
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS METAI • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • Tel. (416) 275-4672 • 50 ct.Nr. 27 (1950) 1987 BIRŽELIS-JUNE 30

D Teisė j anti veikla
Jau ketvirtas dešimtmetis telkiame pagalbą sovietą 

okupuotai Lietuvai bei rūpinamės jos išlaisvinimu. Šau
kiame garsiai, bet vergijos sienos negriūva. Žiūrėdami 
į tą vyksmą, pastebime, kad praeityje, ypač naujosios iš
eivijos veiklos pradžioje, būta šauksmo įvairią rezoliu
ciją pavidalu, bet daugiausia savose linijose, kuriose 
triūsia savieji tautiečiai. Matome dabar, kad toji pradinė 
veikla nebuvo pakankamai drąsi - buvo vengiama de
monstraciją gatvėse, aikštėse, keliai į gyvenamą kraš
tą vyriausybes, tikybinią bendriją viršūnes atrodė už
blokuoti, neprieinami. Ne vienas anuomet galėjo sakyti 
su Dionizu Poška: “Dievas aukštai, o caras toli”, taigi 
neprieinami. Tokia buvo aną laiką mužikėlio galvosena, 
kuri rado atgarsį pradinėje naujojo išeivio laikysenoje. 
Ii- pastarajam atrodė, kad naujojo krašto valdžia nepa
siekiama, tolima, o tikybinią bendriją hierarchija per 
aukštai iškelta. Guvesnieji veikėjai, žinoma, greitai su
siorientavo ir surado reikalingus savo veiklai kelius, ta
čiau plačiajai išeivią masei reikėjo ilgo laiko pakeisti 
bailiajai, droviajai orientacijai. Bet net ir dabar netrūks
ta bailiosios laikysenos ženklą. Dar vis atsiranda tau- 
tiečią, kurie bijo viešiau pasirodyti, pasirašyti pareiški
mus valdžioms, protestuoti prieš lietuviams ir Lietuvai ža
lingus reiškinius, dalyvauti demonstracijose ir panašiai.

TIESA, tokią reiškinią turime jau žymiai mažiau, 
gausėja drąsesnės veiklos reiškiniai. Pvz. pastaruo
ju metu Lietuvos krikščionybės sukakties komitetas 
per savo atstovus rado kelius į Baltuosius rūmus Vašing

tone, kur juos priėmė pats JAV prezidentas Ronaldas 
Reaganas. Jis minėtos Lietuvos sukakties proga pasi
rašė specialą atsišaukimą, išreikšdamas moralinę savo 
paramą lietuvią tautai, kovojančiai už savo tikėjimo bei 
tautinę laisvę. Be to, prezidentas priėmė sąrašą lietuvią 
sąžinės kalinią, laikomą sibiriniuose lageriuose. Jis pa
žadėjo savo pokalbiuose su Gorbačiovu ir kitais aukštai
siais Sov. Sąjungos pareigūnais minėtą kalinią klausi
mą iškelti ta prasme, kad jie būtą išlaisvinti kaip nekalti 
žmonės, kenčiantys už savo idealus. Tai nemažas lietuvią 
laimėjimas, nes šis kelias pagelbėti okupuotiems ir ka
linamiems broliams bei seserims yra vienas pačių veiks
mingiausią. Kai viršūnės su viršūnėmis pradeda tais 
klausimais kalbėti, dažnai pasirodo ir rezultatai. Tai 
drąsėjančios ir gudrėjančios veiklos rezultatas. Iki šiol 
įvairios lietuvių delegacijos dažniausiai pasitenkinda
vo lankymu JAV_Vaistybes departamento, kongreso bei 
senato narią. Laimėjimas JAV prezidento dėmesio lie
tuvią tautos bylai yra reikšmingas dalykas. Dėl to juo 
labiau džiugu konstatuoti aukščiausio politinio JAV au
toriteto dėmesio laimėjimą Lietuvos krikščionybės su
kakties proga.

PRIE drąsėjančios išeivijos reiškinią priklauso Lais
vės ir taikos žygis į Baltijos jūrą bei Skandinaviją, 
Kopenhagos tribunolas, žygiai helsinkinėje Vienos 
konferencijoje, demonstracija Vienos gatvėse. Pažymė

tina betgi, kad minėtieji žygiai nebuvo masiniai, rėmė
si daugiausia veiklesniais tautiečiais, turinčiais pakan
kamai ryžto bei drąsos dalyvauti tokiuose žygiuose. Pasta
rieji betgi gausėja ir susilaukia vis daugiau dalyvią. Skan
dinavijos žygyje lietuviai palyginti nebuvo gausūs, Vie
nos demonstracijoje pasirodė jau žymiai gausiau, o dabar 
Romoje didžiosiose iškilmėse dalyvavo jau gana gausiai. 
Tai buvo pats gausiausias lietuvių dalyvavimas panašiuo
se žygiuose. Tiesa, jis buvo maldinis, bet susijęs su visos 
Lietuvos likimu. Jame labai ryškiai buvo pabrėžta, kad 
su lietuvių tauta eina ir aukščiausias moralinis pasau
lio autoritetas Šv. Tėvas. Tai rodo jo žodis lietuvių tau
tai, išreikštas rašte, skirtame Lietuvos vyskupams bei 
valdytojams. Reiškia, lietuvių tautą savo kovoje už reli
ginę, tautinę ir valstybinę laisvę savo pusėje turi aukš
čiausius autoritetus - ne tik Amerikos prezidentą, bet ir 
Šv. Tėvą Romoje. Tai didelė, tvirta atrama. Ji įgalina lie
tuvių tautą išlikti nepajudinama savo principuose, kurių 
dėka ji gali išlaikyti savo gyvastingumą, krikščioniškąjį 
tikėjimą, moralinę ištvermę, tautinį savitumą ir laisvo 
gyvenimo viltį.

TELEFONU IŠ ROMOS

Didžiosios iškilmės Romoje
Lietuvos krikščionybės sukaktis ir paskelbimas palaimintuoju 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio. Dalyvavo 3000-4000 lietuvių

KANADOS ĮVYKIAI

Daug gyventojų, mažai butų
Toronto dienraščiuose plačiai 

nuskambėjo pranešimas, kad 
Venecijoje posėdžiavę didžių
jų Vakarų pasaulio šalių vadai 
savo ekonominei konferencijai 
1988 m. pasirinko Torontą. 
Spėjama, konferencijai bus 
panaudotas pilį primenantis 
pastatas “Casa Loma”. Iš anks
to džiaugiamasi, kad Toron
te susirinkę Kanados, JAV, Ja
ponijos, Britanijos, Prancū
zijos, V. Vokietijos, Italijos 
vyriausybių vadai bei jų paly
dovai ir žurnalistai iš viso pa
saulio išleis apie $5 milijo
nus. Metropolinio Toronto 
pirm. D. Flynn ekonominės 
konferencijos reikalams jau 
dabar yra rezervavęs 4.500 
kambarių geriausiuose viešbu
čiuose. Torontas laikomas 
sparčiausiai augančiu didžiau
siu Kanados miestu. Jame ir 
apylinkėse yra daugiau tur
tingų kanadiečių, metiniu sa
vo uždarbiu peržengusių $150.- 

000, negu Montrealyje, Vanku
veryje ir Otavoje, tų miestų 
gyventojus skaitant bendrai. 
Vidutinis metinis eilinio to- 
rontiečio uždarbis, tiesa, tėra 
$17.084, tačiau bendros visų 
Toronto gyventojų pajamos 
1983 m. buvo pasiekusios di
džiulę $15,2 bilijono sumą. Tur
tuoliai turi didelius namus 
Rosedale rajone, už kuriuos 
moka po milijoną dolerių ir to
kią pat sumą išleidžia nusi
pirkto namo pertvarkymui.

Toronto vadovai lig šiol nėra 
išsprendę pigesnių namų trū
kumo eiliniams torontiečiams. 
Šiemet vidutinės namų kai
nos buvo pakilusios iki $235.- 
825. Tokie namai, kai Toron- 
tan atvyko pokarinė lietuvių 
banga 1948-55 m., kainavo tik 
$15.-20.000. Tada buvo pigios 
ir kambarių bei butų nuomos. 
Juos be jokio vargo lengvai 
galėdavai rasti kiekvienoje

(Nukelta į 8-tą psl.)

Pasaulio Katalikų Bendrijos galva - ŠV. TĖVAS JONAS-PAULIUS II, dalyvavęs Lietuvos krikščionybės sukak
ties iškilmėse, taręs žodį lietuvių tautai ir paskelbęs palaimintuoju arkivyskupą Jurgį Matulaitį 1987 metų birže
lio 28 dieną Romoje. Ši nuotrauka daryta Vatikane 1983 metų gegužės 3 dieną, kai lankėsi jame arkivyskupas 
LIUDAS POVILONIS (kairėje), Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius, ir jo pagalbininkas vyskupas 
JUOZAS PREIKŠAS. Jau tada buvo pradėta planuoti Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmes

Šventojo Tėvo žodis lietuvių tautai
Popiežiaus Jono-Pauliaus II apaštalinis laiškas Lietuvos vyskupams, švenčiant lietuvių tautos 

krikšto 600 metų sukaktį
MYLIMIEJI BROLIAI,

1. Jūsų tautos Krikšto šeši 
šimtosios metinės, kurias iš
kilmingai minite šiais Dievo 
malonės metais, tiek jums, tiek 
jūsų tikintiesiems sudaro gra
žią progą sustiprinti tikėjimą, 
pagilinti maldingumą, atnau
jinti dvasinį gyvenimą. Šia pro
ga iš visos širdies gyvai ir bro
liškai su jumis vienijasi visa 
Bažnyčia.

Kaip įvairiomis progomis 
esu priminęs - pavyzdžiui, sa
vo žodyje šv. Mišių metu šių 
metų sausio 1 d. - visa Bašny- 
čia mini drauge su jumis šią 
taip reikšmingą sukaktį ir 
drauge su jumis “dėkoja Die
vui už šią neapsakomą dovaną” 
(2Kor 9,15). Romos Bažnyčia ir 
visos broliškos Bažnyčios pa
saulyje jungiasi į jūsų karštą 
padėkos maldą, į maldą, kuria 
dėkojate Dievui už neįkainoja
mą Krikšto malonę, už gyvą jū
sų tautos atsivėrimą šios ma
lonės veikimui ir už tuos lai
mėjimus, kuriuos ji pasiekė 
šios malonės veikiama, už tą 
dvasinę jėgą ir uolumą, su ku
riuo jūsų tėvai saugojo Krikš
to malonę ir ją ugdė šešių šim
tų metų istorijos sūkuriuose.

♦ Visuotinė Bažnyčia gerai pa
žįsta tą didįjį dvasinį turtą, 
kurį Lietuvos katalikų bend
ruomenė yra paskleidusi ir 
toliau tebeskleidžia Dievo 
tautoje (plg. LG,13). Visuoti
nė Bažnyčia už tai dėkoja ir 
pripažįsta, kad tame per šimt
mečius besitęsančiame Kris
taus liudijime veikia Šv. Dva
sia, kuri “Evangelijos galia 
Bažnyčią išlaiko jauną, nuola
tos ją atnaujina ir veda į tobu
lą vienybę su Sužadėtiniu - 
Kristumi” (LG,4).

Kaip žinote, norėdamas iš
reikšti šią visuotinės Bažny
čios vienybę su jumis, šio bir
želio 28 dieną, tą pačią valan
dą, kurią jūsų tauta Vilniuje 
iškilmingai minės krikščiony
bės sukaktį, čia, ant apašta
lo šv. Petro kapo, aš pats va
dovausiu iškilmingam minėji
mui, kurio metu man bus dide
lis džiaugsmas paskelbti pa
laimintuoju didįjį jūsų tau
tos sūnų ir ganytoją - arkivys
kupą Jurgį Matulaitį. Prie alto
riaus Šv. Petro bazilikoje šalia 
manęs bus Europos žemyno 
vyskupų konferencijų atstovai: 
jų buvimas ir regimu būdu iš
reikš mūsų dvasinę vienybę, 
mūsų artumą su Lietuvos Baž
nyčia.

2. Lietuvių atsivertimas į 
krikščionybę įvyko keletą šimt

mečių vėliau negu kaimyninių 
senosios Europos tautų. Pa
tekę tarytum tarp dviejų varž
tų tarp Rytų, iš k ir spaudė sla
viškos tautos, i/tarp Vakarų, 
iš kur veržėsi bauginantis Kry
žiuočių ordinas,jūsų protėviai 
jau XIII šimtmečio pradžioje 
sukūrė nepriklausomą valsty
bę, kuri ryžtingai gynė savo 
nepriklausomybę ir savo lais
vę. Šios ypatingos politinės ir 
geografinės aplinkybės lei
džia suprasti, kodėl lietuviai 
ilgą laiką priešinosi priimti 
Kryžių iš tų, kurie prieš juos 
ėjo su iškeltu kardu ir grasino 
juos pavergti.

Kaip tik siekdamas išvengti 
to išviršinio spaudimo, didy
sis kunigaikštis Mindaugas 
1251 metais nusprendė priim
ti katalikų tikėjimą ir pasi
vedė ypatingai šio Apaštalų 
Sosto globai, gaudamas iš po
piežiaus Inocento IV karaliaus 
vainiką. Tuo pat metu popie
žius įsteigė pirmąją lietuvišką 
vyskupiją ir patvarkė, kad ji 
būtų priklausoma tiktai nuo 
Šventojo Sosto. Bet Mindaugo 
atsivertimas nebuvo atitinka
mai parengtas. Dėl to jis su
tiko pasipriešinimą tautoje, 
kuri nepasekė didžiojo kuni
gaikščio pavyzdžiu. Jau prieš 
1260 metus vyskupas turėjo 
pasitraukti, ir 1263 metais tra
giška Mindaugo mirtis užbai
gė tą trumpai švystelėjusį pa
vasarį.

3. Reikėjo vėl daugiau kaip 
šimtmetį laukti, kol nušvito 
spinduliuojanti Krikšto die
na. Tai buvo užmojis ir nuopel
nas žymiojo Lietuvos sūnaus 
didžiojo kunigaikščio Jogai
los, kuris 1386 metais sutiko 
priimti katalikų tikėjimą ir 
būti pakrikštytas drauge su 
savo valdiniais. Už tai jis ga
vo Lenkijos karaliaus vainiką 
ir karalienės Jadvygos ranką, 
tos karalienės Jadvygos, kuri 
dėl jos pavyzdingo krikščioniš
ko gyvenimo ir šiandien Kroku
voje yra gerbiama kaip palai
mintoji. Keturių vėlesnių šimt
mečių Lietuvos istorija yra pa
ženklinta ypatingu politinio 
bei religinio likimo bendru
mu su Lenkija.

1387 metais karalius, kuris 
pasivadino Vladislovo II var
du, sugrįžo į Didžiosios kuni
gaikštystės sostinę Vilnių ir čia 
pradėjo tautos krikščionini
mo darbą. Reikia pripažinti, 
kad ir jo asmeninių pastangų 
dėka žmonės masiškai priėmė 
krikštą. Tais metais buvo įsteig
ta Vilniaus vyskupija, pirmuo
ju jos vyskupu paskiriant pran
ciškoną Andriejų, kuris jau 

anksčiau dirbo tarp lietuvių 
kaip misijonierius.

1413 metais Jogaila su savo 
pusbroliu didžiuoju kunigaikš
čiu Vytautu ėmė skelbti Evan
geliją Žemaitijos lietuviams. 
Po poros metų visuotinis Kons
tancos susirinkimas į Žemaiti
ją pasiuntė savo legatus, kad 
ten įsteigtų Medininkų vys
kupiją ir konsekruotų pirmą
jį vyskupą Motiejų.

Jogaila tuo tarpu, kaip do
ras ir kilnus žmogus, pasižy
mėjo pavyzdingu krikščioniš
ku gyvenimu, artimo meilės ir 
gailestingumo darbais, uoliai 
rūpindamasis Bažnyčios padė
timi. Jis išmintingais patvar- 
kymasis visoje Didžiojoje kuni
gaikštystėje sudarė sąlygas, 
kad krikščioniškasis tikėji
mas galėtų laisvai skleistis 
ir klestėti.

4. Krikštas jūsų tautą įjun
gė į didžiąją krikščioniškųjų 
Europos tautų šeimą, į tą krikš
čioniją, kuri nulėmė šio žemy
no likimą, kuri sudaro patį 
brangiausią bendrą paveldą ir 
drauge pagrindą kurti taikin
gai ateičiai, ugdyti pažangai 
ir tikrajai laisvei. Tokiu bū
du Lietuva įėjo ii- į tą kultū
rinio persiformavimo srovę, 
kuri prasidėjo to amžiaus Eu
ropoje, į kultūrinę srovę, ku
ri buvo persunkta krikščioniš
kos dvasios ir atsivėrusi nau
jojo humanizmo poreikiam, ku
rie iš tikėjimo sėmėsi įkvė
pimo ir paskatinimo ugdyti 
tas didžiąsias vertybes, ku
rios išaukštino Europos isto
riją ir per Europos žmones ne
šė pažangą kitiems kontinen
tams (plg. “Atto europeistico 
a Santiago de Compostela, in 
“Insegnamenti di Giovanni 
Paolo II”, 5,3 (1982), 1260 p.).

Iš šio naujo ir daug žadančio 
įsijungimo Lietuva sėmėsi dva
sinės energijos išteklius, ku
rie palaipsniškai įsikūnijo 
įvairiose kultūros, meno ir so
cialinės organizacijos formose. 
Jūsų šalyje pamažu išaugo baž
nyčios ir vienuolynai, kurie 
buvo ne tiktai tikėjimo, bet ir 
kultūros spinduliavimo cent
rai. Juk amžių slinktyje, besi
keičiant istorinėms aplinky
bėms, Evangelijos skelbimo 
darbas ranka rankon ėjo su 
tautos auklėjimo ir mokymo 
iniciatyva; šalia vienuolynų 
išsiskleidė mokyklų tinklas, 
religinis gyvenimas skleidėsi 
kasdieniniais žmonių meilės 
darbais, įvairiausiomis socia
linės pagalbos ir pažangos for
momis. (Nukelta į 3-čią psl.)

Birželio 27, šeštadienį, Vati
kano audiencijų salėje Šv. Tė
vas Jonas-Paulius II priėmė 
lietuvius ir kitataučius maldi
ninkus, kurių buvo apie 4000. 
Vysk. P. Baltakis tarė sveiki
nimo žodį, po to — iš Lietuvos 
su 8 kunigais atvykęs Telšių 
vyskupas A. Vaičius, kuris įtei
kė ir dovaną Lietuvos krikščio
nybės sukakties ženklą, paga
mintą iš gintaro ant plokštės. 
Vasario 16 gimnazijos moki
nių tautinių šokių grupė atli
ko keletą lietuviškų šokių.

Ant pakylos su Šv. Tėvu sė
dėjo lietuviai vyskupai, aukš
tieji pareigūnai ir lietuvių 
evangelikų atstovas iš JAV - 
kun. Gerulis.

Birželio 28, sekmadienį, Šv. 
Petro bazilikoje įvyko iškil
mingos Mišios, kurias Šv. Tė
vas Jonas-Paulius II celebra- 
vo drauge su 18 Europos vysku
pų (vyskupų konferencijų) ir 
dviem lietuviais vyskupais.

Įvadinį žodį Mišių pradžio
je tarė vysk. A. Vaičius, kuria
me prašė Šv. Tėvą paskelbti 
palaimintuoju arkiv. Jurgį Ma
tulaitį. Šv. Tėvas tai padarė, 
atlikdamas atitinkamas apei
gas.

Pamokslą Šv. Tėvas pasakė 
itališkai ir lietuviškai. Per 
Mišias giedojo Lietuvių operos 
choras iš Čikagos.

Po Mišių 12 vai. per “Ange
lus” Šv. Tėvas pasirodė tradi
ciniame Vatikano balkone ir 
vėl prabilo į lietuvius itališ
kai ir lietuviškai. Vasario 16 
gimnazijos šokėjai atliko ke

Pasaulio įvykiai
SVARBIUS KOMPARTIJOS VADO M. GORBAČIOVO ATEITIES 
planus atskleidė Kremliuje įvykęs uždaras kompartijos centro 
komiteto narių posėdis. Sakoma, kad šiame posėdyje M. Gorba
čiovas pirmą kartą susidūrė su kompartijos biurokratais, pa
smerkdamas praeitį ir reikalaudamas išsamių reformų. Partie
čiams jis priminė, kad Sovietų Sąjungą visą laiką slėgė nuola
tiniai trūkumai. Esą visada trūko mėsos, kuro, cemento, maši
nų, gaminių vartotojams ir netgi darbo jėgos. Tai liudija, kad 
tokiose sąlygose yra neįmanomas normalus ekonominis krašto 
augimas. M. Gorbačiovo planus atskleidė jo ilgas pranešimas 
“Pagrindiniai uždaviniai ekonominės reformos vadams”. Smū
gis teko dar Stalino laikais įvestam centriniam planavimui, ku
ris elektroniniame amžiuje 
negali patenkinti vartotojų 
reikalavimų. Įmonėms dabar 
bus leista pačiom planuoti sa
vo gamybą, jos išlaidas pa
dengti iš gauto pelno, didin
ti algas darbininkams, plės
ti įmonės pajėgumą be valsty
binės paramos. Kompartijai 
paliekamas tik patariamasis 
vaidmuo didžiuosiuose reika
luose, o visas kasdienines pro
blemas turės spręsti pati įmo
nė. Dėl tokios taktikos pradės 
kilti gaminių kainos, bet padi
dės ir gerai dirbančių gamin
tojų uždarbiai. Bus atsisaky
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Centrinis Lietuvos krikščionybės sukakties komitetas prezidentūroje
Keturiasdešimt keturios paskatos 

Abejojantiems ar važiuoti (Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą
Kantatos rūpesčiai ir džiaugsmai 

Įspūdžiai, dalyvavusio “Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuvoje"

letą tautinių šokių aikštėje, 
kurių dalį matė ir Šv. Tėvas.

Sekmadienį po pietų Vati
kano audiencijų salėje įvyko 
akademija-koncertas. Įvadinį 
žodį tarė kun. prof. P. Rabi
kauskas, SJ, o pagrindinę pa
skaitą skaitė prof. Vyt. Var
dys iš JAV. Koncertinę dalį at
liko sol. L. Šukytė, akompanuo
jama prof. R. Lampsatytės. Lie
tuvių operos choras pagiedojo 
keletą giesmių.

Sekmadienio vakarą vadina
mosios Angelo pilies sode įvy
ko vaišės, kur meninę progra
mą atliko vyrų dainos viene
tas “Uždainuokim” iš Kliv- 
lando.

Birželio 29, pirmadienį, 3.30 
v.p.p., buvo surengtos pamal
dos palaimintojo Jurgio Matu
laičio garbei “Maria Maggio
re” šventovėje. Pradžioje žodį 
tarė vysk. A. Vaičius lietuviš
kai, bet visa kita vyko angliš
kai. Pamokslą pasakė anglų 
kalba Čikagos kardinolas Ber
nardinas, atpasakojęs visą 
palaimintojo nueitąjį kelią.

Šios pamaldos buvo numaty
tos lietuvių kalba, tačiau 
kažkodėl įvyko kitaip. Tai la
bai liūdino ypač delegaciją 
iš okupuotos Lietuvos.

Pasaulio lietuvių katalikų 
kunigų suvažiavimas įvyko 
birželio 27, šeštadienį, Vati
kane, vyskupų sinodo patal
pose.

Smulkesnį aprašymą tų di
džiųjų iškilmių tikimės gau
ti vėliau, kai grįš į Torontą 
pirmieji jų dalyviai.

ta kainų mažinimo finansinė
mis valdžios pašalpomis. Pa
vyzdžiu pateikiama mėsa, ku
rios kilogramas pastoviai kai
nuoja nepilnus du rublius, nes 
valdžia prie tų dviejų rublių 
prideda tris iš savo iždo kai
noms sumažinti. Tokia taktika 
pažeidžiamas socialistinis są
žiningumas. Kas suvalgo dau
giau mėsos, tam daugiau tenka 
ir valdinės pašalpos, o kitiems 
iš viso neužtenka mėsos. M. 
Gorbačiovo reformos atmeta ir 
lig šiol praktikuotą vienodą 

(Nukelta į 8-tą psl.)
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P. Amerikos Peru valstybėje Cusco miestas, kurį aplankė šio aprašymo turistinė grupė ir joje dalyvavęs St. Dalius

Kelionė per Pietų Ameriką

Senovės miestų kraštas Peru

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!"

Sibirmiai trėmimai ir politiniai kalimai
Religinės šalpos ir informacijos centro vedėjo 

kunigo K. Pugevičiaus paskaita

J. VARČIUS

Baisiojo birželio 1941 m. 
įvykiai Lietuvoje buvo pami
nėti KLB Toronto apylinkės 
valdybos š. m. birželio 14, 
sekmadienį, Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Įžanginę kal
bą pasakė valdybos narys V. 
Kulnys. Pirm. L. Radzevičius 
dalyvius supažindino su atvy
kusiu iš Bruklyno religinės 
šalpos ir lietuvių informaci
jos centro vedėju kun. K. Pu- 
gevičium, kuris skaitė paskai
tą apie Lietuvoje įvykusias 
deportacijas, politinius kali
nius ir informacijos centro 
veiklą.

Paskaitos pradžioje jis pri
minė mūsų tautos tragediją, 
kuri prasidėjo 1941 m. birže
lio 14-18 d.d. deportacijomis 
į Rusiją, kai bestiališku žiau
rumu buvo išvežta per 34.000 
įvairaus amžiaus vyrų, motery 
ir vaiky. Šios deportacijos 
dar didesniu žiaurumu buvo 
atnaujintos pasibaigus II D. 
karui, kai karo veiksmų išvar
ginta mūsų tauta neteko per 
350.000 darbščiųjų ūkininkų, 
mokytojų, dvasiškių ir kitų 
profesijų žmonių. Visas mūsų 
tėvų kraštas atsirado ištrė
mimo padėtyje. Nors šiuo me
tu masiniai trėmimai nevyks
ta, tačiau tremties baimė, jos 
dvasia dar neišnyko iš žmonių 
sąmonės.

Baisiojo birželio įvykiai mus 
verčia susimąstyti, susikaupti 
kaip rekolekcijose ir pagalvo
ti, kaip mes, išeiviai, galime 
padėti mūsų broliams ir se
sėms, kenčiantiems ne tik oku
puotoje Lietuvoje, bet ir tiems 
politiniams kaliniams, kurie 
kenčia kalėjimuose bei kon
centracijos lageriuose. Bruk- 
lyne veikiantis religinės šal
pos ir lietuvių informacijų 
centras telkia informacijas 
apie lietuvių tautos politinius 
kalinius. Centras turi šių ka
linių 35 pavardes ir adresus, 
kuriems teikiama materialinė 
ir moralinė pagalba.

Prie šios pagalbos gali pri
sidėti kiekvienas lietuvis, pa
siųsdamas kaliniams švenčių 
proga sveikinimus. Tokius 
sveikinimus siunčia kai kurie 
lietuvių šeštadieninių mokyk
lų mokiniai. Tokie laiškai turi 
nepaprastos reikšmės mūsų 
politiniams kaliniams, nes jų 
kankintojai, KGB pareigūnai, 
priversti daugiau respektuoti 
šiuos kankinius dėl viešosios 
pasaulio opinijos.

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

Lietuvių informacijos centro Niujorke direktorius ir Religinės lietuvių 
katalikų šalpos reikalų vedėjas kun. K. PUGEVIČIUS (kairėje), kalbėjęs 
Toronto lietuviams apie lietuvius kalinius Sov. Sąjungoje ir paramą Lie
tuvos tikintiesiems. Viduryje - KLB švietimo komisijos pirmininkas A. 
VAIČIŪNAS, dešinėje - Kanados lietuvių žurnalistų sąjungos pirminin
kas J. VARANAVIČIUS Nuotr. Stp. Varankos

Pasipriešinimas okupan
tui Baltijos kraštuose pasku
tiniu laiku sustiprėjo. Latvi
jos žmogaus teisių Helsinkio 
grupė paskelbė, kad š. m. bir
želio 14 d. rengia demonstraci
jas Rygoje prieš genocidišką 
sovietizaciją. Sunku patikėti, 
aiškino prelegentas, kad toks 
įvykis gali įvykti okupuotoje 
Latvijoje, kurioje apie pusę 
gyventojų sudaro rusai. (“The 
Toronto Star” 1987. VI. 16 lai
doje pranešė, kad 1987. VI. 14, 
sekmadienį, tūkstančiai lat
vių susirinko prie latvių lais
vės paminklo Rygoje, prie ku
rio padėta gėlių prisiminimui 
ir pagerbimui pirmosios de
portacijos latvių, išvežtų 1941 
m. birželio mėn. į Sibirą. J. V.).

Kun. K. Pugevičius pareiškė, 
kad labai svarbu informuoti 
apie mūsų politinius kalinius 
svetimtaučių spaudoje. Šven
čiant šiais metais 600 metų 
Lietuvos krikšto sukaktį, pa
saulio spauda šiais įvykiais 
labai susidomėjo ir apie Lie
tuvą daug rašoma. JAV katali
kų vyskupai apie tai primena 
savo pamoksluose ir laiškuo
se. Seattle vyskupas išleido 
net specialų leidinį apie Lie
tuvos krikščionybės 600 metų 
sukaktį, nežiūrint, kad jo vys
kupijoje gyvena tik keletas lie
tuvių.

Lietuvių informacijos cent
ras savo veiklą plečia ir ne
seniai pradėjo veikti informa
cijos centro skyrius Vašing
tone. Jo tikslas informuoti 
JAV administraciją, senato
rius ir kongresmanus. Centro 
informacijos skelbiamos ne 
tik per Laisvės radiją, bet ir 
perduodamos lietuvių bei sve
timtaučių periodinei spaudai.

Bruklyne veikiantis religi
nės šalpos ir lietuvių infor
macijos centras yra viena iš 
svarbiųjų lietuviškų institu
cijų, kurią kiekvienas lietu
vis privalo remti aukomis, nes 
jis paruošia ne tik informaci
jas, bet ir teikia materialinę 
ir moralinę paramą sąžinės ka
liniams bei visiems tiems, 
kurie okupuotoje Lietuvoje 
kovoja už tautos gyvybės išlai
kymą.

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Šauni vakarienė
Vėliau turistinis autobusas 

vingiuoja per rezidencinį rajo
ną, kur jau turtingieji gyvena. 
Gražios statybos namai apsup
ti medžių ir žalumynų. Apla
mai Lima mieste daug parkų, 
medžių, žydinčių gėlių. Taip 
per turtingųjų rajoną važiuo
dami atsiduriam prie Ramiojo 
vandenyno, bet niekur nesi
mato besimaudančių, nes van
duo per šaltas.

Vakare ant Ramiojo vande
nyno kranto “Nautica” resto
rane turim šaunią vakarienę 
iš jūros patiekalų. Vadovė 
Carmen, jauna ir simpatinga 
moteris, daug pasakoja apie 
vietinių apiplėšimus, įsilau
žimus ir vagystes.

Tuo ir baigiasi sustojimas 
Lima mieste, nes pagrindinis 
kelionės tikslas pamatyti in
kų civilizacijos liekanas — 
piramides. Iš sostinės reikia 
skristi lėktuvu į Cuzco.

Skrendam per kalnus
Anksti rytą atsirandame 

orauostyje ir sulipam į gan 
didelį sprausminį lėktuvą ke
lionei, kuri trunka apie va
landą laiko. Lėktuvas skrenda 
per kalnų keteras, bet išskri
dus iš Lima debesys dengė že
mę ir mažai kas buvo matyti. 
Tačiau artėjant prie kalnų 
miesto Cuzco, saulė prasi
skverbė pro debesis ir apa
čioje aiškiai matėsi iškilu
sios Andų kalnų keteros, ku
rios siekia virš 12.000 pėdų 
aukščio. Vietomis kalnų viršū
nės padengtos sniegu. Jau tu
rime būti visai prie to mies
to, bet kalnų virtinės vis ne
sibaigia ir neatrodo, kad lėk
tuvas galės nusileisti. Ta
čiau lėktuvas, apsukęs vieną 
kalnagūbrį, pradeda leistis 
į siaurą, suspaustą tarp kal
nų slėnį. Tai čia 12.000 pėdų 
aukštyje įrengtas nedidelis 
orauostis.

Saulė šviečia, kai išlipam 
iš lėktuvo, ir vėjas stipriai 
siaučia. Pasitinka vietinis va
dovas, kuris sulaipinęs mus į 
autobusą veža į “Savoy” vieš
butį. Viešbutyje esame vaiši
nami “coca” arbata, kuri pade
da atsigauti šioje aukštumoje. 
Patarė eiti į kambarius porai 
valandų pailsėti ir prisitai
kyti prie kalnų žemo oro slė
gimo. Atmosferos pasikeitimą 
tuojau visi iš karto pajutome: 
burna ir nosis džiūsta, galvo
je jaučiamas kažkoks sunkus 
slėgimas. Kiek stipriau paju
dėjus net galva svaigsta.

Išsiskirstom visi į kamba
rius trumpam poilsiui. Pro 
langą dar žvilgteliu į gatvė
je visomis kryptimis judan
čius indėnus, jų vaikus, ei
nančius į mokyklą. Gatvėje 
namukai iš purvo plytų pasta
tyti. Kaip vėliau mums paro
dė, tai dar daugelio namų apa
tinė dalis iš inkų laikų staty
bos ir tik aukštutinė dalis vė
liau ispanų pristatyta.

Indėnų mieste
Cuzco yra buvęs inkų indė

nų šventas miestas, turįs da
bar 200.000 gyventojų, iš kur 
inkai nuo 1445 m. pradėjo pla
čią ekspansiją, išsiplėtė į pla
čią imperiją, siekiančią Boli
viją ir šiaurinę Argentiną. 
Prieš tai vietovė buvo gyvena
ma kitų genčių indėnų jau 2000 
metų prieš Kristų. Tačiau in
kų indėnų viešpatavimas buvo 
neilgas — nepajėgė pasiprie
šinti ispanų užkariavimui 1532 
m. Praslinkus keliolikai metų, 
ispanų valdymo metu Cuzco 
miestas buvo sunaikintas, liko 
tik rūmų ir šventovių sienos, 
ant kurių išdygo ispaniški pa
statai su skverais ir šventovė

mis. Tačiau indėnų dvasia liko 
nesunaikinta iki šios dienos, 
nes gatvėje girdisi tik indėnų 
quechua kalba. Užkariautojų 
ispanų troškimas tebuvo su
rasti inkų paslėptą auksą. Jie 
neturėjo jokio intereso inkų 
kultūrai ir be gailesčio nai
kino jų rūmus bei šventyklas.

Dalis inkų indėnų pasitrau
kė nuo persekiojimų į džiung
les ir manoma, kad Machu Pic
chu džiunglių kalnuose esanti 
tvirtovė ir šventyklų miestas 
buvo paskutinė inkų valdovo 
buveinė, kurios ispanai nepa
siekė ir niekad nesurado. Ši 
archeologinė vietovė buvo su
rasta amerikiečio Hiram Bing
ham tik 1911 m., tad išliko per 
400 metų ispanams nežinoma. 
Mūsų grupė atvyko šios vie
tovės lankyti ir pamatyti.

Vaizdas gatvėse
Po poros valandų poilsio 

renkamės prie autobuso, kuris 
su vadovu laukia mūsų pasi
ruošęs aprodyti Cuzco miesto 
ir apylinkės inkų imperijos 
palikimą. Daugelis iš mūsų 
grupės jaučiasi blogai ir 
skundžiasi galvos skausmais 
ir kvėpavimo sunkumais. Kai 
kurie net ir pietų nevalgę. 
Jie, autobusui judant, jaučia
si dar blogiau. Tačiau visi pa
siryžę tą negerumą nugalėti ir 
pamatyti tai, J<as kelionės 
programoje numatyta. Gatvėse 
indėnai su nešuliais vaikščio
ja, vaikai bėgioja ir žaidžia 
— visai nejaučia to kalnų slė
gimo, kuris taip vargina mus.

Gatvėse ant šaligatvių ma
tosi vykstanti indėnų preky
ba. Atrodo, kad šiuose kraš
tuose vietiniams didesnė da
lis prekybos atliekama gatvė
se prie išstatytų staliukų ar 
būdelių. Gauname labai gerą, 
iškalbingą vadovą, kuris, bū
damas indėnų kilmės, kalba 
apie inkų kultūrą su didele 
meile ir pietizmu. Pasakoja, 
pasakoja be sustojimo. Labai 
malonu klausytis, kai su tokiu 
entuziazmu ir giliu jausmu 
kalba apie praeities dienas.

Paslėpti pastatai
Per siauras gatveles esam at

vežami prie domininkonų 
šventovės ir vienuolyno, ku
ris yra pastatytas virš inkų 
saulės šventyklos. Pasirodo, 
per šimtmečius ispanų valdy
mo ši šventykla buvo paslėp
ta po storu tinko sluoksniu ir 
tik po didelio žemės drebėji
mo sutrūkinėjus sienoms pasi
rodė originali statyba. Nuka
riavę šį kraštą ispanai, sten
gėsi sunaikinti ir paslėpti in
kų kultūrą. Pastarųjų valdovus 
ir jų palikuoniu išžudė, kitus 
indėnus pavergė baudžiavos 
darbams, o buvusias šventyk
las ir rūmus ardė, statydami 
virš jų šventoves ir vienuoly
nus. Kas dar buvo matoma iš 
originalios statybos, apdengė 
storu tinko sluoksniu, kad nie
kas nematytų ir nesuprastų, 
jog statybos pagrindas yra se
nasis. O tas statybos skirtu
mas yra labai ryškus.

Senovinė statyba
Inkų mūro statyba buvo iš 

granito akmens taip tobulai iš
kirsta ir apdirbta, kad akmens 
blokai, sverią po kelias tonas, 
būdavo sumūrijami į sienas be 
jokio cemento ar kitos rišamo
sios medžiagos. Ir taip tiksliai 
būdavo suleisti viens prie kito, 
kad ir peilio ašmenys negalėjo 
būti įsprausti. Tokio pobūdžio 
statyba išlaikė didžiausius 
žemės drebėjimus ir sienos ne- 
suplyšinėjo. Tačiau ispanų sta
tyba, kuri vartojo cementą, per 
žemės drebėjimus sutrūkinėjo 
arba sugriuvo.

Dabar po žemės drebėjimo 
matomi inkų statybos akmeni
niai blokai, valomi nuo tinko 
sluoksnio, kai kurios sienos 

atstatomos į originalią padė
tį. Keli kambariai buvusios 
šventyklos, kurie buvo skirti 
mažesnei dievybei kaip saulė, 
būtent žemei, lietui, perkūni
jai, yra pilnai nuvalyti nuo 
tinko sluoksnio ir aiškiai pa
rodo inkų statybos pranašumą. 
Taip pat matyti didelis staty
bos tikslumas, kai vienoje vie
toje per tris šventyklos kamba
rius uždarose sienose yra per 
vidurį iškirsti langai, kurie 
taip tiksliai išmūryti per vi
sus tris kambarius, kad matyti 
gulsčiuko lygis.

Architektūriniai pėdsakai
Vadovas, aiškindamas ir pa

sakodamas, vis primena ispa
nų žiaurumą ir norą paslėpti 
inkų kultūrą. Gaila, sako jis, 
kad inkai nepaliko rašytinės 
kronikos, liko tik tai, kas in
dėnų per lūpas išsaugota. Ta
čiau gera yra tai, kad Peru in
dėnai nebuvo visai išnaikinti, 
išsaugojo savo kalbą ir dabar 
tų pačių ispanų dėka ir moks
lu stengiasi atstatyti praeities 
istoriją.

Apvaikščiojam visą Saulės 
šventyklą, matome ir apžiūri
me sienas, tiksliai suleistas, 
šimtus metų išstovėjusias, pa
slėptas nuo žmonių akių, bylo
jančias apie buvusią epochą. 
Viskas dabar restauruojama ir 
pamažu atstatoma. Perėjus į 
kitą šventyklos pusę, matosi 
eilės tų akmeninių blokų, gra
žiai prie vienas kito suleistų, 
o viršutinė dalis jau ispanų 
užbaigta su tinko sluoksniu. 
Skirtumas labai žymus.

Indėnų gyvenimas
Apžiūrėję Saulės šventyk

lą, išvažiuojame iš miesto 
slėnio, kildami aukštyn į kal
nus, kurie iš slėnio atrodo 
labai aukšti, nes dar reikia 
1.000 pėdų kopti. Autobusas, 
darydamas aštrius vingius, vis 
kopia aukštyn, kol pasiekia 
viršūnę. Pakeliui — mažytės 
iš purvo plytų trobelės, ku
riose indėnai gyvena. Didesni 
ir mažesni kalno šlaituose 
žemės ploteliai gražiai apdirb
ti. Nors aukštuma yra virš 
12.000 pėdų nuo jūros lygio, 
bet čia indėnai augina bulves, 
pupas ir įvairias daržoves. 
Juos matome būreliais su ran
kiniais įrankiais kapstan
čius pakelėje žemę. Viename 
didesniame plote buvo ir su 
traktorium dirbama.

Pakelėje indėnų moterys su
sėdusios su vaikais verpia la
ma gyvulių vilną ar mezga mez
ginius skirtus pardavimui. 
Moterys ir vaikai taipgi pake
lėje gano gan dideles bandas 
“lama” ir “alpaca”. Lama yra 
indėnų pagrindinis gyvulys, 
kuris šiose aukštumose gyve
na, iš kurio gauna vilną, kai
lius, mėsą ir atlieka kalnuose 
transportą su jiems užkrautais 
nešuliais. “Alpaca” yra kiek 
mažesni už lama, turi švelnes
nę vilną ir nenaudojami nešu
liams nešti. Šie guvuliai in
dėnų yra seniai prijaukinti. 
Geriausią ir brangiausią vil
ną bei kailius duoda “vicuna” 
gyvuliai, bet jie yra neprijau
kinti — laukiniai; dėl brangios 
vilnos medžiojami ir baigia 
išnykti.

Laukuose indėnai dirba gru
pėmis. Vadovu aiškinimu, jų 
nuosavybė yra bendra ir visa 
gentis atlieka iš karto laukų 
darbus ir nuima derlių.

(Bus daugiau)

AfA 
JONUI STRIJAUSKUI 

mirus,
jo žmoną ADĄ ir artimuosius liūdesio valandose 
nuoširdžiai užjaučiame-

Danutė ir Aleksas Keršiai 
Loreta ir Petras Murauskai

Mirus

AfA
ADELEI BUDRIŪNIENEI,

reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės vyrui 
ALFONSUI BUDRIŪNUI, sūnums bei jų šeimoms, 
giminėms ir visiems artimiesiems, drauge su jais 
liūdėdami -

Vera ir Juozas Jocai
Gertrūda ir Vladas Jocai

AfA
MARIJAI TAMOŠIŪNIENEI

mirus Lietuvoje,
jos sūnui JUOZUI TAMOŠIŪNUI ir žmonai MARIJAI, 
jų vaikams su šeimomis Lietuvoje, dukrai JANINAI 
su šeima, visiems giminėms bei artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą -
S. Z. Rėvai M. Andriulevičienė

A. P. Grigai M. Preikšaitienė
T. V. Gražuliai

AfA 
ELENA 

JUTELIENĖ
mirė 1987 metų birželio 14 
dieną Šv. Juozapo ligoni
nėje Toronte. Palaidota 
Šv. Jono lietuvių kapi
nėse 1987 m. birželio 17 
dieną.

Reiškiu nuoširdžią padėką: Lietuvos kankinių parapijos 
klebonui kun. Jonui Staškui už velionės laidotuvių pamaldas, 
Danguolei Rotkienei ir solistui Vaciui Verikaičiui už giedo
jimą bei vargonavimą per gedulines pamaldas, nešusiems 
velionės karstą, atsiuntusiems gėles, užprašiusiems Mišias 
už velionę, dalyvavusiems laidotuvėse bei palydėjusiems ją 
į amžino poilsio vietą - kapines, paruošusiems laidotuvių 
pusryčius.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju gydytojams dr. Mikui Va- 
ladkai ir dr. Stavros Karanicolas už rūpestingą velionės 
globą ilgos ligos metu.

Povilas Jutelis,
liūdintis velionės vyras

Onairtan &rt J-tteniorialš Utb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMI’ORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. o. Box 1343, Postal Staion “B" 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

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
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Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmėse Hartforde lietuvaitės, attikusios liturginį šokį šventinant lietuviška 
kryžių prie vietos katalikų katedros 1987 m. gegužės 17 d. Nuotr. A. Dziko

Tautos krikštas

Šventojo Tėvo žodis lietuvių tautai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Noriu čia priminti tas vie
nuolijas, kurios yra atlikusios 
ypač svarbų vaidmenį: domi
ninkonai, pranciškonai, kurie 
pirmieji įsikūrė jūsų krašte, 
paskui benediktinai, atnaujin
tieji pranciškonai (kuriuos nuo 
šv. Bernardino sieniečio var
do žmonės vadino bernardi
nais), bazilijonai.

5. Kitos vienuolijos po Tri- 
dento susirinkimo davė naują 
paskatą Bažnyčios gyvenimui 
Lietuvoje, kuri ryšium su pro
testantiškąja reforma išgyve
no svyravimo laikotarpį ir ken
tėjo dėl daugelio pasitraukimo 
iš Katalikų Bažnyčios. Ypatin
go dėmesio yra verta jėzuitų 
vienuolijos veikla. Jėzuitai 
ypatingai nusipelnė, vykdyda
mi Tridento susirinkimo pa
skelbtas reformas. 1570 me
tais jėzuitai Vilniuje atida
rė garsiąją kolegiją, kuri po 
devynerių metų tapo pirmuoju 
Lietuvos universitetu, ugdžiu
siu Lietuvai kunigus ir kultū
ros žmones.

Po protestantizmo iššauk
tos krizės atsigavusioje Baž
nyčioje pradėjo klestėti dvasi
niai pašaukimai. Sustiprėjo 
kultūrinė tautos švietimo ini
ciatyva, steigiant bibliotekas, 
leidžiant religines knygas, 
steigiant neturtingiem studen
tam bendrabučius, liaudžiai 
vaistines, draugijas bei broli
jas, amatų bei įvairių profe
sijų mokyklas. Ypač buvo su
stiprintas ir išplėstas apašta
lavimo ir švietimo darbas tarp 
vargingiausių žmonių kaimuo
se, kur ne vienas gyveno vergiš
koje ir tikrai skurdžioje padė
tyje. Čia buvo skubiausiai rei
kalinga meilę skelbianti iš
laisvinančioji Evangelijos nau
jiena.

6. į šias nenuilstančias pasto
racines pastangas lietuviai at
siliepė su dideliu palankumu 
ir nuoširdumu. Krikščionybė 
lietuvių tautai greitai tapo tuo 
Evangelijos raugu, kuris per
smelkė kasdieninį gyvenimą. 
Giliai įsišaknydama žmonių 
sąmonėje, krikščionybė, gali
ma sakyti, tapo tautos siela.

Gyvendama kirkščioniškuoju 
tikėjimu, tauta tvirtai ir nuo
širdžiai jį liudijo net ir sun
kiausiais savo istorijos laiko
tarpiais, kančios ir bandymų 
valandomis.

Norėčiau čia priminti bent 
keletą labai iškalbingų šio 
liudijimo pavyzdžių, kuriuo
se matome, kaip lietuvių tikė
jimas buvo bandomas tarytum 
auksas ugnyje (pig. 1 Pt 1,7). 
Pirmiausia dėmesį patraukia 
nuo seno įsigalėjęs didelis 
lietuvių pamaldumas į Kris
taus kančią, pamaldumas, kurį 
liudija nesuskaitomi kryžiai, 
pastatyti pakelėse, kenčiančio 
Kristaus paveikslas, vaizduo
jamas liaudies mene, Kalvari
jos vardu pavadintos vietovės 
su Kryžiaus kelio stotimis. Vi
sa tai jūsų šaliai nupelnė “Kry
žių žemės” vardą.

Ar galime užmiršti ypač šio
se Marijos Metų išvakarėse tą 
didžiąją meilę, kuria lietuviai 
myli Dievo Motiną? Švenčiau
sioji Mergelė, Gailestingumo 
Motina, ypač yra garbinama ir 
mylima Vilniaus Aušros Var
tuose ir kitose Lietuvos šven
tovėse: Šiluvoje, Žemaičių Kal
varijoje, Krekenavoje, Piva
šiūnuose. Jau daug amžių, o 
taip pat ir šiandien, į šiuos ti

kėjimo ir maldingumo židinius 
keliauja maldininkai iš visų 
Lietuvos vyskupijų su didele 
meile ir pasišventimu, dažnąi 
nepaisydami nuovargio ir au
kos. Tokiu būdu jie save pave
da Tai, kurią Kristus nuo kry
žiaus su didžiausia meile mum 
padovanojo kaip Motiną ir sa
vo malonių Tarpininkę.

Pagaliau, norėčiau atkreip
ti dėmesį į dar vieną iškalbin
gą ženklą, kuris liudija Lietu
vos katalikų bendruomenės 
nepalaužiamą prisirišimą prie 
Kristaus ir jos bažnytinį gy
vastingumą: tai nepaprasta 
meilė ir pilna ištikimybė, su 
kuria ji visada išlaikė vienybę 
su apaštalo Petro Sostu, to 
apaštalo Petro, kuriam Vieš
pats patikėjo brolių stiprini
mo ir jų išlaikymo Bažnyčios 
vienybėje misiją, paskirdamas 
jį būti dvasinio Bažnyčios pa
stato Uola, prieš kurią yra be
jėgės visos pragaro galybės.

7. Bažnyčia taip artimai su
sisiejo, sakyčiau, tiesiog aug
te suaugo su tautos gyvenimo 
tikrove, kad apie ją telkėsi 
jūsų tėvai ir protėviai visais 
laikais, bet ypač tada, kai iš
kildavo bandymai, kai ateida
vo sutemų ir kančios laikotar
piai, kuriais ir pastaruoju me
tu buvo paženklinta jūsų ša
lies istorija.

Bažnyčioje, jos moksle, jos 
Evangeliją skleidžiančioje ir 
pašventinančioje veikloje, jos 
tarnavime, vedančiame į vie
nybę ir tiesą, jūsų tauta visa
da atrado savo istorijos pras
mę, savo tautinę tapatybę, at
rado norą gyventi ir ryžtą nie
kada neprarasti vilties. Čia no
rėčiau pakartoti tai, ką esu pa
sakęs vienai latvių grupei, at
vykusiai į Romą švęsti jums ar
timos šalies Livonijos aštuo- 
nių šimtų metų Krikšto sukak
tį: “Ten, kur Dievo žodis, nors 
ir tarp visokiausių kliūčių, pra
sismelkia į tautos sąmonės gel
mes ir yra priimamas, jis vi
siems laikams nulemia tą savi
monę, kurioje tauta supranta 
pati save ir savo istoriją. Įsi
klausydama į Dievo žodį, tauta 
atpažįsta savo tikrąją tapatybę 
(L’Osservatore Romano, 27 
giugno 1986, 5 p.).

Juo labiau reikšmingas yra 
faktas, kad šalia Bažnyčios ki
ta apsigynimo tvirtovė lietu
viams buvo šeima: taip, krikš
čioniškoji šeima, toji tikra “na
mų židinio Bažnyčia” (LG, 11), 
tvirtai įsišaknijusi tikėjimo 
vertybėse, kuri gyvena meile, 
auka, tarpusaviu pasiaukojimu. 
Jūsų Tėvynėje krikščioniškoji 
šeima visada sugebėjo likti 
ištikima savo pašaukimui pri
imti, saugoti ir perduoti vai
kam brangiąją Krikšto dovaną, 
tokiu būdu tapdama, kaip gra
žiai išsireiškia II Vatikano su
sirinkimas, “pilnutinio žmo
niškumo mokykla” (GS,52).

Bažnyčia ir šeima, nors tarp 
daugelio sunkenybių ir kliū
čių, įstengė išlaikyti gyvą ti
kėjimą ir gyvą kultūrą. Tai jų 
dėka tauta neprarado savo ta
patybės ir savo sąmonės. Taip 
pat ir šiandien, kai laikai dau
geliu atžvilgių nėra palankesni 
negu praeityje, Bažnyčia ir šei
ma ištikimai saugoja tą šventą 
ir neliečiamą turtą. Bažnyčia 
ir šeima yra didžiųjų žmogiš
kųjų ir krikščioniškųjų verty
bių šventovė: sąžinės laisvės, 
žmogaus asmens orumo, tėvų 
paveldo, kultūrinės tradicijos 

ir moralinės energijos ištek
lių, kurie slypi šiose vertybė
se ir kuriuose yra sudėtos atei
ties viltys.

8. Šeši kirkščioniškojo gyve
nimo šimtmečiai Lietuvoje yra 
kupini ženklų to nenutrūksta
mo Šv. Dvasios veikimo, kuris 
jūsų Bažnyčią išpuošė dvasi
niais savo vaisiais (plg. Gal 5,22), 
pažadindamas būrius vyrų ir 
moterų, kurie yra verti, kad 
būtų pripažinti tikrais Kris
taus mokiniais. Norėčiau drau
ge su jumis prisiminti kai ku
riuos Lietuvos sūnus, kurie 
tautos širdyje paliko neišdil
domą savo dorybių ir savo 
apaštališkojo uolumo ženklą.

Pirmiausia mūsų mintys ir 
malda krypsta į šv. Kazimierą, 
kurį jau 1636 metais popiežius 
Urbonas VIII paskelbė Lietu
vos globėju. Prieš trejus me
tus jūs iškilmingai paminėjo
te jo mirties penkių šimtų me
tų sukaktį. Sukaktuvinės iš
kilmės, į kurias mielai įsijun
giau drauge su visa Bažnyčia, 
buvo svarbus Dievo malonės 
įvykis jūsų bažnytinės bend
ruomenės gyvenime.

Kilęs iš garbingos Jogailai- 
čių giminės, karalaitis Kazi
mieras ypač pasižymėjo savo 
dorybėmis ir “per trumpą lai
ką pasiekė tobulumo” (Išm 4, 
13). Praėjus vos vienam šimt
mečiui, jis buvo brandus tau
tos Krikšto vaisius. Buvo pa
laidotas Vilniuje, pačioje tau
tos širdyje, tautos, kuri jau 
penki šimtmečiai su nenyks
tančiu maldingumu garbina jo 
relikvijas. Neatsitiktinai prie 
šv. Kazimiero kapo įvyks pa
grindinis krikščionybės sukak
ties minėjimas.

Nuostabus tyrumo ir žmonių 
meilės, nuolankumo ir paslau
gumo broliams pavyzdys šv. 
Kazimieras virš visko mylėjo 
Kristų ir visai nupelnytai iš 
savo amžininkų gavo “vargšų 
gynėjo” titulą. Popiežius Pi
jus XII šv. Kazimerą paskyrė 
ypatingu Lietuvos jaunimo glo
bėju, jo “kilnų pavyzdį” nuro
dydamas toms kartoms, kurios 
auga tarp daugybės priešta
ravimų ir pinklių (plg. AAS, 
XXXXII (1950), 380-382 p.).

9. Prisiminkime taip pat Že
maičių vyskupą Merkelį Gied
raitį, kuris buvo tikras Tri
dento susirinkimo reformų 
apaštalas. Minint jo mirties 
350-tąsias metines, mano pirm
takas Jonas XXIII panorėjo šio 
ganytojo pavyzdį priminti Lie
tuvos vyskupams (plg. AAS, LII 
(1960), II, 40-43 p.). Būdamas 
kupinas maldingumo ir kuni
giškų dorybių, vyskupas Gied
raitis savo uoliu apaštalavi
mu parodė, “ką reiškia kovoti 
už katalikų tikėjimą ir jį gin
ti visomis savo jėgomis” (ten 
pat 43 p.).

Apaštalo Pauliaus žodžiais 
Timotiejui tariant, jis “kovojo 
gerą kovą, išsaugojo tikėjimą 
ir gryną sąžinę, kai tuo tarpu 
kai kurių kitų tikėjimo laivas 
sudužo” (1 Tim 1, 18-19). Ere
zijos plitimo ir kai kuriose 
srityse senosios pagonybės iš
silaikymo akivaizdoje vysku
pas Giedraitis pažadino tikrą 
dvasinį atgimimą, rūpindama
sis kunigų parengimu, staty
damas naujas bažnyčias ir as
meniškai vykdydamas tautos 
katekizaciją gimtąja lietuvių 
kalba.

Vyskupo Giedraičio pramin
tu keliu praėjusiame šimtme- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Prof. ANTANAS MACEINA

Prof. A. Maceina, gyvendamas 
V. Vokietijoje, Lietuvos krikščio
nybės sukakties proga buvo užsi
mojęs prieš savo mirtį parašyti 
studiją “Orą et labora” — Melskis 
ir dirbk. Neturime žinių, ar jis sa
vo tą studiją baigė. Čia spausdi
name iš tos studijos ištrauką, kuri 
buvo įdėta VLB Miuncheno apylin
kės bendralaiškyje 1987 m. 2 nr.

RED.
Tautos krikštas yra gili, ta

čiau mažai svarstyta proble
ma. Tiesa, apie jį esame gana 
daug kalbėję istoriškai, ypač 
mūsų tautos reikalui, bet be
veik nieko nesame apie jį tarę 
filosofiškai religijos ir tautos 
santykių atžvilgiu. Iš tikro, 
ką gi reiškia, kad tauta pasi
krikštija arba priima krikš
čionybę? Tai klausimas, kurio 
nežinota pirmaisiais trimis 
šimtmečiais, kuris tačiau visu 
svarumu kilo tada, kai krikš
čionybė tapo valstybine Ro
mos imperijos religija ir pra
dėjo žygiuoti į barbarų tautas. 
Pirmųjų amžių krikščionims 
buvo žinomas tik individualus 
atsivertimas. Nors apaštalai, 
pasak Naujojo Testamento, ir 
buvo sutarę, kad Povilas su 
Barnabu eis “pas pagonis”, o 
kiti “pas žydus” (GI 2,9), vis dėl
to šis pasiskirstymas lietė tik 
erdvę, o ne tautą kaip visumą. 
Ir vieni, ir kiti galėjo nešti 
Kristaus Evangeliją anuo me
tu tik atskiram žmogui — tiek 
žydui, tiek pagoniui. Tautos 
krikšto tada nežinota.

Individualus gi krikštas pra
sidėdavo katechumenatu, ku
ris buvo žymiai daugiau nei 
tik pasiruošimas Krikšto sak
ramento liturgijai. Katechu- 
menatas buvo vispusiška pa
stanga įugdyti žmogų į krikš
čioniškąją dvasią. Jis trukda
vo trejus metus, apimdamas ti
kėjimo tiesų pažinimą, gailes
tingų darbų vykdymą, asmeni
nę askezę (pvz. malda ir pas
ninkas) ir net profesijos pa
keitimą, jei ši nesiderino su 
Evangelijos nuostatais . .. 
Pirmųjų trijų šimtmečių eigo
je reikėjo prašytis tapti krikš
čioniu; reikėjo savo gyvenimu 
įrodyti, kad esi vertas krikšto.

Visa betgi pakito, kai ket
virtojo šimtmečio eigoje stab
meldžių masės siūbtelėjo į 
Bažnyčią. Imperatoriui Teo- 
dozijui pakėlus krikščionybę 
į valstybinės religijos rangą 
(380 m.), uždraudus žmonėms 
nuo jos atkristi (381 m.) ir ga
lop uždarius pagoniškąsias 
šventyklas (391 m.), stabmel- 
dybė nuėjo į pogrindį, kuria
me tris šimtus metų buvo buvo
jusi krikščionybė. Viešasis 
gyvenimas vis labiau krikš
čionėje, kadangi valdovai jau 
buvo krikščionys. Tuo būdu ir 
Bažnyčios narių skaičius pra
dėjo augti masiškai.. . Ta
čiau įugdyti minios į krikščio
niškąją dvasią neįmanoma. 
Masinis katechumenatas yra 
negalimybė. Tad krikščionybė 
ir atsidūrė prieš skaudžią dvi- 
julę: arba virsti atskiruolių 
bei mažų būrelių religija, ar
ba atsisakyti katechumenato. 
Pats istorijos vyksmas ją stum

Lietuvos krikščionybės sukakčiai priminti skyrius “Vilniaus” paviljone
Toronte, Prisikėlimo parapijos salėje Nuotr. St. Dabkaus

te stūmė antruoju keliu. Ka
techumenatas ėmė nykti ir pa
mažu visiškai išnyko. Jį pakei
tė ‘tautos krikštas’, vadinasi, 
oficialus valdovų pasikrikš- 
tijimas, patraukdavęs paskui 
save ir valdomuosius ... Val
dovų krikšto motyvai čia mums 
nėra svarbūs (dažniausiai jie 
yra buvę politiniai). Mums čia 
tik svarbu suvokti, kas įvyks
ta ‘tautos krikšto’ metu tiek 
pačioje tautoje, tiek krikščio
nybėje. Kas gi yra ta krikštą 
priėmusioji tauta?

Visų pirma tai krikščionys 
be katechumenato, vadinasi, 
be asmeninio pasiruošimo bei 
apsisprendimo. Jų įjungimas 
į Bažnyčią vyksta ne vidiniu 
asmens ' pasikeitimu (meta
nčia), o viršiniu religijos 
pakeitimu, dažnai įsakytu ar 
bent priviliotu, kaip tai yra 
buvę su mūsų tautos krikštu. 
Z. Ivinskis šitaip aprašo jo 
priėmimą: “Pavaldiniams pra
džioje daugiau reiškė ne tiek 
naujojo mokslo turinys, kiek 
didžiojo kunigaikščio autori
tetas, įsakąs mesti senus tikė
jimus ir prietarus. Savo val
dovui paklusę bajorai turėjo 
priimti tokį pat tikėjimą, ko
kį jis naujai pradėjo išpažin
ti”. Šiuo atžvilgiu mūsų tauta 
nebuvo kokia istorinė išimtis. 
Jos kelias į krikštą buvo įpras
tinis krikščionybės kelias, 
pradedant ketvirtuoju šimt
mečiu.

Nūn, stingant asmeninio 
pasiruošimo krikščioniška
jam tikėjimui, o įeinant į Baž
nyčią visai tautai, įžygiuoja 
į ją ir senoji religija sava sie
la. Tai kas, kad “Jogailos įsa
kymu”, kaip rašo Ivinskis, bu
vo “sunaikinti aukų židiniai”, 
liepta “iškirsti šventais laiko
mus medžius ir giraites, išmuš
ti namuose gerbiamus žalčius”. 
Pati stabmeldybės dvasia tuo 
anaiptol nebuvo sunaikinta. Ir 
ne tik Lietuvoje. Ji nebuvo su
naikinta nė vienoje tautoje, 
kuri buvo pakrikštyta, pasi
krikštijus jos valdovui. Tautos 
krikštas įjungia tautą į naują 
religiją senąja jos sankloda. 
Naujos sanklodos krikštas ne
duoda ir negali duoti. Krikš
čionybė yra priversta šią se
nąją sanklodą ne tik pakęsti, 
bet prie jos taikytis ir ją net 
į save įimti.

Daug dalykų, kurie, sakysi
me, vokiškai kalbančioje Va
karų Europoje šiandien atro
do esą giliai katalikiški papro
čiai, iš tikro yra germaniški 
stabmeldiškojo tikėjimo liku
čiai. Šiais senojo tikėjimo li
kučiais germaniškoji krikščio
nybė ir skiriasi nuo romaniš
kosios ar slaviškosios krikš
čionybės, kurios savo ruožtu 
yra apspręstos taip pat savos 
stabmeldybės likučių. Gal tik 
Lietuvoje krikščionybė nėra 
virtusi tikra prasme lietuviš
ka todėl, kad, pirma, mus už
gožėjo slaviškieji — lenkiškie
ji ir gudiškieji — papročiai ir 
kad, antra, mūsoji stabmeldy- 
bė, atrodo, nebuvo taip stip
riai susiklosčiusi viršiniu 
savo pavidalu, kaip kitos euro
pinės religijos. Tačiau religi-
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Arkivyskupas JURGIS MATULAITIS, paskelbtas palaimintuoju Romoje 
1987 metų birželio 28 dieną Šv. Tėvo Jono-Paulius II, dalyvaujant gausiai 
miniai lietuvių iš viso pasaulio. Ši nuotrauka paimta iš “Lietuvos albumo”, 
išleisto 1921 m., spausdinto Berlyne. Taip atrodė Jurgis Matulaitis bū
damas Vilniaus vyskupu

nė tautotyra gal ir mūsoje 
krikščionybėje rastų ne vieną 
buvusios stabmeldybės likutį.

Grynos krikščionybės niekur 
nėra. Visur Kristaus religija 
yra sutautinta, kaip ir jis pats 
savo įsikūnijimu buvo susitau- 
tinęs. R. Horneggeris įspėja 
mus, kad nemanytume, jog pa
goniškoji tautos sankloda bu
voja šalia krikščionybės. 
Priešingai, “pagoniškasis ti
kinčiųjų religingumas ap
sprendžia kultą bei maldingu
mo lytis ir tuo būdu pasidaro 
Bažnyčioje pastovus”. Tiesa, 
seniau misininkai stengdavosi 
senosios religijos apraiškas 
žeminti, slėgti ir net drausti. 
Užtat kaip tik tai ir yra viena 
iš priežasčių, kodėl pastarai
siais šimtmečiais misijos buvo 
pasidariusios arba nesėkmin
gomis (Indija, Kinija, Japoni
ja), arba labai paviršutiniškos 
(Pietų Amerika). Ir tik Vatika
no II susirinkimas suprato, 
kad “to, kas daigeliais glūdi 
tautų kulte ir kultūroje reikia 
ne tik neardyti, bet ugdyti, kad 
stiebtųsi aukštyn ir tobulėtų 
Dievo garbei”) (dekr. “Ad gen- 
tes”, nr. 9). Nuosekliai tad ir 
misininkai privalo nežiūrėti į 
stabmeldiškąjį gyvenimą kaip 
nevykusį: “Kas nori eiti į kitą 
tautą, privalo gerbti jos pavel
dėjimą, jos kalbą ir papročius” 
(nr. 26). Krikščioniškasis gy
venimas “prisitaiko prie kiek
vienos kultūros dvasios ir jos 
būdingumo” (nr. 22).

Ne visados tai vyksta sąmo
ningai, kaip mūsų dienomis. 
Tai vyksta dažniausiai savai
me. Lietuvoje, kaip rašo Z. 
Ivinskis, Vilniaus katedros 
“didysis altorius buvęs pasta
tytas ten, kur seniau buvusi 
kūrenama šventoji ugnis”. Tai 
simbolis, kad naujoji religi
ja stojo senosios vietoje. Bet, 
antra vertus, “Lietuvoje, kaip 
toliau sako Ivinskis, bažny
čioms būdavo parenkamos pa
gonių lankytos ir jų gerbtos 
alkvietės ir alkakalniai”. Tai 
simbolis, kad senoji religija 
įtaigauja naująją: tauta pri
ima naują Dievą, tačiau tik 
taip ii' ten, kaip ir kur ji buvo 
garbinusi senąjį. Nes krikš
čionybė neturi kito kelio į tau
tą, kaip tik per pačią tautą: 
“Naujasis gyvenimas, skelbia 
Vatikano II susirinkimas, pri
valo reikštis tautinės bend
ruomenės ir kultūros srityse” 
(nr. 21). Be abejonės, visa tai 
temdo krikščionybę kaip die
viškąją šviesą žmonijai, kaip 
kad žmogiškasis Kristaus gy
venimas Nazarete temdė jo 
dievybę. Tačiau Bažnyčios is
torija yra tokia pat didžiulė 
kenozė, kaip Kristaus įsikūni
jimas. Tautos krikštas yra šios 
istorinės kenozės apčiuopia
miausia apraiška.

Tautos krikšto akivaizdoje 
Bažnyčiai kyla naujas ir net 
pats sunkiausias uždavinys: 
“individualinį katechumena- 
tą paversti istoriniu katechu
menatu. Kitaip sakant, įugdy
ti tautą kaip visumą į krikš
čioniškąją dvasią. Tai tikroji 
bažnytinė veikla tautoje, pri
ėmus šiai krikštą per valdovą. 
Tokiu atveju tautos istorija 

virsta ištisu katechumenatu, 
trunkančiu kartais šimtme
čius, jei Bažnyčios atstovai 
yra ne misininkai tikra pras
me, o arba politiniai atėjūnai, 
arba veržlūs savinaudžiai. 
Taip yra buvę mūsų tautos is
torijoje, kai pirmoji lietuviš
koji religinė knyga pasirodė, 
tik praėjus 160 metų (1547) po 
oficialaus Lietuvos krikšto. 
O apie vietinės dvasiškijos 
ruošimą lietuvių kalba ir pa
gal lietuviškuosius papročius, 
kaip to reikalaujama dabar, 
anuo metu nebuvo nė kalbos. 
Bažnyčios misijinė paskirtis 
ir jos uolumas padaryti Kris
taus mokiniais “visų tautų 
žmones” (Mt 28,19) kaip tik ir 
atsiskleidžia šio istorinio 
katechumenato metu. Nes pa
krikštyti tautą, krikštijantis 
valdovui, yra gana lengva; už
tat sunku ją paskui padaryti 
krikščionišką.

Šiandieną gerai, 
rytoj dar geriau...
Rašo tautietis iš okupuotos 

Lietuvos
Gyvenimas vis rieda pirmyn. 

Mes pamažu keičiamės — kas 
sensta, kas miršta, o kas šiaip 
sau prapuola. Mes dabar persi- 
tvarkom — kas buvo sena, ne
priimtina — tai dabar keičia
ma naujais tonais, naujom 
spalvom. Visi turim pataikyt 
į koją. O jei ne!? Tai neaišku, 
bet tokie turi pasitraukt iš 
kelio.

Pamažu persitvarkom, prie 
socialistinio turinio vis pri- 
dedam po truputį privatinin- 
kiškumo, savo iniciatyvos.

Viskas būtų dar geriau, jei 
nebūtų visokių šunsnukių, ku
rie dairosi po šonus, žiūri į 
šalis, o kartais net atgal ir 
neina koja kojon nurodyta 
kryptimi, nerodo jokios ini
ciatyvos. Kova su latrais, al
koholikais, visokio plauko 
“svolačiais” vyksta toliau ir 
vyks negailestingai, kol jie 
visi pagaliau supras. O jei ne
susipras, tai bus prispausti 
prie sienos ir išmesti į “isto
rijos šiukšlyną”.

Su . . . daug kalbėjom apie 
jo viešnagę pas Jus. Įspūdžių 
daug, daug pamatė ir išgirdo 
ir dabar gali palygint, nes 
pas mus visi gyvena gerai šian
dien, o rytoj gyvens dar ge
riau, nes tai mums garantuoja 
partija. Ir jei nemaišytų įvai
rūs šunsnukiai, kaip vagys, 
girtuokliai, kyšininkai, vals
tybės turto grobstytojai, tai 
mes gyventumėm o ho ho!

Taigi pas mus pastoviai ko
vojama tai vienu frontu, tai 
keliais — kovojam, užmigt ne
galim. O jei kartais kova su 
įvairiausiom blogybėm ar trū
kumais susilpnėja ir nėra su 
kuo kariaut, tai mes patys sun
kumus sukuriam ir po to juos 
sėkimgai nugalim. Tai ne taip, 
kaip pas Jus. Mes — tai kova, 
o šito Jūsų prezidentas nesu
pranta — jis tiekia ginklus 
Iranui, nori sutvarkyt Salva
dorą, Nikaragvą ir kitus. Žy
dų netvarko ir nepasiklausia 
pasėmus, kaip tai reikia pada
ryt. N.N.
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ŽAIDĖ ALPINISTUS . . .
Iš pavasario atostogų į vidu

rines Alytaus mokyklas negrįžo 
trys mokiniai — Arūnas Zelion- 
kus, Gintaras Mauručaitis ir Vid
mantas Jalmokas. Jie su kitais 
savo bičiuliais pavakare nuėjo 
prie pušynėlio, kur buvo iškas
tas kanalizacijos griovys į “Dai
navos” siuvimo fabriką. Kasė
jas ir vamzdžių klojėjai jau bu
vo baigę darbą, nuėję namo. Nie
kas vaikams netrukdė pusseptin- 
to metro gylio iškasoje žaisti 
alpinistus. Iškasos smėlyje jie 
darėsi laiptelius, kad galėtų 
šlaitu kopti aukštyn. Staiga su
judėjo šlaito apačia, ėmė slink
ti ir viršus. Arūnas Zelionkus 
ir Vidmantas Jalmokas dingo po 
storu smėlio sluoksniu, o Gin
taro Mauručaičio matėsi tik vie
na ranka. Jis dabar ligoninėje. 
Gintarą spėjo atkasti patys drau
gai. Arūno ir Vidmanto jiems ne
pavyko išgelbėti. Nelaimės prie
žastys tiriamos. Kaltė tenka vi
sų abejingumui — statybininkų, 
tėvų, pačių vaikų ir juos mačiu
sių praeivių. Niekas jiems ne
trukdė žaisti giliame kanaliza
cijos griovyje, nors panaši ne
laimė Alytuje jau buvo įvykusi 
prieš porą metų. Tada žuvo vai
kas, vandenyje prispaustas gelž
betonio lovio.

NARKOTIKŲ VARTOTOJAI
Narkotikų vartojimas vilniš

kėje spaudoje dabar vadinamas 
narkomanija, o patys vartotojai 
— narkomanais. Išsamesnių duo
menų apie šią problemą Lietu
voje pateikia “Tiesos” gegužės 
31 d. laidoje paskelbtas Mariaus 
Barkausko pasikalbėjimas su 
pirmuoju vidaus reikalų “mi- 
nisterio” pavaduotoju Marijo
nu Misiukoniu “Klampus narko
manijos liūnas”. Esą pradžioje 
šio baisaus reiškinio buvo sten
giamasi nepastebėti ir apie jį 
nekalbėti. Narkomanų skaičiaus 
didėjimą liudija M. Misiukonio 
pateikiami duomenys: “1985 me
tais buvo užfiksuoti 259 žmonės, 
vartojantys narkotikus, 216 jų 
jau buvo ligoniai, o 1986 metais 
šie skaičiai padvigubėjo. Iki 
1987 metų balandžio 1 dienos 
respublikoje jau buvo užregist
ruota daugiau kaip 800 žmonių, 
vartojančių narkotines medžia
gas, iš jų — 355 ligoniai. Kas de
šimtas respublikoje išaiškintas 
narkomanas — nepilnametis .. .” 
Papildomai nustatyta, kad dau
giau kaip pusė narkotikų varto
tojų yra 18-29 metų amžiaus, o 
10% — nepilnamečiai. Moterys 
narkomanų eilėse sudaro 16%. 
Ypač aukštas narkomanijos ly
gis esąs Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, Panevėžyje, Druskinin
kuose, Šiauliuose, Ignalinos ir 
Trakų rajonuose. Beveik pusė 
narkomanų laikinai niekur ne
dirba, daugiau kaip 40% — dir
ba, 11%— mokosi. Aukštąjį išsi
lavinimą turi 2% narkomanų, vi
durinį - 57,5%, specialųjį vi
durinį — 6,2%.

SUSTIPRINTA KOVA
Kovai su narkomanija ir nar

komanais stiprinti dabar jau 
yra specialiai paruoštų mili
cijos pareigūnų Vilniuje, Kau
ne, Klaipėdoje bei kituose Lie
tuvos miestuose. Net ir dalis 
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tardymo darbuotojų speciali
zavosi nagrinėti bylas, susiju
sias su narkomanija. 1986 m. bu
vo išaiškinta penkis kartus dau
giau su narkotikais susietų nu
sikaltimų negu 1985 m. Narko
manams reikia pinigų įsigyti 
narkotikams. Dažniausi nusi
kaltimai — piliečių asmeninio 
turto vagystės, o retkarčiais 
pasitaiko ir atviro plėšikavi
mo. Šiemet buvo surengtas tei
sėsaugos ir sveikatos apsaugos 
vadovaujančių darbuotojų pasi
tarimas kovai su narkomanija. 
Statistika rodo, kad tik 10% už
kietėjusių narkomanų po gydy
mo tampa normaliais žmonėmis. 
Narkomanus svarbu anksti išaiš
kinti, nedelsiant pradėti jų gy
dymą. Teismo sprendimu narko
manas gali būti priverstinai gy
domas, bet tokiam gydymui ne
užtenka turimų vietų. Buvo susi
tarta paauglius siųsti į kitų res
publikų profilaktoriumus. Ta
čiau ir juose tėra ribotas vietų 
skaičius. Kelias į narkomaniją 
dažnai pradedamas svaiginantį 
kvapą skleidžiančių medžiagų 
uostymu. Kartais net autobu
suose matyti jaunuolis, padėjęs 
galvą ant chemikalais primirky
tos rankovės, ją uostantis ir 
kvaištantis.

NARKOTIKAI LIETUVOJE
Pasak M. Misiukonio, narko

tikai Lietuvon atkeliauja iš Už
kaukazės respublikų ir Molda
vijos, bet juos daugiausia pasi
gamina patys narkomanai, vog
dami aguonas iš gyventojams 
priklausančių daržų ir sodų. 
1986 m. narkomanė V. Bancer 
aguonų nusipirkdavo turguje ar 
kolektyviniuose soduose. Nar
kotikų ji pasigamindavo savo 
bute, tapusiame narkomanų lin
dyne. Pati svaigindavosi ir ki
tiems pardavindėdavo. Kartais 
narkotikų parūpina medicinos 
tarnautojai. 1986 m. dvejiem 
metam laisvės atėmimo susilau
kė sanitare ligoninėje dirbu
si A. Šablinskienė. Ji vogdavo 
receptų blankus, jau turinčius 
gydytojo parašą ir antspaudą. 
Juos pati užpildžiusi, vaistinė
se gaudavo stipriai veikiančių 
preparatų, kuriuos parduodavo 
narkomanams. Taip pat 1986 m. 
vieneriam metam pataisos dar
bų buvo nuteista respublikinio 
vaistų sandėlio fasuotoja S. Ko
tova. Ji dirbtinai sudarydavo 
medikamentų perteklių, juos nu
rašydavo ir, parsinešusi namo, 
parduodavo. Tardymo metu pas S. 
Kotovą buvo rasta įvairių stip
riai veikiančių medicininių pre
paratų. 1986 m. buvo išaiškin
tos šešios narkomanų lindynės, 
o šiemet vien tik per tris pir
muosius mėnesius — septynios 
lindynės. Deja, ne visi narko
manai naudojasi lindynėmis. 
Vilniaus dailės instituto IV 
kurso studentas G. Baranauskas 
savo bute leido svaigintis nar
komanui J. Domarkui, o paskui 
teisme teisinosi: “Juk jis mano 
draugas .. .” Tardymuose pa
aiškėja, kad narkomanus dažnai 
bando nuslėpti nuo milicijos ir 
tėvai, ir bičiuliai, ir netgi kai
mynai. Turėtų būti atvirkščiai. 
Milicija, išaiškinusi narkoma
ną, nori kuo greičiau pradėti jo 
gydymą, padėti jam atsikratyti 
pavojingo įpročio. V. Kst.

Lietuvos atgimimo sąjūdžio Delhi skyrius

S* GEGUŽINE
1987 metų liepos 19, sekmadienį, 1 v.p.p., Vinco Dirsės ūkyje, 
R.R.2, Otterville, Ontario, prie 59 kelio, 3 km ^šiaure nuo Delhi. 
Bus jautienos kepsniai, dešros, kava, pyragai, muzika. 
Laukiame visų atvykstant. Pelnas - laikraščiui "Laisvoji Lietuva".

Iki pasimatymo gegužinėje! L AS valdyba
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Hamilton, Ontario
ŠALPOS FONDO KOMITETAS 

su kelių tautiečių talka paruošė 
ir išsiuntė Lenkijos lietuviams 
50 dėvėtų drabužių siuntinių — 
650 kg, kurių persiuntimas kai
navo apie $2000. Komitetas yra 
dėkingas talkininkams: K. L. Meš
kauskams ir jų vaikaitei Dianai, 
B. D. Mačiams, P. Krivinskienei, 
D. Kekienei už talką ruošiant dra
bužius siuntimui. Komitetas dė
vėtų drabužių iki rudens nerinks.

ŠALPOS FONDUI AUKOJO: $100 
- O. Kudžmienė; $50 - St. Dalius; 
$40 - J. Astas; $30 - S. Urbonavi
čius; $25 - H. K. Norkus; $20.25 - 
J. Asmenavičius; $20 - S. Rakštie- 
nė, L. Gutauskas, A. Keliačius, A. 
Didžbalienė, A. Kerutytė, O. Ščiu- 
kienė, VI. Perkauskas, P. Grybas, 
B. Vidugiris, A. Patamsis, L. E. 
Klevas, Z. Stanaitis, J. Januškevi
čius, A. Obcarskis, G. Melnykas; 
$15 - A. M. Pusdešris, J. Bubnys; 
$10 - P. Kanopa, K. Meškauskas, St. 
Domeikienė, A. J. I. Grabošai, P. 
Krivinskienė, A. Tėvelis, P.P., G. 
V. Agurkis, F. A. Rimkai; $6 - K. 
Bungarda; $5 - E. Antanaitienė, K. 
Jurgelys, S. Senkus, B. Latauskie- 
nė, A. Petkevičius. A. a. Marijos 
Ramesat atminimui A. D. Jankūnai 
paaukojo Šalpos fondui $20. Komi
tetas visiems dėkoja už aukas. No
rintieji paaukoti šalpos reika
lams visada gali savo auką įteik
ti sekmadieniais po pamaldų Jau
nimo centre komiteto nariams ar
ba pasiųsti paštu šiuo adresu: 
Šalpos fondas, 11 Valery Crt, Ha
milton, Ont. L9C 2W2. J.P.

Rodney, Ontario
IŠKILMINGAI PAMINĖTI sibi- 

riniai trėmimai birželio 14, sek
madienį. Pradėta pamaldomis 
St. Mary’s šventovėje, West Lome. 
Mišias už Lietuvos kankinius at
našavo kun. Ignas Mikalauskas, 
OFM, ir tai progai pasakė pamoks
lą. Per Mišias giedojo “Pašvais
tės” choras, vadovaujamas muz. 
R. Vilienės.

Po pamaldų visi nuvyko į Rod
ney lietuvių klubą, kur buvo at
likta oficialioji minėjimo dalis. 
KLB Rodney apylinkės pirm. Jo
nas Statkevičius trumpu žodžiu 
pradėjęs minėjimą, pakvietė pa
skaitai Mirą Chainauską. Paskai
ta buvo paremta prisiminimais ir 
pergyvenimais.

Meninę dalį atliko “Pašvaistės” 
choras su savo vadove Rita Vilie- 
ne. Už gražias dainas publika at
sidėkojo gausiu rankų plojimu. 
Visi dalyviai kartu su choru pui
kiai sudainavo “Lietuva brangi”. 
Minėjimas baigtas Tautos himnu.

West Lorne ir Rodney tautietės 
gausiais ir skaniais valgiais bei 
kavute visus pavaišino. Dalyvis

Windsor, Ontario
DETROITO ŽURNALISTŲ SKY

RIUS 1986 m. neteko trijų narių, 
jų tarpe Petro Januškos. Kol svei
kata leido, buvo veiklus Windso
re ir Detroite. Amžinam poilsiui 
jis pasirinko lietuvių Šv. Jono

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

M

Mokslo metų pabaiga Toronto lietuvių vaikų darželyje, kuriam vadovauja 
sesuo TERESĖ Nuotr. V. Vingelytės
kapines Mississaugoje, kur šeima 
pastatė gražų paminklą. Š. m. lie
pos 28 d. sueina vieneri metai, 
kai Petras Januška atsiskyrė su 
šiuo pasauliu. Minėdami šią liūd
ną sukaktį, žmona Birutė, sūnus 
Arūnas, dukterys Rūta ir Birutė 
bei jų artimieji prašo draugus 
ir pažįstamus liepos 28, antra
dienį, 10 v.r., atvykti į Šv. Antano 
šventovę Detroite, Mich., ir daly
vauti šv. Mišių aukoje, kurią at
našaus kun. Alfonsas Babonas.

Stasys Garliauskas

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas" /A)
atstovas) ža

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
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 26 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.)................. 3%
santaupas........................4.75%
kasdienines palūkanas 
už santaupas...................4.25%
term, indėlius 1 m..........  8.25%
term, indėlius 3 m..........  8.75%
reg. pensijų fondo.............. 6%
90 dienų indėlius..................7%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m....................8%

JA Valstybės
Pedagogas a.a. Rimantas Gra

žulis, rašytojo Balio ir Marijos 
Gražulių sūnus, po tulžies opera
cijos staiga mirė 1986 m. lapkri
čio 17 d., kraujo krešuliams už
kimšus plaučių arterijas, ir bu
vo palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Čiakgoje. Tai 
buvo skaudus smūgis ne tik vie
nintelio vaiko netekusiems tė
vams, bet ii- velionies jaunai 
šeimai: žmonai Nijolei, dukre
lėms — trylikametei Lidijai ir 
vos dešimt metukų sulaukusiai 
Vilijai. Velionis keliolika me
tų dirbo amerikiečių Oak Fo
rest gimnazijoje skyriaus vedė
ju, moksleivių dekanu, direkto
riaus pavaduotoju. Mokytojai, 
pagerbdami velionies atmini
mą, įsteigė stipendijų fondą 
abiturientams “Rimantas Gra
žulis Memorial Scholarship”. 
Į abiturientų išleistuvių iškil
mes gegužės 29 d. įteikti stipen
dijų dviem abiturientėm gimna
zijos vadovybė pakvietė velio
nies šeimą — žmoną Nijolę, duk
reles Lidiją ir Viliją. Velionies 
a.a. Rimanto Gražulio, mirusio 
vos 45 metų amžiaus, pasiges ir 
lietuviai. Jam teko dirbti BAL- 
Fo pietvakarių 57-tojo skyriaus 
iždininku, lituanistinės Done
laičio mokyklos revizijos komi
sijos nariu, Prano Dielininkai- 
čio jaunųjų ateitininkų kuopos 
tėvų komiteto pirmininku, daug 
vasarų praleisti su jaunimu atei
tininkų stovyklose Dainavoje.

Vytautą Alantą, žurnalistą ir 
rašytoją, sulaukusį 85 metų am
žiaus ir išleidusį dar vieną kny
gą “Aušra Paliūnuose”, savo na
muose Čikagoje birželio 6 d. pa
gerbė Amerikos lietuvių tauti
nė sąjunga. Skyriaus pirm. Sta
sys Briedis susirinkusius čika- 
giečius ir svečius supažindino 
su Vytauto Alanto biografiniais 
duomenimis ir kūrybiniais lai
mėjimais. Išsamų pranešimą pa
darė pagrindinis kalbėtojas inž. 
Jonas Jurkūnas, primindamas 
penkiolika sukaktuvininko su
kurtų dramų jau šeštą romaną 
“Aušra Paliūnuose”. Pagrindi
nis šio romano veikėjas kalbė
tojui primenąs dr. Vincą KiP 
dirką. Ištrauką iš naujo roma
no skaitė Aušra Jasaitytė. Ame
rikos lietuvių tautinės sąjungos 
pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
pasveikinęs sukaktuvininką, pa
kvietė visus sugiedoti “Ilgiau
sių metų”. Dainų ir operų arijų 
programą atliko sol. Audronė Si- 
monaitytė-Gaižiūnienė su muz. 
R. Mockaus palyda. Žurnalistas 
Vytautas Kasniūnas kalbėjo apie 
bendrą darbą su Vytautu Alantu 
“Lietuvos aido” redakcijoje. Su
kaktuvininką jis pavadino žurna- 
lizmo milžinu, kuris ilgesnį lai
ką už kitus buvo šio dienraš
čio redaktoriumi. Raštu Vytau
tą Alantą sveikino Lietuvių ra
šytojų draugijos pirm. Č. Grin- 
cevičius, J. Janušaitis ir Aust
ralijoje gyvenanti S. Zablockie- 
nė. Paties sukaktuvininko žodį 

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask........... 9.75%
asmenines paskolas ... 11.25%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

skaitė jo sesers sūnus kun. dr. 
K. Trimakas. Jame Vytautas 
Alantas priminė, kad “Aušra Pa
liūnuose” teko rašyti po širdies 
atakos, pasinaudojant A. Rugy 
tės perspausdintu “Aušros” ri 
kiniu bei istorinėmis knygomis.' 
Vakaro dalyviai, užbaigdami ofi
cialią dalį, sugiedojo “Lietuva 
brangi”.

Lietuvių krikščionių demo
kratų sąjungos Čikagos skyriaus 
susirinkimas įvyko Marquette 
Parko lietuvių parapijos salė-
je. Susirinkimą įvadiniu žodžiu 
pradėjo skyriaus pirm. J. Jokub- 
ka. Paskaitą “Turtingo žmogaus 
krikščionybės samprata” skaitė 
kun. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC, pabrėždamas, kad krikščio
nis žmogus turtą kuria visų žmo
nių gerovei. Krikščionybė su pa
garba kalba tik apie aukštos mo
ralės turto kūrėjus. J. Jokubka 
dalijosi atsiminimais apie prof, 
dr. Kazimierą Pakštą, mirusį 
prieš ketvirtį šimtmečio. Esą 
prof. dr. J. Eretas kartą klausė, 
ar K. Pakštas yra lietuvis? Švei
carui puvo sunku suprasti K. 
Pakšto judrumą ir energingumą. 
Jam atrodė, kad lietuviai yra ty
lesni ir ramesni. K. Pakštas, at
vykęs į JAV 1914 m., apsigyveno 
Niujorke, baigė socialinių moks
lų studijas Fordhamo universi
tete. Pirmojo D. karo metais bu
vo pasiųstas Šveicarijon, kur 
jam teko dirbti Lietuvių infor
macijos biure, lankyti Freibur- 
go universitetą ir jame gauti 
daktaro laipsnį. Iš Šveicarijos 
grįžęs į JAV, redagavo “Darbi
ninką” ir “Draugą”, kol Kauno 
universitetas jį pakvietė dės
tyti georgrafijos. Kaune įsijun
gė į lietuvių krikščionių demo
kratų eiles, 1930-1940 m. vado
vavo Ateitininkų federacijai. 
Čikagos skyriaus krikščionių 
demokratų susirinkimui vado
vavo centro komiteto narys Pra
nas Povilaitis. Dabartinę sky

riaus valdybą sudaro: J. Jokub- 
ka, J. Kavaliauskas, A. Povilai
tis, L. Kazlauskas, J. Mikalaus
kienė ir L Pocienė.

Lietuvių tautinių šokių insti
tuto valdyba, vadovauja pirm. 
Galinos Gobienės kviečia narius 
į tautinių šokių kursus Dainavo
je. Registruotis reikia pas pirm. 
G. Gobienę iki š. m. liepos 15 d.

Lituanistinė šeštadienio mo
kykla Los Angeles mieste prisi
minė savo buvusią mokytoją ir 
“Spindulio” ansamblio vadovę 
a.a. Oną Razutienę. Balandžio 
4 d. rytą, mokslo metams artė
jant prie pabaigos, Mišias už 
velionę atnašavo Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. dr. Al
girdas Olšauskas, savo parašy
tas tikinčiųjų maldas skaitė 
penkto skyriaus mokiniai. Jie 
tapgi atnešė velionės veiklą 
primenančias aukas: gėles už 
jos meilę jaunimui, penkto sky
riaus vadovėlį už švietimui ati
duotus metus, tautinę lėlę už 
pasiaukojimą lietuviškiems pa
pročiams, tautiniams šokiams 
ir dainoms. Po Mišių V skyriaus 
mokiniai paprašė velionės duk
rą Danguolę Varnienę, kuri da
bar tapo vyriausia “Spindulio” 
vadove, įteikta gėlių puokšte 
papuošti a.a. O. Razutienės kapą.

Australija
Australijos lietuvių katalikų 

federacijos valdyba specialiu 
raštu kreipėsi į Australijos ka
talikų vyskupų konferenciją, 
primindama Lietuvos krikšto
600 metų sukaktį ir dabartinę 
jos būklę sovietinėje okupaci
joje. Australijos vyskupai, pa- 
reikšdami solidarumą Lietuvos 
katalikams jų kovoje už religi
jos ir tautos laisvę, pasiuntė 
sveikinimus ir linkėjimus vysk. 
Pauliui Baltakiui, OFM, kuris 
vadovauja visų užsienyje esan
čių lietuvių katalikų sielova
dai. Vyskupai taipgi priminė 
Australijos katalikų parapijoms, 
kad šią sukaktį lietuvių tauta 
tėvynėje ir išeivijoje mini bir
želio 28 d. Jie kvietė Australi
jos katalikus melstis už perse
kiojamą Katalikų Bendriją Lie
tuvoje.
Argentina

Motinos dienos minėjimą Bue
nos Aires lietuviams gegužės 17 
d. surengė Aušros Vartų parapi
ja ir Susivienijimas lietuvių 
Argentinoje. Parapijos švento
vėje gyvoms ir mirusioms moti
noms skirtas Mišias atnašavo 
kun. A. Steigvilas, MIC. Giedo
jo Šv. Cecilijos choras. Susivie
nijimo rūmuose surengtą minė
jimą įvadiniu žodžiu pradėjo 
Alicija Mikučionytė. Dainelė
mis, šokiais ir deklamacija pro- 
gramon įsijungė vaikų ansamb
lis “Dobilas”. Silvijos Vozgir- 
dienės paruošta vaikų grupė su
vaidino porą vaizdelių. Prie Lai
mos Levanavičiūtės nupiešto 
Marijos paveikslo vaikai sukal
bėjo maldelę už savo motinas, 
pasirodymą užbaigdami dainele 
“Oi močiute motinėle”.

lija
Prel. L. Tulabos deimantinė 

'amžiaus sukaktis paminėta ge
gužės 24 d. Šv. Kazimiero kolegi
joje Mišiomis ir pobūviu, kuria
me dalyvavo 60 asmenų. Sukak
tuvininkui įteikta dovana — jo 
portretas, nutapytas vieno dai
lės profesoriaus. Jis kalbės Šv.
Kazimiero salone, visiems pri
mindamas, kad prel. L. Tulaba 
yra kolegijos steigėjas, pirma
sis ilgametis jos rektorius.

Vokietija
A. a. Mikas Matutis (Michel 

Matutt) mirė 1987 m. balandžio 
15 d. senelių prieglaudoje Lan- 
genselbolde prie Hanau. Velio
nis gimė 1909 m. birželio 27 d. 
Klaipėdos krašte, Aukštumalės 
Pelkėje. Baigęs pradžios mokyk
lą, išmoko kalvystės, bet dirbo 
Lietuvos pasienio policijoje. 
1932 m. atsikėlė Klaipėdon ir 
iki 1940 m. dirbo audykloje. Vo
kiečiai jį mobilizavo, nusiuntė 
į Rytų frontą, kur 1943 m. pateko 
sovietų nelaisvėn. 1946 m., pa
leistas iš nelaisvės, grįžo Lietu
von. Šeimą surado Klaipėdoje, 
kur jam teko dirbti mašinų taisy
toju “Trinyčių” audykloje. V. Vo
kietijon su šeima buvo išleistas 
1959 m. Kaip ir daugelis lietu
vių pokariniais metais, pateko 
pereinamojon Hanau stovyklon. 
Greit gavo darbą vietiniame fab
rike ir jame dirbo ligi išėjimo 
pensijon 1972 m. Velionis Mikas 
ir žmona Jadvyga Antolevičiūtė 
Matučiai 1986 m. persikėlė sene
lių gyvenvietėn Langenselbode. 
Palaidotas balandžio 21 d. vieti
nėse kapinėse, dalyvaujant ev. 
kun. Fr. Skėriui. Sūnus Valte
ris mirė 1972 m., sūnus Mikas - 
1985 m. Liko tik žmona Jadvyga 
ir dar Lietuvoje lietuvišką šei
mą su Povilu Matuliausku sukū
rusi dukra Rūta, V. Vokietijoje 
užauginusi dvi dukras ir sūnų.



Toronto jaunimo ansamblio “Gintaro” šokėjai MARYTĖ RUDYTĖ ir SIMONAS NAMIKAS metiniame koncerte 
didžiojoje Anapilio salėje 1987 mėty gegužės 24 dieną Nuotr. O. Burzdžiaus
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Studentų ateitininkų studijų dienos

Ką man reiškia Lietuva ?
Atsako Toronto Maironio mokyklos dešimto skyriaus mokiniai

1987 m. gegužės 29-31 d.d. To
ronto studentai ateitininkai 
suruošė studijų dienas Wasa- 
goje. Atvyko dvylika studentų 
į “Kretingos” stovyklavietę.

Penktadienio vakare suva
žiavome į mūsų lietuvišką 
kampelį ir tik tuomet paste
bėjome, kad nebuvo mums rei
kalingo rakto. Vajegis! Ką 
daryti? Nejaugi brausimės pro 
langą kaip banditai? Pastebė
jome, kad virtuvėje visi nau
ji, gražūs langai. Laimė nu
švito, kai suradome vieną ma
žą langelį, pro kurį mūsų kuo
pos pirrpininkas Linas Daukša 
įlindo. Jis mat jau veteranas, 
kadangi daugelį metų vadova
vo vaikų stovyklose.

Kai pagaliau įėjome, sutvar- 
kėm salę pagal savo skonį ir 
pavalgę sunešėm visą techni
ką ir sprogūzus į didelį mer
gaičių baraką. Žiūrėjome ko
mediją “Being There”, kurioje 
vaidino Petras Selleris.

Nors buvo vėlu ir uodai kaip 
vampyrai kandžiojo, bet būda
nti tvirti ateitininkai, neišsi- 
gandom, ir toliau vykdėm savo 
planus. Keliese nuėjome prie 
paplūdimio. Žvaigždės primi
nė man Mykolaičio-Putino ei
lėraštį “Nuostabios naktys”. 
Žvaigždės buvo didelės ir ma
žos. Iš jų išrinkom Šiaurės 
žvaigždę (North Star) ir Grigo 
ratus (Big Dipper).

Grįždami pastebėjome miš
ko gilumoje mirksinčią švie
są. Tenai nuėjome ir surado
me saujelę draugų. Pabendra
vome, o kai pastebėjome, kad 
saulutė pradėjo tekėti, de
mokratiškai nusprendėm, kad 
jau laikas miegot.

Šeštadienio rytą negailes
tingai prikėlė mus Aarono 
Coplando “Fanfare for the 
Common Man” — olimpiadiš- 
kos dūdos. Per pusryčius klau
sėmės ramesnės Haendelio 
“Vandens muzikos”.

Su vėliavų pakėlimu prasi
dėjo rimtoji dalis — dvi pa
skaitos. Pirmajai paskaitai 
buvo atvykęs iš Čikagos inž. 
Kazimieras Pabedinskas. Jis 
mums kalbėjo apie ateitinin
kų praeitį ir pabrėžė svarbą 

mums, kaip lietuviams, prisi
jungti prie gyvenamojo krašto 
veiklos. Per visuomeninį dar
bą galime pasireikšti ne vien 
lietuvių, bet ir svetimtaučių 
tarpe.

Antroje paskaitoje naujasis 
Studentų ateitininkų sąjun
gos centro valdybos pirminin
kas Vytas Čuplinskas gvilde
no organizacijos problemas. 
Jisai siūlė pradėti ne ateiti
ninkų principais, o praktine 
veikla. Principus turėtumėm 
laikyti galutiniais tikslais 
ir juos vykdyti kasdieninia
me gyvenime.

Valandos greitai slinko. Po

Nauja medicinos daktarė JŪRATĖ 
ULECKAITĖ, gimusi ir užaugusi To
ronte. 1981 m. baigė “French School” 
ir įstojo j Western un-tą Ontario Lon
done, kur jai buvo paskirta 4 metą 
stipendija. Po dvejų metų studijų 
Jūratė buvo priimta į Toronto uni
versiteto medicinos fakultetą, kurį 
baigė 1987 m. birželio 11 d. medici
nos daktarės laipsniu. Jūratė aktyviai 
dalyvauja lietuviškoje veikloje. Lan
kė lietuvišką darželį, baigė Maironio 
mokyklą, dalyvavo “Gintaro" tautinių 
šokių ansamblyje ir ateitininkų orga
nizacijoje. Buvo Kanados lietuvių jau
nimo sąjungos valdybos vicepirmi
ninkė ir dalyvavo dviejuose Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresuose: 1979 
m. Anglijoje ir 1983 m. Š. Amerikoje. 
1985 m. padėjo suorganizuoti Laisvės 
ir taikos ryžto žygį ir pati jame daly
vavo. Šiais metais Jūratė sudarė To
ronte komitetą jaunimo kongresui 
Australijoje rinkti lėšas ir skleisti 
informaciją apie jį. Liepos mėnesį Jū
ratė pradeda savo internatą Montrea- 
lio General ligoninėje 

diskusijų, nudūmėm į Colling- 
woodą pizzos jieškoti. Sugrįžę 
vėl nuėjome prie paplūdimio 
ir džiaugėmės saule. Tie, ku
rie buvo sportiškai nusiteikę, 
žaidė kamuoliu. Po ketvirtos 
valandos ėjome “Kretingos” 
link, nes mūsų klebonas kun. 
A. Simanavičius buvo atvykęs 
laikyti Mišių.

Dievas palaimino mus ypa
tingu oru. Saulės spinduliai, 
kaip dangaus aukso lašai, per
sunkė jaunus medžių lapus, 
šildė mus ir užmigusią žemę. 
Mišių tema buvo Šeštinės. Per 
pamokslą kunigas mums aiški
no, kad tikėjimo negalime ap
rėpti vien žmogišku protu, rei
kia ir Šventosios Dvasios ma
lonės.

Vakarienei tikėjomės virti- 
s nėlių (koldūnų), nes vieną va

karą okupavome dr. Uleckų 
namus ir paruošėm net 445 
virtinėlius. Deja, juos užmir
šome pasiimti! Gavome salotas 
su sūrio sumuštiniais ir kitais 
priedais. Pasistiprinę nusku
bėjome dar sykį prie vandens 
pagauti paskutiniųjų saulės 
šešėlių ir juos ant popieriaus 
nupiešti. Mokytoju buvo Vytas 
Čuplinskas. Jis mums aiškino, 
kad reikia piešti tai, kj ma
tome. Daug kas daug ką matė, 
ir paveikslai kaip tik tai ir 
išreiškė.

Kai jau visai sutemo, grį
žome atgal į savo svetainę. 
Čia Danutė Grajauskaitė, Ri
mas Prakapas ir Tadas Slivins- 
kas buvo paruošę žaidmą “Taš
kų taškai”. Mūsų uždavinys 
buvo atsakyti į klausimus, ku
rie lietė Lietuvą, mūsų žodyną 
ir studijų dienų pergyvenimus. 
Kas yra “likiesininkas”? Mes 
nežinojome ir patys organiza
toriai prisipažino, kad visai 
tokio daikto nėra. Žaidimui 
pasibaigus, sekė laužas, muzi
ka ir vaidinimai.

Sekmadienio rytą po pusry
čių ateitininkai diskutavo 
paruošimą studentų ateitinin
kų humoristinio laikraščio, 
kurį redaguos Vytas Čuplins
kas ir Gintaras Uleckas.

Marytė Balaišytė

Mano manymu, Lietuva yra 
mūsų tikrasis kraštas — ne 
Kanada ir ne Amerika. Tikiu, 
kad kai Lietuva vėl bus neoku
puota, daugumas lietuvių grįš 
atgal į Lietuvą ir padės kraš
tui atsigauti. Mes negalim pa
miršti Lietuvos ir lietuviškos 
kalbos.

Lietuvybė yra mūsų bran
giausias turtas ir jei ją pa
miršime, tai niekad nebeat- 
gausime, nes nebebūsime lie
tuviai.

Mes galime išlaikyti lietu
vybę eidami į lietuvišką mo
kyklą, eidami į lietuviškas 
šventas Mišias, būdami skau
tais, eidami šokti tautinių šo
kių ir, ypatingai, kalbėdami 
lietuviškai tarp lietuvių!

Gintaras Batūra
* * *

Lietuva man reiškia tolimą 
kraštą, kuriame visi lietuviš
kai kalba, dainuoja ir gieda 
giesmes. Kraštas, kuriame au
džia lietuviškus audinius, iš 
medžio sukuria kryžius ir ko
plytėles. Kraštas su garbinga 
istorija, legendomis ir didvy
riais. Kraštas, kurio dalelė ir 
aš esu.

Svarbiausias lietuvybės 
bruožas turėtų būti pasidi
džiavimas savo tauta ir pasi
ryžimas šį tautiškumą perduo
ti mūsų vaikams, kad jie galė
tų jį perduoti savo vaikams. 
Tęstinumas mūsų kalbos, lie
tuviškų papročių, žinojimas 
savo istorijos yra tas tautinis 
paveldėjimas, kurio mes nega
lime prarasti. Priešingai, mes 
jį turime išgarsinti svetimtau
čių tarpe, kad visi žinotų, kas 
yra Lietuva.

Rasa Pajaujytė
* * *

Kai galvoju, ką mėgstu apie 
Lietuvą, man ateina mintis, 
kad labiausiai mėgstu jos isto
riją. Ne tų laikų istoriją, kai 
Maironis ir Kudirka gyveno, 
bet senų, senų laikų istoriją 
apie Vytautą Didįjį ir apie Ge
diminą.

Kai buvau jaunas, mes lietu
viškoje mokykloje mokėmės 
apie garsius kunigaikščius ir 
jų kovas, ypač kovas, kai jie 
gynė savo pilis nuo kryžiuo
čių. Tais laikais buvo daug kar
žygių, daug garsių žmonių, ir 
jiems niekas kitas nerūpėjo, 
kaip tik savo gimtą kraštą ap
ginti nuo priešų. Yra gera 
klausytis apie Lietuvą, kai ji 
buvo galinga ir stipri ir turė
jo daug didvyrių.

Aš manau, kad istorija yra 
labai svarbus mokslas, nes jei 
ir nieko nebeliks, istorija vis- 
tiek bus ir jos niekas negalės 
pakeisti.

Andrius Paškus
* * *

Mano tėvai yra lietuviai ir aš 
laikau save lietuve, nors ir gi
miau svetimame krašte. Visuo
se dokumentuose įrašyta, kad 
esu kanadietė, bet mano širdis 
ir siela yra tėvynėje Lietuvoje.

Aš mėgstu klausytis lietuviš
kų plokštelių ar magnetinių 
juostelių, priklausyti jūrų 
skautams ir lankyti lietuviš
ką mokyklą. Taip pat kas sek
madienį važiuoju į lietuviš
kas Mišias, prisimindama vi
sus tuos žmones Lietuvoje, 
kuriems yra draudžiama lan
kyti pamaldas ar kartais net 
kalbėti lietuviškai.

Lietuvos istorija, jos džiaugs
mai, vargai ir jos didvyrių pri
siminimas mane nukelia į tuos 
laikus ir aš iš širdies pergy
venu su jais visas kovas ir au
ką, kovojant už lietuvybės iš
laikymą.

Toronto studentų ateitininkų studijų dienose “Kretingos” stovyklavietėje 1987 m. gegužės 29-31 d.d. Iš kairės: 
Linas Daukša, Marytė Balaišytė, Dana Grajauskaitė, Rimas Prakapas, Tadas Slivinskas, Onutė Žukauskaitė, Li
nas Balaišis, Vytas Čuplinskas, Gintaras Olekas, lektorius Kazys Pabedinskas, kun. A. Simanavičius, OFM, po 
paskaitų, diskusijų, žaidimų ir pamaldų Nuotr. Lino Daukšos

Mano meilė Lietuvai buvo, 
yra ir visuomet bus gyva ir 
stipri.

Jonė Macijauskaitė
* * *

Nors esu gimusi ir užaugusi 
Kanadoje, daug esu girdėjusi 
apie Lietuvą ir jos žmones. 
Mano močiutė pasakodavo 
apie savo jaunystę Lietuvos 
kaime, kaip ten buvo gražu ir 
gera būti savųjų tarpe. Taip 
pat lietuviškoje mokykloje 
esu girdėjusi apie Lietuvos 
kunigaikščius, senovės vai
dilutes, didvyrius, poetus, 
karo vadus ir paprastų žmo
nių meilę savo tautai.

Mūsų kraštas daug kartų bu
vo svetimųjų pavergtas, bet 
vistiek žmonės neprarado sa
vo kalbos, papročių ir tikėji
mo. Ir dabar yra gerų žmonių, 
kurie aukojasi, kad mes Ka
nadoje nepamirštumėm tų, ku
rie liko Lietuvoje ir buvo prie
šų pavergti. Jie negali būti 
laisvi tol, kol okupantai ne
pasitrauks iš mūsų žemės. To
dėl mes, gyvendami laisvame 
krašte, ruošiame minėjimus, 
koncertus, demonstracijas pa
rodyti pasauliui, kad Lietuva 
yra viena iš tų valstybių, ku
ri nori būti laisva ir niekam 
nepriklausoma.

Ir likę Lietuvoje, ir gyveną 
čia kalbame ta pačia kalba, tu
rime tuos pačius papročius ir 
tokią pačią meilę savo tautai. 
Tai visus neišskiriamai riša ir 
laiko to paties krašto nariais.

Jūratė Gaižutytė

* * ♦
Lietuva yra mūsų tėvynė. 

Mes ten negyvenam, bet mūsų 
mintys yra visados tenai.

Lietuva yra pagrindas mū
sų kultūros. Mes, lietuviai, 
kurie gyvename Kanadoje ar 
Amerikoje, jaučiamės laimin
gi, nes galim išlaikyti savo 
kalbą, religiją ir papročius. 
Visas pasaulis mato, kad mū
sų tautiškumas yra labai stip
rus. Ta stiprybė kilo iš Lietu
vos senovės, kuri pergyveno 
daug kovų ir du pasaulinius 
karus. Visiems yra aišku, kad 
Lietuva yra viena iš tautų, ku
rios taip ilgai išlaiko savo 
tradicijas ir labai seną savo 
kalbą.

Lietuva yra labai graži, nes 
turi daug miškų ir kalnelių, 
upių ir ežerų. Ji yra labai įdo
mi savo senomis istorinėmis 
vietomis ir pastatais.

Esame laimingi būdami da
lis tos garbingos Lietuvos, ku
ri prasidėjo seniai-seniai ir 
tęsiasi iki šių dienų.

Audra Puzerytė

* * *
Lietuvybė yra labai svarbi 

mums lietuviams. Bet kas iš 
viso yra lietuvybė? Kam ji pri
klauso ir ko ji reikalauja?

Lietuvybė yra didelė dalis 
mūsų kultūros, kurią sudaro 
papročiai, tautosaka, lietu
viška poezija, menas, muzika, 
ypač dainos ir tautiniai šokiai. 
Yra sunku lietuvybės reikšmę 
išaiškinti. Man atrodo, kad 
tai nėra tik dalyvavimas kul
tūriniame gyvenime, bet tik
ras, gilus tikėjimas į pačią 
Lietuvą.

Lietuvybė yra meilė, kuri 
randasi kiekvieno tikro lie
tuvio širdyje. Jis myli savo 
kraštą ir nesigėdina tą savo 
meilę parodyti. Jis nebijo pa
sisakyti už Lietuvos žmonių 
teises. Jis yra stiprus ir drą
sus, kai reikia viešai pasisa
kyti už Lietuvą ar net stoti į 
tikrą kovą, siekiant jai lais
vės.
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“Tėviškės žiburių” surengtame spaudos vakare 1987 m. balandžio 25 d. 
Anapilio salėje buvo įteikta MARYTEI BALAIŠYTEI $100 premija, pa
skirta JAV Lietuvių žurnalistų sąjungos Daužvardžio fondo. Iš kairės: 
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Keturiasdešimt keturios paskatos
Abejojantiems važiuoti ar nevažiuoti Australijon į Pasaulio lietuvių 

jaunimo kongresą

Nors dar visas pusmetis iki VI- 
ojo Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso Australijoje, jau laikas 
nuspręsti — vykti ar nevykti. At
rodo, yra nemažas skaičius jau
nimo, besidominčio ir kongresu, 
ir Australija, tačiau kažkodėl 
kai kurie nesiskubina įsiparei
goti. Jie nori ištirti visas galimy
bes, išblaškyti visas abejones, 
prieš leidžiantis į tokią ilgą 
bei brangią kelionę. Taip svyruo
jantiems padėti apsispręsti čia 
pateikiami 44 motyvai keliauti į 
Australiją.

1. Bus proga susipažinti su lie
tuvišku jaunimu iš įvairių laisvo
jo pasaulio kraštų.

2. Kiekvienas norintis išreikšti 
savo nuomonę apie lietuvių jauni
mo veiklą bus išklausytas.

3. Užsidegsite noru pagyvinti 
ir stiprinti lietuvių jaunimo 
veiklą.

4. Australijoje nerasite snie
go; gruodžio mėnesį bus vasara!

5. Galėsite nusifotografuoti su 
koala-meškiukais bei kengūro
mis.

6. Bus proga aplankyti didžiau
sią pasaulio monolitą “Ayers 
Rock”. Taip, yra didesnių akme
nų už Puntuką.

7. Patobulinsite savo lietuvių 
kalbą, nes vargiai kitaip susikal
bėsite su kongreso dalyviais iš 
Europos bei Pietų Amerikos šalių.

8. Galėsit išbandyti gastrono- 
minius gabumus, besimokydami 
virti didžkukulius (cepelinus).

9. Gal susidraugausite su gra
žia lietuvaite, kur jau moka vir
ti didžkukulius.

10. Gal pasimaišys ir gražių lie
tuviukų, kurie jau moka virti didž
kukulius.

11. Susitiksite su bendramin
čiais, kurie laiko tautos likimą 
savo atsakomybe.

12. Sausio 4 d. galėsite pasišok
ti lietuviškame “disko”, kuriam 
rimta konkurencija yra tik Vil
niuje ir Kaune. Na, gal ir Palan
goje . . .

13. Jei nusibodo kasmet Naujus 
metus sutikti “Les and the Music 
Masters” orkestrui grojant, Ade
laidėje rasite trokštamo įvairumo.

14. Savo intelektualiniais ga
bumais galėsite draugus nuste
bint žaisdami lietuvišką “Trivial 
Pursuit”.

15. Vėl susitiksite su “Svajo
nėmis”, kurios pernai gruodžio 
mėnesį džiugino Šiaurės Ameri
kos lietuvius savo koncertais.

16. Susipažinsite su žmonėmis,

Lietuvybė reiškia, kad ne tik 
moki lietuviškai kalbėti, bet, 
svarbiausia, kad nori taip kal
bėti.

Mes visi sakome, kad esame 
lietuviai, bet kažin ar žinome, 
ką sakome. To mums niekas ne
gali paaiškinti. Atsaką gali 
duoti tik mūsų pačių širdis, 
mūsų nutarimas ir mūsų mei
lė tėvynei.

Alicija Krakauskaitė 

kurie leidžia puikų dvikalbį Aus
tralijos jaunimo žiniaraštį “Jau- 
žinios". Gal į namus parsivešite 
jų pasisekimo paslaptį.

17. Plaukiodami Sidnėjaus uos
te, matysite nepamirštamą sau
lėlydį.

18. Pakliūsite į Australijos 
spaudą, dalyvaudami demonstra
cijoje prie sovietų pasiuntiny
bės Kanberoje.

19. Pasidalinsite mintimis su 
kitų kraštų lietuvių jaunimu, iš
girsite konkrečius veiklos pavyz
džius — sėkmingus ir nesėkmin
gus.

20. Grįžę namo galėsite drau
gams papasakoti apie susitiki
mus su krokodilais.

21. Galėsite palyginti tikrąjį 
“Fosterio” alų su Kanadoje ga
minamu.

22. Teks paragauti “vegemite”. 
Sakoma, kad tai reikia padary
ti bent kartą gyvenime.

23. Peržvelgsite V-ojo PLJK nu
tarimus (gal pirmą kartą) ir juos 
įvertinsite.

24. Nagrinėsite iš savų kraštų 
atsivežtus konkrečius veiklos 
projektus, kad žinotumėte kaip 
tęsti kongreso darbus grįžę į na
mus.

25. Išrinksite naują PLIS val
dybą.

26. Tapsite pasaulinio masto 
žvaigždėmis, parodydami savo 
talentus Melburne ir Adelaidėje.

27. Sužinosite kodėl australai 
ir turistai taip gausiai buriasi 
prie “akmenų” (The Rocks) Sidnė
juje.

28. Valgysite Kūčias su labai 
didele “šeima”.

29. Nereikės šypsotis ir dėkoti 
Tetai Agutei už gražų kaklaraištį, 
papuoštą Kalėdų senelio paveiks
liukais.

30. Teks suskaičiuoti, kiek sto
vykloje yra žemaičių, aukštaičių, 
suvalkiečių, dzūkų ir sužinoti, 
kokios yra šių grupių savybės

31. Susipažinsite su įvairiomis 
išeivijos lituanistinio švietimo 
priemonėmis.

32. Galėsite mamai nuausti lie
tuvišką juostą.

33. Be jokios baimės galėsite 
pasididžiuoti. Viena diena bus 
skirta pasididžiavimui lietuvių 
bei Lietuvos laimėjimais. Nusteb
site, kiek jų yra daug!

34. Išgirsite daug įdomių pa
skaitų politinėmis bei kultūri
nėmis temomis.

35. Turėsite progą tapti kank
lių arba skudučių virtuozais.

36. Nagrinėsite ryšius su Lie
tuva. Susipažinsite su įvairiais 
dabartinės Lietuvos.bruožais.

37. Dalyvavusieji ankstyvesniuo
se kongresuose ras ir kitų vete
ranų, su kuriais galės prisiminti 
“senuosius laikus” Oberline, Al
tenberge, Romuvoje . . .

38. Suteiksite paramą Lietuvos 
sąžinės kaliniams, prisidėdami 
prie laiškų rašymo.

39. Dalyvausite Kryžių kalno 
statyboje.

40. Sutiksite aušrą, bešokdami 
kaimo kapelai grojant.

41. Stovykloje galėsite įgyven
dinti svajones . . . nors trumpam 
tapsite choristais, šokėjais, žur
nalistais, radijo darbuotojais, 
archeologais, ekslibrių žinovais, 
margučių margintojais . . .

42. Per jokį kelionių biurą ne
rasite kelionės su įvairesne die-, 
notvarke.

43. Sekančio kongreso reikės il
gai laukti.

44. Grįžę turėsite daug ką rašyti 
į “Jaunimo žiburius”, Inf.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 

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

(prie Lietuvių namų)
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais
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Toronto volungietės, giedojusios sibirinių trėmimų pamaldose Šv. Pau
liaus šventovėje, pasiruošusios žygiuoti į Nathan Phillips aikštę dalyvauti 
jaunimo surengtose budėtuvėse Nuotr. J. Ligerio

Lietuva Amerikos prezidentūroje ir kongrese
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono

Amerikos vokiečių pareiškimas
JAV-se gyvena 52 milijonai vo

kiečių kilmės piliečių. Jų pačių 
žiniomis, tai gausiausia grupė iš 
visų kitų mažumų. Dvi jų organi
zacijos pastaruoju metu paskelbė 
pareiškimų, liečiantį karo nusi
kaltėlių pajieškas, jų trėmimus. 
Pareiškimas buvo paskelbtas vokie
čių laikraštyje “Amerika VVoche” 
1987 m. birželio 6 d. ir “Washing
ton Post” 1987 m. birželio 3 d. kaip 
apmokėtas skelbimas. Jis pavadin
tas: “Šaukiamės konstitucinio tei
singumo”.

1987 metų balandžio 20 die
nų daugybė amerikiečių, žiū
rėjusių televizijos žinių pro
gramą, buvo sukrėsti vaizdo, 
kuriame sepas, barzdotas vy
ras Kari Linnas buvo tempia
mas į lėktuvą ištrėmimui j So
vietų Sąjungą mirties bausmei 
už įtariamus nusikaltimus II 
D. karo metu.

Maždaug tuo pačiu metu ki
tas vyras, buvęs pavyzdingu 
amerikiečiu daugiau kaip 30 
metų, būtent Jonas Demjaniu- 
kas, kovojo už savo gyvybę 
Izraelio teisme, atėmus JAV 
pilietybę, panašiai ištremtas 
kaip apkaltintas brutalumu 
koncentracjos stovykloje, kur 
buvęs sargybiniu, atsakingu 
už 950,000 žydų mirčių Treblin- 
koje.

Tą pačią savaitę JAV teisin
gumo departamentas pranešė, 
kad Austrijos prezidentas 
Kurt Waldheimas buvo įjung
tas į sekamų asmenų sąrašą, 
tuo būdu sulaikant jį nuo pri
vačios kelionės į JAV-bes.

Deja, pasaulis šiuos žings
nius laiko beprasmiais Ame
rikos teisės nuklydimais. Eu
ropiečiai yra ypatingai sukrės
ti nesuprantamų veiksmų po 
keturių dešimtmečių, ir jie 
pagrįstai klausia, ar atnau
jinamas ‘Keelhaul planas’ pa
gal kurį Vakarų sąjungininkai 
atidavė milijonus europiečių 
į slaptosios sovietų policijos 
rankas, t. y. tikrą mirtį’’.

Šiuo metu austrai yra įširdę 
už jų Prezidento ir krašto įžei
dimą. Teisingai jie primena 
gausius sąjungininkų nusikal
timus šio šimtmečio karuose ir 
abejoja Amerikos ‘morale’, ku
rią jie laiko veidmainiška.

Visa tai kelia klausimą: ar 
vadinamasis kongreso narės 
Holtzman įstatyminis papil
das, kuriuo yra paremti visi 
tie veiksmai, yra iš tikrųjų 
įstatymas? Ar tai Amerikos 
įstatymas? Ar tai tarptautinis 
įstatymas?

Mes manome, kad tai joks 
įstatymas!

Visų pirma mes randame, 
kad yra kažkas neteisingo sam
pratoje, jog teisingumui gali 
būti pasitarnaujama daugiau 
kaip po 42 metų po įvykio. Per 
daug liudininkų jau yra mirę. 
Įrodymų trūksta. Galvosena 
pasikeitė (arba buvo pakeis
ta!). Žmogus negali vertinti 
karo įvykių iš taikos perspek
tyvos po daugelio metų, nei 
Linno, nei Demjaniuko, nei 
Waldheimo atvejais, nei paga
liau naujai kaltinamo 75-rių 
metų amžiaus Jokūbo Tannen- 

baumo, įtariamo žydo sargy
binio koncentracijos stovyk
loje, atveju!

Dėl to yra pagrįsti motyvai, 
dėl kurių daugelis valstybių 
turi 25-rių metų teisinę ribą 
net mirtiniams nusikaltimams. 
Mes turėtume pastebėti, kad 
tėvai-kūrėjai (Founding Fa
thers) neįrašė į konstituciją 
nieko, kas ta prasme varžytų 
mūsų teismus. 'Net daugiau — 
jie išmintingai nusprendė, 
kad joks įstatymas ex post fac
to negali būti priimtas. Ir jei
gu Holtzmano įstatymas nėra 
ex post facto, tai kas jis yra?

Be to, yra stipri interesų 
konfliko galimybė vykdant mi
nėtą įstatymo papildą. Yra tik
ra rizika, kad įstatymdariai, 
tardytojai, kaltintojai ir net 
teisėjai, karo nusikaltimų at
vejais bus ‘kultūriškai šališki’.

Pagaliau, kai įstatymas yra 
priimtas, kiekvienas privalo 
jo laikytis. Kas per įstatymas 
yra šis, kuris nukreiptas spe
cialiai į tuos, kurie kovojo 
pralaimėjusių pusėje? Kodėl 
niekas nebuvo teisiamas dėl 
anksčiau minėto Keelhaul pla
no? Arba įstatymas ex post 
facto yra taikomas tiktai kai 
kuriem piliečiam?

Dalis atsakymo yra faktas, 
kad mūsų visuomenė yra pliu
ralistinė. Dėl to, norom ne
norom, jeigu nebūsime bud
rūs, ‘teisingumo jieškojimas’ 
vienos etninės grupės gali bū
ti kerštas kitai!

Konstitucinės teisės ir tarp
tautinio teisingumo vardu 
mes įsakmiai reikalaujame:
1. panaikinti ex post facto 
Holtzmano įstatymo papildą;
2. panaikinti įstaigą OSI (Of
fice of Special Investiga
tions), kurios inkvizicinės 
praktikos dėka Linnas, Dem- 
janiukas, Waldheimas ir Tan- 
nenbaumas yra apkaltinti;
3. paskelbti ‘tabula rasa’ 
(tuščia lenta) visiems įvy
kiams, susijusioms su II D. 
karu, kaip tai buvo padaryta 
tuoj po baisaus Trisdešimties 
metų karo (1618-1648), kuris 
nusiaubė Vokietiją.

Sakykime aiškiai: iš visų 
pusių jauni vyrai prieš jų va
lią buvo įtraukti į baisų sūku
rį — II Didįjį karą atlikti veiks
mų ‘prieš žmoniją’, kurių jie 
niekad nebūtų padarę vieni. 
Kaip sąžiningi istorikai turi
me pareigą nepamiršti nieko, 
kas įvyko praeityje. Ne tiktai 
viskas turi būti atsimenama, 
bet ir atvira nešališkam tyri
nėjimui bei teisingam įverti
nimui, o, jeigu faktai diktuoja, 
racionaliai diskusijai.

Išspausdinta konstitucinės 
teisės intereso dingstimi. Pasi
rašė: German American Infor
mation and Education Associa
tion. Stanley Rittenhouse, Pre
sident. P. O. Box 23169, Wa
shington, DC 20026; (703) 425- 
0707. German American Na
tional Political Action Com
mittee. Hans Schmidt, Chair
man, P. O. Box 1137. Santa Mo
nica, CA 90401.

Ankstyvesniuose mano prane
šimuose iš Vašingtono buvo 
užuominų, kad Lietuvos krikš
to 600 metų sukakties proga 
lietuvių delegaciją gal priims 
JAV prezidentas R. Reaganas. 
Vilties buvo ir dėl to, kad pas
taruoju metu Baltieji rūmai 
paskelbė specialius pareiški
mus Lietuvos krikšto sukak
ties ir Baltiečių laisvės dienos 
proga.

Lietuvos krikšto sukakties 
rengėjų delegacijos priėmi
mas Baltuosiuose rūmuose 
įvyko birželio 18 d. Vyskupo 
P. Baltakio vadovaujama de
legaciją Baltųjų rūmų prezi
dento kabinete R. Reaganui 
pristatė Baltųjų rūmų parei
gūnas Linas Kojelis. Delegaci
joje, šalia vysk. P. Baltakio, 
buvo Lietuvos atstovas Vašing
tone ir Lietuvos diplomatijos 
šefas dr. S. Bačkis, Lietuvių 
informacijos centro direkto
rius kun. K. Pugevičius, sese
lė Igne, J. Kavaliūnas, L. Stu- 
kienė, A. Nelsienė, sostinės 
Vašingtono rengimo k-to pirm. 
J. Vaitkus ir kiti.

Delegacijos vadovas vysk. P. 
Baltakis įteikė prezidenui ka
linamų lietuvių sąžinės kali
nių sąrašą ir paprašė, susiti
kus su Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos gen. sekretorium 
M. Gorbačiovu, iškelti Lietu
vos reikalą. Prezidentui do
vanų buvo įteiktas Lietuvos 
krikšto 600 m. sukakties meda
lis, taip pat specialus ta pro
ga Lietuvoje išleistas ženkle
lis ir 1981 m. Lietuvos jauni
mo atsiųsto sveikinimo origi
nalas bei vertimas į anglų kalbą.

Prezidentas, atidžiai apžiū
rėjęs lietuvių delegacijos įteik
tas dovanas, pareiškė, kad do
vanos bus padėtos jo vardo bib
liotekoje. Lietuvos reikalą pa
žadėjo iškelti kartu su valsty
bės sekretorium G. Schulzu, 
kai susitiks su M. Gorbačiovu. 
Priėmimo metu visa delegaci
ja kartu ir taip pat atskirai 
kiekvienas jos narys su prezi
dentu nusifotografavo. Priėmi
mas užtruko 15 minučių. Dele
gacijoje dalyvavęs “Amerikos 
balso” lietuvių tarnybos virši
ninkas Romas Sakadolskis apie 
apsilankymą pas prezidentą 
tuojau pat paruošė pranešimą 
Lietuvai. Įdomu pabrėžti, kad 
pastaruoju metu “Amerikos 
balso” laidos lietuvių kalba 
sovietų netrukdomos.

Paminėta nepripažinimo 
sukaktis

Tuo tarpu birželio 13 d. po
pietę gerokai per 200 lietuvių, 
latvių, estų ir jų draugų ame
rikiečių susirinko į JAV kong
reso Longsworth vardo įstaigų 
rūmus prie Kapitoliaus pami
nėti 65-rių metų sukakties, kai 
JAV Lietuvą, Latviją ir Estiją 
pripažįsta nepriklausomomis 
valstybėmis. Ta proga visų tri
jų tautų atstovai prisiminė ir 
siaubinguosius birželio įvy
kius, palietusius visas tris ša
lis. Minėjimą rengė Jungtinis 
baltiečių komitetas, o garbės

Politinė lietuvių konferencija Vašingtone
Jau praėjo 13 metų nuo pla

tesnio masto pasitarimo Lietu
vos laisvinimo veiklos klausi
mais. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba jaučia, kad 
ryškėjant naujiems Sovietų 
Sąjungos vidiniams poslin
kiams ir tarptautinėms gink
lų kontrolės pastangoms, atėjo 
laikas iš esmės pažvelgti į su
sidariusią padėtį ir nustatyti 
ilgalaikes Lietuvos laisvės 
veiklos programos gaires iš
eivijoje. Todėl PLB valdyba, 
remiama JAV LB, Kanados LB, 
kitų kraštų bei Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos valdy
bų, nutarė šaukti pasaulio lie
tuvių politinę konferenciją 
1987 m. spalio 23-25 dienomis 
Vašingtone. Į konferenciją bus 
kviečiami politinėje srityje 
besireiškią vienetai (organi
zacijos ir pavieniai politinės 
veiklos puoselėtojai). Konfe
rencijoje bus siekiama išsiaiš
kinti svarbiausius išeivijos 
uždavinius laisvės kovoje ir 
nustatyti būdus juos sistema- 
tingai įgyvendinti.

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida

C. Jason (Jasiūnas) Toronte
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rengėjai buvo JAV senatorius 
D. Riegle, JAV atstovų rūmų 
nariai D. Hartel ir D. Ritter. 
Pastarasis yra kongresinio 
“Ad hoc” komiteto Baltijos 
kraštų ir Ukrainos reikalams 
kopirmininkas.

Centrinė iškilmių dalis bu
vo baltiečių laisvės žymenų 
įteikimas žymiems amerikie
čiams, baltiečių draugams. 
Šiais metais žymenis gavo: 
buvęs Baltųjų rūmų komuni
kacijos direktorius žurnalis
tas Pat Buchanan, teisinin
kas ir knygos apie Baltijos 
valstybių aneksiją autorius 
Williamas Hough, JAV amba
sadorius Maskvoje Jack Mat
lock, žurnalistas John Wallach 
ir JAV kongreso narys bei kong
resinio Helsinkio komiteto 
pirmininkas Steny Hoher. 
Pastarieji du iškilmėse asme
niškai dalyvavo, o žurnalis
tas Wallach taip pat priėmė ir 
ambasadoriui Matlockui skir
tą žymenį.

Jungtinio baltiečių komiteto 
pirmininkas J. Simonsonas šio 
minėjimo proga priminė, jog 
Baltiečių laisvės diena siekia
ma, kad nebūtų užmiršta viena 
juodžiausių Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos dienų — birželio 
14-ji, kai dešimtys tūkstančių 
vyrų, moterų ir vaikų vidury 
nakties buvo prikelti iš mie
go, suvaryti į gyvulinius va
gonus ir išvežti į Sibiro vergų 
stovyklas. Jam bekalbant, čia 
pat buvo dalinama JAV kong
reso rezoliucija, skelbianti 
Baltiečių laisvės dieną.

Žurnalistas Wallachas gra
žiais žodžiais prisiminė pra
ėjusį rudenį Jūrmaloje įvyku
sios privačios konferencijos 
amerikiečių delegacijos va
dovą dabartinį ambasadorių 
Sovietų Sąjungoje J. Matlock. 
O apie pačią konferenciją, ku
rioje Wallach taip pat daly
vavo, sakė: “Kreipdamasis į 
susirinkusius, aš juos vadi
nau sovietų piliečiais. Vladi
miras Pozdneris, vadovavęs 
konferencijai iš sovietų pu
sės, neiškentė ir per garsin
tuvą pasakė, kad latviai taip 
pat yrą sovietiniai piliečiai. 
Į tai |3š, ilgaį negalvojęs, at
sakiau: tai gal tegul jie patys 
apsisprendžia . . .” (vertimas 
iš “AB” įrašo magnetofono 
juostoje).

Priimdamas Laisvės žymenį 
JAV kongreso narys S. Hoyer 
pareiškė: “Apdovanojimas pri
klauso jums, čia susirinku
siems, kadangi jūs savo kas
dieniniu triūsu neleidžiate 
užgęsti žibintui, kurį dauge
lis laiko iškėlę Estijoje, dau
gelis Latvijoje ir daugelis Lie
tuvoje. Helsinkio komiteto už
davinys yra dirbti kartu su ju
mis vardan tų, kurie tikisi, jog 
mes jų nepamiršom. Dirbti su 
viltimi, kad vieną dieną jie bus 
laisvi, kaip ir buvo ...”

Taip pastarųjų savaičių lai
kotarpiu Lietuvos vardas skam
bėjo JAV prezidentūroje ir 
kongreso įstaigų rūmuose.

PLB valdyba pavedė PLB Vi
suomeninių reikalų komisijai 
paruošti konferencijos planą.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba

Rengėjai, siųskite 
aprašymus!

Reikalinga informacija Lietuvos 
krikščionybės sukakties 

apžvalginiam leidiniui
Lietuvos krikščionybės su

kakties metų įvairių minėjimų 
bei iškilmių aprašymai bus 
spausdinami apžvalginiame lei
dinyje, kuris numatomas iš
leisti 1988 metais, visoms iš
kilmėms pasibaigus.

Atskirų vietovių minėjimo 
komitetai prašomi atsiųsti lei
diniui skirtą informaciją: 1. 
Minėjimo ir pamaldų aprašy
mus (ar bent iškarpas iš spau
dos); 2. Gausiai nuotraukų su 
tiksliomis žiniomis, kas jose 
vaizduojama, pilnais asmenų 
vardais ir pavardėmis, kieno 
fotografija; 3. Rengėjų komi
teto sudėtį; 4. Kitokią su Lietu
vos krikščionybės metų minė
jimu susijusią informaciją.

Visą medžiagą leidiniui pra
šome siųsti tuoj pasibaigus iš
kilmėms. Redakcija turės tei
sę ją trumpinti ar pritaikyti 
leidinio stiliui. Siųsti šiuo 
adresu: Juozas Baužys, 9124 
Sandpiper Ct., Orland Park, 
IL 60462, USA.

Toronto Maironio mokyklos mergaičių choras, vadovaujamas muzikės DALIOS VISKONTIENĖS, aplankė 
lituanistinę mokyklų Klivlande ir ten atliko lietuvišką dainų pynę mokyklos išleistuvėse Nuotr. R. Gaižučio

Šventojo Tėvo žodis lietuvių tautai
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

tyje ėjo jo įpėdinis Žemaičių 
vyskupijoje vyskupas Motie
jus Valančius. Jo vyskupavi
mas sutapo su liūdnu ir tamsiu 
laikotarpiu lietuvių tautai, 
kai buvo iškilęs pavojus net 
jos tautinei bei religinei ta
patybei. Toje sunkioje ir pavo
jingoje padėtyje vyskupas Va
lančius buvo ne tik rūpestin
gas ir išmintingas tikinčiųjų 
ganytojas, bet ir tikras mora
linis savo tautos vadovas. Pla
čiai pagarsėjo jo energingi 
kreipimaisi į kunigus ir į krikš
čionis tėvus, kad pilnai supras
tų savo atsakomybę perduoti 
jaunosioms kartoms drauge su 
tėvų tikėjimu visą kultūrinių 
bei religinių tautos tradicijų 
turtą.

Tuo pačiu metu vyskupas 
Valančius įsipareigojo atlik
ti sunkų ir labai svarbų reli
ginės tautos sąmonės atnauji
nimo darbą, slapta ir su dide
le rizika organizuodamas ka* 
tekizacijos ir švietimo tinklą. 
Šalia savo motinų vaikai ta
da išmokdavo skaityti ir rašy
ti, katekizmo tekstą panaudo
dami kaip elementorių. Vysku
po Valančiaus išminties ir di
delės žmonių meilės, su kuria 
nuoširdžiai ir drąsiai bend
radarbiavo jūsų tėvai, dėka 
ir tais sunkiais laikais ne
žuvo Dievo žodžio sėkla, apie 
kurią vieningai telkėsi visa 
tauta.

10. Ateinančią birželio 28 
dieną bus man didelis džiaugs
mas iškelti į altorių garbę ki
tą labai garbingą Bažnyčios ir 
lietuvių tautos sūnų Dievo tar
ną arkivyskupą Jurgį Matu
laitį, mirusį vos prieš 60 metų. 
Kaip tikras “Jėzaus Kristaus 
tarnas ir apaštalas” (2 Pt 1,1) jis 
buvo Vilniuje toliaregis ir rū
pestingas ganytojas visiems sa
vo tikintiesiems, net ir patiems 
tolimiausiems. Būdamas ištiki
mas savo vyskupiškam šūkiui 
“Nugalėk blogį gerumu”, jis sa
vo ganytojiškoje tarnyboje nu
galėjo daug ir didelių sunku
mų, tapdamas “visų vergas, kad 
tik daugiau jų laimėtų” (1 Kor 
9,19), ir rūpindamasis tiktai 
Bažnyčios gerove ir sielų išga
nymu.

Su jo vaisinga bažnytine tar
nyba lieka susijusi įvairi sie
lovadinė iniciatyva, kurioje 
verta prisiminti pasauliečių 
apaštalavimo veiklą ir Bažny
čios socialinio mokslo pasklei
dimą. Šia iniciatyva jis paža
dino tikinčiųjų atsakomybę, 
siekiant visa atnaujinti Kris
tuje. Jo rūpesčiu, be to, buvo 
reformuota marijonų vienuo
lija ir įsteigtos dvi moterų 
vienuolijos: Nekaltai Pradė
tosios Mergelės Marijos sese
rys ir Eucharistinio Jėzaus 
seserys.

Popiežiaus Pijaus XI paskir
tas Lietuvos apaštaliniu vizi
tatorium, arkivyskupas Matu
laitis ėmėsi darbo su didele 
išmintimi ir visu uolumu, taip 
kad netrukus apaštaline kons
titucija “Lituanorum gente” 
buvo galima įsteigti bažnyti
nę Lietuvos provinciją (1926 
m. balandžio 4 d.). Katalikiš
kas gyvenimas gražiai sukles
tėjo, pasireikšdamas kateki- 
zacija, dvasiniais pašaukimais, 
katalikų akcija, Evangelijos 
įkvėptais kultūriniais darbais.

Geroji sėkla, su tokiu dide
liu uolumu paskleista arkivys
kupo Matulaičio, atnešė šimte
riopų vaisių, ir Bažnyčia iš
gyveno naują pavasarį. To ne
gana, jis pats norėjo tapti tuo 
kviečių grūdu, kuris apmiršta 
žemėje, kad neliktų vienas, o 
galėtų duoti gausių vaisių (plg. 
Jn 12,24). Tai liudija jo žodžiai, 
kuriuos kaip dvasinį testamen
tą paliko savo dienoraštyje. 

Noriu juos šiandien pakarto
ti drauge su jumis: “O Jėzau, 
leisk, kad aš pasiaukočiau Ta
vo Bažnyčiai ir Tavo krauju 
atpirktoms sieloms, kad gyven
čiau su Tavimi, kad dirbčiau 
su Tavimi, kad kentėčiau su 
Tavimi ir, kaip tikiuosi, kad 
mirčiau ir karaliaučiau drauge 
su Tavimi” (Užrašai, 1911 m. 
rugpjūčio 17 d.).

11. Pagaliau, nenorėčiau pra
eiti tylomis pro tuos gausius 
jūsų žemės sūnus ir dukteris, 
kurie per šešis šimtmečius at
virai ir drąsiai išpažino Krikš
tu gautąjį tikėjimą, kurių jo
kie, net sunkiausi, bandymai 
neįstengė atskirti nuo Jėzaus 
Kristaus meilės (plg. Rom 8,35). 
Tai vyskupai, kunigai, vienuo
liai ir vienuolės, katekizmo 
mokytojai ir paprasti tikintie
ji, kurie iškentė pažeminimus, 
diskriminaciją, kankinimus, 
ne kartą persekiojimus, net 
tremtį, kalėjimus, deportaci
ją ir mirtį, “džiaugdamiesi, 
kad dėl Jėzaus vardo užsitarna
vo panieką” (Apd 5,41).

Jie yra liudytojai tos dieviš
kosios malonės, kurią Viešpats 
yra pažadėjęs savo Banyčiai, 
kad “tarp bandymų ii- sielvar
tų dėl žmogiškojo silpnumo 
nesusvyruotų jos tobula iš
tikimybė, kad ji visada liktų 
verta savo Viešpaties sužadė
tinė ir su Šventosios Dvasios 
pagalba niekada nesiliautų 
savęs tobulinti, kol per kry
žių pasieks negęstančią švie
są” (LG, 9). Per juos Šventoji 
Dvasia kalbėjo ir kalba jūsų 
bendruomenei ir visai šventa
jai Katalikų Bažnyčiai. Jų kry
žius, kurį priėmė, vienydamie
si su atperkančiąja Kristaus 
kančia, yra tapęs malonės ir 
šventumo versme.

Tai išpažinėjų ir kankinių 
rinktiniai būriai, už kuriuos 
šiandien jūs su teisėtu džiaugs
mu ir pasididžiavimu dėko
jate Viešpačiui. Raginu jus ir 
jūsų tikinčiuosius mokytis iš 
jų šviesaus -pavyzdžio. Jų pa
vyzdys visus tepaskatina vis su 
tvirtesniu įsitikinimu ir nuo
seklumu gyventi pagal savo ti
kėjimą, vis uoliau apaštalau
ti, vykdant žmonių meilės dar
bus, vis gyviau ir sąmoningiau 
atsiliepti į Dievo valią, kuri 
kiekvienam apsireiškia gyve
nimo pašaukime ir kasdieni
nėse pareigose.

Ypatingu būdu norėčiau 
z kreiptis į jūsų jaunimą. Jo ran
kose yra tautos likimas. Jis 
įves jūsų tautą į naują krikš
čioniškosios eros tūkstantme
tį. Ištikimosios ir didžiadva
sės Lietuvos jaunime! Mokėki
te su džiaugsmu ir ištikimai 
priimti tėvų paveldą! Atverki
te savo širdis tam, ne kartą 
heroiškam Kristaus ir Bažny
čios meilės liudijimui, kurį jie 
jums paliko! Jūsų širdyse jis 
teišsiskleidžia didžia viltimi.

12. Brangieji Broliai vysku
pai, kunigai, vienuoliai, vie
nuolės ir jūs visi tos tolimo
sios, o man taip artimos ir ypa
tingai mylimos Bažnyčios bro
liai seserys, labai garbingos 
tautos sūnūs ir dukterys! Aš, 
Romos vyskupas ir visuotinės 
Bažnyčios ganytojas, klaupiuo
si drauge su jumis prie šv. Ka
zimiero relikvijų ir drauge su 
jumis dėkoju Dievui, visokių 
gėrybių teikėjui, už jūsų Krikš
to dovaną ir maldauju už jus, 
kad Dievas “padarytų jus ver
tus savo pašaukimo ir savo ga
lybe tobulintų gerus jūsų už
mojus bei veiklų tikėjimą. Ta
da mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus vardui bus garbė ju
myse, o jums jame” (2 Tęs 1,11- 
12).

Visos Bažnyčios vardu aš pa
vedu Dievui dvasinį jūsų tau
tos tikėjimo paveldą ir maldau
ju: išsaugok ir palaimink tą 

darbą, kurį esi atlikęs per še
šis šimtmečius!

Būk maloningas, visagali Tė
ve, šiem savo vaikam, kuriuos 
iš tamsybių iškėlei į savo tie
sos šviesą. Teapsigyvena jų 
širdyse tavo Šventoji Dvasia, 
tiesos ir paguodos Dvasia, kad 
jie sugebėtų savo tautoje skleis
ti tavo Sūnaus prisikėlimo vai
sius.

Duok šios tautos, kuri yra 
tavo, ganytojams maldingumo 
ir išminties, kad mokėtų ves
ti savo kaimenę į gyvenimo ga
nyklas. O padaryk, visagali 
Dieve, kad jie galėtų atlikti 
savo šventą tarnybą ramiai ir 
nevaržomai.

Apšviesk savo šviesa ir su
stiprink savo jėga tuos, kuriuos 
esi pašaukęs tau pasišvęsti, 
kad būtų ištvermingi ir mokė
tų aukotis besąlygiškai.

Padidink skaičių tų, kurie 
priima kunigišką ir vienuoliš
ką pašaukimą, sustiprink jų 
didžiadvasį ryžtą ir padaryk, 
kad jie galėtų be kliūčių eiti 
tavo dieviškosios tarnybos ke
liu.

Pažvelk, o Viešpatie, į vie
ningas šeimas, kurios gyvena 
tavo meilėje. Padaryk, kad jos 
su džiaugsmu ir atsakomybe 
priimtų gyvybės dovaną. Tavo 
malonės padedamos, teauga 
jos tarpusavio meilėje. Tėvai 
tesugeba perteikti savo vai
kams tikėjimo dovaną, drauge 
ją konkrečiai paliudydami 
tikrai krikščionišku gyvenimu.

Su ypatinga meile pažvelk, o 
Dieve, į Lietuvos jaunimą. Jau
nimas savo širdyse neša di
džiąją viltį. Padaryk juos tvir
tus ir dorus, kad galėtų su pa
sitikėjimu kurti savo ateitį. 
Padaryk, kad galėtų laisvai 
priimti savo tėvų tikėjimo do
vaną, padaryk, kad ją priimtų 
su dėkingumu, padaryk, kad ją 
ugdytų su meile.

Tu esi tautų Viešpats ir žmo
nijos Tėvas. Aš maldauju Tavo 
palaimos šiai Tavo Lietuvos 
šeimai: tebūna jai leista pa
gal savo sąžinę išgirsti Tavo 
šaukiantį balsą ir pasekti jį, 
einant tuo keliu, kurį pirmą 
kartą esi nurodęs prieš šešis 
šimtmečius. Jos priklausymo 
tavo Karalystei, šventumo ir 
gyvenimo karalystei niekas te- 
nelaiko prieštaravimu žemiš
kosios tėvynės gerovei. Tebū
na jai leista visada ir visur 
deramai tave garbinti ir lais
vai bei ramiai liudyti tiesą, 
teisingumą ir meilę.

Viešpatie, palaimink šią tau
tą, apšviesk ją savo veido švie
sa ir suteik jai savo ramybę.

Visiško pasitikėjimo dvasio
je šiandien kreipiuosi į Tave, 
o maloningoji Jėzaus Kristaus 
Motina, savo maldą jungdamas 
su Tavo vaikų lietuvių malda, 
kuria jie kupini pasitikėjimo 
šaukiasi tavo pagalbos. O gai
lestingumo Motina! Ši tauta 
skuba pas Tave, pasivesdama 
Tavo globai: neatmesk jos mal
davimo didžioje negandoje, 
gelbėk ją nuo pavojų, vesk ją 
pas savo Sūnų.

Tu, o Motina, esi tarytum Baž
nyčios atmintis. Tu visada at
meni, savo širdyje saugoti at
skirų žmonių ir ištisų tautų 
rūpesčius. Tau pavedu Lietu
vos brolių ir seserų per šešis 
šimtmečius sutelktą ir išsau
gotą paveldą. Prašau Tave: pa
dėk jiems būti ir visada išlikti 
ištikimiem Kristui ir Bažnyčiai.

Jums, garbingieji ir brangūs 
Broliai, jūsų tikintiesiems ir 
visiems lietuviams, pasklidu- 
siems pasaulyje, su nuoširdžia 
meile suteikiu savo apaštalinį 
palaiminimą.
JOANNES PAULUSP.P.II

Roma, Šv. Petras, 
1987 m. birželio 5 d., 
devintaisiais savo 
pontifikato metais



“Vilniaus” paviljono karalaitė GAILĖ JONYTE prie lėlių skyriaus. Ji 
gausiem lankytojam aiškino paviljono rodinius Nuotr. St. Dabkaus

Kantatos rūpesčiai ir džiaugsmai
Choristo įspūdžiai apie kantatą “Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva"

Masinis bukmedžių mirimas
A.TENISONAS

Pusė Flandrijos bukmedžių 
yra nudžiūvę arba serga nuo 
praeitos vasaros sausros ir 
karščių. Jų skaičius nežino
mas, bet tai liečia daugiausia 
senus medžius ir jų tūkstan
čiai. Šis nepaprastas reiški
nys pastebėtas ne vien Fland
rijoje, bet ir Valonijoje bei 
kitose Vakarų Europos šalyse. 
Taip pat pastebėtas beržų ir 
maumedžių padidėjęs džiūvi
mas ir liepų lapų ankstyvas 
pageltonavimas.

Fitopatologas dr. Roger Vel- 
deman, floros ligų tyrimo vals
tybinio instituto direktorius 
Meilėje, pradėjo eksperimen
tuoti su 500 bukų, kurie yra 
dar gyvi, bet turi mažai lapų, 
yra nusilpę ir graso iki kito 
pavasario nudžiūti.

Esseno botanikos sode pra
dėtas vykdyti šis iki šiolei 
dar neišbandytas eksperimen
tas maitinti sergančius me
džius įšvirkštant jiems į me
džio kamieną specialų maistą, 
panašiai, kaip daromos injek
cijos žmogui.

Mažai kas yra pastebėjęs 
ir įsisąmoninęs šį masinį bu
kų mirimą. Tačiau važinėjant 
automobiliu Belgijos keliais 
dažnai tenka pamatyti numiru
sius bukus. O kai bukų gojuje 
nudžiūsta vienas medis, ten 
gali išnykti ir visas gojus, 
nes prasiskverbę karšti sau
lės spinduliai yra mirtini ir 
kitiems bukams, kurie liko 
neapsaugoti nuo saulės miru
sio buko lapų priedangos. Taip 
Vordensteny, prie Schoteno 
pilies, parke trumpu laiku nu
džiūvo šimtmetiniai paminkli
niai bukai. Riterio de Ghe- 
linck valdose, prie Zandho- 
veno, stovi išdžiūvę ištisi 
gojai. Įvairiose vietose matyti 
kaip masiniai pradėjo džiūti 
bukai. De Pinte pilies gojuo
se, kurie tęsiasi kilometrus, 
dar matyti vienas kitas išli
kęs gyvas bukas. Grafo d’Urs- 
selio pilies parke, Grobben- 
donke, šis bukų džiūvimas yra 
visai dramatiškas, visi bukai 
ten yra mirę.

Dr. Veldeman sako: “Visai 
galimas dalykas, kad pusė bu
kų Flandrijoje nudžius. Per
1975 m. lietingą pavasarį dalis 
bukų šaknų nutroško. Per va
sarą tos šaknys neatsigavo, o
1976 metų karšta ir sausa va
sara nudžiovino daug bukų. 
Medžiai gavo mažus ir išretė
jusius lapus, nes jų šaknys 
nebepajėgė pagaminti pakan
kamai maisto ir todėl medžiai 
nutroško.

Bellen rajono miške stovi 
3000 nudžiūvusių bukų. Kuo 
senesnis medis, tuo jis jaut
resnis gamtos permainoms, 
nors serga ir džiūsta ir jau
nesni bukai.

Bet yra dar daug gyvų, tačiau 
sergančių bukų, nelinksmai ža
liuojančių su išblyškusiais 
išretėjusiais lapais, kurie 
sekančiais metais tikrai jau 
nebesulapos ir mirs, nes jų 
šaknys nebepriduoda šakoms 
pakankamai maisto. Tai yra 
vienas iš nepaprastų medžių 
marų, kuris niekad dar nebuvo 
pasireiškęs ir jį galima pa
lyginti su mums jau žinomu 
guobų maru.

Tam tikra sistema, pagal 
kurią į medžio kamieną įgrę- 
žiamos skylės ir per jas 
įšvirkščiamas specialus mais
tas — keli litrai skysčio su 
cukrum, mineralais ir hormo
nais —, dr. Veldeman savo ini
ciatyva daro eksperimentus su 
500 sergančių bukų. Tai 
yra, kiek iki šiolei žinoma, 
vienintelė iniciatyva, vienin
telis mėginimas gelbėti ser
gančius bukus Belgijoje.

Dr. Veldeman sako, kad dar 
per anksti daryti išvadas, bet 
pirmieji bandymai pasirodė 
patenkinami. Iki šiolei, kiek 
žinoma, dar nebuvo šia kryp
timi daromi eksperimentai, 
nes per pastaruosius 250 metų 
nebuvo pastebėtas toks bukų 
maras Belgijoje. “Mūsų teo
rinė idėja yra dirbtinai po 
aukštu slėgimu maitinti me
dį. Aparatūra yra angliška, 
ji buvo naudojama guobų gy
dymui. Įšvirkštas vaistas pa
siekia smulkiausias šakneles, 
o medžio kamienu pakyla iki 
25 metrų aukštyn. Per dieną 
galima pamaitinti 25 medžius. 
Nors pirmieji bandymai atro
do pozityvūs, tačiau dar ne
turime garantijų, kad šis ban
dymas prives prie gerų rezul
tatų”, pareiškė dr. Veldeman.

Šis medžių mirimas turi ir 
kitas skaudžias problemas 
ypač miesto gyventojams. Ma
no geras pažįstamas medici
nos daktaras gyvena Antver
peno priemiestyje, kur turi 
vilą su bukais ir beržais bei 
dekoratyviniais krūmais gra
žų sodą. Tarp jų prie namo 
žaliavo storulis, kelių šimt
mečių senumo bukas ir išdi
džiai puošė vilą ir teikė vasa
rą gražų pavėsį po juo poil
siautojams. Dažnai ir aš ten 
pavėsyje pasėdėdavau. Bet 
1977 metų pavasarį tas bukas 
jau nebesulapojo ir stovėjo 
kieme prie namo numiręs.

Medžiai miršta stati. Ar jį 
numarino vien praeitos vasa
ros sausra, ar čia prisidėjo ir 
kita priežastis, sunku pasakyti, 
bet daktaras įtarė, kad jo bu
ką numarino netoli vykdoma 
statyba, kuri išsiurbė podir- 
vinį vandenį ir tokiu būdu pa
gilino podirvinio vandens ly
gį nebepasiekiamą buko šak
nims. Ūkininkai Belgijoje daž
nai nusiskundžia, kad staty
bos ir kelių tiesimai išdžio
vina net jų šulinius. Taigi 
daugel vietose bukų mirimui 
gali būti kaltininkė ir krašto 
industrializacija.

Kad tą sausuolį buką, apie 
pusantro metro storumo, pa
šalintų, daktaras kreipėsi į 
Antverpeno medžių kirtėjų fir
mą. Apžiūrėjus tą buką, už jo 
nukirtimą, už darbą, firma 
paprašė 100.000 belgiškų fran
kų (2800 dol.). Jie pasiima 
medį ir už jį sumoka 50.000 
frankų. Taigi išeina, kad tam 
medžiui pašalinti reikia ati
duoti patį medį ir dar primo
kėti 50.000 frankų (1400 dole
rių). Ir tai už vieną medį! 
Daktaro sode dar trys kiek plo
nesni bukai irgi rodo, kad jie 
serga ir kitą pavasarį gali 
nebesulapoti. Daktaras fir
mos pasiūlymą atmetė ir bu
kas dar lieka stovėti ištiesęs 
savo plikas šakas į dangų, ta
rytum maldaujančias ran
kas . . .

D. N. BALTRUKONIS

Lietuvos krikšto 600 metų 
sukaktį viso pasaulio lietuviai 
stengiasi pagal savo išgales 
iškilmingiau paminėti.

Montrealio lietuviai nu
sprendė ta proga paruošti ką 
nors originalaus. Gimė idėja 
sukurti kantatą. Mūsų visų lai
mei Montrealyje turime tokių 
žmonių, kaip poetą Henriką 
Nagį ir sparčiai kylantį jau
ną muzikinį talentą, čia gimu
sį kompozitorių Aleksandrą 
Stankevičių.

Abu šie vyrai, nežiūrint jų 
didelio amžiaus skirtumo, 
vienas kitą nuostabiai pui
kiai atitiko. Poetas H. Nagys 
sukūrė kantatos posmus tik 
prieš 1986 m. Kalėdas. Jauna
sis kompozitorius, padedamas 
savo jaunosios žmonęlės Gai
lutės, per pusantro mėnesio 
visa tai apvilko tokiu nuosta
biu muzikiniu apdaru.

Antrojoje vasario pusėje 
kantata jau buvo visai baig
ta. Montrealio lietuvių cho
rai pradėjo pirmąsias repe
ticijas. Buvo dirbama, repe
tuojama keliose vietose su 
skirtingais muzikais. Čia 
daug pasidarbavo jungtinio 
choro koordinatorius solis
tas Antanas Keblys. Daug at
liko ir Lietuvos krikščiony
bės sukakties komitetas Mont
realyje. Jo nariai — kun. St. 
Šileika, Albinas Blauzdžiū- 
nas, seselė M. Palmyra ir kiti. 
Ypač pasistengė Albinas 
Blauzdžiūnas, kuriam teko pa
reiga pakviesti dar porą sve
čių iš Toronto — žymųjį altą 
— Slavą Žiemelytę ir sodrųjį 
bosą-baritoną Vacį Verikaitį.

Taip su didžiu pasišventimu 
dirbome visi: organizatoriai, 
vadovai, solistai, muzikai ir 
choristai. Per penketą mėne
sių, nuo savo gimimo, kantata 
išvydo rampos šviesą. 1987 m. 
gegužės 23-ji sparčiai artėjo. 
Paskutinę savaitę įvyko trys 
generalinės repeticijos su sim
foniniu orkestru ir visais ke
turiais solistais.

Šv. Kazimiero šventovėje 
prieš didįjį altorių ant spe
cialiai paruoštų pakopų išsi
rikiuoja 70 dainininkų cho
ras. Žemai ant šventovės grin
dų išsidėsto pusračiu apie 20 
instrumentų simfoninis or
kestras. Kairėje ant platfor
mos sustoja 4 solistai. Maest
ro Aleksandaras Stankevičius 
dirba kantriai, šlifuodamas 
kai kurias choro vietas, pa
koreguodamas orkestrą, tai 
vėl duodamas pastabas solis
tams. Taip dirbome ligi vėly
vo vakaro. Išsiskirstėme na
mo poilsiui ir susikaupimui, 
nes rytoj — ugnin . . .

Gegužės 23 — šeštadienis
Renkamės pora valandų 

prieš koncertą. Choristės 
bei choristai atitinkamai 
uniformuoti. Mūsų maestro 
Aleksandras duoda dar pas
kutinius nurodymus chorui. 
Jaučiamas atsargus entuziaz
mas su nerviškumo priemaiša. 
Šventovėn sparčiai renkasi 
klausytojai iš arti ir toli. 
Yra daug svečių iš kitų Kana
dos ir JAV vietovių.

Vyriausias svečias — vysku
pas Vincentas Brizgys atvyko 
dieną prieš iš Čikagos. Mane 
tai ypač intriguoja, nes aštuo
niasdešimt metų vyskupas ir 
aš pats esame kilę iš tos pa
čios Daukšių parapijos. Tai 
mažai kam žinomas Suvalkijos 
kampelis, prigludęs tarp Žu
vinto ir Amalviškių palių. Iš 
tų apylinkių yra kilę keletas 
garsių Lietuvos rašytojų: Lie
tuvos dramaturgijos primtakas 
Keturakis, poetas V. Mykolai
tis-Putinas, poetas Justinas 
Marcinkevičius ir kiti.

Koncertas
Kantatą pradėjo jungtinis 

choras giesme — “Protėviai”. 
Šventovės skliautais nuskar
dėjo pirmutiniai šio naujojo 
kūrinio garsai. “Bunda aisčių 
žemė amžių migloje, gaudžia 
girių girios, ošia Baltija”. 
Jau iš pirmųjų posmų auditori
ją pagauna jos dvasia. Choras 
giesmę atlieka tiksliai, įtiki
namai. Nuaidi pirmutiniai 
klausytojų plojimai.

Rikių daina
Sodrus V. Verikaičio bosas- 

baritonas pradeda: “Dega kuo
ruose ugnys liepsnodamos, 
šaukia vyrus visus kovon”. Tai 
heroiškas Lietuvos kovų prieš 
Livonijos ir kryžiuočių ordi
nus laikotarpis, kurį labai 

vaizdingai perteikė poetas H. 
Nagys. Čia dramatiškai įsiter
pia Ginos Čapkauskienės so
pranas: “Po šarvuotėmis, to
mis geležinėmis, geležinėmis 
širdimis”. Šiuos puikius poe
to žodžius nemenkiau puikiai 
aprėdė jaunojo kompozito
riaus arijos.

Prie Ginos Čapkauskienės 
prisijungia solidus Slavos 
Žiemelytės altas. Jos abi at
lieka įspūdingą duetą: “Dega 
žemė gimtoji dejuodama”. 
Giesmę užbaigia V. Verikai- 
tis: “Šaukia kuoruose ugnys 
liepsnodamos, joja vyrai ri
kiai kovon”. Šventovė vėl su
gaudžia galingais plojimais.

“Lenkiamės Tau”
Nurimus paskutiniams plo

jimams, simfoninis orkestras 
atlieka tikrai įspūdingą pje
sę. Tai labai pavykusi “Si-be- 
mol” kompozicija. Orkestran
tai grojo su pastebimai giliu 
įsijautimu. Užbaigus ją, audi
torija įvertino gausiais plo
jimais.

Motinos rauda
Šį epizodą atliko Gina Čap- 

kauskienė solo, palydima mo
terų choro. Širdį veriantys, 
aštraus sielvarto, klaikių sap
nų pilni “Motinos raudos” žo
džiai. Tik žmogus, pats juos 
išgyvenęs tegalėjo taip jaudi
nančiai išsireikšti. Atitinka
mai jaudinančia muzika juos 
apipynė jaunasis kompozito
rius. Ginai teliko visa tai jaus
mingai perduoti klausytojams. 
Tas jai pavyko puikiai. Klausy
tojai reagavo nuoširdžiais plo
jimais.

Malda
Seka vėl kūrinys chorui: 

“Plieno raiteliai tenesugrįž- 
ta, Viešpatie, tegul pro šalį 
joja”. Poetas Nagys superlia- 
tyviai išreiškia pagoniškosios 
Lietuvos maldavimą nukreipti 
šalin nesibaigiančius abiejų 
ordinų antpuolius ir norą pri
imti krikščionybę. Kompozito
rius tikriausiai tekstą įsisą
monino pagrindinai. Jo sukur
ti akordai skambėjo ir jaudi
no klausytojų širdis. Choris
tai giesmę atliko, patys tai gi
liai pergyvendami. Užtat klau
sytojai plojo ilgai ir nuošir
džiai.

Kristaus žodžio sulaukus
Tai ilgokas epizodas, iš

reiškiantis lietuvių tautos su
pažindinimą su pirmaisiais 
krikščionybės elementais, su 
Viešpaties malda. Poetas pa
brėžia Lietuvos liaudies kaip 
ir kunigaikščių bei karalių 
visišką atsidavimą naujajam 
tikėjimui. Tauta jieško išsi
gelbėjimo nuo ją užgulusios 
Dievo rykštės. Maldauja atito
linti nuo jos vergo dalią, ba
dą, marą ir karą. “Krikšto 
vandenio ir Kristaus žodžio 
trokšta mūsų Lietuva, nuo ma
rių iki marių.”

Kompozitorius meistriškai 
sukūrė muziką dviem solistam 
ir mišriam chorui. Čia pasi
reiškė mūsų baritonas Anta
nas Keblys. Jam tenka pamoks
lininko vaidmuo — mokyti lie
tuvių tautą pirmųjų “Tėve mū

Dail. MIKALOJUS IVANAUSKAS, liepsninės tapybos pradininkas, suren
gė savo darbų parodą St. Petersburge Floridoje 1986.XII.17 - 1987.1.5. 
Nuotraukoje - apžvalginė informacija

sų” žodžių. Tai jam pavyko ga
na įtikinančiai, įspūdingai. 
Toliau jis maldaujančiai reci- 
tuoja atitolinti nuo mūsų Die
vo rykštę . . . Tuo tarpu toron
tiškė Slava Žiemelytė atlieka 
labai įspūdingą solo “kad žalia 
žolelė žaliuotų Lietuvos ša
lelėje”. Toliau baritonas A. 
Keblys, pakaitomis su mišriu 
choru, kunigaikščių ir karalių 
vardu labai įtikinančiai vysto 
tolesnę krikščionybės eigą Lie
tuvoje. Epizodą užbaigia Slava 
Žiemelytė, pakartodama tą pa
tį nuostabų solo. Už tat jinai, 
drauge su A. Kebliu bei choru 
susilaukė ilgų plojimų.

Krikšto giesmė
“Stato broliai vienuoliai gie

dodami kryžius, koplyčias ir 
katedras” — smagiai ir galin
gai užtraukia mišrusis choras 
Lietuvos krikšto himną. Giliai 
prasmingi poeto žodžiai, api
pinti puikiais kompozitoriaus 
muzikos akordais, sudrebina 
Šv. Kazimiero šventovės aukš
tus pseudo-gotiškus skliautus. 
Kristaus mokslas nešamas tau
tai jau nebe ugnimi ir kalavi
ju, bet misijonierių meile ir 
pasišventimu. Pristatomas 
klausytojui ir pirmasis Lie
tuvos šventasis — Kazimieras. 
Tai labai pavykusi kantatos da
lis. Vėl suūžė šventovė nuo 
publikos plojimų.

Baudžiauninkai
Čia poetas prabyla apie sun

kią lietuvio baudžiauninko da
lią, apie kruvinai raudoną ma
ro vėliavą, kuri metaforiškai 
primena ir niūdienės Lietuvos 
likimą. Sunkiai engiamo vals
tiečio širdį guodžia Lietuvos 
laukuose rymantis Rūpintojė
lis.

Šiuos giliai prasmingus žo
džius kompozitorius pritaikė 
visiems 4 solistams, protar
piais palydint chorui. Sultin
gas V. Verikaičio bosas pra
deda giesmę. Prie jo prisijun
gia A. Keblio baritonas, paly
dimas choro. Antrojoje pusėje 
duetu gieda S. Žiemelytė su V. 
Verikaičiu. Giesmė užbaigia
ma visų 4 solistų ir choro. 
Momentui bosas labai įspūdin
gai atlieka fragmentą apie Rū
pintojėlį Lietuvos laukuose.

Klausytojų reakcija buvo 
fantastiška.

Raudotinė
Kantatos žodžių autorius 

apėmė beveik kiekvieną svar
besnį mūsų tautos aspektą nuo 
pirmojo krikšto, ypač didvy
riškų mūsų senolių kovų, be
ginant savo senąjį tikėjimą, 
iki vėliausių jos tragedijų. 
Štai šioje aštuntoje giesmėje 
poetas prisimena ir visus tuos 
nelaiminguosius Lietuvos sū
nus ir dukteris, kuriuos žiau
ri okupanto ranka nubloškė to
li nuo gimtųjų laukų, kurie jau 
amžinai užmigo Sibiro kapiny
nuose, palaidoti be karstų po 
lekiančiu smėliu ir sniegu ar 
po vergupių ledo pluta.

Baritonas A. Keblys šią gies
mę iškilmingu tonu drauge su 
visu choru deklamavo. Gies
mė buvo baigta maldavimu: 

(Nukelta į 9-tą psl.)
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□ h III IMU II VEIKLOJE
Lietuviškosios skautybės fon

das, vadovaujamas Česlovo Ki
liulio, išleido Lietuvos krikšto 
(>()() metų sukakčiai skirtą pašto 
ženklą. Projektą paruošė Akade
minio skautų sąjūdžio filisteris 
dail. Julius Spakevičius. Ženkle 
matyti tamsi žemė, simbolizuo
janti dabartinę liūdną Lietuvos 
būklę, viltį ateičiai teikiantis ža
lias fonas, lietuviškas kryžius su 
lotynišku įrašu “Christianitas Li- 
tuaniae”. Fonan įjungti sukaktu
viniai 600 metų skaitmenys, o ženk
lo priekyje yra tą sukaktį rodan
tys 1387 ir 1987 m. Simbolinę ver
tę turnčius ženklus galima klijuo
ti ant laiškų bei įvairių sveikini
mų vokų. Ženklai gaunami šiuo 
adresu: Lithuanian Scouts Asso
ciation, 17 Tyler Rd., Lexington, 
MA 02173, USA.

Dail. Marytės Meškauskaitės- 
Gaižutįenės keramikos darbų pa
rodą Nlivlande, didžiojoje Lietu
vių namų salėje, balandžio 11-12 
d.d. surengė "Giedros” korpora
cija, vadovaujama pirm. Violetos 
Žilionytės-Leger. Tai buvo jau 
XII-ji Klivlande "Giedros" korpo
racijos surengta paroda, kurios 
lankytojų laukė 90 keramikos dar
bų — dekoratyvių plokščių, žva
kidžių, vazų ir indų. Dail. M. Gai- 
žutienė yra biochemijos daktarė, 
keramika susidomėjusi vėliau, ją 
studijavusi Čikagos dailės institu
te pas keramikos specialistą G. 
Geismaną. Keramikos kūriniuose 
ji keičia formas, jieškodama ori
ginalumo, lietuviškumą pabrėž
dama audinių raštų motyvais.

Lietuvės moterys Australijos 
Adelaidėje, sulaukusios 50 ar dau
giau metų amžiaus, vėl grįžo į dai
nos ir tautinių šokių grupes. Mo
terų oktetą jau anksčiau įsteigė 
sol. Genovaitė Vasiliauskienė, o 
dabar moterų tautinių šokių gru
pę suorganizavo Bronė Lapšienė. 
Oktetas, susijungęs su šokėjų gru
pe, surengė keletą koncertų Ade
laidės lietuviams, sėkmingai at
liko programą Vasario 16 minėji
me Kanberoje. Ir dainininkės, ir 
šokėjos kovo 28 d. dalyvavo Nor- 
langoje surengtame Australijos 
vyresnio amžiaus moterų festiva
lyje, atlikdamos baigminį šio ren
ginio koncertą. Festivalio žiū
rovus linksmino lėčiau, bet vis dar 
grakščiai atlikti tautiniai šokiai 
"Audėjėlė”, “Rugeliai”, “Sustas”, 
“Kepurinė”, “Noriu miego”, ža
vėjo okteto dainos: Br. Budriū- 
no “Tėviškėlė”, A. Paltanavi
čiaus “Nemuno kloniai", A. Vait
kevičiaus “Pienė", A. Raudonikio 
“Lauksiu ateinant".

Keturioliktąsias poezijos die
nas Čikagoje šiemet surengė Lie
tuvių rašytojų draugijos valdyba 
ir Jaunimo centro moterų klubas. 
Šiam tradiciniam renginiui buvo 
pasirinktas gegužės 23-24 d.d. 
savaitgalis. Poezijos dienos bu
vo skirtos dviem sukaktuvininkam: 
pirmoji — septyniasdešimtmečiui 
poetui Kaziui Bradūnui, antroji 
— aštuoniasdešimtmečiu! satyri
kui Antanui Gustaičiui. Abu va
karai susilaukė gausių gerbėjų, 
užpildžiusių mažąją Jaunimo 
centro salę. Apie Kazį Bradūną 
ir jo poeziją kalbėjo Lietuvių ra
šytojų draugijos valdybos pirm. 
Česlovas Grincevičius. K. Bradū- 
nas vakaro dalyviams priminė sa
vo tėviškę Suvalkijoje, su jos apy
linkėmis susijusius rašytojus — 
Salomėją Nėrį, Juozą Tysliavą, 
Petrą Karužą, Juliją Švabaitę, 
Antaną Vaičiulaitį. Jis taipgi ap
tarė savo poeziją, kurios kraitį su
daro jau penkiolika rinkinių. Pa
grindinis dėmesys teko neseniai 
skaitytojus pasiekusiam penkio
liktajam rinkiniui “Krikšto van
duo Joninių naktį”. Rinkinys, su
sietas su Lietuvos krikšto 600 me
tų sukaktimi, šimtmečiais yra pa
dalintas į šešias dalis. K. Bradū- 
nas skaitė pirmąją dalį ir pasirink
tus kitus eilėraščius. Sol. Laima 
Rastenytė-Lapinskienė padainavo 
tris K. Bradūno eilėraščių teks
tu kompozitoriaus Dariaus Lapins
ko sukurtas dainas: “Aušros Var
tų baladė”, “Perkūnas, velnias ir 
aš”, “Susitikimas Kiršuose”. Ant
rajame vakare dalyvius su satyri
ku Antanu Gustaičiu supažindino 
Lietuvių rašytojų draugijos valdy
bos narys Rimas Vėžys, pranešęs, 
kad Algimanto Mackaus fondas 
šiemet išleis penktąjį jo satyri
nių eilėraščių rinkinį “Pakeliui į 
pažadėtąją žemę”. Savo pasirody
mą A. Gustaitis pradėjo autobio
grafinių ištraukų feljetonu “Sa
tyriko kelias į garbę”, o užbaigė 
dideliu pluoštu aktualių satyrinių 
eilėraščių, neužmiršdamas net ir 
poezijos šventės dalyvio Kazio 
Bradūno. Jam buvo skirta “Žem
dirbio Bradūno nostalgija".

Vilnietis smuikininkas Raimun
dus Katilius su jį lydėjusią pianis
te L. Lobkova grįžo iš sėkmingų 
gastrolių Jugoslavijoje. Koncer
tai buvo surengti Bosnijos ir Her
cegovinos sostinėje Sarajeve, Tuz- 
loje, Zenicoje. Jų programon R. 
Katilius buvo įtraukęs ir vieną 
lietuvio kompozitoriaus P. Dik
čiaus sonatą. Koncerte Mostaro 
mieste smuikininkas R. Katilius 
su vietiniu simfoniniu orkestru, 
diriguojamu iš Sarajevo atvyku
sio J. Maričiaus, atliko J. Sibeli
jaus koncertą. Tai buvo jau ket
virtoji R. Katiliaus viešnagė Ju
goslavijoje. 1971 m., dar groda
mas Maskvos filharmonijos kvar
tete, jis tapo styginių kvartetų 
konkurso laureatu Belgrade.

“Poezijos pavasaris-87” buvo 
surengtas gegužės 29-30 d.d. Jis 
pradėtas Vilniuje prie Salomėjos 
Nėries paminklo, poetų apsilanky
mu Vilniaus universitete ir kai 
kuriose įmonėse. Kaune poetai 
aplankė S. Nėries kapą dabarti
nio Istorijos muziejaus sodely
je, surengė poezijos popietę se
namiestyje prie Maironio pamink
lo. Sukakčių proga šiemetiniuo
se renginiuose skambėjo ir miru
sių poetų — Maironio, Valerijos 
Valsiūnienės, Vlado Grybo, Ado
mo Lasto eilėraščių posmai. Ofi
cialus "Poezijos pavasario-87" ati
darymas įvyko gegužės 29 d. vaka
rą Palemone, Lakštingalų kranti
nėje, kur aukurą uždegė šiemeti
niu šventės laureatu paskelbtas 
poetas Stasys Jonauskas, ąžuolo 
lapų vainiko susilaukęs už knygą 
“Spaliai”. Vilkaviško rajono S. 
Nėries kolchozo premija už nau
jausius poezijos kūrinius kaimiš
ka tema įteikta Onei Baliukony- 
tei. Premijomis taipgi buvo ap
dovanoti: ukrainietis Dmitrijus 
Čereničenka — už lietuvių poezi
jos vertimus, Albinas Žukauskas 
— už kitų tautų poezijos verti
mus, poetas Alius Balbierius — 
už sėkmingiausią pirmąjį įsijun
gimą šventėn. Specialios premi
jos susilaukė poetas Aidas Marčė
nas, jauniausias poezijos šventės 
dalyvis. Net kelios poetų grupės 
lankėsi įvairiose Lietuvos vieto
vėse. Su viena grupe Trakuose, 
Vievyje ir Elektrėnuose viešėjo iš 
JAV atvykusi Vitalija Bogutaitė- 
Keblienė, savo kūrinius skaičiusi 
ir "Poezijos pavasario-87” atida
ryme Palemone. Šventė specialiu 
vakaru užbaigta paveikslų galeri
ja paverstoje Vilniaus katedroje, 
susilaukusioje išsamaus atnauji
nimo. Dainomis programon įsijun
gė solistai — G. Apanavičiūtė, D. 
Sadauskas, V. Janulevičiūtė-Pavi- 
lionienė. Šiemetinis "Poezijos pa
vasaris” buvo surengtas jau dvi
dešimt trečią kartą.

“Poezijos pavasario-87” ren
gėjai šiemet neužmiršo ir Suvalkų 
trikampio lietuvių: juos pirmą kar
tą poezijos šventės istorijoje ap
lankė poetas ir literatūros kritikas 
Algimants Bučys, poetai Algiman
tas Baltakis, Sigitas Geda ir Ra
mutė Skučiaitė. Seinuose jie lan
kėsi barokinėje katedroje, padėjo 
gėlių ten palaidoto vysk. Antano 
Baranausko memorialinės lentos 
papėdėje. Algimantas Bučys, ke
lionės įspūdžius aprašęs "Litera
tūros ir meno” birželio 6 d. laido
je, nusiskundžia, kad gėlės jau 
buvo dingusios, kai jis netrukus 
grįžo prie memorialinės lentos. 
Esą jas į sąšlavas sužėrė ten besi
sukiojanti pagyvenusi, bet guvi 
vienuolė. A. Bučys prisimena 
punskiečio istoriko Broniaus Ma
kausko disertacijos pagrindu, Var
šuvoje lenkų kalba 1986 m. išleis
tą knygą “Lietuviai Lenkijoje 1920 
—1939”. Autorius ją laiko bandy
mu parodyti tautinės lietuvių ma
žumos padėtį tarpukaryje: “savo
tiška pamoka, kaip neturi klosty
tis santykiai tarp tautų, susijusių 
kažkuo daugiau nei kaimynyste". 
A. Bučys, paveiktas išmestų gė
lių, daro išvadą, kad ne visi, deja, 
dar ir šiandien iš šios pamokos pa
simokė. Poezijos šventei skirtas 
vakaras buvo surengtas Punsko 
sporto salėje. Čia savo kūrinius 
skaitė svečiai iš Lietuvos ir puns
kietis poetas Sigitas Birgelis. Li
teratūros kritikui A. Bučiui di
džiausią įspūdį paliko lietuviškos 
gimnazijos moksleivių atlikta Mai
ronio eilėraščių pynė: “Niekados 
nesu girdėjęs taip jautriai ir tau
riai skambančių Maironio poezijos 
motyvų, nors buvau klausęs ir la
bai populiarių skaitovų. Vaikų 
lūpose plazdantis romantizmas 
suteikė Maironio žodžiams ne
regėtą prasmę ir jėgą . . ." Antra
sis literatūros vakaras, papildy
tas moksleivių koncertėliu. įvy
ko aštuonmetėje Navininkų mo
kykloje. v. Kst.
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1 Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...........

180-364 d. term, ind...........
1 metų term, indėlius.......
2 metų term, indėlius.......
3 metų term, indėlius.......
1 metų GlC-met. palūk......
1 metų GlC-mėn. palūk. ...
2 metų GlC-met. palūk......
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 
RRSP-1 metų term. ind. ... 
Specialią taup. s-tą ..........
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk . 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki ..

63/4% 
63/<%
7 % 
7'/4% 
7,/2%
8 % 
7'/2% 
B’/2% 
7'/2°/o 
8 % 
6’/«% 
6 % 
6’/4% 
53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ...................... 10’/2%
Sutarties paskolas

nuo ...................... 1O’/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 9'/2%
2 metų ................. 10 %
3 metų ................. 1O’/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 9'/4%

Draudžiame asmenines ir sutar
ties paskolas Iki $15,000 ir narių 
gyvybę iki $2,000 už santaupas 
laikomas šėrų, čekių ir taupymo 
sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki S50.000 ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Toronto tautybių savaitė Karavanas buvo pradėta bendru renginiu Nathan Phillips aikštėje, kur dalyvavo ir 
paviljonų karalaitės. “Vilniaus" paviljonui atstovavo GAILĖ JONYTĖ (antroji iš kairės) Nuotr. St. Dabkaus

Kanados įvykiai

na._ . . . - LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
63/«% už 90 dienų term, indėl.
63/«% už 6 mėn. term, indėlius
7 % už 1 m. term, indėlius
7'/<% už 2 m. term, indėlius
7'/2% už 3 m. term, indėlius
8 % GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai
8'/2% GIC 2 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
7'/2% už pensijų planą 

(variable rate)
8 % už 1 m. term, pensijų planą 
7'/2% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
61/«% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
53/«-6'/2% kasd. palūkanų sąskaita 
53/«% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo....10’/2%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 93/«%
2 metų .....................1O'/4%
3 metų .....................103/«%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ....... 9 %
(variable rate)
Asmenines paskolas duo

dame iki $65,000 ir mortgl- 
čius iki 75% įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of Cre
dit) ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 61 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvolles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

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 | NAMUS
-----------------------------o-----------------------------

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

A.P GOMES
Real Estates Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

Visų rūšių automobilių išorės ibody> taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,-------------------------- —---------- --------------
Etobicoke, Ont. m8w 3R3 Telefonas 252-8863

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

te lefo ria s 279-4371
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų ((pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.
Savininkas J. Tamošiūnas

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

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

ZlllCtntD Simpson s, 176 Yonge St.,
rIIIOlCllC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

'Atkelta iš 1-mo psl.) 
gatvėje. Dabar yra pastatyta 
daug aukšty daugiabučių pa
statų, bet sumažėjo paprastų 
namų statyba. Toronte jaučia
mas neįtikėtinai didelis būtų 
trūkumas. Oficiali statistika 
liudija, kad iš tūkstančio bu
tų neišnuomotas tėra vienas. 
Kartais dėl jo varžosi didelis 
būrys nuomininkų, pakelda-

giamą stadioną beisbolo ir 
amerikietiško futbolo rung
tynėms. Tas stadionas netgi 
netiks vasaros olimpiadai, ku
rią Torontas nori surengti 1996 
m. “SkyDome” stadionas netu
rės pakankamai ilgų bėgimo 
takų, kurie reikalingi olim
piadai. Dengtam stadionui 
1982 m. buvo numatyta išleis
ti 75 milijonai, o š. m. gegužės

8 d. nustatyta, kad stadiono 
statybai, įskaitant viešbutį ir 
sveikatos centrą, reikės $338 
milijonų. Teisinamasi, kad 
miesto ir Ontario provincijos 
parama tesieks $150 milijonų, 
o skirtumą padengs privatus 
kapitalas. Niekas nė neužsi
mena, kad su ta $150 milijo
nų suma ilgam laikui būtų bu
vę galima išspręsti pigių na
mų ir butų problemą Toronto 
gyventojams.

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

mas nuomos kainas, kurias da
bar reguliuoja valdžios kont
rolė. Kai yra didelis butų trū
kumas, jai apeiti nevengiama 
kyšių. Oficiali statistika, va
dovaudamasi 1986 m. duomeni
mis, skelbia vidutines butų 
nuomos kainas. Už mažą vien
gungio butą tada reikėjo kas 
mėnesį mokėti $379, už butą su 
vienu miegamuoju - $460, su 
dviem miegamaisiais - $548, su 
trim miegamaisiais - $654. Iš 
tikrųjų slapta vykstanti speku
liacija tas kainas gerokai pa
didino.

Mažiau uždirbančioms šei
moms buto nuoma Toronte tapo 
nepakeliama našta. Dėl jos 
ypač kenčia ribotas pajamas tu
rintys pensininkai, šeimos ir as
menys, gyvenantys iš sociali
nės gerovės pašalpų. Tiesa, 
jiems Toronto miestas su Onta
rio valdžia yra pastatęs spe
cialių pastatų su pigesniais bu
tais, bet jų, deja, nepakanka. 
Neturtingos šeimos turi ilgo
kai laukti eilėje, kol atsiran
da tuščias butas. Juos lengviau 
yra gauti neturtingiems vien
gungiams. Torontas vis dar su
silaukia turbūt daugiausia 
ateivių visoje Kanadoje. Jiems 
reikia ne tik darbo, bet ir pa
stogės galvai. Mieste vyksta 
plati spekuliacija parduoda
mais namais, iškelianti ir su
mažinanti jų kainas. Kai vidu
tinis namas dabar kainuoja 
apie $200.000, jį labai sunku 
įsigyti jaunoms šeimoms. Spe- 
kuliacijon daugiausia įsijun
gia jau turintys kadaise pigiau 
pirktus namus torontiečiai. Jie 
juos parduoda už pasakišką da
bartinę kainą ir jieško geres
nių namų, tikėdamiesi naujo 
uždarbio. Brangios butų nuo
mos skatina sparčiai augančių 
ateivių šeimas namą pirkti 
bendromis jėgomis. Tokiais 
atvejais bendrai mokama už
pirkto namo skola pareikalau
ja mažiau išlaidų negu butų 
nuoma keliom pastogės reika
lingom šeimom.

Namų kainas Toronte padidina 
ir juos parduodančio agento 
už paslaugas kišenėn susiže- 
riama 6% suma nuo namo kai
nos. Kol namai buvo pigūs, tas 
uždarbis neatrodė didelis. Da
bar jis tapo aukso kasyklomis 
apsukresniems namų pardavi
mo agentams. Mat už $175.000 
perduotą namą agentui tenka 
$10.500, o parduodamų viduti
nių namų kainos jau yra per
žengusios $200.000. Namai To
ronte — brangiausi ne tik Ka
nadoje, bet ir visoje Š. Ame
rikoje. Miesto ir provincijos 
vadovai padarė didelių klai
dų, nesustabdydami spekulia
cijos žeme Toronto apylinkė
se. Jie leido statyti per daug 
daugiaaukščių pastatų su mo
derniais, bet brangiais bu
tais, kurie prieinami tik tur
tingesniems torontiečiams. 
Sparčiai augančiame didmies
tyje nebuvo susirūpinta eili
niais Toronto gyventojais, su
darančiais jų daugumą.

Planuotojų dėmesys dabar vėl 
yra nukrypęs į “SkyDome” pa
vadintą uždengiamą ir atiden-

Pasaulio įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

atlyginimą gamyklose. Algos 
negali būti vienodos. Jos turi 
būti susietos su įmonės ir dar
bininko pajėgumu. Ekonomi
nės reformos detales žadama 
paruošti iki 1987 m. pabaigos.

Parama politbiure
Centrinio planavimo apkar

pymas ekonominiame krašto 
gyvenime, be abejonės, yra 
smūgis kompartijos biurokra
tams, įpratusiems prie Stali
no laikų sistemos. Smūgiu ten
ka laikyti ir jau pradedamą 
kelių kandidatų įvedimą į vie
tinių tarybų rinkimus. Refor
mų patvirtinimas betgi liudi
ja, kad M. Gorbačiovas turi 
pakankamai savo šalininkų ke
turiolikos pilnateisių narių 
politbiure. Pilnateisiais na
riais dabar vėl buvo priimti 
trys M. Gorbačiovo rėmėjai: 
buvęs ambasadorius Kanadai 
A. Jakovlevas, tapęs propagan
dos vadovu, ekonomistas N. 
Sliunkovas, tvarkantis admi
nistracinius reikalus, ir že
mės ūkio specialistas V. Niko
novas. Pagrindiniu savo pata
rėju ekonominėms reformoms 
M. Gorbačiovas yra pasikvie
tęs ekonomistą A. Aganbegija- 
ną, revoliucinių sprendimų ša
lininką. Politbiuran be balsa
vimo teisės buvo priimtas nau
jasis krašto apsaugos minis- 
teris D. Jazovas, pakeitęs S. 
Sokolovą, taip pat neturėjusį 
balsavimo teisės politbiure. 
Liepos viduryje Vašingtone 
lankysis užsienio reikalų mi- 
nisteris E. Ševardnadzė. Spė
jama, kad pokalbiuose su vals
tybės sekr. G. Shultzu bus ap
tarti branduolinio nusigink
lavimo ir žmogaus teisių reika
lai, vėl paliestas prez. R. Rea- 
gano ir M. Gorbačiovo susiti
kimas.

Tuščias triukšmas
Spaudoje plačiai nuskam

bėjo žydų sukeltas triukšmas 
dėl Austrijos prez. K. Waldhei- 
mo oficialaus apsilankymo Va
tikane pas popiežių Joną-Pau- 
lių H. Žydus vis dar erzina jų 
pačių mesti ir paskleisti kalti
nimai K. Waldheimui, kad jis 
yra karo nusikaltėlis ir netgi 
žmogžudys. Iš tikrųjų joks pa
saulio teismas K. Waldheimo 
neteisė ir oficialiai nepatvir
tino žydų organizacijų jam 
svaidomų kaltinimų. K. Wald
heimo nusikaltimų nematė ir 
Jungtinės Tautos, jį dviem ter
minam išsirinkusios generali
niu savo sekretoriumi. Izrae
lio vyriausybė taip pat yra ofi
cialiai pareiškusi, kad K. Wald- 
heimui teisti nėra pakankamai 
medžiagos. Ir vis dėlto dabar
tinis Izraelio premjeras J. Ša- 
miras, pats kadaise pasižy
mėjęs teroro veiksmais, ap
kaltino popiežių Joną-Paulių 
II, kad jis, priimdamas K. Wald- 
heimą, įteisina nacių karo nu
sikaltimus. Žydams būdingu 
kerštu besivadovaujantys kri
tikai užmiršta, kad Vatikanas 
yra nepriklausoma valstybė ir

kad Jonas-Paulius II yra įsi
pareigojęs priimti kitų valsty
bių atstovus. Tų priimtųjų ei
lėse buvo soietų kompartijos 
vado N. Chruščiovo žentas A. 
Adžubejus, PLO arabų vadas 
J. Arafatas ir netgi Izraelio 
premjerė G. Meir, o dabar į jų 
eiles įsijungė ir demokrati
nėje santvarkoje išrinktas 
Austrijos prez. K. Waldhei- 
mas. Šv. Tėvas septynis mili
jonus Austrijos katalikų ap
lankė 1983 m. ir tada pakvie
tė Vatikanan prez. R. Kirch- 
schlaegerį, iš kurio kvietimą 
dabar paveldėjo prez. K. Wald- 
heimas. Rudenį jau yra sutar
ta antroji Jono-Pauliaus II 
viešnagė Austrijoje. Tokiose 
aplinkybėse vengiama nerei
kalingos įtampos.

Kanados
lietuvių 

fondas
NAUJI NARIAI:
1377. Pniauskas Vaclovas $100
1378. Danilevičiaus Zenono test.

palikimas .....................250
1379. Uleckas Juozas dr......... 200
1380. Kšivickienė Alina...... 100
1381. Šetikas Adolfas........... 100
1382. Dauginio Jurgio

atminimui ................... 755.81
1383. Misiaus Broniaus

atminimui .................. 1000
1384. Paliūno Vaclovo

atminimui ................... 140
1385. Šipelienės Jadvygos

atminimui .................... 115
1386. Januškos Liudo-Algirdo

atminimui ................... 248.82
1387. Jakubausko Stasio

atminimui .................... 392
PRADINIAI ĮNAŠAI:

Dargienė G.....................$ 50
Juozaičio atminimui ........ 70
Urbantas Stasys................. 40
Kliorikaitis Geo.................. 20
Čerkesienė A......................  50

(NAŠUS PAPILDE:
23. KLB Otavos apylinkė 

........................  iki $9,200
48. “Parama”, Liet. kred.

kooperatyvas ................. 4,850
98. Prisikėlimo parapijos kred.

kooperatyvas ................  2,400
241. Strazdo Jurgio test.

palikimas .................... 75,805
570. Liutkaus Klemenso 

atminimui ................ 400
577. Šlekys Eliziejus............... 500
718. Agurkis Vitoldas ir

Genovaitė ...................... 1,400
764. Sakas Vincas .................... 200
790. Gaputytė Monika .............  700
915. Vainutis Vytautas ........... 200

1030. Bernotai Pranas ir
Elena.............................. 2,400

1303. Ralio D. test.
palikimas .................... 33,000

1374. Kauliaus Adomo
atminimui ........................ 435

Sveikiname visus naujus narius, 
įnašus papildžiusius ir pradinius 
įnašus įteikusius. Mūsų Tėvynė 
laukia, ją reiks atstatyti — tai visų 
mūsų pareiga!!! Išeivijoje remti 
kultūrinius vienetus ir, svarbiau
sia, neprarasti mūsų jaunimo!!!

Mieli nariai, nepamirškite pa
keistus adresus pranešti KL fondui, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6. KLF

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

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

Telefonas 532-1 1 49

k. W. GARBENS REAL ESTATE INC
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3. 

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543 
Nekilnojamo turto įstaiga, tarnaujanti tautiečiams nuo 
1951 metų. Lietuviams nuolaida namo pardavimo atveju. 
Alfonsas Garbenis, sn. (tėvas) ir
Alfonsas Garbenis, jn. (sūnus) - savininkai 

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 
įkainotojas nuosavybių - mortgičių, palikimų, investacijų, (V. Day 
Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

4887 dundas si ~—si 
Islington, Ontario M9A 1B2 
ras: 767-0999

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

232-2322
PRINCE EDWARD ir BLOOR - trijų miegamųjų, puikiai išre- 
montuotas, vienaaugštis namas. Kaina - $239,900.
BABY POINT -gražiai išremontuotas dviejų miegamųjų namas. 
Kaina-$179,900.
HIGH PARK-trijų miegamųjų namas su garažu. Kaina -$164.900. 
ISLINGTON-DUNDAS - trijų miegamųjų, labai didelis sklypas. 
Kaina-$289,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

namų 897-0068
BROWN

624-6336
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

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR 
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P 1A7 

(Art! Toronto Lietuvių namų)■

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

DRAUGIŠKAI PATARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGNOE DIS1INC IlON

Tel. 535-2331 
arba 537-2869



<&SKAITYTOJAI PASISAKO
ATVIRAS LAIŠKAS “NERAŠYTŲ 

ATSIMINIMŲ” AUTOREI
Perskaičius “TŽ” birželio 2 d. 

laidoje “atsiminimus”, pasirašy
tus B.D., kiek atsipeikėjus nuo 
sukrėtimo ir pasipiktinimo jaus
mų, pajutus gilių nuoskaudą tai 
kilniai organizacijai, kuriai pri
klausau nuo savo ankstyvos vaikys
tės dienų, negaliu nesistebėti au
torės fenomenalia atmintimi ir 
bandau atspėti jos straipsnio tiks
lus.

Iš turinio lengvai galima pasi
daryti išvadą, kad autorė yra mo
teris, jau 1940 m. buvusi mokyto
ja, gyvenusi Kaune ir esanti skau
tininke, nors kiekvienas sakinys 
buvo labai gudriai parašytas, ven
giant tokių gramatikos formų, ku
rios aiškiai nurodytų autorės-iaus 
lytį. Rašydama savo “atsiminimus” 
apie 1940 m. rugpjūčio 14 d. ko
munistinės vyriausybės Kaune su
šauktą visos Lietuvos mokytojų 
mitingą, ji stato buvusią Lietu
vos skaučių seserijos vadę Sofiją 
Kymantaitę-Čiurlionienę (tose pa
reigose tarp 1930 ir 1936 m.) ša
lia komunisto-ideologo Antano 
Venclovos ir mūsų tautos išgamos 
Gedvilo. Ji buvusi pakviesta “pa
grindine kalbėtoja” ir pasakiusi 
piktą prokomunistinę prakalbą. 
Autorė čia pat pabrėžia, kad Čiur
lionienė “sutikusi būti skaučių 
seserijos vyriausia skautininke” 
(bet net nemini kada tai buvo). 
Autorė taip pat teisina savo atsi
minimus, jausdama tam tikrą “mi
siją” supažindinti jaunesnę kar
tą su neužrašytais “istoriniais 
įvykiais”, jų tarpe ir uždaro skau- 
tininkių posėdžio, įvykusio 1954 m. 
Čikagoje, pokalbius. B.D. ne tik 
pajėgia po 47 metų atpasakoti Čiur
lionienės kalbą, bet taip pat ir jau 
senokai mirusių skautininkių, 
kaip a.a. dr. Kesiūnaitės žodžius, 
pasmerkusius Čiurlionienę “likti 
tautos šešėlyje”, neva pasakytus 
posėdžiaujant su naujai išrinkta 
vyr. skautininke a.a. Ona Zails- 
kiene.

Mirusieji asmenys negali grįžti 
ir liudyti, tačiau autorei gal nėra 
žinoma, kad tų abiejų “istorinių 
įvykių” gyvų liudininkių dar yra. 
Nė viena iš jų ne tik neatsimena 
Čiurlionienės kalbos minėtame 
mitinge, bet net neatsimena jos 
buvimo prezidiume. Tačiau dvie
jų skautininkių atmintyje yra gi
liai įstrigęs prisiminimas apie 
galingą ir spontanišką Lietuvos 
himno giedojimą ir Krėvės Micke
vičiaus sukniubusią figūrą. Vie
na taip pat dalyvavo minėtame 
posėdyje ir surado to posėdžio 
dalyvių nuotrauką. Ir ji neprisi
mena jokių pasikalbėjimų apie 
Čiurlionienę, nors kai kurios po
sėdžio nuotrupos dar išliko at- 
minyje.

Buvo kreiptasi į “TŽ” redakto
rių su prašymu išaiškinti B.D. pa
vardę. Pasiremdamas žurnalisti
nės etikos principu, jis to pada
lyti negalėjo. Tačiau kokiais prin
cipais būsime apsaugoti ateityje 
nuo tokių rašeivų? Asmenys, kurie 
prisidengdami atpasakoja “faktus”, 
neprivalo turėti vietos mūsų spau
doje. Jei visa tai buvo tiesa, ko
dėl neišeiti viešai ir to nepatvir
tinti? O tiems, kurie tą straipsnį 
skaitė, patartina sovietinės Lie
tuvos enciklopedijose paskaityti 
Čiurlionienės biografiją. Ir ten, 
neradus nė menkiausio preteksto, 
Čiurlionienė yra vadinama “bur
žuazinės visuomenės idealų puo
selėtoja”.

Ne bailiams ir slapukams tebū
nie atiduoti mūsų spaudos pusla
piai, kuriuose garbingi rašto žmo
nės, pasisakydami visais kontro
versiją ir diskusijas iššaukian
čiais klausimais, pasirašo, kaip 
Juozas Vytėnas, Edita Nazaraitė, 
Jonas Prunskis, Juozas Žygas ir 
daugelis kitų.

Aurelija Balašaitienė

Ateitininkų žinios
Moksleivių ateitininkų sąjun

gos centro valdyba maloniai kvie
čia visą lietuviškai kalbantį jau
nimą nuo 14-kos iki 18-kos metų 
amžiaus į vasaros stovyklą Daina
voje nuo liepos 19 iki rugpjūčio 
2 d. Norintieji dalyvauti stovyk
loje prašomi užpildyti registra
cijos anketas ir pasiųsti MAS cv 
pirmininkui Linui Vyšnioniui, 
31900 Densmore Road, Wilowick, 
OH 44094, USA. Smulkesnių in
formacijų skambinkite MAS cv 
(216)944-5118.

MAS cv balandžio mėnesį buvo 
perkelta į Klivlandą. Ją sudaro: 
pirmininkas Linas Vyšnionis, vice
pirmininkas Linas Biliūnas, sekre
torė Auksė Bankaitytė, iždininkas 
Darius Mičiūnas, nariai - Indrė 
Ardytė, Ramūnas Balčiūnas, Tau
ras Bublys ir Lana Vyšnionytė. Inf.

—ŠYPSENOS—
Churchillio atsakymas

Winstonas Churchillis buvo 
paklaustas, kuo jis norėtų bū
ti, jei po mirties galėtų vėl su
grįžti į žemiškąjį gyvenimą.

— Ponios Churchillienės ant
ruoju vyru . ..

Skirtingi nuostatai
Anglijoje viskas yra leisti

na, išskyrus tai, kas uždraus
ta. Vokietijoje viskas yra už
drausta, išskyrus tai, kas leis
tina. Prancūzijoje viskas yra 
leistina, netgi tai, kas uždrausta.

Toronto lietuvių studentų ateitininkų studijų dienose Wasagoje tapybos pamoka - piešia saulėlydį Nuotr. L. Daukšos

Jaunimas surengė budėjimą rotušės aikštėje
Sibirinių trėmimų metinės, žygis per Toronto miestą, 

budėtuvės prie rotušės

kraštų likimu teikia pagrin
dinį apčiuopiamą supratimą, 
kaip Sovietų Sąjungoje buvo 
ir yra žlugdomos žmogaus ir 
tautos teisės. Be to, čia gimu-
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Kanados Lietuvių Bendruomenė
KLB iždininkas Juozas Krišto

laitis praneša, kad Emą ir Bruno 
Milašius iš Hamiltono jų 60 metų 
vedybinės sukakties proga drau
gai įrašė į Kanados lietuvių kul
tūros muziejui remti mecenatų są
rašą ir per A. Patamsį suaukojo 
$1,040. Labai gražus pavyzdys. 
Sveikiname ir dėkojame! Muzie
jaus statybai gauta po $1,000 iš 
St. E. Pusvaškių, gyvenančių Mis- 
sissaugoje, ir Antano Mingėlos iš 
Hamiltono. Nuoširdi padėka vi
siems aukojusiems Kanados Lie
tuvių Bendruomenės tikslams.

KLB švietimo komisija ragina 
visus mokytojus, jaunas šeimas, 
lituanistikos studentus ir šiaip

lietuviškai susipratusį jaunimą 
vykti į Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitę 1987 m. rugpjūčio 
16-23 d.d. Dainavoje, netoli Man
česterio miestelio, Mičigano vals
tijoje.

Buvusiems ir dabartiniams li
tuanistinių mokyklų mokytojams, 
lituanistikos studentams ir as
menims, besiruošiantiems dirbti 
lituanistinėse mokyklose regis
tracijos mokestį apmokės KLB 
švietimo komisija.

Registracijos bei platesnių in
formacijų reikalais skambinti Al
girdui Vaičiūnui tel. 245-3209 ar
ba darbo laiku 762-1777.

Inf.

Šių metų (1987) sibirinių trė
mimų minėjimas Toronte sky
rėsi nuo daugumos praėjusių 
tuo, kad mūsų žmonių istorijos 
skaudus laikotarpis tikrai bu
vo išneštas viešumon. Po 
įprastų ekumeninių pamaldų, 
kuriose dalyvavo Kanados 
daugiakultūrių reikalų minis- 
teris David Crombie bei įvai
rūs spaudos atstovai, kelios 
šimtinės dalyvių sudarė pro
cesiją ir su žvakėmis miesto 
gatvėmis ėjo miesto rotušės 
link.

Teko eitynių dalyvių laukti 
rotušės aikštėje ir praeiviams 
dalinti informacinius lapelius
— programėles. Šilti vasaros 
vakarai sutraukia rotušės aikš
tėn įvairiausio plauko žmonių
— turistų ir vietinių. Dauguma 
aplanko taikos paminklą, pasi
dairo į jį supantį sodelį ir pa
matę šalia sustatytą šimtinę 
kėdžių bei sceną su mikrofo
nais, stabteli ir klausia, ko
kia programa vyks. Su tokiais 
žmonėms besikalbant labai iš
ryškėjo viešų minėjimų svarba 
ir nauda. Nuostabu, kiek daug 
praeivių, sužinoję susibūrimo 
tikslą, atidžiai perskaitė 
programose išspausdintą in
formaciją ir pasiliko aikštė
je laukti eitynių dalyvių.

Ne kartą pasijutau nejaus 
kiai pasižiūrėjus į programos 
stambią antraštę “Baltic 
Youth Vigil”. Nežinojau, ką 
galvos šie praeiviai, pirmą 
kartą išgirdę apie nusikalti
mus prieš baltiečius, jeigu į 
“jaunimo” susibūrimą susi
rinks vien žilos galvos.

Jaunimui beskaitant ištrau
kas iš išvežtųjų sąrašų, ro
tušę pasiekė eitynių dalyviai. 
Nors dauguma dalyvių buvo 
vyresniosios kartos, jų tarpe

matėsi ir nemažas skaičius 
jaunimo. Įspūdingą vaizdą 
sudarė aikštės tamsoje minios 
laikomos žvakės. Vietinė spau
da rašė, kad buvo 1000 dalyvių.

Sekė kalbos, giesmės. Išlai
kyta rimta pagarbi nuotaika. 
Iškilmių pabaigoje buvo pa
kelta iš elektrinių lempučių 
padaryta liepsnos forma, sim
bolizuojanti dalyvių vienybę 
su Baltijos kraštų gyventojais. 
Tuo pabrėžta, kad 1941 metų 
nusikaltimai prieš žmones tę
siami ir šiandien.

Jaunimo dalyvavimas šio 
pobūdžio renginiuose yra la
bai svarbus. Įrodo plačiajai 
visuomenei, kad įvykiai, prasi
dėję 1941 m. birželio mėnesį, 
yra reikšmingi ne vien juos iš
gyvenusiems. Asmeninių per
gyvenimų gyvi pavyzdžiai ne- 
susipažinusiems su Baltijos

sios ir augusios jaunosios 
kartos susirūpinimas tais nu
sikaltimais juos skatina į pla
tesnio dėmesio vertą plotmę, 
kuri gali susilaukti objekty
vios paramos.

Šių metų minėjimo pasiseki
mą galima priskirti pirmiau
sia jo išnešimui į atvirą rotu
šės aikštę. Svarbus buvo ir gau
sus baltiečių dalyvavimas, jau
nimo įsijungimas. Paveikus 
buvo praeivių dėmesio laimė
jimas neužgęstančiomis žvakė
mis, plakatais, elektrine lieps
na.

Dažnai lietuviškoj veikloj 
arba baltiečių bendruose pro
jektuose mokomės iš nesėk
mių. Puiku, kad kartais gali
ma įvertinti sklandžiai pavy
kusį renginį ir jame įžvelgti 
daug ateičiai pritaikomų pozi
tyvių aspektų. _

AUKOS TIKINČIAJAI LIETUVAI
Aukos religinei Lietuvos šalpai, gautos Kanadoje 

iki 1987 metų birželio 1 dienos
Prisikėlimo parapija 
Lietuvos kankinių parapija 
Aušros Vartų parapija 
Šiluvos Marijos parapija 
Šv. Kazimiero parapija , 
Angelų Karalienės misija 
Šv. Kazimiero parapija 
Lietuvių katalikų misija 
Šv. Kazimiero parapija 
Lietuvių katalikų misija 
Šv. Kazimiero parapija 
Lietuvių komitetas žmogaus 

teisėm ginti
Prel. J. Bertašius
Kun. dr. Pr. Gaida
Prel. dr. J. Tadarauskas 
Kun. I. Mikalauskas, OFM 
Kun. K. Kaknevičius 
J. V. Danys 
N. N.

Iš viso gauta

Toronto................. ......  $16486.00
Mississauga ......... ........ 9607.00
Hamilton .............. ........ 3149.00
London ................. ........ 1854.00
Delhi ...................... ........ 1330.50
St. Catharines ..... ........ 1101.00
Winnipeg ...:.......... ........  573.00
Sudbury................ ........  509.00
Montreal............... ........ 500.00
Ottawa................... ........  155.00
Windsor ................ ........ 150.00

Toronto ................. ........ 1000.00
Winnipeg.............. ........  350.00
Mississauga ......... ........  100.00
Toronto................. ........ 100.00
London ................. ........  100.00
Mississauga ......... ........ 50.00
Ottawa................... ........  50.00
Montreal............... ........ 50.00

$37214.50

Kanados lietuvių jaunimo atstovės Gų dalis), pasiruošusios dalyvauti VI 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Australijoje. Iš kairės: Mirga Šalt- 
miraitė, Daina Kalendraitė, Monika Spudaitė; stovi: Loreta Stanulytė, 
Onutė Žukauskaitė (iš Hamiltono), Bernadeta Abromaitytė, Dana Grajaus- 
kaitė (iš Hamiltono) Nuotr. G. Petrauskienės

Kantatos rūpesčiai ir džiaugsmai
(Atkelta iš 7-to psl.)

“Viešpatie, tegul jiems švie
čia tėvynės žvaigždynai... 
Apraudokime dabar visus Lie
tuvos vaikus”.

Prisikėlimo himnas
Tai devintoji ir paskutinė 

kantatos giesmė, kuri buvo 
įkvėpta T. Valiaus raižinio 
“Velykų rytas Lietuvoje”. Čia 
trijuose posmuose poetas Hen
rikas Nagys tarsi susumuoja 
Lietuvos 600 metų laikotarpį; 
nuo krikšto žėruojančių van
denų Nemune, po vergijų, po 
karų tabegyva, kryžių ir Rū
pintojėlių Lietuva iki šių 
laikų.

Šią paskutinę giesmę kom
pozitorius Aleksandras Stan
kevičius paskyrė mišriam cho
rui. O ir muzikos akordai tik
rai buvo neeiliniai. Po klai
kiai dramatiškų ankstyvesnių 
kantatos dalių, sunkte per
sunktų lietuvių tautos ašaro
mis, prakaitu ir krauju, čia 
jaunasis kompozitorius užbai
gia savo puikų darbą trankiais 
akordais, pilnais naujos vil
ties, prisikėlimo ir gyvybės.

Nuskambėjus paskutiniams 
kantatos akordams, Šv. Kazi
miero šventovė sugriaudėjo 
galingomis ovacijomis vi
siems: poetui dr. H. Nagiui, 
jaunajam kompozitoriui ir 
maestro Aleksandrui Stanke
vičiui, visiems 4 solistams 
ir tam šauniam jungtiniam 
Montrealio lietuvių chorui.

Kantata “Kryžių ir Rūpinto
jėlių Lietuva” poetui Henrikui 
Nagiui liks dar vienu perlu 
tarpe daugelio jo kitų puikių 
darbų, o jaunajam kompozito
riui Aleksandrui Stankevičiui 
— tai bus naujas šuolis, tik
ras prasilaužimas į klasikinės 
muzikos meno aukštybes.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Visos aukos skelbiamos Kanados doleriais. Iškeltus į JAV do
lerius, kun. K. Pugevičiui, Religinės lietuvių katalikų šalpos rei
kalų vedėjui, įteikta $27724.84.

Šia proga prašome gerb. klebonus, misijų vadovus ir pavienius 
aukotojus savo aukas religinei šalpai siųsti ne į JAV, bet į Kanados 
lietuvių katalikų centrą - jo iždininkui V. Valiuliui, 4188 Sugar Bush 
Rd., Mississauga, Ont. L5B 2X7. Visi čekiai, pasiųsti kun. K. Pugevi
čiui, su geroku pavėlavimu grįžta pas mus į Torontą, nes jų bankas 
Niujorke ima nepaprastai didelį mokestį už kanadiško čekio iš
keitimą.

KLK centras ir kun. K. Pugevičius nuoširdžiai dėkoja už gausias 
aukas, kurios yra reikalingos persekiojamiems tikintiesiems Lie
tuvoje. Kviečiame ir tuos, kurie neturi progos savo auką įteikti per 
parapijas, ją atsiųsti mūsų aukščiau nurodytu adresu.

Kanados lietuvių katalikų centras

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1M7 

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

X EKSKURSIJOS
L VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

3. Birželio 25 - liepos 14
4. Rugpjūčio 17-28

5. Rugsėjo 2-16
6. Spalio 5 — 16

Advokatė
JOANA E. KURAS, ll.b.

kartu su advokatu Petru Šimonėliu perėmė a.a. advokato 
Algio Puterio bylas ir testamentus

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

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc., ll.b.

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. m.l.s. ll.b,
kartu su advokate Joana Kuraite perėmė a.a. advokato 

Algio Puterio bylas ir testamentus

3425 Dundas St.W., Suite 200 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621-2136

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

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius” l-me aukšte

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

769-16161700 bloor street west 
toronto. Ontario M6P 4C3

RF/V1KK 
west realty Inc., realtor 

an independent member broker

All THE

INTHEMfiĖaa'

MASKELL INSURANCE WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

I Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-08141
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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 lesiai 

(contact lenses)

Grupes: gegužės 13, birželio 25 ir rugsėjo 2 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automobilius 
arba ir kitus reikmenis. Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam laikui. 
Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus. 
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu.

TA IT 17 Q TT T? IT insurances
J yJL\ Ij O JJL l-j lA 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

KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd.
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

Visais kelionių 
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS 
tel. (416) 593-0600

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

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

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

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

— Klebonas kun. J. Staškus su 
grupe maldininkų yra išvykęs 
Romon, kur dalyvavo Lietuvos 
krikščionybės sukakties ir arkiv. 
Jurgio Matulaičio paskelbimo 
palaimintuoju iškilmėse. Grįš 
savo parapijon liepos 5 d.

— Parapijos rūpesčiu iš V. Vo
kietijos atvyko naujas ateivis 
Kostas Latvis ir laikinai ap
sistojo klebonijoje.

— Lietuvos kankinių švento
vės salėje birželio 28 d. įvyko D. 
Garbaliauskienės muzikos stu
dijos mokinių koncertas. Šiuo 
metu ji turi 28 mokinius, kurių 
2 yra lietuviai.

— Wasagoje Mišios sekmadie
niais nuo liepos 5 d. bus atnašau
jamos 10 ir 11 v.r.

Pakrikštyta Tess-Ariel-Jean 
duktė Doug ir Irenos (Pajaujytės) 
Johnsonų.

— A. a. Marijona Subačienė pa
laidota birželio 27 d. lietuvių 
kapinėse.

— Parapijos žiniaraštis vasa
ros metu nespausdinamas.

— Mišios liepos 5, sekmadienį,
9.30 v.r. — už a.a. Jonų Ališauską,
11 v. r. — už a.a. Juozą Vaškevi
čių. Wasagoje 10 v.r —- už a.a. Ago
tą Heikienę, 11 v.r. — už a.a. Joną 
Masionį.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldose birželio 28 d. bu

vo prisimintas prieš metus mi
ręs lietuvių evangelikų liutero
nų bažnyčios išeivijoje vyskupas 
Ansas Trakis.

— Pamaldos šventovėje nuo lie
pos 1 d. prasidės 11.15 v.r.

— Pamaldos bus laikomos lie
pos 5 d., 11.15 v.r., su šv. Vakarie
ne. Pamokslą pasakys “Tėviškės” 
parapijos klebono pareigas einan
tis kun. Hansas Dumpys.

— Lietuvių evangelikų-reforma- 
tų žurnalas “Mūsų sparnai” 62 nr. 
jau išėjo iš spaudos ir bus dali
namas šventykloje po pamaldų.

Lietuvių namų žinios
— V. Dauginio iniciatyva per

sodinti 5 medeliai ir gėlės vazo
nuose prie pagrindinio pastato 
įėjimo.

— Dėl Kanados dienos LN val
dybos posėdis nukeltas į liepos 9, 
ketvirtadienį, 7.30 v.p.p.

— Svečių knygoje pasirašė: M. 
Petrikas, Panevėžys; K. Latvis, 
Lenkija; Ona Gražytė-Urbanavi- 
čiūtė, Kaunas.

— LN vyrų būrelio ir “Atžaly
no” gegužinės rengėjų posėdis - 
liepos 1, trečiadienį, 5 v.p.p. Bus 
aptarta programa, maisto paruoši
mas ir sporto žaidynių planas.

— LN vyrų būrelio ir “Atžalyno” 
gegužinė - liepos 5, sekmadienį,
12 v., Clairville Conservation 
area. Įvažiavimas iš greitkelio 
50 n r.

— Geresniam ir greitesniam 
svečių drabužių priėmimui sta
tybos komitetas įrengė karuse
lę, panašiai kaip komercinėse 
drabužių valyklose.

Lietuvos krikščionybės su
kakties iškilmes Romoje paro
dė televizija iš Barrie, Ont., 
stoties ir galbūt kitų. “The To
ronto Sun” 1987. VI. 29 prane
šė apie jas trumpa žinute, pa
brėždamas Šv. Tėvo Jono-Pau- 
liaus II norą aplankyti Lietu
vą ir jo pareiškimą: “Visa šir
dimi esu su jumis”. “The Ca
tholic Register” 1987. VI. 27 — 
VII. 3 antrame puslapyje pir
moje vietoje išspausdino ilgo
ką informaciją iš Vatikano 
apie Šv. Tėvo raštą lietuvių 
tautai per Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininką ar
kiv. L. Povilonį. Toje informa
cijoje atpasakojamos pagrin
dinės mintys, išreikštos minė
tame rašte, pastebint, kad ja
me tiesiogiai neminima nei 
Sov. Sąjunga, nei komunizmas, 
o tik pažymima, kad dabarti
nės sąlygos nėra lengvesnės 
už praeityje turėtąsias, tačiau 
K. Bendrija ir šeima pasilieka 
ir toliau krikščioniškojo pa
veldo saugotojais.

V. J. Dumbliauskas, gyvenan
tis Kingstono ligoninėje, rašo 
eilėraščius ir piešia įvairių 
temų piešinius. Ligoninėje yra 
leidžiamas mašinėle prirašo
mas žurnalas. Jame yra daug 
rašinių ir iliustracijų, kurių 
autoriai yra ligoniai. Įdėtas 
ir vienas J. V. Dumbliausko 
eilėraštis anglų kalba bei ke
letas iliustracijų.

Buvęs torontietis Algis Stan- 
kus-Saulaitis, dabar su žmona 
gyvenantis JAV-se ir bebaigiąs 
bibliotekininkystės studijas 
magistro laipsniui gauti Sou
thern Connecticut State uni
versitete, laimėjo biblioteki
ninko premiją — “Baker a. Tay
lor Grassroots Award”. Tai pa
skelbė žurnalas “Connecticut 
Libraries” 1987 m. gegužės mė
nesio laidoje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šios savaitės penktadienis 

— mėnesio pirmasis (ligoniai ir 
seneliai lankomi namuose ir prie
glaudose iš anksto susitarus); 
7 v.v. Šventoji valanda ir Mišios. 
Prieš Mišias klausoma išpažinčių. 
Šis šeštadienis — mėnesio pirma
sis. Mišios ir Rožinio maldos — 
11 v. r.; pensininkų namuose “Vil
nius” Mišios — 5 v.p.p.

— Trečiojo ordino mūsų parapi
jos kongregacijos Mišios — ket
virtadienį 10 v.r. Susirinkimų 
per vasarą nebus.

— Prasidėjus vasarai sekmadie
niais vakarinės Mišios — 8.30 v.

— Susituokė Audra Varankaitė 
su Edvardu Bortniku.

— Kanados lietuvių katalikų 
centras, kuris apima visos Kana
dos visas lietuviškas parapijas 
ir organizacijas, šiais metais 
organizuoja kelionę į Kanados 
kankinių šventovę Midlande* kur 
stovi ir lietuviškas kryžius. Toji 
kelionė įvyks rugpjūčio 2, sekma
dienį, ir bus skirta Lietuvos 
krikščionybei bei palaimintajam 
arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui. 
Numatyta programą pradėti 2.30 
v.p.p. su procesija ir ją baigti 
Mišiomis šventovėje.

— Parapijai aukojo: $500 — a.a. 
J. Kairio atminimui P. Jakubaus
kas ir E. Girdauskas; $100 — J. O. 
Gustainiai; “Kretingos” stovyk
lai: $1000 — Prisikėlimo parapi
jos bankas.

— Mišios liepos 5, sekmadienį,
8.30 v.r. — už a.a. Joną Zuloną, 
9.20 v.r. — už a.a. Karoliną Priš- 
čepionkienę, 10.15 v.r. už a.a. Ago
tą Vainienę, Kęstutį Simanavičių,
11.30 v.r. — už parapiją, 8.30 v.v. — 
už a.a. Antaną Daukšą.

Pastebėta klaida. “TŽ” 26 nr. 
6 psl. po nuotrauka parašyta 
Irena Raškauskienė, turėjo 
būti Raškevičienė. Atsiprašo
me.

Valerija Gustainienė, gy
venanti Barrie, Ont, pagerb
dama mylimą savo vyrą a.a. A. 
Gustainį, lietuviškos spaudos 
rėmėją, paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $100.

J. Lietuvninkas ir p. Lie- 
tuvninkienė iš JAV, lydimi P. 
Saplienės, aplankė Anapilį ir 
“Tėviškės žiburius” 1987. VI. 
22. Papasakojo apie gyvenimą 
Niujorko srityje. Jiedu yra 
“TŽ” garbės prenumeratoriai.

Ontario premjero įstaiga 
praneša, kad paskirta 18 
naujų narių į daugiakultūrę 
tarybą. Sąraše yra du lenkai, 
du portugalai, du italai ir t.t. 
Nėra nė vieno baltiečio. Iš 
lietuvių iki šiol taryboje 
dalyvavo Ramūnė Jonaitienė. 
Jos dviejų metų kadencija pa
sibaigė.

Lietuvos krikščonybės su
kakties komitetas Kanadoje 
yra nutaręs išleisti atskira 
knyga keturias paskaitas, skai
tytas Toronte praėjusios ga
vėnios metu apie krikščiony
bę Lietuvoje. Paskaitų komi
sija, kuri rengė minėtas pa
skaitas, pakvietė kun. Pr. Gai
dą ir Č. Senkevičių, sureda
guoti numatytą leidinį. Dvi 
paskaitos — Algirdo Budrec- 
kio ir Rasos Mažeikaitės jau 
yra paruoštos spaudai. Dar 
negautos kitos dvi paskaitos 
— prof. Juliaus Slavėno ir 
prof. Vytauto Vardžio.

Lietuvių paviljonas “Vil
nius”, įrengtas Prisikėlimo sa
lėse Karavano metu per 9 die
nas susilaukė gausių lankyto
jų įvairių tautybių - arti 9000. 
Visiems patiko paviljono įren
gimas, jo rūdiniai ir progra
ma, kurioje buvo vaidinamos 
lietuviškos vestuvės. Tarp 
įvairių rodinių buvo ir perio
dinės spaudos stalas, ant ku
rio buvo išdėstyta dauguma 
lietuvių išeivijos laikraščių 
bei žurnalų. Paviljonas savo 
veiklą baigė birželio 27 d., 
kaip ir visų kitų tautybių pa
viljonai. Oficiali Karavano už
baiga - birželio 30, antradienį, 
Royal York viešbutyje. Ten bus 
paskelbtos ir premijos tauty
bių paviljonams už įvairius 
įrengimus, programas ir t.t.

Toronto dienraščiuose skai
tytojų laiškų skyriuje pasi
rodo vis dažniau ir lietuvių 
pavardžių. “The Sunday Sun” 
1987. VI. 12 išspausdino Sta
sio Prakapo laišką, kuriame 
jis pagiria šio dienraščio 
vedamąjį, raginantį Kanadą 
sustiprinti savo apsiginkla
vimą, prieš kurį pasisako kai
rieji pacifistai, remiami kai 
kurios spaudos. Esą dabar Ka
nada galėtų užimti ir skautų 
būrys. Šį sakinį redakcija iš
braukė.

iškabos kairei'/'”1° la,.,tybiŲ savaitėje įėjimas į "Vilniaus” paviljoną, įrengtą Prisikėlimo parapijos salėse. Prie 
Sp prle S™’,“SS,REBEKA JAS,ENE  .......ANTANAS RAŠYMAS. prl.l-

’ "snno Nuotr. St. Dabkaus

■WASAGOJE

POILSIO STOVYKLA
Patalpų kainos stovyklos 

laikotarpiui vienam asmeniui 
-45 dol., šeimai-75 dol.

Patalpas galima nuomoti ir 
padieniui.

Maistą gamins patyręs virėjas 
V. Birštonas.

8-A6 d-d;
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Latvių choras “Avė Sol” iš 
sovietų okupuotos Latvijos 
koncertuos Toronte, Roy 
Thomson Hali, š. m. liepos 20, 
pirmadienį, 8 v.v. Choras turi 
40 narių. Koncertuos daugely
je JAV miestų. Pirmieji kon
certai jau įvyko Bostone ir Niu
jorke. Bilietai — nuo $30 iki 
$15.

Lietuvių tautodailės institu
tas savo veiklos dešimtmečiui 
paminėti surengė parodą Ga- 
nanoque, Ont., vietovėje, kur 
P. Regina turi erdvius “Nemu
no” galerijos pastatus. Ji ati
daryta š. m. birželio 28 d. drau
ge su išeivijos dailininkų pa
roda, sutelkta A. Kezio. Trijo
se pastato salėse išdėstyta 
daug dailės ir tautodailės kū
rinių. Atidarymo iškilmėse 
dalyvavo daug tautiečių iš 
įvairių Kanados ir JAV vieto
vių. Paroda veiks visą vasarą 
iki rugsėjo mėnesio.

Nemažai torontiečių šią va
sarą važiuoja okupuoton Lie
tuvon aplankyti savo artimųjų. 
Sakoma, kad dabar lengviau 
gaunamos sovietinės vizos, 
bet faktai sako ką kita: vizos 
negavo kun. J. Staškus, V. Kra- 
likauskienė, V. Bačėnas, ku
rio įstaigos suorganizuotos 
grupės kelionei į Lietuvą vi
sus reikalingus leidimus gavo. 
JAV-se taip pat ne visi prašiu
sieji gavo vizas. Vienas tokių 
yra kun. Vyt. Pikturna. Tai ro
do kokia yra ta Gorbačiovo 
“glasnost” — bijo įsileisti 
net nepolitinius žmones.

Ontario pilietiškumo ir kul
tūros ministerė dr. L. Munro 
1987 m. birželio 24 d. sukvietė 
daugiakultūrę tarybą, spaudos 
atstovus į Karališką Ontario 
muziejų Toronte ir pranešė 
naują programą. Dabar visose 
Ontario ministerijose bus vyk
domos daugiakultūrės progra
mos, kurias paskelbs artimiau
siomis savaitėmis. Šiame pla
ne yra skatinamos visos val
džios įstaigos, tarybos, komi
sijos prisidėti prie daugia- 
kultūrių programų vykdymo. 
Ontario valdžia remia kultūrų 
įvairumą, kuris praturtina ir 
sustiprina kraštą. Garantuoja
mos lygios galimybės visiems 
Ontario visuomenėje. Dabarti
niame valdžios biudžete yra 
skirta $4,000,000 naujoms val
džios programoms daugiakul- 
tūrėje srityje. Iš lietuvių 
šiame pobūvyje dalyvavo R. 
Jonaitienė, J. Karka ir V. Ma
tulaitis, atstovavęs “TŽ”.

j
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Maistas perkamas atskirai, 
kainos prieinamos.

Informaciją teikia ir
registraciją veda V. Kulnys,
1573 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6P3E1. Tel. 769-1266.

Rengia Lietuvių namų vyrų būrelis

DeveniuĮ kultūros fondo leidiniai
Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 
IBERŲ PUSI AS A L Y J E, $15.00, JAV
Motiejus Karaša. GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00. JAV
Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas). $35 00. JAV
J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV

1.

2.
3.
4.
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782.

St. Petersburg. FL 33733. USA

AfA 
VIKTORUI PALIUI 

mirus Lietuvoje,
reiškiame nuoširdžią užuojautą velionies broliui 
JURGIUI PALIUI bei artimiesiems, drauge su jais 
liūdėdami -

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas

“The Toronto Sun” 1987. VI. 
28 skyriuje “Lifeline Letters” 
išspausdino ilgą informacinį 
rašinį Genyos Intrator apie 
Lietuvos krikščionybės sukak
tį, JAV prezidento R. Reagano 
pareiškimą ta proga, vyskupo 
J. Steponavičiaus ištrėmimą, 
įkalintus katalikų kunigus — 
Joną Matulionį, Alfonsą Sva
rinską, Sigitą Tamkevičių. Nu
rodomi ir pastarųjų adresai: 
Rev. A. Svarinskas, 618810 
Permskaja obl., Chusovskoj 
r-n, pos. Kuchino, U.S. 389/36. 
USSR; Rev. S. Tamkevičius, 
431200 Mordovskaja SSR, Ten- 
gushevsky r-n, pos. Barshevo, 
uchr. Zh/Kh-385/3-5, USSR. 
Informacijos autorė kviečia 
skaitytojus rašyti minėtiem 
kaliniam laiškus.“ Prie infor
macijos pridėta kun. S. Tam- 
kevičiaus nuotrauka.

Kanados parlamento narys 
Andrew Witer iš Parkdale — 
High Park š. m. birželio 10 d. 
padarė šį pareiškimą: “Šį va
karą penkioliktą kartą ekume
ninėmis pamaldomis Otavos 
Notre Dame bazilikoje bus pa
minėtos tautžudystės ir dabar
tinės kančios baltiečių bei 
ukrainiečių tautų. Po to bus 
budėtuvės su žvakėmis prie 
valstybinio paminklo žuvu
sioms. Panašūs minėjimai šį 
savaitgalį bus rengiami viso
je Kanadoje. Ukrainiečiai, 
estai, latviai ir lietuviai, 
drauge su kitomis pavergto
mis Rytų Europos tautomis, 
kasmet rengia minėjimus ho
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lokausto baltiečių ir ukrai
niečių, kurie buvo sunaikinti 
sovietinės priespaudos. Šios 
pamaldos teikia progą prisi
minti tebesantį sovietinį per
sekiojimą ir laisvės, tautinės 
kultūros, religijos bei kalbos 
priespaudą. Aš skatinu šio par
lamento kolegas prisijungti 
prie Rytų europiečių šį vaka
rą ir tuo būdu parodyti mūsų 
įsipareigojimą visuotiniams 
laisvės ir teisingumo princi
pams.”

Ontario beraščiai. 1987 m. 
birželio 23 d. Ontario prem
jeras D. Petersonas ir kiti pa
reigūnai sukvietė spaudos, ra
dijo, televizijos žurnalistus, 
mokytojų bei visuomenės at
stovus prie parlamento rūmų 
Toronte ir kalbėjo apie neraš
tingumą Ontario provincijoje. 
Jis skaito neraštingais as
menims, kurie nesugeba rašyti 
ir skaityti angliškai arba pran
cūziškai, arba nėra pasiekę 
devinto skyriaus. Tokių neraš
tingų žmonių virš 15 metų am
žiaus priskaitoma apie 1,300,- 
000 Ontario provincijoje arba 
vienas iš penkių dirbančių. 
Neraštingųjų mokymui yra 
ruošiami įvairūs kursai mo
kyklose bei visuomenės or
ganizacijose. 1986 m. rudenį 
tam reikalui buvo skirta 
$50,000,000. Dabar dar papil
domai skiriama $35,000.000, 
kad darbo žmonėms nebūtų 
kliūtis kalbos bei rašto trū
kumas, be to, galėtų išmokti 
kurio nors amato.

Sibiriniai trėmimai paminėti 
birželio 15 d. Dominion Sq. Minė
jimą rengė Kanados baltiečių fe
deracijos Montrealio skyrius. 
Šiais metais viską tvarkė lietu
viai. Pradžioje buvo padėtas bal
tiečių vainikas prie Kanados žuvu
sių karių paminklo. KLB Montrea
lio apylinkės pirm. Arūnas Staš
kevičius trumpai aptarė šios die
nos reikšmę ir vadovavo visam mi
nėjimui. Plačiau kalbėjo Baltie
čių federacijos Montrealio sk. 
pirm. Peter Moldre. Pagrindiniai 
kalbėtojai Kvebeko etninių gru
pių ir imigracijos ministerės at
stovas Antoine Tchipeff ir Ver- 
duno burmistras, buvęs federaci
nio parlamento narys Raymond 
Savard pareiškė užuojautą šioms 
tautoms ir paryškino diktatūri
nio režimo nežmoniškumą.

Prie paminklo, šalia mūsų išsi
rikiavusių vėliavų, dar buvo uk
rainiečių, vengrų ir lenkų vėlia
vos. Taip pat dalyvavo ir tų tau
tybių Montrealio skyrių pirminin
kai arba jų atstovai. Šiemet pub
likos prisirinko daugiau negu ki
tais metais. Gal padėjo šiltas ir 
gražus oras.

Perėjus gatvę, Pasaulio Karalie
nės Marijos katedroje įvyko eku
meninės pamaldos. Pradėjo And
ris Gutmanis, smuiku atlikdamas 
Vieniavskio “Legendą, opus 17 
smuikui” ir Gluck-Kreisler “Sce
ną iš ‘Orfėjaus". Švč. Trejybės

Greitas ir tikslLJS patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. HIX 1 L7

O MONTREALIO LIETUVIŲ Li I AK 5^ 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 $21,000,000; REZERVAS - virš $600,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus ............... .... 8'/2% Taupymo - special............. .... 5^4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... s'%

1 metų ............... .... 73/4% Taupymo-kasdienines .... .... 4'/2%
180 d. - 364 d...... .... 7'/4% Einamos sąsk.................... .... 4'/2%
120d. - 179d..........  63/4% Pensijų- RRSP - term...... .... 8'/2%
60 d. - 119 d...... .... 6’/2% Pensijų - RRSP - taup...... .... 6 %
30 d.- 59 d..........  61/4%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite1’ 
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

Milijoninio tiražo savaitraš
tis “Time” 1987. VI. 22 laidoje 
išspausdino mons. J. Prunskio 
laišką, atsiliepiantį į anksčiau 
spausdintą A. Perevoščikovo 
pasisakymą karo nusikaltėlių 
klausimu. Laiške sakoma: 
“Sov. Sąjunga reikalauja 
bausti karo nusikaltėlius, 
kuriems nepripažįsta sena
ties ...” “Mes tikėsime tuo 
pareiškimu, kai Sov. Sąjunga 
nubaus savo karo nusikaltė
lius. Sov. Sąjunga buvo viena 
iš pirmųjų, kuri sudarė sutar
tį su Hitleriu, su nacių prita
rimu okupavo Baltijos valsty
bes ir Lenkijos dalį. Tiktai 
kai Sov. Sąjunga grąžins ne
priklausomybę tiems kraš
tams, pasitikėjimas Sov. Są
junga bus atstatytas”.

Ontario meno taryba (Onta
rio Arts Council) yra valdžios 
agentūra, kuri skirsto paramos 
lėšas meno vienetams ir paski
riems asmenims. Naujausiame 
sąraše organizacijų ir paski
rų asmenų, kurie gavo paramą, 
nėra lietuviškų pavardžių, 
išskyrus rašytoją Raimundą 
Filip, gyvenantį Montrealy- 
je, kuriam paskirta finansi
nė parama. Jo pavardė įrašyta 
sąraše asmenų, kuriem paskir
ta finansinė parama iki $5,000. 
Į Ontario meno tarybą krei
piasi organizacijos ir paski
ri asmenys su tam tikrais pro
jektais, prašydami tam tikros 
dolerių sumos jiems įvykdyti. 
Adresas: Ontario Arts Coun
cil, 151 Bloor St. W„ Suite 
500, Toronto, Ont. M5S 1T6. 
Tel. (416) 961-1660.

TIKRAS BIČIŲ MEDUS gaunamas 
Anapilio knygyne sekmadieniais 
po pamaldų ir taip pat pas bitinin
ką Joną Norkų Hamiltone. Tel. 
389-8179.

latvių ev.-liuteronų parapijos 
kun. G. Runs sukalbėjo maldą lat
viškai. Sekė jų himnas.

Mišrus estų choras, vadovauja
mas O. Avarmaa, pagiedojo A. 
Topman "Requiem”. Linas Staške
vičius angliškai paskaitė tik ką 
baigusio aštuonių metų darbo sto
vykloje bausmę už tikėjimą Alek
sandro Ogorodnikovo padėkos 
laišką už maldas, ypatingai Va
karų pasauliui. Kun. H. Laaneots 
iš Šv. Jono estų ev.-liuteronų 
parapijos sukalbėjo maldą estiš
kai. Po to buvo sugiedotas Esti
jos himnas.

Lietuvių muzikinę dalį atliko 
mergaičių choras “Pavasaris”, 
vadovaujamas Ingrid Tark. Mer
gaitės pagiedojo Br. Budriūno 
“Neapleiski mūsų" (žodžiai Mai
ronio) ir V. Viltenio “Kaip grįž
tančius namo paukščius”. Aušros 
Vartų parapijos klebonas kun. 
Juozas Aranauskas perskaitė mal
dą lietuviškai. Sekė Lietuvos 
himnas.

Pamaldos baigtos Šv. Kazimiero 
parapijos klebono kun. Stasio 
Šileikos bendru palaiminimu ir 
Kanados himnu. Smuikininką ir 
chorus vargonais lydėjo bei him
nus grojo muz. Kari J. Raudsepp.

A. a. Jonas Vilkelis, 78 m. am
žiaus, mirė birželio 11 d. Liūdi 
žmona, trys broliai ir sesuo su šei
momis. B.S.

JAUNA PORA Įieško buto metro
poliniame Toronte. Skambinti tel. 
653-5855 Toronte.

IŠNUOMOJAMAS butas su baldais 
nuo 1987 m. rugsėjo iki 1988 m. ba
landžio mėnesio. Skambinti tel. 
624-2433 arba 233-8108 Toronte.

JIEŠKAU NERŪKANČIOS MO
TERS saugoti vaikams. Norėčiau, 
kad gyventų mano namuose. Skam
binti tel. 887-1392 Markham.

NAŠLYS - vienišas, savarankiškas 
Įieško nuoširdžios gyvenimo drau
gės 60-65 metų amžiaus pastoviam 
gyvenimui provincijoje. Gyvenimo 
aprašymas ir biznio supratimas bus 
maloniai priimtas, įvertintas ir 
atsakytas. Paslaptis garantuota. 
Laiškus siųsti “Tėviškės žiburių” 
adresu, pažymint ant voko “Hen
rikui”.

IŠNUOMOJAMAS vasarnamis Wa- 
saga Beach prie vandens. Skam
binti vakarais telefonu 845-8218, 
dienos metu 845-5021.

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

SHANNON FLORIST LTD. 
gėlių krautuvė

Savininkė LINDA MacDONALD 
357 Jane Street, Toronto, Ontario 
M5S 3Z3. Tel. 766-2367

PARDUODU 1984 m. automobilį 
“Ford-Escort”, 4 cilinderių. Geram 
stovyje. Kaina - $3,700. Skambinti 
Rūtai po 6 v.v. Tel. 653-5855 Toronte.

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.


