. 
Būdavo išeina vakarais ir grįž
ta paryčiais. Kartais ant sta
lo meta menkaverčių markių 
glėbį, išloštą kortomis. Kar
tais krinta į lovą ir miega ko
ne iki vakaro. Į bet kokią to
kio elgesio kritiką atšauda
vo vienu žodžiu: velniava. Dėl 
pastabų nepykdavo, bet darė 
savo, ir tiek. Gal ir būtų buvęs 
pajėgus ginklu kovoti, jei bū
tų reikėję, bet dvasia buvo silp
nas kaip mažas vaikas. Labiau
siai mane jaudino tartum duk
ters nepripažinimas — Danutė 
jam galėjo būti, galėjo ir ne
būti. Tik patį reikalingiausią 
žodį jai ištardavo, tik didžiau
sią būtinybę padarydavo. Ir 
daugiau nieko. Tolinosi nuo 
visko, kas jam nebuvo malonu, 
draugavo su viengungiais ir 
lošė kortomis. Kad viskas lūž
tų, užteko vieno kito kaimynės 
žodelio:

— Nebūk kvaila, augini mer
gaitę, negi nematai, kad ji jau 
nebeturi tėvo, o tu vyro.

Dar abejojau, dar laikiausi, 
bet kai namo nebegrįždavo iš
tisas kelias dienas ir naktis, 
apsisprendžiau:

— Šitaip su tavimi ilgiau gy
venti nebegaliu.

— Koks čia tas gyvenimas ... 
man viskas vis tiek, — suniur
nėjo be jokio jausmo ir akių ne
pakėlęs nuo nagų, kuriuos 
karpė.

Išeitis viena. Parašiau laiš
kelį: “Vis sakydavai, kad gyve
nimas nėra juokas. Tai kodėl 
mes turim būti juokdariai. Man 
rūpi ateitis mūsų Danutės, ku
ri nebeturi tėvo. Toliau taip 
nebegaliu. Suprask ir atleisk. 
Manau, kad tos slegiančios be
namio dienos sutriuškins ir 
praeities prisiminimus, buvu
sią meilę ir vedybinę priesai
ką ...”

Draugių patariama ir pade
dama pasiėmiau Danutę ir iš
važiavau į prancūzų zoną.

’ * * *
Kas jai dar kartą paseks pa

saką apie karalaitę su auksine 
karūna ant galvos? Rodos, tai 
mažytis atspindys jos pačios 
gyvenimo. Už lango parausta 
saulėlydžio debesys. Dega dan
gus. Į tą ugnį sunkiasi rami 
tamsa. Į juodą langą įsiremia 
pirmoji žvaigždutė — vienin
telė ištikima slaugė .. .

ANTRAS LAIPTAS. Prie Ri
manto reikėjo priprasti. Kai 
jį pirmą kartą pamačiau, jis 
man atrodė labai negražus: di
delė nosis, lėti žingsiai, tary
tum dėl to, kad skubant neple
vėsuotų jo plonos, kaip iš po
pieriaus iškirptos ausys; o tos 
akytės po siaurais kaip siūlas 
antakiais, rodos, ir tebuvo tik 
tam, kad kas nors paprastai to
se vietose būna —■ nei spalvos, 
nei formos. Tačiau jos buvo ne
paprastos ir matė tai, ko visai 
nebuvo.

— Tai angeliukas, ne mergy
tė, — pasakė jis tada, pažvelg
damas į Danutę.

Ir nuo tada prasidėjo mūsų 
draugystė, pagaliau ir bendras 
gyvenimas, kokių stovyklose 
buvo nemažai. Gyva ir talentin
gai išryškinta Danutė drobė
je buvo pakabinta mūsų kam
barėlyje, išlaikius jam pasku
tiniuosius meno mokyklos eg
zaminus. Lyg koks diplominis 
darbas tasai paveikslas kabo
jo virš mergaitės lovytės. Vi
sa bvuo originalu ir nepapras
ta, nors aliejaus veidelyje kai 
kada šmėkštelėdavo Zigmo 
šypsena, kai kada kalbėdavo jo 
akys. Ir tai buvo vienas daly
kas, kuris mane persekiodavo. 
Bet apie tai niekam niekada 
neprasitariau. Tai buvo mano 
vienos paslaptis. Ir antrasis 
Danutės portretas — profilinis 
tik dar labiau papildė pirmą
jį. Aš pati paveiksluose bu
vau dingusti. Užtat kasdieni
niame gyvenime Rimantui bu
vau viskas. Jis buvo labai man
dagus, paslaugus visiems ir 
geras žmogus. O Daną mylėjo 
ne kaip savo “angeliuką” po
zuotoją, bet kaip tikrą dukte
rį. Kur ką besugriebdamas — 
vis jai. Vedžiodavosi po lau
kus už rankytės paėmęs, rody
davo baltus debesis ir paukš
čius, pasakodavo senas žemai
čių pasakas apie medinius vel
nius ir stiklines raganas. Ir 
jis pats su mumis buvo laimin
gas — kaip gi kitaip galėjo ir 
būti!

Išskyrus Danutę, abudu jau
tėme, kad šitas pokarinis gyve
nimas yra kapojamas gabalais. 
Ar abu tame pačiame ilgiau iš
liksime — buvo pats nemalo
niausias klausimas, gal ne vie
nintelis, bet kasdieninis. Guos- 
davomės svajonėmis. Riman
tas žinojo, kad palikau savo 
tikrąjį vyrą, kad per daug pai
nu formaliai sutvarkyti bend
rąjį gyvenimą. Jam užteko ma
nęs tokios, kokia buvau — ir 
viskas, bet visą laiką jaučiau, 
kad kažkas turės keistis, tik 
niekaip negalėdavau atspėti — 
nei kas, nei kaip.

Pagaliau viskas dingo, kai 
vieną dieną Rimantas atplėšė 
laišką, kuriame jis kviečiamas 
į Paryžių. Rašė draugas grafi
kas. Reikalas rimtas ir ateitį 
žadantis. O man? Negalėjau ge
rajam Rimantui sakyti “ne”. 
Nė Danutė “angeliukas” nebe
galėjo sulaikyti tų plačių vi
lionių. Pagaliau gi artėjo lai
kas visiems skirstytis. Po to
limesnių studijų ir darbų ža
dėjo jis persikelti į Ameriką, 
apie kurią jau ir man teko pa
galvoti. Ėmė retėti stovyklos, 
ėmė irti pokarinis susiorgani- 
zavimas. Rimanto daugiau nie
kada nebemačiau.

* * *
Kas skaistu ir balta, virsta 

juodais debesimis. Danguje 
ir žemėje. Žaibas perskrodžia 
tamsą, dundėjimas sudrebina 
žemę ir širdį. Paliečia gimtąjį 
kraujo lašelį, gal paskutinį 
gryną ir neparduotą. Ne teptu
kas talentingoj rankoj, ne žo
dis, gražiai išdeklamuotas ir 
kritikų pagirtas, ne rankioji- 
mas gyvenimo džiaugsmų — ne, 
niekas negali tikrai suprasti 
žaibais suskaldyto debesies ...

TREČIAS LAIPTAS. Aniceto 
rankos buvo sunkios ir pirš
tai buki, tartum atvirkščiai su
statyti, pasipūtę, paraudę ir 
sueižėję, tačiau apmaustyti 
storais žiedais, susmegusiais 
į odą. Šį storakojį, plačiape
tį, jau pagyvenusį ir praturtė-

Č. SENKEVIČIUS

jusį dzūką sutikau jo statybos 
verlso įstaigoje, kuri jieško- 
jo raštininkės. Jei kas tada 
būtų sakęs, kad su tuo žmoge
liu man reikės kada nors gy
venti, būčiau labai supykusi.

Kai po aštuoliolikos mėne
sių darbo ir šiokios tokios pa
žinties 35-tojo gimtadienio 
proga jis ant mano stalo pa
dėjo brangų žiedą, aš pradė
jau abejoti ir save niekinti dėl 
kvailo užsispyrimo, kol paga
liau įsitikinau, kad laikas su
prasti ir kitą pusę, pažiūrėti į 
gyvenimą visos tikrovės aki
mis. Vienišumas, amžius, atei
ties netikrumas buvo pagrindi
niai dalykai, apsprendę toli
mesnį mano gyvenimo kelią.

Anicetas viską sutvarkė, ir 
mudu nurodytose vietose pasi
rašėme miesto savivaldybėje. 
Prie viso to pastūmėjo dar ir 
ta aplinkybė, kad Danutė, jau
na ir gražiai nuaugusi mergi
na, pradėjo eiti savais keliais 
kaip modeliuotoja su viltimi 
sukurti ateitį filminių žvaigž
džių pasaulyje.

Su Anicetu du kartus apke
liavome pasaulį, lepinomės sa
vose rezidencijose žiemomis 
Bahamų salose, vasaromis Ka
nadoje. Ir bėgo metai. Pritrū
kome pramogų ir draugų — no
rėjosi vis ko nors naujo ir nau
jo. Įgriso ir atsibodo tas žmo
nių tūpčiojimas, ta beprotiška 
veidmainystė, tokia ryški ir 
bjauri.

Ir kaip tik tą vasarą — staig
mena. Grįžęs iš Lietuvos Ani
cetas prisipažino Vilniuje su
radęs savo sūnų ir buvusią 
žmoną. Visa tai manęs nejau
dino. Buvau jau girdėjusi ne 
vieną tokį atvejį. Nebuvo iš
imtis nė Aniceto istorija, nors 
jis apie savo buvusią žmoną 
vengdavo kalbėti. Pagaliau 
man jo praeitis niekada nebu
vo įdomi, nes tokia panaši su 
bet kurio to amžiaus viengun
gio, kad galėjai lengvai su
maišyti, kuri kuriam priklau
so. Visi jie buvo gana turtin
gi, palikę žmonas Lietuvoje ir 
antrą kartą vedę. Tačiau kai 
Anicetas prasitarė norįs Onu
tei sudaryti dokumentus, kad 
galėtų bent aplankyti Ameri
ką — ta žinia mane perbėgo 
šaltu šešėliu. Bet tylėjau. Ką 
kita galėjau daryti? Jo reika
las. Jo pinigai. Ėmė tik ryškė
ti, kad tasai dzūkas vėl sumez
gė nutrūkusių siūlų galus. Ne
sunku buvo suprasti kodėl visa 
tai — sūnus buvo sūnumi visą 
laiką, visą gyvenimą. Ėmė vis 
dažniau apie jį kalbėti, daž
niau siuntinius siųsti. Pradė
jo kaltinti karą ir likimą, dū
sauti ir galvą purtyti. O aš pra
dėjau jaustis, tartum būčiau 
užėmusi kieno kito vietą. įsi
skverbusi ten, kur man niekas 
nepriklauso.

Po viso to nesunku buvo su 
Anicetu dėl visko susitarti. 
Onutė atvažiuosianti, gal ir 
liksianti, galimybių esą. Per
skyros užtikrino man neblogą 
ekonominį gyvenimą. Taip — 
labai gerą, laisvą ir įdomų. 
Bet visa tai truko vos keletą 
tų linksmos vienatvės mete
lių. Didysis mano gyvenimo še
šėlis pridengė laimę, turtą ir 
džiaugsmus — susirgau nebe
pagydoma liga . ..

KETVIRTASIS LAIPTAS. Ji 
rašytų: “Pati nebegaliu žemyn 
leistis. Mane kiti nuleido, pa
guldė ant dviejų plačių diržų. 
Uždengė auksinį dangtį, apdė
jo vystančiais žiedais. Žmo
nės skirstėsi, neskubėjo, drai
kėsi po kapines, dūsavo: ak, 
galėjo dar gyventi, dar tokia 
jauna, visko matė, visko tu
rėjo”.

Paskutinės skyrybos įvyko 
su visais ir su viskuo.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954
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Žymusis aktorius HENRIKAS KAČINSKAS, vaidinęs ir Kanados lietuvių 
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Lietuvos nepriklausomybės atstatymas
Prano Čepėno “Naujųjų laikų Lietuvos istorija”, II tomas

Profesoriaus Lelevelio sukaktis
IGNAS MEDŽIUKAS

1986 m. pradžioje Vilniuje 
buvo paminėta prof. Joachimo 
Lelevelio 200 metų gimimo su
kaktis. Vilniaus universitete 
atidaryta šio mokslininko vei
kalų, jo asmeninės bibliotekos 
rodinių (atlasų, žemėlapių, 
knygų), asmeninių daiktų, iko
nografijos paroda, dokumenti
nis filmas, surengta mokslinė 
konferencija kovo 21-22 d.

Joachimas Lelevelis gimė 
1786 m. kovo 22 d. Varšuvoje 
sulenkėjusio vokiečio šeimoje. 
Studijavo Vilniaus universi
tete istorijų 1804-1808 m., o 
vėliau (1815-1818 ir 1822-1824) 
jame profesoriavo. Čia įsijun
gė į aktyvią politinę studen
tų veiklą, dėl kurios buvo at
leistas iš universiteto. Grįžęs 
į Varšuvą, 1830-1831 m. prisi
dėjo prie sukilimo, kuriam ne
pavykus pasitraukė į užsienį. 
Gyveno Paryžiuje ir Briusely. 
Mirė, sugrįžęs į Paryžių, 1861 
m. gegužės 29 d. Jo pelenai 
1929 m. parvežti į Vilnių ir pa
laidoti Rasų kapinėse, netoli 
koplyčios. Lelevelio biblio
teka buvo laikoma Šveicarijoj, 
tik 1926 m. testamentu perduo
ta Vilniaus universitetui.

Kuo svarbūs prof. J. Lele
velio darbai lietuvių tautai? 
Jis savo moksliniuose tyrinė
jimuose nemaža vietos pasky
rė ir Lietuvai. 1809 m. išspaus
dino Vilniuje knygelę “Žvilgs
nis į lietuvių giminių senovę 
ir jų ryšiai su heruliais”. 1839 
m. gyvendamas Paryžiuje išlei
do veikalą “Lietuvos ir Rusijos 
istorija iki Liublino unijos 
su Lenkija”. Šio veikalo išva
doje jis aiškino, kad Lenkijos 
ir Lietuvos valstybė sunyko ir 
neteko nepriklausomybės dėl 
šių kraštų bajorijos savanau
diškumo. Naudodamasis isto
rijos šaltiniais, J. Lelevelis 
reikalavo, kad istoriniai fak
tai nebūtų painiojami su legen
domis. Geografijos istorijos 
tyrinėjimuose daugeliu atveju 
jis lietė ir Lietuvos kraštą. 
Tie jo tyrinėjimai tebėra 
reikšmingi net ir mūsų laikais.

J. Lelevelis yra nusipelnęs 
ir bibliotekininkystėje, nes 
yra parašęs pirmąjį Lietuvos 
ir Lenkijos bibliotekininkys
tės bei bibliografijos vadovė
lį. Tai paskatino tuo metu stu
dijavusį Vilniaus universitete 
Kajetoną Nezabitauskį (Zabitį) 
paruošti lietuviškų knygų bib- 
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liografijėlę, kuri buvo pridėta 
prie jo 1824 m. išleisto ilius
truoto lietuviško elemento
riaus.

Gyvendamas Vilniuje, J. Le
levelis susidraugavo su Lietu
vos veikėjais, ypač Kazimieru 
Kantrimu, adjunktu ir biblio
tekos vedėju, kuris siūlė Vil
niaus universitete įsteigti lie
tuvių kalbos katedrą. J. Lele
velis ragino lietuvius geriau 
pažinti savo praeitį ir kalbą.

1809 m. J. Lelevelis parašė 
kritiką apie Ksavero Bogušio 
darbą “Lietuviui-tautos ir kal
bos kilmė”. Lelevelio paragin
tas Dionizas Poška rašė apie 
lietuvių pilkapius, apie savo 
Baublį, parinko daug lietuviš
kų žodžių, panašių į lotynų kal
bos žodžius, norėdamas įrody
ti romėnišką lietuvių kilmę. 
Kai į D. Poškos rankas pateko 
K. Bogušo studija “Apie lie
tuvių tautos ir kalbos pradžią” 
ir J. Lelevelio knygelė “Žvilgs
nis į lietuvių giminių senovę”, 
jis buvo labai sujaudintas ir 
1810 m. parašė odės stiliaus 
raštą, pavadintą “Pas kunigą 
Ksaverą Bogušą, lietuvį, ir Joa
chimą Lelevelį, mozūrą”.

Tame rašte D. Poška džiau
gėsi, kad atsirado žmonių, ti
riančių ir aukštinančių Lietu
vos praeitį bei kalbą. Čia 
idealizuojama toji praeitis, 
minimi senovės lietuvių žy
giai, kunigaikščiai. Autorius 
ragino skaityti Bogušio ir Le
levelio knygas. Savo prof. Le
levelį labai vertino ir Simo
nas Stanevičius, studijavęs li
teratūros bei meno fakultete, 
mokslus baigęs 1826 m. filosofi
jos kandidato laipsniu.

Solistė DAIVA MONGIRDAITĖ, 
pagarsėjusi savo dainavimu JAV- 
se, koncertuos Toronto Lietuvių 
namuose 1986 m. lapkričio 15 d.

J. JAKŠTAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Po latvių ir estų kovų dėl 
nepriklausomybės autorius 
papasakojo trumpai ir aiškiai, 
kaip buvo išvestos sienos tarp 
Latvijos ir Lietuvos. Po to ėmė
si plačiau kalbėti apie Pabal
tijo sąjungos projektus. Jiems 
skyrė du poskyrius: “Pabaltijo 
valstybių sąjungos projektai” 
ir “Pabaltijo valstybių konfe
rencijos”. Abu skyriai moko, 
kaip kartais istorija pasity
čioja iš politikų kuriamų ir 
net rimtai svarstomų planų, 
nutarimų. Daugelis jų palieka 
beverčiais popierių gabalais. 
Autorius, paminėjęs jau XIX 
š. gale kurtus planus apie Lie
tuvos ir Latvijos, kaip vienos 
nepriklausomos valstybės są
jungą, vaizdavo visų trijų Pa
baltijo valstybių konferenci
jas bei nutarimus. Jų istori
jos smulkmeniškai atpasako
jamos. Rodoma, kaip į kai ku
rias konferencijas latviai ir 
estai stengėsi įtraukti ir len
kus. O tai lietuviams nebuvo 
priimtina. Lietuviai šalinosi 
nuo konferencijų su lenkais 
ar kartais dalyvaudavo stebė
tojais. Dėl Lenkijos maišymosi 
baltiečių konferencijos buvo 
nesėkmingos, nors jos buvo 
šaukiamos iki 1934 m.

Paskutinis pašalinis skyrius 
pavadintas “Vokietijos karinė 
avantiūra Pabaltijo valstybė
se”. Čia išvedžiojama, kaip 
Vokietija, nors ir pralaimėjo 
karą, stengėsi laikytis užim
tuose rytiniuose kraštuose. 
Uždelsti evakuaciją įpareigo
jo ir kapituliacijos sutarties 
12 paragrafas, įpareigojęs pa
likti fronte iki bus duotas 
įsakymas pasitraukti.

Autorius Čepėnas pakartoti
nai minėjo šį paragrafą, nu
rodinėjo, kaip vokiečiai tvir- 
tinosi rytiniuose kraštuose, 
ypač Pabaltijyje. Jie verba
vo samdinius Vokietijoje ir 
siuntė juos tarnauti alginin
kais rytuose. Pabaltijo vals
tybėse vokiečiai samdiniai 
vietomis jungėsi su baltai
siais rusais ir išvien ėjo prieš 
bolševikus . Rusijos vaduoti. 
Pabaltijo valstybės, siekusios 
nepriklausomybės, nesiderino 
prie samdinių vokiečių ir bal
tųjų rusų politikos. Jos susi
laukė paramos ir iš Europos 
likimą lėmusių santarvininkų, 
ypač anglų, vertusių vokie
čius pasitraukti iš Pabaltijo. 
Taikydamiesi prie santarvi
ninkų, baltiečiai griebėsi gink
lų prieš įsibrovėlius ir lai
mėjo mūšius. Į mūsų istoriją 
yra įėjęs mūšis prie Šiaulių 
ir Radviliškio (1919 m. rug
sėjo 23-24). Pergalė privertė 
bermontininkus pasitraukti iš 
Lietuvos, kaip reikalavo san
tarvininkai.

Nepriklausomos Lietuvos 
kūrimas

Pr. Čepėnas pradėjo dėstyti 
nepriklausomos Lietuvos kūri
mąsi nuo I D. karo. Jo pradžią 
nusakė bendrybėmis, nelies
damas paskirų faktų. Iš bend- 
rybinio dėstymo išvedė, kad 
Sarajevo atentatas, kur buvo 
nušautas Austrovengrijos sos
to įpėdinis, “buvo toji žie
žirba, kuri nukrito į pilną 
sprogmenų vietą” (8 p.).

Po plačios įžangos tuojau 
pereinama į Lietuvą ir rašo
ma, kaip ją palietė karas jau 
pačioje pradžioje (1914). Lie
tuva tuojau pateko į karo zo
ną, kai vokiečiai po rusų iš
puolio į Rytprūsius sugurino 
jų vieną armiją, kitą perse
kiojo atsitraukiančią ir pa
siekė Lietuvą. Pasienio gyven
tojai, paveikti karo siaubo 
ir dar begėdiškos rusų propa
gandos pagąsdinti, traukėsi į 
krašto gilumą. Jie traukėsi 
platesniu mastu 1915 m., kai 
vokiečiai užėmė visą Lietu
vos kraštą.

Autorius, pažymėjęs rusų 
atsitraukimą, pradėjo dėsty
ti, kaip lietuviai Vilniuje 
organizavo pabėgėlių globą 
ir įsteigė komitetą “nuken
tėjusioms dėl karo šelpti”. 
Komitetas įsteigtas dar rusų 
laikais ir prieš vokiečių oku
paciją, jo dalis pasitraukė į 
Petrapilį, kita — pasiliko Vil
niuje.

Ilgu 33 puslapių skyriumi 
aprašyta vokiečių okupacija 
Lietuvoje. Kraštas pavadin
tas Ober-Ostu ir įsteigta ka
rinė valdžia (Militaerver- 
waltung). Apžvelgiamos įvai
rios gyvenimo sritys, k. a. 
ūkis, pinigai, švietimas, spau

da, sveikatos reikalai, paš
tas, susisiekimas. Apie visus 
dalykus kalbama bendrais 
bruožais, tačiau dažnai su 
įterpiamomis smulkmenomis 
žymesniems faktams ryškinti.

Kiek platesnis poskyris “Vo
kiečių ūkininkavimas Lietu
voje”. Parodoma, kaip įvai
riomis rekvizicijomis vokie
čiai spaudė ūkininkus išgauti 
iš jų kuo daugiau ūkinių gė
rybių. Mokėjo tik Ober-Oste 
kursuojančiomis ostmarkė
mis, kurių žmonės nevertino 
ir net vengė imti. Autorius 
gebėjo parinkti, ir statistinių 
duomenų, rodančių krašto ali
nimą.

Labiausiai nukentėjo Lie
tuvos miškai. Vokiečiai prie 
kertamų miškų statydavo lent
pjūves, gamindavo statybinę 
medžiagą ir ją pardavinėda
vo ne tik Vokietijos, bet ir 
neutralių valstybių pirkliams. 
Iš jų gaudavo svetimos valiu
tos karui reikalingoms medžia
goms įsigyti. Pakalbama apie 
gyventojams užkrautus tiesio
ginius ir netiesioginius mo
kesčius. Reikia stebėtis, 
kaip autorius galėjo prisi
rinkti statistinių duomenų 
okupanto tiesiog grobiamam 
ūkininkavimui pailiustruoti.

Dėmesio vertas poskyris 
“Darbo batalionai”. Juos telkė 
okupantai per prievartą įvai
riem darbam — keliam taisyti, 
miškam kirsti, vežti medžius į 
nurodytas vietas, dirbti vo
kiečių perimtuose dvaruose ir 
ypač veždavo į Vokietiją dirb
ti karo pramonėje. Knygoje 
(96 p.) randame itin didelį 
skaičių į batalionus surink
tųjų. Vengiantieji stoti į ba
talionus buvo gaudomi. Jauni 
vyrai turėjo slapstytis miš
kuose. Susidarė jų būriai — 
“miško broliai”.

Po glūdžios okupantų prie
spaudos pavaizdavimo eina 
skyrius “Lietuvių politinė 
veikla okupacijos metu”. Sky
rius pagrindinis visame vei
kale. Jame apžvelgiama poli
tinės Lietuvos raida nuo 1916 
iki 1918 galo. Politinės veik
los pradininkąj buvo Vilniuje 
vadovaujantieji lietuviai švie
suoliai, sudarę jau 1915 m. po
litinį lietuvių biurą. Jie ge
bėjo užmegzti santykius su ka
rinės valdžios atstovais. Pra
džioje jie stengėsi paveikti 
ją rašytais memorandumais, 
kuriuose įrodinėjo sunkią 
gyventojų padėtį dėl užkrau
to okupacinio režimo. Nors 
jų memorandumai palikdavo 
be atsakymų, tačiau būrelis 
nesiliovė juos rašęs. Jų me
morandumai pasiekdavo net 
vyriausią karinės valdžios 
vadovybę. Taip antai 1916. 
VII. 13 to biuro nariai — Sme
tona, Kairys ir dr. Šaulys 
kreipėsi į vyriausią Rytų 
fronto kariuomenės vadą Hin- 
denburgą, pasiųsdami jam me
morandumą, kuriame dėstė 
netinkamą Lietuvos adminis
travimą. Memorandumas buvo 
surašytas su išdėstytais fak
tais, įrodančiais netinkamą 
Ober-Osto administraciją, ne
sulaukė atsakymo.

Tačiau būrelis nesiliovė 
rašęs okupacinėm įstaigom 
ir net gavo iš jų kad ir neofi
cialų pripažinimą. Kai vokie
čiai sumojo surengti Berne 
(Šveicarijoje) Rusijos paverg
tų tautų konferenciją, jie lei
do ir to būrelio lietuviams 
dalyvauti joje. Trys jo nariai 
— Smetona, Kairys ir Šaulys 
važiavo į ją ir nusivežė memo
randumą, kurį pasiuntė per 
Amerikos pasiuntinybę Švei
carijoje jos prezidentui. 
Tame pat kongrese dalyvavęs 
Amerikos lietuvis kun. But
kus perskaitė lietuvių raštą 
reikalaujantį nepriklausomos 
Lietuvos.

Taigi pradžioje nežymus 
Vilniaus lietuvių būrelis pra
dėjo reikštis ir tarptautinė
je plotmėje. Jo ėmė paisyti ir 
vokiečiai po Rusijos vasario 
revoliucijos, kai pasigirdo tau
tų laisvės šūkiai, paveikę ir 
vokiečius. Jie, turėję iki šiol 
planą aneksuoti Lietuvą ir 
Kuršą, sumojo to siekti prita
riant vietos gyventojams.

Ligšiolinės politikos pakei
timo reikalu susirinko vokie
čių karinės ir civilinės val
džios atstovai Bingeno mieste 
ir nusprendė leisti gyvento
jams Lietuvoje ir Kurše išsi
rinkti atstovybes ir per jas 
siekti aneksijos. Konferenci
joje dalyvavęs Lietuvos oku
pacinės valdžios viršininkas 

Isenburgas-Birsteinas pasi
sakė prieš rinkimus Lietuvoje. 
Galbūt gavo iš konferencijos 
sutikimą sudaryti tarybą sa
vitu būdu. Tada Isenbur
gas-Birsteinas kalbino įtakin
gus asmenis iš lietuvių biu
ro — A. Smetoną, J. Vileišį ir 
kitus būti atstovybės nariais. 
Net ir vyskupas Karevičius bu
vo kalbintas įeiti į tarybą.

Kaip vokietis viršininkas 
kalbino lietuvius, paliko pa
slaptis. Atrodo, nėra išliku
sių jokių užrašų. Jų nesura
do ir kruopštasis autorius. 
Težinoma, kad buvo leista su
daryti didelį komitetą, kuris 
turėjo pakviesti iš apskričių 
po 2-3 atstovus sudaryti tary
bai. (Vokiečiai laikė Lietuvą 
padalytą į 34 apskritis).

Pakviestieji atstovai (ne vi
si) susirinko į Vilnių ir po
sėdžiavo nuo rugsėjo 18 iki 24 
d. Kaip jie posėdžiavo ir kal
bėjo, nebuvo pranešama. Ne
buvo tada nė laikraščių kores
pondentų. Kalbama, kad pirmi 
posėdžiai buvo skirti prane
šimams iš vietų. Jie buvo ilgi, 
daugiausia skundai dėl oku
pantų savivalės santykiuose 
su visuomene. Deja, autorius 
juos aplenkė nepaminėjęs. 
Konferencija baigta išrinki
mu 20 narių patikėtinių tary
bos. Jai vardas ir skaičus, 
matyt, buvo vokiečių (vokiškai 
Vertrauungsrat) padiktuotas. 
(Kuršo taryba irgi turėjo tokį 
pat skaičių atstovų ir tą patį 
pavadinimą).

Per visą skyrių tęsiama ta
rybos veikla iš dalies bend
raujant su karine okupanto 
valdžia, iš dalies priešinan
tis jai ir siekiant nepriklau
somybės. Jos kivirčai su oku
pantu, kupini visokių nuoty
kių, truko nuo išrinkimo iki 
1918 m. galo. Tais metais ko
vo 3 d. vokiečiai pasirašė su 
Sovietų Rusija Brastos taiką, 
kuri, susidėjusiomis aplinky
bėmis, paveikė tarybą pa
skelbti nepriklausomybės ak
tą vasario 16 d. Jo atsiradi
mas ir likimas artimiausioje 
ateityje per trumpai aprašy
tas. Bet visas skyrius, apra
šąs to lemiamo laikotarpio 
istoriją ne tik Lietuvos, bet 
ir visos Europos, yra patrauk
lus, įtaigus skaitinys. Jis 
privestas prie pirmos Lietu
vos vyriausybės sudarymo 1918 
m. pabaigoje. \

Istorikas Čepėnas turėjo 
susidaręs savo dėstymo būdą. 
Jis ne tiek paisė chronologinės 
eilės ir ne tiek vaizdavo isto
rinį vyksmą laiko tėkmėje, 
kiek formulavo temas ir ėmėsi 
jas gvildenti. Pvz. aprašęs 
lietuvių buitį okupacijoje ir 
papasakojęs apie tarybos veik
lą joje, ėmė aiškinti etnogra
finės Lietuvos sienas. Tuo bū
du įterpė į istorinį vyksmą da
lykinį aprašą.

Skyrius “Lietuvos etnografi
nės sienos” yra iš tikrųjų re
feratas, teikiąs statistines ži
nias Vilniaus srityje, rinktas 
nuo XIX š. vidurio. Girtinos 
autoriaus pastangos surinkti 
duomenis ir juos pateikti skai
tytojams chronologiškai su
dėstytus.

Laikinųjų vyriausybių lai
kotarpis prasidėjo 1918 m. ga
le, kai vokiečiai traukėsi iš 
Vilniaus, organizavosi lenkiš
koji “Obrona” (mūsų autoriaus 
klaidingai “peoviakais” vadi
nama). Mažas lietuvių kariuo
menės būrys, gebėjęs tik Vil
niaus pilyje iškelti lietuviš
ką vėliavą, negalėjo imtis 
miesto gynimo. Su pasitrau
kiančiais paskutiniais vokie
čiais persikėlė į Kauną, kur 
buvo naujai sudaryta Šleževi
čiaus vyriausybė. Miestas ati
teko sovietiniams rusams, iš
vaikiusiems lenkišką “Obro- 
ną”. Šiam labai trumpam lai
kotarpiui atidus autorius ga
lėjo pateikti skaitytojui iš
samų aprašą. (Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
STEBĖTINU KELIU 1936-1986 

Nekaltai pradėtosios Marijos se
serys 50 metų Amerikoje. Leidinį 
paruošė sesuo Ona Mikailaitė, iš
leido N. Pr. Marijos seserys Put
nam, Conn. 1986 m., 96 psl.

A TIME TO REMEMBER 1936- 
1986 The Sisters of the Immacu
late Conception of the Blessed 
Virgin Mary in Putnam, Connec
ticut celebrate 50 years in North 
America. Text and composition: 
Sister Ann Mikaila. Publishers: 
The Sisters of the Immaculate 
Conception of the Blessed Virgin 
Mary, Putnam, Conn., 1986.
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□ IHI11lilVI JI VEIKLOJE
M. K. Čiurlionio ansamblį su 

naujuoju vadovu R. Babicku Či
kagon pakvietė “Margučio” vado
vas Petras Petrulis, daugelio kon
certų rengėjas. Svečių iš Kliv- 
lando rugsėjo 20 d. laukė pilna 
Jaunimo centro salė ir galerija. 
Koncertas pradėtas tradicine mi
rusio vadovo Alfonso Mikulskio 
harmonizuota liaudies daina “Mes 
padainuosim”. Pirmąjį savo kon
certą su naujuoju vadovu Rytu 
Babicku M. K. Čiurlionio ansamb
lis surengė š. m. birželio22 d. Kliv- 
lande, Dievo Motinos parapijos 
salėje. Čikagoje buvo pakartota 
to pirmojo koncerto programa. 
Išvykoje dalyvavo ir koncertan 
įsijungė Onos Mikulskienės va
dovaujamas kanklių orkestrėlis. 
Julija, Lidija ir Nida Geležiūtės 
yra sudariusios kanklininkių tri
julę, kuri čikagiečiams paskambi
no “Ar aš ne vyšnelė”, trijulei 
pritaikytą J. Kazėno ir A. Mikuls
kio. O. Mikulskienės kanklių or
kestrėlis turi vienuolika kankli
ninkių ir vieną kanklininką. Čika- 
giečiai džiaugėsi atgimusiu M. K. 
Čiurlionio ansambliu, kurį vėl at
gaivino Rytas Babickas, pakeitęs 
įsteigėją ir ilgametį vadovą a.a. 
Alfonsą Mikulskį.

Barcelonoje leidžiamas litera
tūros žurnalas “Hora de Poesia” 
(“Poezijos valanda”) š. m. kovo- 
balandžio laidoje paskelbė pluoš
tą prof. dr. Birutės Ciplijauskai- 
tės paruoštų lietuvių eilėraščių 
vertimų. Ispanams skirtan pluoš- 
tan yra įjungti Jurgio Blekaičio, 
Janinos Degutytės, Marcelijaus 
Martinaičio, Vitalijos Bogutai- 
tės, Alfonso Nykos-Niliūno ir 
Vlado Šlaito kūriniai. Prof. dr. B. 
Cipli j suskaitė dėsto ispanų kal
bą Wisconsino universitete Madi- 
sone. Vertimams ji parašė įvadinį 
straipsnį “Poesia lituana contem- 
poranea” (“Dabartinė lietuvių 
poezija"), pridėdama biografinių 
duomenų vertimuose panaudotiem 
autoriam.

Naują Lietuvių istorijos drau
gijos valdybą Čikagoje sudarė: 
pirm. Juozas Masilionis, vicepirm. 
Apolinaras Bagdonas, reikalų ve
dėjas dr. Jonas Račkauskas, sekr. 
Stase Jakubonienė. ižd. Jadvyga 
Penčylienė, parengimų vadovė 
Pranė Masilionienė ir atstovas 
spaudai Juozas Žygas. Didžiau
sias valdybos užmojis — žurna
lo “Varpas" pilno komplekto iš
leidimas. Užsisakiusiems iš anks
to visi šeši tomai kainuos $100. 
Atskiro tomo kaina — $20. Adre
sas: Lietuvių istorijos draugija, 
Lithuanian Youth Center, 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636, USA.

Vydūno jaunimo fondas, kurio 
valdybai dabar vadovauja pirm. 
V. Mikūnas, šiais metais yra įsi
pareigojęs išleisti tris knygas: dr. 
K. R. Jurgėlos lietuvių tautos is
toriją anglų kalba “History of the 
Lithuanian Nation”, V. Statkaus 
“Lietuvos ginkluotąsias pajėgas”, 
A. Merkelio monografiją “Vydū
nas — kūrėjas ir žmogus”. Dabar
tinę Vydūno jaunimo fondo tary
bą sudaro: pirm. dr. R. Viskan
ta, vicepirm. G. Reinienė, sekr. R. 
Dirvonis, nariai—J. Dainauskas, 
D. Eidukienė, dr. J. Gimbutas, K. 
Ječius, E. Korzonas, D. Korzo- 
nienė, G. Leškys, R. Lukienė, V. 
Mikūnas, dr. T. Remeikis, dr. V. 
Vasaitienė ir E. Vilkas. Šiemeti
niame biudžete numatoma $61.139 
išlaidų, kurių didžioji dalis pa
skirta: knygų leidybai — $35.200, 
visuomeninio darbo kursams — 
$3.500, studentų paskoloms — 
$6.589, istorinių Lietuvos doku
mentų tyrinėjimui Europos archy
vuose — $3.000. dr. J. Saulio Lie
tuvos žemėlapiui — $1.500, lite
ratūriniam Vydūno muziejui — 
$1.000, jo kapo priežiūrai Det- 
molde — $50.

Sėkmingus tautinių šokių kur
sus Dainavos stovyklavietėje prie 
Mančesterio, Mičigano valstijoje, 
rugpjūčio 24-31 d. d. surengė Lie
tuvių tautinių šokių institutas. 
Kursams vadovavo jo pirm. Gali
na Gobienė, dėstytojais dirbo — 
Jadvyga Matulaitienė, Ona Razu- 
tienė, Nijolė Pupienė, Jadvyga Re- 
ginienė, Frank Zapolis, Danguo
lė Varnienė ir Rasa Poskočimienė. 
Pagrindinis dėmesys teko VHI-jai 
tautinių šokių šventei — susipa
žinta su didžiąja jos repertuaro 
dalimi, įskaitant ir kai kuriuos 
naujus tautinius šokius. Šventės 
repertuaro šokiai įrašyti garsinėn 
vaizdajuostėn. Tuos įrašus galės 
įsigyti tautinių šokių šventėje da
lyvausiančių grupių vadovai. įdo
mią paskaitą apie lietuvių tauti
nių šokių bei žaidimų vystymosi 
eigą skaitė J. Matulaitienė.

(steigta nauja literatūrinė pre
mija, kuri kasmet bus skiriama 
už geriausią tų metų dramaturgi
jos kūrinį.

Šilutės kraštotyros muziejus 
surengė vilniečio dail. Valerijo
no Jucio grafikos darbų parodą. 
Jai buvo sutelkta apie 100 knyg- 
ženklių, 40 knygų iliustracijų ir 
apipavidalinimų. Atidaryme daly
vavo autorius ir susitiko su pir
maisiais parodos lankytojais.

Kauno paveikslų galerija liepos 
mėnesį kauniečius pakvietė į 47- 
nių Estijos tapytojų ir skulpto
rių darbų parodą. Jų kūriniai, su
kurti devintojo dešimtmečio pra
džioje, buvo gauti iš Tartu dailės 
muziejaus fondų. Jie atstovavo vi
duriniosios ir jaunesniosios kar
tos estų dailininkams: tapytojams
— K. Kazikui, R. Tamikui,T. Vin
tui, skulptoriams — I. Yunui, E. 
Tamikui ir kitiems. Kūriniai at
spindėjo dabartines žmogaus pro
blemas, ryšius su jį supančia ap
linka.

Telšiuose jau antrą vasarą kū
rybiniam darbui buvo sutelkti me
dalių kūrėjai. Pernai jie pagrin
dinį dėmesį skyrė įvairiems tech
nikos klausimams, o šiemet — Že
maitijos rašytojų, kultūrininkų ir 
visuomenininkų atminimui. Daili
ninkai A. Žukauskas, A. Olbutas, 
R. Inčirauskas kūrė medalius poe
tui Vytautui Mačerniui, A. Vytė- 
nas, O. Drūlienė, S. Žilienė — 
Žemaitei, E. Žilytė ir P. Gintalas
— vysk. Motiejui Valančiui. Jie 
taipgi rengė išvykas po Žemaiti
ją, susipažino su liaudies archi
tektūros, dailės paminklais, ap
lankė poeto V. Mačernio kapą, jo. 
tėviškę.

Archeologų grupė, vadovauja
ma docento Mykolo Michelberto, 
šią vasarą kasinėjo Paragaudžio 
pilkapius Šilalės rajone. Tarp 
archeologinių radinių buvo retai 
Lietuvoje beužtinkama unikali 
segė, kirvukai ir ietigaliai, pri
klausantys II š. Didžiausios staig
menos betgi buvo susilaukta ap
žiūrint Kvėdarnos piliakalnį, ant 
kurio iki 1329 m. stovėjo pilis. 
Archeologų dėmesį patraukė kur
miarausis ir jo paviršiuje subliz
gusi moneta, priklausanti II š. Ro
mos imperijai. Toks radinys, pa
sak archeologų, šiose vietose ap
tiktas pirmą kartą. Jis gali net 
tūkstantmečiu pasendinti Kvėdar
nos pilies amžių.

1985 m. pradžioje archeologai 
Vilniaus katedros kairiosios krip
tos laidojimo rūsyje aptiko dėžę 
su karstu, kuris buvo apsuptas Si
biro maumedžio sakais impreg
nuota drobe. Karste rasti sudūlė
ję moters griaučiai ir išlikę dra
bužių fragmentai, nors kripton ne 
vieną šimtmetį patekdavo potvy
nio vanduo. Nedelsiant buvo iš
kviesti P. Gudyno muziejinių ver
tybių restauravimo ir konserva
vimo centro specialistai. Teksti
lės skyriaus vedėja Bronė Pinke- 
vičiūtė “Gimtojo krašto” atsto
vui Gintautui Stalinioniui pasa
koja: “Rūbų skiautes atsargiai 
perkėlėme ant marlės, o ją suvy
niojome ant volelio. Tokiu būdu 
stengėmės nesuardyti tos tvarkos, 
kuria rūbų liekanos buvo aptik
tos. Restauravimo centre radiniui 
tuoj pat reikėjo sutelkti maždaug 
tokias sąlygas, kuriose jis išbu
vo ne vieną šimtmetį. Vanduo ža
lojo ir nešė užmarštin rūbus, ta
čiau prisotino audinį, padėjo jam 
išlaikyti formą . . B. Pinkevi- 
čiūtė džiaugiasi, kad pavyko už
konservuoti ir atkurti seniausią 
Lietuvoje aptiktą drabužį, pri
klausantį XVI š. pabaigai — XVII 
š. pradžiai: “Nepažįstamoji iš XVI 
a. vilkėjo ilgu rudo aksomo ap
siaustu ilgomis, ties alkūnėmis 
prakirptomis rankovėmis, dar kar
tą patvirtinančiomis, kad ji — 
Renesanso kūdikis. Ant galvos — 
to paties aksomo kepuraitė. Prieš
akinėje kepuraitės dalyje buvo 
išsiuvinėti trys dvigalviai ereliai 
ir dvi chimeros: didžiausias erelis
— centre, du mažesni — iš kraštų. 
Siuvinėta stiklo karoliukais, pa
dengtais perlamutru. Žinoma, lai
kai ir drėgmė atliko savo nioko
jantį darbą: perlamutras nubyrė
jo, o per tiek šimtečių siūlas, ant 
kurio buvo suverti karoliukai — 
sutrūnijęs. Kaipgi vis dėlto pavy
ko atkurti kepuraitės figūras? 
Paslapties čia nėra — erelių ir 
chimerų siluetai atsispaudė ant 
šilko . . Iš žiedo ir sudūlėju
sių kaulų nustatyta, kad nežinomo
ji buvo ištekėjusi apie 25 metų 
amžiaus moteris. Spėjama, kad ji 
mirė toliau nuo tėvynės. Vėliau 
jos karstas s j palaikais buvo iš
kastas, suvyniotas drobėn, įdėtas į 
dėžę ir atvežtas Vilniaus katedron.

V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St, Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400

JA8 AKTYVAI virš 31 milijono dolerių 532-3414
KASOS VALANDOS:

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius............61/2%
180-185 d. termin. ind.................... 7 %
term, indėlius 1 metų................... 71/2%
term, indėlius 2 metų................... 71/2%
term, indėlius 3 metų................... 71/2%
pensijų s-tą..................................73/a%
spec. taup. s-tą............................ 61/2%
taupomąją s-tą............................6 %
kasd. taupymo s-tą.....................6’/2%
depozitų-čekių s-tą.....................51/2%
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo .......................... 11 %
mortgičius nuo............. 93/4%-12 %

Lietuvos vyrų krepšinio “Žalgiris” komanda, pasižymėjusi tarpkontinentinėse varžybose Argentinoje ir iškovo
jusi pirmą vietą. Iš kairės: treneris H. Giedraitis, A. Brazys, R. Valikonis, V. Masalskis, M. Arlauskas. R. Kurti
naitis, V. Chomičius, vyr. treneris V. Garastas; antroje eilėje: R. Civilis, V. Maleras, S. Jovaiša, V. Jankauskas, 
M. Lekarauskas, G. Krapikas, A. Sabonis. Pastarasis susilaukė daug dėmesio amerikiečių spaudoje

—jXTaMI a LIETUV|U kredito 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:

61/z% už 90 dienų term, indėl.
7 % už 6 mėn. term, indėlius 
71/z% už 1 m. term, indėlius 
7’/2% už 2 m. term, indėlius 
71/2% už 3 m. term, indėlius 
73/«% už pensijų planą 
61/2% už specialią taup. s-tą 
6 % už taupymo s-tas
6-7 % kasd. palūkanų sąskaita 
51/2% už čekių s-tas (dep.)

IMA:

už asmenines 
paskolas nuo... 11 %

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages):

su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 10 %
2 metų ....................10’/*%
3 metų ....................1O'/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ....... (P/JA
(variable rate)

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p. AKTYVAI virš 56 milijonų dolerių

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

Kanados įvykiai

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. MOSS 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 1 NAMUS 
----------------------o--------------------------

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

A.P GOMES
Real Estates 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

PA SIRIĮNKITE
SAU NAMĄ -
SU

& patyrusiu atstovu

& sąžiningu patarnavimu

& asmeniniu patarimu ANTANAS GENYS

1 east mall crescent fcOfc 5JVVU
etobicoke. Ontario M9B 6G8 res: 231-2839

an Independent member broker

professionals inc. Realtor

“Bache Securities” registruotas atstovas

VILIUS SERGAUTIS, b.Sc.,

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

(Atkelta iš 1-mo psl.)
17 centų iki 32 centų. Kai par
lamento rinkimus 1985 m. ru
denį laimėjo konservatoriai, 
ministerio pirm. B. Muironio 
vyriausybė leido 34 centų ženk
lus vietiniams laiškams pašto 
deficitui pašalinti. Pašto pa
jamos buvo padidintos $170 mi
lijonų. Ši suma deficito nepa
šalino, tik jį sumažino. Kriti
kai primena, kad Kanados paš
tas jau dabar yra brangesnis 
už didžiųjų valstybių pasauly
je. Pašto ženklus vertinant Ka
nados doleriais, pirmos klasės 
vietiniai laiškai kainuoja: Ka
nadoje — 34 et., JAV ir Pran
cūzijoje — 31 et., Britanijoje 
— 30 et. J. C. Parrotas teigia, 
kad Kanados pašto paslaugų 
pabranginimas bus paskelb
tas spalio pabaigoje.

Prieš 36 centų pašto ženklų 
vietiniams laiškams griežtai 
pasisakė Mažųjų verslininkų 
federacijos vicepirm. J. Ben- 
nettas. Pasak jo, tokioms ne
didelėms verslavietėms tada 
savaitinės pašto išlaidos pa
didėtų apie $50. Jis taipgi sar
kastiškai šypteli, kad perspė
jimo apie planuojamą pašto 
paslaugų pabranginimą buvo 
susilaukta iš karingo paštinin
kų unijos vado J. C. Parroto, 
nes jo vadovaujama unija jau 
ruošiasi naujos sutarties de
ryboms. Valdinės pašto bend
rovės laukia net 68 J. C. Parro
to su kitais unijos veikėjais 
paruošti reikalavimai, kurie 
vėl sugriaus visas pašto pas
tangas pašalinti deficitui. Tos 
pastangos yra daromos kana
diečių nenaudai. Metropolinis 
Torontas turi 1.800 pašto dė
žučių išsiunčiamiems laiškams 
surinkti. Dėžučių skaičių pla
nuojama sumažinti trečdaliu 
iki 1.200. Tai praktiškai reiš
kia, kad trečdalis norinčių iš
siųsti laiškus torontiečių tu
rės jieškoti tolokai esančios 
pašto dėžutės. Toronte jau da
bar yra 27.000 naujų namų, į ku
riuos paštininkai nepristato 
siuntų. Jos paliekamos visai 
namų grupei vienoj vietoj su
telktose dėžutėse. Tokių bend
rų dėžučių skaičių visoje Ka
nadoje norima padidinti iki 
110.000. Mat apskaičiuota, kad 
laiškų pristatymas iki namo 
durų kasmet kainuoja $113, o iki 
bendrų dėžučių — $83. Sutau
poma tik $30, palengvinant 
laiškanešių darbą, kurio da
lį dabar turės nemokamai at
likti nieko už tai negaunantis 
adresatas, ateinantis iki bend
rųjų dėžučių.

Kritikai nė nepaliečia la
biausiai nukenčiančių antro
sios klasės siuntų, kurioms 
priklauso etninių grupių spau
da, nesiribojanti viena vieto
ve ir Kanada, keliaujanti po 
visą pasaulį. Jos siuntas iš
skirsto ir į pašto maišus sude
da laikraščių administracijos, 
pačios nuveža paštan, kuriam 
telieka pristatyti tas paskirs
tytas siuntas. Administraci
jas pasiekia nuolatiniai skai
tytojų skundai, kad jie nega
vo laikraščio, kad jis juos pa
siekia savaitę ar dvi pavėla
vęs. Beveik visada daroma klai
dinga išvada, kad laikraštis 
laiku neišėjo, kad jo neišsiun
tė administracija, kai iš tikrų
jų visa kaltė tenka pristatymą 
nepateisinamai uždelsusiam 
paštui. Šimtai lėktuvų dabar 
kasdien skrenda į užjūrius, o 
Kanados paštas, kovodamas su 
savo deficitu, skaitytojams 
svarbius laikraščius pasiun
čia laivais. Paštui nesvarbu, 
kad adresatas užjūryje pasie
kiamas po trijų mėnesių ar net 
gero pusmečio. Sutaupoma ke
liolika centų, kurie nedaug 
tesumažins deficitą, o per di
deli pašto vadovų ir tarnauto
jų atlyginimai nepaliečiami, 
nors nedidelis jų sumažinimas 
tuoj pat likviduotų deficitą. 
Kanados užsieijio reikalų mi- 
nisteris J. Clarkas, kritikuo
damas Jungtinių Tautų spar
čiai augantį deficitą, pasiūlė 
sumažinti tarnautojų algas, 
tačiau tokio pasiūlymo joks 
politikas Kanadoje nedrįsta 
padaryti valdinei Kanados paš
to bendrovei.

“EXPO 86” paroda Vankuve
ryje iškilmingai uždaryta spa
lio 13 d., kai Kanada šventė Pa
dėkos dieną. Parodoje dalyva
vo 54 valstybės. Per 165 dienas 
ji susilaukė 22 milijonų lanky
tojų. Jų buvo tikėtasi turėti 
tik apie 14 milijonų. Tokiu 
atveju buvo numatytas dido
kas $311 milijonų deficitas. 
Parodos pirm. J. Pattisonas 
tikisi, kad su aštuoniais mili
jonais didesniu lankytojų skai
čiumi deficitas sumažės iki 
$200 milijonų. Britų Kolumbi
jos vyriausybė parodai išlei
do $600 milijonų. Ji tiki, kad vi
są nuostolį, kai jis paaiškės, 
padengs loterijomis gaunamas 
pelnas. Parodos suorganizavi
mu rūpinosi ilgametis sociali
nio kredito partijos vadas ir 
Britų Kolumbijos premjeras B. 
Bennettas, atsistatydinęs pra
ėjusią vasarą. Uždaryme daly
vavo jį pakeitęs naujasis prem
jeras B. V. Zalmas.

Skautų veikla
• Lapkričio 4 d., 7.30 v.v., įvyks 

“Šatrijos” tunto draugininkių po
sėdis p.p. Senkevičių namuose. 
Prašoma atsinešti draugovės są
rašus ir metų planus.

• Lapkričio 1 d., 12.30 v.p.p., 
įvyks vilkiukų ir paukštyčių kau
kių balius Prisikėlimo par. muzi
kos studijoje. Kviečiami ir jaunes
ni broliukai bei sesutės.

• “Baltijos" laivo narių sueiga 
— lapkričio 1, šeštadienį, 12.30 v. 
p.p., Toronto Lietuvių namuose. 
Visos jūros skautės ir jaunės pra
šomos dalyvauti.

• “ROMUVA 25” — tai sukaktu
vinės Romuvos stovyklavietės pa
vadinimas. Stovykla įvyks 1987 
m. rugpjūčio 1-15 d.d. Kviečiame 
visus skautus-tes pateikti siūly
mus šios stovyklos ženklui. Ženk
las turėtų būti dviejų ar trijų spal
vų, nedaug elementų. Projektus 
siųsti: s. A. Baltakienė, 82 Har- 
dale Cres., Hamilton. Ont. L8T 1Y1.

J.D.B.

Pirmieji skautai Vilniuje
1918.XI.1 Vilniuje s. Petras Jur- 

gėla suorganizavo pirmąjį skautų 
vienetą. Vėliau jis pradėjo steig
ti juos Kaune ir kituose Lietuvos 
miestuose. Iki 1922 m. skautai vei
kė draugovėmis. Tų pačių metų 
birželio mėn. įvykusiame suva
žiavime Kaune buvo sudaryta lie
tuvių skautų sąjunga, kuri pri
pažino vyr. skautų štabą vykdo
muoju su vyriausiu skautininku s. 
W. Šembergu, o 1925 m. sk. šefas 
A. Stulginskas paskyrė tom parei
gom s. M. Kalmantavičių. 1930 m. 
Kaune vadovų suvažiavime vyriau
siu skautininku išrinktas s. J. Kup- 
rionis.

Vėliau jau buvo s. Juozas Ša- 
rauskas iki 1940 m. Kai bolševikai 
okupavo Lietuvą, jis buvo suimtas, 
išvežtas, kankintas ir nužudytas, 
o skautų organizacija 1940.VH.2 
bolševikų likviduota, turtas per
duotas pionieriams.

Lietuvos skautija iki 1944 m., 
kad ir siaurame ratelyje, veikė po
grindyje. Artėjant antrą kartą bol
ševikams, dauguma skautų įvai
riais būdais traukėsi į Vokietiją 
ir čia 1945 m. atkūrė LSS. 1946 m. 
balandžio mėn. įvyko sk. vadovų 
suvažiavimas Augsburge. Buvo iš
rinkta LSS taryba. Iki to suvažia
vimo pirmijos pirm, buvo v.s. J. 
Kuprionis. Suvažiavime išrinktas 
v.s. K. Palčiauskas, o nuo 1953 m. 
iki 1961 m. — v.s. Vytautas Čepas, 
vėliau — v.s. A. V. Dundzila. Atkur
tai LSB vyriausiais skautininkais 
buvo išrinkti: v.s. V. Čepas, v.s. S. 
Kairys, v.s. A. Matonis, v.s. E. Vil
kas, v.s. P. Molis, v.s. V. Vijeikis, 
v.s. B. Juodelis, v.s. V. Vidugiris. 
Šiuo metu vyr. brolijos skautinin
ku yra v.s. K. Matonis. Š. m. lapkri
čio 2 d. švęsime 68-rių metų veik
los sukaktį. J.D.B.

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonai: 532-8723 ir 532-1149

Taupyk ir skolinkis pirmutiniame ir didžiausiame

TORONTO LIETUVIŲ PARAMA
KREDITO KOOPERA TYVE 171 rižilVlžl

ALFONSAS GARBENIS, sn. (tėvas), ALFONSAS GARBENIS, jn. 
sueina j vieną įstaigą. Po 35 metą veiklos ir toliau ji tarnaus tautiečiams Toronte 
nekilnojamo turto reikaluose. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju.

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

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

HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED
25 Pineneedle Dr. P.O. 174, Aurora, Ontario L4G 3H3 

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

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

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

renown realty ltd., realtor 
an Independent member broker

232-2322

ISLINGTON-MAN^?’',įnikus vienaaukštis - $££»-. <)0.
PALACE PIEP^Qieju miegamųjų — $189XV
ETOBICOK/P-rijų miegamųjų — $169 !q^>
BLOOP,, VILLAGE - keturių ml^.mųjų — $215,000.

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,-------------------- 1 ---- ----------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

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

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

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

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus
ALAIN STANKE-STANKEVIČIUS (kairėje), atgaivinęs televizinę progra
mą “Paslėptos kameros staigmenos” Montrealyje (“Candid Camera”). Ši 
nuotrauka buvo atspausta ant savaitinės televizijos programos

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

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

SOLD

Birutė Grigaitytė-Spudienė
namų pirkimo ir pardavimo agentė

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

Įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

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

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

(416) 545-6556 Hamiltone, - 
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect1
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Čia lietuviai visiškai su ma
nimi nesutinka. Jie teigia, kad, 
1939 m. įžengę į savo krašto 
teritoriją turėjo teisę su len
kais elgtis taip, kaip elgėsi. 
Be to, priekaištauja man, kad 
pasirinkau labai siaurą laiko
tarpį ir parodžiau lietuvių nei
giamą požiūrį į lenkus. Tam 
tikra prasme sutikdamas su jų 
priekaištu, turiu pasakyti, kad 
autorius pats turi teisę rink
tis laikotarpį. 1939—1940 m. 
lietuvių-lenkų santykiai yra 
labai svarbūs. Na, ir pasakyti 
visą teisybę iki galo buvo ma
no pareiga. Mano priešininkai 
lietuviai negalėjo pateikti nau
jų faktų, todėl jie pateikė tik 
kitokį vertinimą. Niekas ne
abejoja, kad Lietuvoje buvo 
labai daug atleistų lenkų iš 
darbo. Šitą įvykį pavadinau 
“išgyvendinimu”. Žinoma, lie
tuviai dėl to labai įsižeidė.

Rašydamas knygą, turėjau ir

SKAITYTOJAI PASISAKO
ERZINANTIS RAŠINYS

Perskaičiusi “TŽ” 1986 m. 21 nr. 
Jono Prunskio rašinį “Apie dialo
gą su lenkais”, negaliu tylėti. Jo 
nuomone lenkai yra geriausi lie
tuvių draugai. Kiekvienas lietu
vis žino, kad lenkas nebuvo ir ne
bus mūsų draugas. Lenkai neri
mauja dėl Vilniaus jau 47 metai. 
O jeigu Lietuva būtų nepriklau
soma, tai kaip vilkai pultų iš visų 
pusių draskyti Lietuvos žemelę.

Mano pasiūlymas - tokių straips
nių nespausdinkite “TŽ”. Juos 
skaitant kyla pagieža prieš len
kus ir autorių, kuris jiems patai
kauja. Stasė Narkienė,

Australija

BALSAVO UŽ SENELIUS
Viso pasaulio lietuviškai nu

siteikęs jaunimas žvilgsnius yra 
nukreipęs j Australiją, kur 1987 
m. įvyks lietuvių jaunimo kong
resas. Šiame kontinente iš viso 
pasaulio susirinkęs lietuvių jau
nimas dalinsis džiaugsmais ir ne
sėkmėmis, aptars ateities veiklos 
planus. Australijos lietuvių jau
nimas rengiasi kuo daugiau jų 
priimti.

1986 m. gale Sydnėjaus mieste 
įvyks Australijos lietuvių dienos. 
Į jas rinksis iš visos Australijos 
lietuviai. Tuo pat metu rinksis 
Australijos rinkti Lietuvių Bend
ruomenės atstovai aptarti ateities 
veiklos planų. Be abejonės, ir šie 
parengimai jau turėtų domėtis 
jaunimo kongresu. Deja, Sydnė
jaus apylinkė susirinkime, kurio 
daugumą sudarė seneliai, savo 
jaunimui dėmesio neparodė. Šios 
apylinkės valdyba buvo suradusi 
3 jaunimo atstovus būti renka
mais, bet, išrinkta tebuvo tik vie
na jaunuolė. Garbingieji seneliai 
nematė reikalo pabalsuoti už jau
nimo atstovus. Jie balsavo už sa
vo draugus tokius pat senelius, 
kaip ir jie patys.

Neabejotina, lietuvių spaudoje 
vėl pasirodys ašarjončių straips
nių, jog Bendruomenėje nesima
to jaunimo! Kasp. Motiejūnas, 

Australija

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario M6K 2M4 

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _
(Tarp Dundas ir College) TelefOH3S

* 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

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius” l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
NorKos 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 
Nemokamas namų įvertinimas

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

west realty inc., realtor 
an independent member broker

MASKELL INSURANCE

kitą tikslą, būtent norėjau pa
rodyti ir teigiamas mūsų kai
mynų puses. įrodžiau, kad tais 
sunkiais metais ir ten buvo 
žmonių, kurie svajojo apie 
šviesesnę ateitį. Taip pat pa
brėžiau, kad lenkų tauta, gy
venanti Vilniaus krašte, pui
kiai galėjo vystyti visuomeni
nį judėjimą, kelti kultūrą. Vil
nius tais laikais buvo vienin
telis ir svarbiausias centras 
buvusios II Žečpospolitos teri
torijoje.

Ką, Jūsų nuomone, reikėtų 
dar daryti, kad šios tautos la
biau suartėtų?

— Man atrodo, kad Lenkijos 
visuomenei, būtent jaunajai 
kartai, reikia problemiškai 
pasakoti apie mūsų kaimynus. 
Čia svarbu yra tai, kad žmo
nės suprastų ir susidarytų ge
rą nuomonę apie lietuvių ir 
lenkų santykius. Juk dabar 
taip viskas yra susipainioję, 
kad baisu. Plinta neteisingos 
nuomonės, kurios kaip tik for
muoja jaunų žmonių požiūrį į 
šiuos santykius. Turime šioje 
sirtyje dirbti. Turime pada
ryti viską, kad tie santykiai 
tarp abiejų šalių susiklostytų 
abipusiškai naudingai: turime 
sudaryti sąlygas, kad tautos 
galėtų pajusti viena kitai sim
patiją. Lietuva — tai ne vie
nintelis pavyzdys, bet labai 
veriantis. Juk gyvenome su ja 
gražiai, po to sekė vienybė,,j»a, 
ir pagaliau tapome priešais. 
Tai buvo pereinamasis laiko
tarpis. Jis turi mus mokyti sa
vitarpio supratimo ir suartė
jimo. Išskyrus tuos žmones, ku
rie kilę iš anapus Nemuno, mū
sų visuomenė tų faktų apie lie
tuvius nežino. Mano darbai 
juos primena. Esame parašę 
knygą apie lietuvius, gyvenan
čius Lenkijos Liaudies Res
publikoje. Ją netrukus turėtų 
išleisti leidykla “Interpress”. 
Tikiuosi, kad šis leidinys pa
dės tautoms suartėti.

Tyrinėjimai rodo, kad neapy
kanta gimsta tada, kai abi tau
tos pradeda viena kitą perse
kioti. Šiandien turime steng
tis, kad abi šios mažumos (len
kai Lietuvoje ir lietuviai Len
kijoje) gyventų draugiškai. Dėl 
to labai svarbu teigiamai žiū
rėti į tą negausią, keliasdešimt- 
tūkstantinę lietuvių mažumą. 
Ji aktyviai dalyvauja kultūri
niame ir visuomeniniame gy
venime. Lietuviai nori įkurti 
Punske kultūros centrą, teat
rą, liaudies buities muziejų. 
Mes turime jiems padėti įvyk
dyti tą sumanymą. Tikiu, kad 
taip įvyks. Juk, susipynus dviem 
kultūrom, praturtėja ir mūsų 
tauta. Jeigu mes per amžius 
būtume gyvenę atsiskyrę nuo 
pasaulio, tai kažin ar būtume 
sukūrę tokią kultūrą, kokią 
dabar turime. Toks atsiskyri
mas nuo kitų tautų įvairiais 
atžvilgiais yra kenksmingas.

Telefonas 531-1331

ah The___
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Advokatė

JOANA E. KURAS, ll. b. 
atidarė savo raštinę

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

Telefonas (41 6) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B
2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416) 762-7393
Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Galvos skausmai ir jų gydymas
Santrauka Sandy Rovnerio straipsnio, išspausdinto “Catholic Digest’’ 

1986 m. rugsėjo numeryje

Psichologas B. J. Kirshner, 
Bethesda, Md., galvos skaus
mų gydytojas, sako, kad dau
giau kaip vienas bilijonas do
lerių išleidžiama galvos skaus
mų vaistams. Į tą skaičių įei
na aspirino 30 milijonų svarų, 
kasmet suvartojamų JAV-se. 
Apskaičiuojama, kad apie 80 
milijonų amerikiečių kenčia 
galvos skausmus, kurių pusė 
jieško profesinės pagalbos.

Galvos skausmai nėra liga, 
o ženklas, kurio gali būti 
daug priežasčių. Išskyrus re
tus atvejus, galvos skausmai 
nerodo, kad kūne yra rimtas 
pablogėjimas. Tai yra viena 
priežasčių, kodėl medicinos 
mokslas apgailėtinai apleido 
šios ligos gydymą per ištisus 
šimtmečius.

Dr. S. Diamond, garsios gal
vos skausmų klinikos direkto
rius Čikagoje, sistemingai jieš
ko galvos skausmų priežasčių 
ir atitinkamo gydymo. Nese
niai jis išbandė daugelio se
nų moterų priemonę — šalčio 
panaudojimą. Diamond ir jo 
kolegos paėmė 90 ligonių su 
trimis skirtingais galvos 
skausmais — 30 migrenos ligo
nių, 30 koncentruotų (cluster) 
galvos skausmų ligonių ir 30 
su mišriais galvos skausmais. 
Kiekvienam buvo uždėtas šal
tas kompresas ant skaudančios 
vietos. Pasekmė: 71% ligonių 
(migrenos ligonių 80%) sakė, 
kad jautė skausmų sumažėji
mą ir ateityje vartos šaltus 
kompresus. Studijos išvada: 
“Šaltų kompresų panaudoji
mas palengvins skausmo simp
tomus ir teiks psichologinį 
palengvėjimą”.

Galvos skausmų specialis
tai skirsto galvos skausmus į 
tris kategorijas.

1. Kraujo indų (vascular), 
kuriuos sukelia nenormalus 
smegenų arterijų veikimas dėl 
jų išsiplėtimo. Tokių yra apie 
pusę visų ligonių, kuriuos ma
to specialistai. Dažniausi 
skausmai yra migrena ir kon
centruoti galvos skausmai, ku
rie pasireiškia galbūt kartą į 
savaitę, o vėliau nebūna jokių 
skausmų per kelis mėnesius. 
Daugiausia migrenos aukos 
yra moterys. Jų migrena būna 
dažnai susijusi su mėnesinė
mis ir estrogenu. Koncentruo
tų galvos skausmų aukos dau
giausiai būna vyrai. Galbūt 
šie skausmai yra didžiausi iš 
visų galvos skausmų, bet paly
ginti trumpalaikiai.

2. Raumenų susitrauktis, 
kurį sukelia galvos, kaklo, pe
čių ar žandikaulio raumenų su
sitraukimas. Jį gali sukelti 
įtampa, netinkama kūno laiky
sena ar trauma (organizmo su
krėtimas kokio nors išorinio 
poveikio). Tokių ligonių yra 
žymi dauguma, kurių 90% mato 
gydytojai.

3. Trinties arba uždegimo, 
kurį sukelia kai kurios antri
nės organinės ligos, kaip sme

Y IMISAS
All Seasons Travel, B.D.

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

Registration No. 0009239

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

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 IDA — INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

genų auglys ar meningitas. Tai 
rečiausia galvos skausmų rū
šis.

Diamond sako, kad daug 
žmonių turi mišrius galvos 
skausmus, kaip pvz. kasdie
nį galvos raumenų susitrau
kimą ir dvisavaitinę ar mėne
sinę migreną.

Galvos sopėjimas yra skaus
mingas. Kai kuriais atvejais, 
ypač migrenos, kyla vėmimas,
— daugiausia svaigulys ar net 
haliucinacijos. Klasikinė mi
grena prasideda regėjimo su
trikimu, šviesų mirgėjimu, 
lyg žiūrėtumei per įlūžusį lan
gą. Migrena apima vieną ar ki
tą galvos pusę. Dėl to graikiš
kai ji vadinama “hemicrania”
— pusė galvos.

Yra įvairūs gydymai įvai
rioms galvos skausmų rūšims: 
nuo poilsio ir įtampos kontro
lės iki mankštos ir dietos, iki 
priešjaudinančių technikų, 
kaip pvz. kūno skaudančių vie
tų spaudymo. Dąug kas mano, 
kad akupunktūra, kaip ir šal
ti kompresai, ramina skausmą.

TENS mašina, mažas, pana
šus į dėžę elektrinis stimu
liatorius, vartojamas dauge
lyje skausmo atvejų, irgi ma
žina galvos skausmus. Aštrūs 
migrenos priepuoliai gydomi 
kitomis mašinomis, kurios 
siunčia švelnią elektros sro
vę per galvą, uždėjus elektro
dus ant kaktos.

Kai kurie ligoniai vartoja 
per daug aspirino ir acetami- 
nofeno. Didesni jų kiekiai yra 
pavojingi. Migrenos sąjunga 
perspėja: “Galvos skausmai jū
sų neužmuš, bet jūsų vaistai 
gali užmušti”.

Diamond tęsia tyrinėjimus 
širdies vaisto “propranolol”, 
kuris apsaugo nuo migrenos 
skausmų daugelį ligonių, jei
gu ima jį reguliariai. Vaistai, 
turintieji ergoto, tebelaikomi 
svarbia priemone išvengti mi-

aS* ypsenos Parinko Pr. Alš KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR, 
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P 1A7 

(Arti Toronto Lietuvių namų)
Reikalinga pagalba

Paryžiaus policijos būsti
nėje suskamba telefonas. Bu
dintis pakelia ragelį. Girdėti 
baisus triukšmas ir vyriškio 
šauksmas:

— Kalbu iš pagyvenusių po
nių pensionato. Greitai siųs
kite pagalbą. Įsilaužė plėši
kas.

— O kas čia kalba?
— Plėšikas . ..

Matematikos triukas
Paimkite savo namo numerį 

ir padauginkite iš dviejų. Prie 
gauto skaičiaus pridėkite 5 ir 
padauginkite iš 50. Pridėkite 
savo amžiaus metų skaičių (be 
apgavystės). Prie bendro skai
čiaus pridėkite skaičių metų 
dienų, atimkite 615. Paskuti
niai du skaitmenys parodys jū
sų amžių, o pirmieji — jūsų 
namo numerį. Pamėginkite.

grenos, bet jie turi nemalonias 
šalutines pasekmes, įskaitant 
daugelio ligonių vėmimą.

Dr. B. Smoller, psichiatras 
ir ortopedas, kuris speciali-
zuojasi skausmų gydyme, ma
no, kad antidepresinis vais
tas “amitriptyline” padeda 
ligoniams, sergantiems galvos 
raumenų susitraukimu ir de
presija.

Mičigano galvos skausmų 
specialistas dr. J. laper sako, 
kad galvos skausmų gydymo 
srityje yra įvykęs svarbus pa
sikeitimas galvosenoje. Iki 
šiol vyravo masinis nežinoji
mas ir medicinos nesidomėji- 
mas galvos skausmais. Ligo
niai, dažniausiai moterys, 
daugiausia kentėjo. Didėjan
tis dėmesys galvos skausmų 
gydymui yra tikras proveržis.

Maistas ir migrena
Galvos skausmų specialis

tai sako, kad maždaug kas 
penktoje migrenos aukoje tam 
tikri chemikalai maiste ir al
koholiniuose gėrimuose gali 
sukelti skausmus. Kai kurie 
asmenys gali reaguoti į visą 
šį maistą, o kiti tik į kai kurias 
rūšis, -u- • ■ ~

Štai kai kurie svarbiausi 
gaminiai, kuriuose yra arba 
chemiškas tiraminas arba, 
ypač geruose vynuose ir like
riuose, atsiradę chemikalai 
senėjimo procese:

• Alkoholis: alus, burbonas, 
brandy (ypač importuoti kon
jakai), likeriai, džinas, škotų 
viskis, vynas (ypač raudonas), 
šampanas, šeri.

• Vaisiai: avokados, bana
nai, citrininiai vaisiai.

• Pasenęs sūris (bet ne 
amerikietiškas, varškinis, grie
tinės sūris).

• Įvairūs: viščiuko kepe
nėlės, šokoladas, šviežia duo
na, silkė, Limos ir laivyno pu
pos, riešutai, svogūnai, pizza, 
kiauliena, grietinė, actas (iš
skyrus baltą), jogurtas.

• Bet kas fermentuota, ma
rinuota.

Paruošė J. Str.

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę į

3-425 Dundas St. W., Suite 200, 
(prieJane St.), Toronto, Ont. AA6S 2S4
Telefonas (416) 763-3362

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3425 Dundas St.W., Suite 201 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-4319
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621 -2136

Kanados taupomųjų lakštų reikalais 
(Canada Saving Bonds) skambinti

Vaidotas (Vay) Jonynas
Moss, Lawson & Co. Limited
48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1G7 Tel. (416)864-2734

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

•
Gražina Raškauskienė, B.Sc.

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

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

Vaižgantas “Vilkolakyje”
Kaune, “Vilkolakio” satyros 

teatre, tarp kitų humoristinių 
personažų, buvo pavaizduotas 
ir Tumas-Vaižgantas. Sėdi ji
sai salėje, žiūri į save sceno
je ir sako:

— Na, gerai, panie, užsigri
muoti tai jie galėjo panašiai į 
mane, bet kur jie gavo tokią 
skrybėlę kaip mano?

Paskui, atėjęs į drabužinę 
rengtis, Vaižgantas žiūri — 
nėra skrybėlės. Suprato, kad 
vilkolakiečiai pasinaudojo jo 
paties skrybėle ir sušuko:

— Ot šelmiai, tai jie mano 
skrybėlę nudžiovė!

Artistai juokdamiesi atnešė 
jam skrybėlę ir mandagiai at
siprašė. Tuo konfliktas ir bu
vo baigtas. (Iš T. Vaičiūnienės 
atsiminimų).

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 •

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KOKIĄ 
NEKILNOJAMĄ NUOSA VYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

gg STASYS JOKŪBAITIS.
30 metų patirtis vakarų Toronto ir High Parko rajonuose.

KINGSWAY NATIONAL T®l. 535-2331
THE SIGN OF DISTINCTION arba bdr-Zooy

T\TZ) T7 Q TJT? INSURANCE &U Ji J± Ij JA 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
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TORONTO
Anapilio žinios

— Kapinių lankymas — lapkri
čio 2, Vėlinių sekmadienį. Mišios 
kapinėse — 3 v.p.p. Specialus auto
busas iš Islingtono — 2.30 v.p.p., 
grįš — 6 v.v. Tų dienų Anapilio sa
lėje veiks valgykla nuo 12 v. iki 6 
v.v. Ja rūpinsis Anapilio moterų 
būrelis.

— Pamaldos Wasagoje — lapkri
čio 9, sekmadienį, 11 v.r., po jų
— LB susirinkimas ir Lietuvos ka
riuomenės metinių minėjimas.

— Parapijos tarybos posėdis — 
lapkričio 4, antradienį, 7.30 v.v.

— Kapinių lankymo dienų Ana
pilyje bus pardavinėjamos vazos. 
Pelnas — a.a. kun. St. Kulbio, 
SJ, paminklui.

— Lietuvos krikščionybės su
kakties medaliai, tinkami dova
noti ypač kitataučiams, gaunami 
Anapilio knygyne sekmadieniais. 
Kaina — $42.

— Paaukojo: Šv. Jono lietuvių 
kapinėm $160 — O. Balsienė; $50
— Z. Vainauskienė, E. Mardosie
nė (pagerbdama buvusį savo mo
kytojų a.a. P. Štuopį); parapijai
— $200 — V. L. Matulevičiai; $150
— Gr. V. Balsiai; $100 — Č. Javas, 
A. E. Kaminskai, A. G. Valiūnai, 
N. J. Uogintai, J. Kvederys.

— Mišios lapkričio 2, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Antaną, Ele
ną, Povilą, Apolinarų ir Praną, 
11 v.r. — už a.a. Anastaziją Šče- 
pavičienę, a.a. Stasį Gaidelį.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdyje spalio 

23 d. buvo svarstyti LN metinio 
baliaus, Kūčių ir N. metų rengi
nių reikalai. LN iniciatyva pla
nuojamų slaugos namų reikalais 
šaukiamas informacinis susirinki
mas lapkričio 18, antradienį, Vy
tauto Didžiojo menėje.

— Lapkričio 9 d. dr. G. Ginčaus- 
kaitė skaitys paskaitą “Akių prie
žiūra ir akinių pritaikymas”.

— LN teikia lengvatas bei patar
navimus nariams ir visai lietuviš
kai visuomenei. Vien tik visuo
meniniam patarnavimui išleidžia
ma iki $500 per mėnesį. Visi kvie
čiami įsijungti į LN narių eiles. 
Nario vienkartinis ir vienintelis 
mokestis — $100. Kreiptis į LN 
raštinę.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lapkričio 2, Vėlinių dieną, 

11.30 v. Mišiose bus prisiminti 
visi parapijos mirusieji.

— Šis šeštadienis — mėnesio pir
masis. Gyvojo Rožinio Mišios ir 
maldos — 11 v.r.; pensininkų na
muose “Vilnius” Mišios — 5 v.p.p.

— Spalio 24 palaidotas a.a. Juo
zas Samušis, 75 m., ir a.a. Alfon
sas Gudžiauskas, 76 m.; spalio 27 
palaidotas a.a. Petras Gulbinskas, 
77 m., spalio 28 — a.a. Apolonija 
Kazlauskienė, 82 m.

— Susituokė: Edvardas R. P. Ta
mošauskas su Beverly J. M. Bar
ron, Auksuolis Valiūnas su Ka
ren N. Howes.

— Sąmoningo tikėjimo savait
galis, kurį rengia Lietuvos 600 
metų krikščionybės sukakties 
religinės programos komisija, 
įvyks spalio 31 d., lapkričio 1 
ir 2 d.d. Kalbės kun. Jonas Ba
cevičius, OFM, sės. Igne Marijo- 
šiūtė, L. Giržaitytė ir J. Abro
maitis.

— Parapijos labdaros sekcija 
ruošia vartotų drabužių ir daik
tų išpardavimą lapkričio 4-6-8 d.d. 
Parodų salėje.

— Pakrikštyta Shauna-Margaret, 
Loretos (Taseckaitės) ir Craig 
Devlin dukrelė.

— Parapijai aukojo: $150 — S. 
Gulbinskienė, Č. B. Joniai; $100 — 
Šv. Ignaco būrelis, V. Indris, A. 
Drazdauskas, V. H. Gumauskai, A. 
R. Ulbos, S. Kačiulienė; $50 — 
T. A. Žiliai, A. Bliūdžius; misi
joms: $100 — J. Strazdas; $50 — 
K. Žutautas; iš viso misijoms su
rinkta $1,626.00; novenai: $500
— E. J. Šileikiai, $100 — dr. J. M. 
Uleckai, B. Narbutas; $50 — T. A. 
Žiliai, J. Z. Grajauskai, J. Vieče- 
rinskienė, J. Kisiūnas, J. A. Ga- 
taučiai; pranciškonų klierikų fon
dui: $500 — E. J. Šileikiai; $150
— R. Prociw; $100 — V. Gudaitis; 
relig. šalpai: $1000 — dr. J. ir M. 
Uleckai.

— Mišios lapkričio 2, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Mykolą ir 
Agotą Ramanauskus, 9.20 v.r. — 
specialia intencija, 10.15 v.r. — 
už Vėlinių novenai pavestuosius, 
už Vincentą Civinską, 11.30 v.r.
— už parapiją, 7 v.v. — uš a.a. Pran
ciškų Kušlikį.

Toronto gintarietės didžiojoje Edmontono prekyvietėje ilsisi koncerto pertraukos metu

Š. m. lapkričio 15, šeštadienį, Toronto Lietuviu namuose
(1573 Bloor St. West)______________________ ____________________________

į

PROGRAMOJE: Sol. D. Mongirdaitė iš Bostono (arijos iš operų, “Bohema", ■mbsm 
"Faustas" ir kitų), Toronto lietuvių vyrų choras “Aras” 
vad. sol. muz. V. Verikaičio; akompanuoja muz. J. Govėdas.

Salė atidaroma 6 v.v., koncertas — 7 v.v. Šokiams gros 5 asmenų orkestras. Veiks 
baras, bus loterija. Šilto maisto bufetą ruošia V. Birštonas. Bilieto kaina — 6 dol., 
Lietuvių namų nariams įėjimas nemokamas. Nariai nemokamus bilietus atsiima iki 
lapkričio 12 d. Stalus galima rezervuoti iš anksto. Bilietus darbo valandomis platina ----------------
Lietuvių namai, bet kuriuo laiku — V. Kulnys (tel. 769-1266), A. Sukauskas (tel. 244-2790).
Visi maloniai kviečiami dalyvauti. Rengėjai: Lietuvių namai ir LN vyrų būrelis

B MONTREAL?®
“Rūtos” klubas lapkričio 16, sek

madienį, 12 v., AV parapijos salė
je rengia savo veiklos dešimtme
čio minėjimą. Meninę programą 
atliks jauna solistė Rasa Kroky- 
tė iš Filadelfijos. Bus pietūs. Ta 
proga rengiama dail. Adomo Gal
diko paveikslą paroda, kuri bus 
atgabenta iš Putnamo. Tai bus pir
ma tokia gausi šio dailininko pa
roda Montrealyje su dar nematy
tais paveikslais. Paroda veiks 
iki 4 v.p.p. Visi kviečiami daly
vauti.

Putnamo seselių naudai “Ne
ringos” jūrų šaulių kuopa spalio 
19 d. AV parapijos salėje suruošė 
pietus, Aldona Urbonavičienė 
sklandžiai tvarkė visą renginį. 
Po seselės Palmyros, Montrealio 
vienuolyno vyresniosios, trumpo 
žodžio provinciolė seselė Paulė, 
atvykusi iš Putnamo, sveikino vi
sus susirinkusius ir su seselės 
Dolores pagalba parodė skaidres 
iš seselių 50 metų veiklos šiame 
žemyne. Skaniais pietumis ir lo
terija pasinaudojo gerokai dau
giau šimto susirinkusių seselių 
gerbėjų.

AV parapijos metiniai pietūs 
su atitinkama programa ir kitais 
priedais yra rengiami lapkričio 9 
d. tuoj po pamaldų.

Klebonas kun. Juozas Aranaus- 
kas šiuo metu kalėdoja Dollard 
des Ormeaux, o kun. Izidorius Sa
dauskas— Verdune. Iš anksto susi
tariama telefonu.

Moris Čapkauskas padovanojo 
keliolika vertingų knygų “Rūtos” 
klubo bibliotekai. “Rūta” jam nuo
širdžiai dėkoja.

A. a. Petras Barzdenis, 82 m. am
žiaus, mirė spalio 12 d. Palaido
tas spalio 15 d. iš St. Thomas More 
šventovės Notre Dame des Neiges 
kapinėse. Liūdi žmona, duktė ir 
sūnus su šeimomis bei kiti gimi
nės.

A. a. Jurgis Klisevičius (George 
William Klisivitch), 60 m. amžiaus, 
mirė spalio 14 d. Jis daugelį metų 
nuoširdžiai dirbo AV parapijos 
komitete. Palaidotas iš AV šven
tovės spalio 17 d. Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Jo liūdi žmona, 
dvi dukterys, trys seserys, du 
broliai ir jų vaikai bei kiti arti
mieji. B.S.

Greitas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS
Res.: 256:5355 C. I. B.

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7

A. a. sūnaus Rimo Klevo at
minimui penktųjų mirties me
tinių proga jo tėvai — Euge
nija ir Leonas Klevai paauko
jo “Tėviškės žiburiams” $50. 
Velioniui jau pastatytas ir 
paminklas Šv. Jono lietuvių 
kapinėse Mississaugoje.

V. A. Gustainiai iš Barrie, 
Ont, prisimindami a.a. Miku- 
čionių ir a.a. Gustainių šeimų 
mirusius, paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $50.

A. a. Povilo Štuopio atmini
mui vietoje gėlių A. ir E. Miklo- 
vaičiai paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $25. - ’

A. a. Petro Gulbinsko atmi
nimui vietoj gėlių paaukojo $25 
“Tėviškės žiburiams” S. O. Got- 
sheldai.

A. a. K. Malaske atminimui 
žmona A. Malaske paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $21.

A. a. Edmundo Miliausko vie- 
nerių metų mirties prisimini
mui L. M. Malinauskai paauko
jo “Tėviškės žiburiams” $20.

A. a. Juozo Samušio atmini
mui vietoje gėlių Antanas 
Mingėla iš Hamiltono paauko
jo “Tėviškės žiburiams” $10.

Pagerbdami savo bičiulį a.a. 
Juozą Samušį, Alfonsas Dirsė, 
Valentinas Grikietis ir Stasys 
Matulionis paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” po $10.

Metropolitan opera, jieško- 
dama naujų talentų, rengia 
perklausas visoje Š. Ameriko
je. Dalyvauja iki 1500 jaunų 
dainininkų iš JAV, Kanados, 
Puerto Rico ir Australijos. 
Š. m. spalio 25 d. Toronte to
kia perklausa buvo surengta 
Walter Hall, Edward Johnson 
Building patalpose. Dalyvavo 
dainininkai iš Toronto, Mont- 
realio, Buffalo, Syrakūzų, 
Ročesterio. Pirmoji vieta teko 
baritonui Thomas Goertz, 30 
m. amžiaus, iš Toronto; ant
roji — sopranui Tina Stewart, 
25, iš įtakos, N. Y.; trečioji — 
sopranui Anitai Pakalnišky
tei, 29, iš Toronto. Laimėtojai 
1987 m. sausio 10 d. dalyvaus 
regijoninėje perklausoje Pits- 
burge, o po to — pusbaigminė- 
je ir baigminėje perklausoje 
Metropolitan operos patalpo
se Niujorke. Perklausos lai
mėtojai gauna ir finansines 
premijas.

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

“Tėviškės žiburių” adminis
tracija kapinių lankymo die
ną — lapkričio 2 bus atidaryta 
nuo 2 v.p.p. iki 3 v.p.p.

KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių par. skyrius 
kapinių lankymo proga lap
kričio 2, rengia meno parodą, 
kurioje dalyvauja dail. A. To- 
toraitienė su savo tapyba, A. 
Kazanavičienė su džiovintų 
lapų kūryba ir A. Šalnienė su 
gėlėmis ir vainikais. Gera pro
ga bus juos įsigyti ir papuoš
ti artimųjų kapus. Parodoje 
taip pat dalyvaus A. Jagėla 
su savo meniškų nuotraukų 
rinkiniu. Parodos atidarymas 
įvyks po 10 v.r. Mišių.

Ontario etninės spaudos 
draugijos metinis susirinki
mas — lapkričio 12, trečiadie
nį, 8 v.v., Ukrainiečių centro 
bibliotekoje. Bus renkama 
nauja valdyba. Iki šiol jai pir
mininkavo slovėnas V. Mauko, 
kuris dėl nesveikatos tų parei
gų eiti nebegali.

Metinis Anapilio sodybos 
korporacijos narių susirinki
mas — lapkričio 13, ketvirta
dienį, 7 v.v., Lietuvos kanki
nių parapijos salėje. Nesusi
rinkus kvorumui, 7.30 v.v. šau
kiamas kitas susirinkimas, ku
ris bus teisėtas, nežiūrint su
sirinkusių skaičiaus. Bus val
dybos, kapinių komisijos bei 
revizijos komisijų pranešimai 
ir rinkimai. Valdyba

Kanados etninės spaudos 
federacijos suvažiavimas nu
matytas š. m. lapkričio 21-23 
dienomis Toronto Press Club 
patalpose. Federaciją sudaro 
provinciniai etninės spaudos 
klubai — Br. Kolumbijos, Ma- 
nitobos, Kvebeko ir Ontario. 
Suvažiavimo programą rengia 
specialus komitetas: A. Gre- 
gorovich, M. Quadri, O. Ro- 
manychyn, dr. J. Kirschbaum, 
V. Mauko, Ken Mori, J. Bor- 
zecki. Suvažiavime kalbą pasa
kys Kanados valstybės sekreto
rius ir daugiakultūrių reikalų 
ministeris David Crombie.

A. a. Apolonijai Kazlauskie
nei mirus, užjausdami gimi
nes, vietoje gėlių Genutė ir Sta
sys Vaštokai paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $25.

Vladas Paliulis, elektrikas, 
dažnai atlieka taisymo dar
bus “TŽ” patalpose. Pastaruo
ju metu jis parūpino spaustu
vei užuolaidas. Jam už tai reiš
kiame nuoširdžią padėką.

Lietuvos krikščionybės 
iškilmės Romoje - 

1987 m. birželio 28 dieną.
Telefonu iš Niujorko — vys

kupo P. Baltakio sekretoriato 
gauta žinia, kad Lietuvos krikš
čionybės 600 metų sukakties 
iškilmės Romoje bus ne 1987 
m. birželio 14, bet 28 dieną. 
Ta proga bus paskelbtas pa
laimintuoju ir arkivyskupas 
Jurgis Matulaitis. Tai pada
ryta Šv. Tėvo Jono-Pauliaus 
II sprendimu, paaiškėjus, kad 
iš Lietuvos į krikščionybės 
iškilmes Romoje niekas ne
galės atvykti. Tą pačią dieną, 
t. y. 1987 m. birželio 28, krikš
čionybės iškilmės bus ir Vilniu
je, ir Vašingtone. Išeivijos lie
tuviai, turimomis žiniomis, 
sovietinės valdžios nebus lei
džiami dalyvauti Vilniaus iš
kilmėse. Toronte Lietuvos 
krikščionybės iškilmės bus 
1987 m. lapkričio 14 ir 15 d.d.

A. a. Povilas Raudys, ilgame
tis “Tėviškės žiburių” skaityto
jas bei rėmėjas, savo testa
mentu paliko šiam savaitraš
čiui $800. Šią sumą jau atsiun
tė velionies žmona Elena Rau- 
dienė. Už tokią stambią para
mą reiškiame nuoširdžią pa
dėką.

Ontario kultūros ir pilietiš
kumo ministerė L. Munro 
1986. X. 17 paskelbė sąrašą 
106 organizacijų, kurioms bu
vo duota $790,000 parama kul
tūrinei bei visuomeninei veik
lai. Tame sąraše nėra nė vie
nos lietuvių organizacijos. Ne
minimi ir latviai. Hamiltono 
estų tautinių šokių grupei 
“Kandali” paskirta $6,400 pa
ruošti garsinei vaizdajuostei. 
Lietuvių ir latvių organizaci
jos, matyt, neprašo paramos. 
Įvairių tautybių organizaci
jos, rengiančios festivalius, 
svarstybas, koncertus ir pan., 
gauna Ontario valdžios para
mą. Pvz. čekoslovakų draugi
ja Toronte gavo $8,285 pirkti 
skaitytuvui, portugalų kultū
ros centras Toronte gavo 
$31,000 konferencijai, graikų 
bendruomenė — $8,800 tauti
nei aprangai ir $12,000 inter- 
nui pasamdyti, žydų veteranai 
— $15,000 — vaizdajuostei apie 
žydų įnašą II D. karo metu, len
kai — $2,683 mokytojų konfe
rencijai, ukrainiečių federa
cija — $10,000 vadovų paruoši
mui organizacijoms, ukrainie
čių moterų organizacija — 
$14,000 knygai išleisti, kroa
tai Mississaugoje — $10,000 
folkloriniam festivaliui, len
kų taut, šokių grupė Mississau
goje — $9,330 koncertui Hamil
tone, kroatai Sudburyje — 
$10,000 gimtosios kalbos semi
narui ir t.t. Adresas prašy
mams: 77 Bloor St. W., Toron
to, Ont. M7A 2R9. Telefonas 
informacijai (416) 965-0615.

Š. m. lapkričio 9, sekmadienį, 2.30 v.p.p., 
Toronto Lietuvių namuose 

Dr. G. G i nča uskoi t ė

XXXI KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ
“VIDEO CASSETTE” Montrealyje
— Literatūros vakaras — Iškilmingos Mišios, giesmės
— Krepšinio baigmė — Didysis koncertas ištisai

Ilgumas — 3.30 valandos.
KAINA — $45.00

Užsakymus siųsti: KĘSTUTIS SKUČAS, 
6966 Terrasse Sagamo, Montreal, Que. H1S 2G1.

Tel. (514) -722-6152.

"^Lkių priežiūra ir 
rikiriiiĄ pritaikymas!” 

Po paskaitos bus atsakoma L klausimus. 
Įėjimas nemokamas. Visi kviečiami dalyvauti ir pasiklausyti 
jaunos daktarės patarimų.

Rengia LN kultūrinė komisija

ITT A MONTREALIO LIETUVIŲL_l I KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - virš $19,000,000; REZERVAS - VIRŠ $600,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus ................ ....  81/4% Taupymo-special............. .... 6 %
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 53/4%

1 metų ................ ....  73/4% Taupymo - kasdienines.... .... 5 %
180 d. -364 d...... ....  7'/2% Einamos sąsk..................... .... 5 %
120d. - 179d...... ....  7'/4% Pensijų - RRSP - term...... .... 83/4%
30 d. - 119 d...... ....7 % Pensijų - RRSP - taup...... ... 63/4%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines - nuo 103/4%

AfA 
TEOFILEI ŠIMULYNIENEI

mirus,
u

jos vyrui, dukroms, vaikaitėm ir jų šeimom, sesutei 
STASEI PETKEVIČIENEI ir jos vyrui nuoširdžią užuo
jautą reiškia-

Petras ir Vanda Garneliai

Penkeriem metam praėjus
Prieš penkerius metus tragiškai žuvo 

mylimas mūsų sūnus

a. a. RIMAS KLEVAS.
Mirtie, tu atėjai nelauktai ir staigiai. Apvaizda tau lėmė 

trumpą šio gyvenimo kelią. Išėjai negrįžtamai ir po trumpų 
vargo bei svajonių metų ilsiesi Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje tarp ošiančių medžių, tarp sidabrinių eglių, 
kur atskridę paukščiai saulėlydyje tau perduoda mūsų šir
džių bei minčių virpesius.

Penktųjų tavo mirties metinių proga penkiose švento
vėse buvo atnašaujamos Mišios, kurios liudija, kad tebesi 
mūsų mintyse bei širdyse, kad skausmas ir liūdesys mus 
tebelydi.

Ilsėkis Viešpatyje!

Tėvai - Eugenija (Narkutė) ir Leonas Klevai

P.S. Šių mirties metinių proga parėmėm Tautos fondą $100, 
Kanados lietuvių fondą $100, “Tėviškės žiburius” $50, Motinos 
Teresės labdarą $50.

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS

1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero
Pirm. antr. treč.......... 9.00 - 3.00 ------;— ---------
Ketvirtadieniais .......  12.00- 8.00 4.00-8.00 ---------
Penktadieniais ..... . 10.00- 6.00 2.00-6.00 ---------
Sekmadieniais........  10.30-12.30 --------- 10.30-12.30

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo $50 A. Valienė Toronte.

Trimėnesnis žurnalas “The 
Fatima Crusader” 1986 m. spa
lio - lapkričio numeryje at
spausdino dviejų sovietų kali
namų lietuvių kunigų atvaiz
dus su trumpa informacija 
apie juos. Kun. A. Svarinskas 
esąs nuteistas 10 metų, kun. S. 
Tamkevičius — 6 metams la
gerio ir 4 metam tremties už 
uolų savo pareigų atlikimą 
Lietuvoje. Skaitytojai kvie
čiami melstis už juos.

IŠNUOMOJAMI kambarys ir vir
tuvė antrame aukšte. Skambinti 
tel. 534-8057 Toronte.

DĖL VIETOS STOKOS BUTE par
duodamas kavos staliukas gerame 
stovyje. Darytas pagal užsakymą, 
pirktas ne krautuvėje, riešučio 
spalvos. Skambinti vakarais Toronte 
tel. 767-3677.

ESU NAŠLYS. Vedybų tikslu noriu 
susipažinti su lietuve ne jaunesne 
kaip 60 metų, vidutinio ūgio, vai
ruojančia automobilį arba norinčia 
išmokti. Su galimai smulkia bio
grafija rašyti “Tėviškės žiburiams" 
pažymint ant voko “Jurgiui”.

Užsakykite “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIUS” kaip dovaną jaunavedžiams, 
studentams, mokslus baigusiems, 
jauniems profesionalams, nauja
kuriams, vienišiems tautiečiams. 
Metinė prenumerata naujam skai
tytojui — $15.00, JAV-se — $15.00 
amerikietiškų. Reguliari prenume
rata — $20.00, JAV-se — $20.00 ame
rikietiškų.

MIKOLA1NIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.

PARDUODAMI tautiniai drabu
žiai. Skambinti tel. 533-2560 To
ronte.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė.

Savininkė ALINA ŠALNIENĖ, 
baigusi kursą Guelph universitete 
(Flowers Canada of Floral design), 
paruošia gėles vestuvėms, ligoniams, 
laidotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 763-6694, 710 Annette 
St., Toronto, Ont. M6S 2E2. Namų 
tel. 737-3379.

ESU NAŠLĖ, norėčiau susitikti 
panašaus likimo draugą vedybų 
tikslu. Gal susijungsim visam li
kusiam gyvenimui. Jieškomojo am
žius - maždaug 60 metų ar daugiau. 
Paslaptis bus išlaikyta. Rašyti “TŽ” 
adresu, pažymint ant voko “Julijai”.

EUROPEAN 
CATERING

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

• O ,


