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Dėmesys Lietuvai
Dar netolimoje praeityje gana dažnai rašydavome ir 

kalbėdavome apie tylos sąmokslą tarptautinėje plotmė
je, kurioje apie Lietuvą labai mažai kas prabildavo. Gal 
tai ir buvo sąmokslas tą, kurie pataikavo Sovietų Sąjun
gai, pavergusiai Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes, bet 
netrūko ir tokių, kurie Lietuvos atžvilgiu buvo neutra
liai pasyvūs - ja nesidomėjo, nes nebuvo įvykių, atkrei
piančių tarptautinį dėmesį. Okupuotoji Lietuva buvo ak
linai uždaryta, ir jokios žinios neprasiskverbdavo į tarp
tautinę spaudą. Pvz. partizaninių kovų metais Lietuvo
je buvo daug įvykių, bet viešumos jie negalėjo pasiekti. 
Paskiriem proveržiam sunku buvo patekti į tarptautinę 
viešumą, nes nebuvo oficialių patikimų kanalų, vedan
čių ta linkme. Viena didžiųjų problemų buvo informaci
jos patikimumas. Šiuo atveju prisimintinas Lietuvos par
tizanų laiškas Šv. Tėvui Pijui XII. Tas laiškas, rašytas 
didžiausiame pavojuje, galima sakyti partizanų krauju, 
buvo atgabentas į Vakarus pasiryžėlių būrelio ir per Lie
tuvių delegatūros vadovą Vokietijoje kan. Ėeliksą Kapo
čių nuvežtas į Vatikaną. Tai buvo partizanų pagalbos 
šauksmas, kreipimasis į aukščiausią moralinį autorite
tą Lietuvai kritišku metu. Deja, tas kreipimasis nesulau
kė jokio paguodos žodžio anuomet iš Šv. Tėvo Pijaus XII. 
Atrodo, buvo suabejota partizanų laiško autentiškumu, 
ir partizanų pagalbos šauksmas liko neišklausytas.

DABAR Lietuvos būklė tarptautinėje srityje yra žy
miai geresnė. Lietuvos vardas jau girdimas ir tarp
tautiniuose forumuose, europinių valstybių kon
ferencijose, Europos taryboje, įvairių kraštų televizijo

je, radijuje ir spaudoje. Bene daugiausia dėmesio Lie
tuvai laimėjo Vatikanas. Daug kas atkreipė dėmesį į Lie
tuvą kazimieriniais metais, kai Šv. Tėvas Jonas-Paulius 
II per iškilmes prabilo apie persekiojamą mūsų kraštą ir 
išreiškė norą jį aplankyti. Dar daugiau dėmesio laimė
jo Lietuvai Vatikanas Lietuvos krikščionybės sukakties 
iškilmėmis Romoje. Jose dalyvavo Europos kraštų vysku
pų konferencijų atstovai, diplomatinis korpusas. Šv. Tė
vas prabilo net keliais atvejais italų, anglų ir lietuvių 
kalbomis. Iškilmių proga jis paskelbė specialų ganyto- 
jinį laišką, skirtą Lietuvos krikščionybei paminėti. Arki
vyskupą Jurgį Matulaitį paskelbė palaimintuoju. Sudarė 
palankias sąlygas gausiam lietuvių dalyvavimui audien
cijoje. Išleisdino specialius pašto ženklus. Surengė aka
deminio pobūdžio istorinį simpoziumą, kuriame tarptau
tiniu mastu buvo gvildenamas Lietuvos krikščionėjimas. 
Visa tai pastebėjo didžioji spauda, televizija bei radi
jas. Dar nėra žinių kaip plačiai per pasaulį nuskambėjo 
Romos iškilmės, bet iš turimų duomenų matyti, kad Lie
tuvos vardas staiga iškilo tarptautiniu mastu. O tai buvo 
laimėta daugiausia dabartinio Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II- 
Vojtylos dėka. Nė vienas popiežius visoje istorijoje nėra 
tiek daug Lietuvai padaręs, kiek dabartinis.

MATANT visus tuos faktus, lietuvių tautos dėkin
gumas Jonui-Pąuliui II turėtų būti didelis ir nuo
širdus. Tiesa, ne visi mūsų pageidavimai iki šiol 
buvo išpildyti (pvz. kardinolo, Vilniaus arkivyskupijos 

klausimas), bet jie neturėtų užtemdyti to didelio palan
kumo, kurį patyrėme iš Vatikano. Mūsų atsiliepimas šiuo 
atveju turėtų būti lydimas džiaugsmo ir viešo dėkingu
mo. Turbūt dar didesnį dėkingumą Šv. Tėvui Jonui-Pau- 
liui II jaučia pavergtoji Lietuva. Dar nė vienas popiežius 

4 nesikreipė į ją tokiu nuoširdžiu žodžiu ir nerodė tiek 
daug dėmesio jai. Specialus ganytojinis jo laiškas, tie
sa, nemini Lietuvą okupavusios ir jos tikinčiuosius per
sekiojančios Sovietų Sąjungos, tačiau visas turinys ne
jučiomis kalba apie tai. Kai kalbama apie kankinamą 
tautą, išryškėja ir kankintojas savaime. Lietuvai šiuo 
metu svarbu ne tiek Sov. Sąjungos pasmerkimas, kiek 
savo tautos stiprinimas, moralinės paramos gavimas. Ta 
lauktoji parama šiuo metu yra labai ryški. Tikinčiajai 
Lietuvai tai balzamas. Kai prispaustieji žino, kad mora
linis pasaulio autoritetas yra su jais, net ir žiauri prie
spauda darosi lengviau pakeliama. Su paguodos žodžiu 
stiprėja ir viltis naujos aušros, kurios spinduliai dar ne
prasiveržia pro tirštas dabarties sutemas. Sustiprinta 
Lietuvos pozicija moralinėje pasaulio plotmėje skatina ir 
išeivijos darbuotojus stiprinti savo veiklą Lietuvai gelbėti.

KANADOS (VYKIAI

Mirties bausmė atmesta

Pasaulio [vykiai
NUOLATINĖS RIAUŠĖS P. KORĖJOS MIESTUOSE PRIVERTĖ 
pusiau dikatatūrinę prez. Č. Doo-Hwano vyriausybę pažadėti 
krašto grįžimą demokratijon. Gen. Č. Doo-Hwanas valdžion atėjb 
kariniu sukilimu 1979 m. gruodžio 12 d., paramos susilaukęs iš 
gen. T. Tae-Woo, kuris dabar vadovauja demokratinio teisingu
mo valdžios partijai ir yra paskelbtas 1988 m. vasario 25 d. iš pre
zidento pareigų žadančio pasitraukti Č. Doo-Hwano įpėdiniu. 
Kovon už demokratiją ir pilietines gyventojų teises yra įsijungę 
du opozicijos vadai: iš JAV grįžęs K. Dae-Jungas ir K. Jang-Sa- 
mas. Jie reikalauja laisvų naujo prezidento rinkimų, laisvės po
litiniams kaliniams, kurie nėra suimti už komunistinę veiklą. 
Reformas pirmiausia pažadėjo demokratinio teisingumo par

Kanados parlamentas mir
ties bausmės grąžinimo klausi
mu balsavo birželio 29-30 d.d. 
naktį prieš pat vasaros atos
togų pradžią. Balsavimą tuo 
klausimu 1984 m. rinkiminia
me parlamento vajuje buvo pa
žadėjęs dabartinis ministeris 
pirm. B. Mulroney. Mirties 
bausmę Kanados parlamentas 
nedideliu 130:124 balsų san
tykiu sustabdė 1976 m., kai 
kraštą valdė liberalai su mi- 
nisteriu pirm. P. E. Trudeau. 
Spaudoje tada pasigirdo kalti
nimų, kad P. E. Trudeau savo 
ministeriams liepė balsuoti 
už mirties bausmės panaikini
mą, nors buvo kalbama apie 
laisvą nuo politikos balsavi
mą pagal kiekvieno parlamen
to sąžinę. Šį kartą taip pat bu
vo leistas laisvas balsavimas, 
tačiau visi partijų vadai - kon
servatorių B. Mulroney, libera
lų J. Turner ir NDP socialistų 
E. Broadbent pasisakė prieš 

mirties bausmės grąžinimą. 
Viešosios nuomonės tyrimai 
liudijo, kad apie 60% kanadie
čių, pasipiktinusių gerokai 
pagausėjusiomis žmogžudystė
mis, reikalavo mirties baus
mės bent jau pareigas atlie
kančių policininkų, kalėjimo 
sargų žudikams bei kitiems, 
pasižymėjusiems žiauriais nu
žudymais. Rezultatas buvo ne
tikėtas: parlamentarai net 
148:127 balsų santykiu atmetė 
mirties bausmės sugrąžinimą.

Konservatorių eilėse buvo 
daugiausia mirties bausmės 
grąžinimo šalininkų, kuriuos 
ypač telkė du parlamentarai 
— William Domm iš Peterbo
rough ir James Jepsen iš Onta
rio Londono. Balsavime už mir
ties bausmę pasisakė 125 kon
servatoriai, prieš — 79. Prie 
tų 125 konservatorių prisijun
gė tik liberalas George Baker 
ir nepriklausomas atstovas

(Nukelta į 8-tą psl.)

Vaizdas iš didžiųjų Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmių Romoje 1987 metų birželio 28 dieną: po iškilmingų 
pamaldų Šv. Petro bazilikoje Ročesterio ir Vasario 16 gimnazijos šokėjai aikštėje atliko meninę programą, kurią 
matė ir Šv. Tėvas Jonas-Paulius II pro langą iš savo būstinės. Ją matė ir daug kitataučių

Lietuvos krikščionybės iškilmės Romoje
Pranešimai iš Romos specialiai “Tėviškės žiburiams”

Kryžiaus keliai
Penktadienio vakare, 1987 

m. birželio 26 d., Šv. Petro ba
zilikos aikštėje buvo einami 
simboliniai Lietuvos kryžiaus 
keliai. Rengė jaunoji karta. 
Programai vadovavo kun. Edis 
Putrimas, iš Toronto, įšventin
tas į kunigus prieš porą metų, 
dabar studijuojantis teologi
ją moksliniam laipsniui Ro
moje.

Renginio vykdytojai, kalbė
tojai ir Klivlando vyrų okte
tas “Uždainuokim”, giedojęs 
religinių giesmių įtarpus, sto
vėjo prie didžiosios bazilikos 
įėjimo. Pirmoji lietuvių 400 da
lyvių grupė stovėjo aukštųjų 
bazilikos laiptų papėdėje ir 
pritarė maldų skaitymui bei 
giesmėm.

Vienu metu dalyviai užsi
degė žvakes simbolinei Lietu
vos kančių vigilijai prisiminti.

Keturiomis kalbomis buvo 
skaitomi specialiai parašyti 
(kun. St. Žilio?) religiniai-tau- 
tiniai aptarimai, maždaug se
kant tradicinę keturiolikos 
Kryžiaus kelių stočių eigą.

Vadovaujantis kun. Edis Put
rimas, padedamas kelių dva
siškių, kalbėjo keliomis kal
bomis.

Apeigom įpusėjus ir jau su
temus, žemojoje bazilikos aikš
tės dalyje pasirodė trejeto 
šimtų žmonių grupė su liepsno
jančiais deglais ir ėjo visą lai
ką aplink ten esantį obeliską.

Tai buvo jaunimas ir jaunoji 
karta, kurių vadovai sumanė ir 
įvykdė šią įspūdingą liepsnų 
vigiliją ir dvasinį Lietuvos kry
žiaus kelių priminimą.

Milžiniškos bazilikos ir pa
saulyje garsios Šv. Petro aikš
tės aplinkoje, iliuminuotoje 
elektros šviesomis, vienu me
tu gaudžiant varpams, buvo 
tikrai įspūdingas ir didingas 
yaizdas.

į Tarp dalyvių buvo nemažai 
[dvasiškių lietuvių, jų tarpe 
vyskupas Antanas Vaičius, kar
tu su 8 kunigais atstovaujan
čiais 6 Lietuvos vyskupijoms. 
Taip pat buvo ir aukštų Vati
kano dvasiškių. Vienu momen
tu savo įstaigos lange-balko- 
ne kelioms minutėms pasiro
dė popiežius Jonas-Paulius II 
ir palaimino vigilijoje daly
vaujančius.

Iškilminga vigilija buvo baig
ta, visiems dalyviams ratu su
sigrupavus apie centrinį obe
liską ir deglams liepsnojant, 
giesme “Marija, Marija. ..”

Šios giesmės žodžių prasmė 
toje aplinkoje bu' o ir giliai 
veikianti, ir graudinanti, ir 
prašanti dieviškos palaimos 
Lietuvai. J. V. Danys

Audiencijų salėje
Lietuvių audiencijai pas po

piežių šį kartą buvo paskirta 
popiežiaus Pauliaus VI au
diencijų salė, kuri talpina per 
7,000 žmonių. Lietuvių į tą sa
lę birželio 27 d. prisirinko tarp 
3,000-4,000. Visi nekantravo ir 
laukė popiežiaus Jono-Pau
liaus II. Laukė ir lietuviai vys
kupai: arkiv. P. Marcinkus, 
arkiv. K. Salatka, arkiv. J. Bu
laitis, vysk. V. Brizgys, vysk. 
A. Deksnys, vysk. P. Baltakis 
ir iš Lietuvos su 8 kunigais 
atvykęs vysk. A. Vaičius. Jų 
tarpe taipgi buvo ir vysk. 
Paetz, valdantis Lomžos vysku
piją Lenkijoje.

Čikagos operos choras gie
dojo giesmes. Ant scenos sėdė
jo tautiniais drabužiais pasi
puošusi Vasario 16 gimnazijos 
mokinių tautinių šokių grupė 
su savo orkestru, vadovaujamu 
muz. A. Paltino.

Popiežiui įėjus, visi pra
dėjo audringai ploti. Pirma
sis į popiežių prabilo vysk. P. 
Baltakis. Jis lietuviškai popie
žiui padėkojo už įvairiomis 
progomis rodomą lietuviams 
palankumą ir savo kalbose pri
siminimą mūsų tautos bei jos 
reikalų. Jis taipgi nurodė, kad 
tikintieji Lietuvoje yra pavedę 
jo pontifikatą Dievo Tarno ar
kiv. J. Matulaičio globai, ir iš
reiškė dėkingumą už suteiktą 
lietuviams audienciją, už su
ruoštą Tarptautinį istorijos 
paskaitų simpoziumą apie Lie
tuvos krikščionybę, už ganyto- 
jinį laišką lietuviams. Baigiant 
vysk. P. Baltakiui kalbą, iš Lie
tuvos atvykę kunigai įteikė di
delę medžio plokštę su iš gin
taro pagamintu Lietuvos krikš
čionybės sukaktuviniu ženklu.

Paskui į popiežių kreipėsi 
vysk. A. Vaičius lotyniškai. 
Kalboje jis dėkojo už popie
žiaus rūpestį mūsų tikinčiai
siais ir linkėjo, kad Dievas jį 
dar ilgai laikytų šioje žemėje.

Šv. Tėvas lietuviškai
Tada į visus susirinkusius 

žodžiais “Brangūs broliai ir 
sesės lietuviai” prabilo popie
žius. Toliau jis savo kalbą tę
sė angliškai, sveikindamas vi
sus vysk. P. Baltakio vadovybė
je esančius ir čia suvažiavu

sius lietuvius, o taipgi ir Lie
tuvos tikinčiųjų Bendriją, at
stovaujamą atvykusio vysk. A. 
Vaičiaus. Jis skatino visus 
džiaugtis ta vienybe, kurią tu
rime Kristuje, nes tuo būdu iš
eiviai bei Lietuvoje gyvenan
tys yra arti vieni kitų. Jis džiau
gėsi visa mūsų kultūrine veik
la, kuri išreiškianti mūsų dva
sinį gyvenimą, o šioji šventė - 
mūsų tikėjimą, kuris esąs ne
paprasta jėga tamsoje. Šia pro
ga todėl skatino visus lietuvius 
dvasiškai atsinaujinti, semian
tis stiprybės iš tautos lobyno, 
kurį esame paveldėję iš savo 
protėvių, ir sąžingingai jį per
duodant savo jaunimui.

Šv. Tėvas nurodė, jog ši šven
tė esanti gera proga išreikšti 
mums savo solidarumą su Lie
tuvoje gyvenančiais, kurie 
kenčia priespaudą.

Toliau Jonas-Paulius II kal
bėjo lietuviškai, nurodydamas 
kad arkiv. Jurgis Matulaitis 
ištikimai sekė Kristų evange- 
linių patarimų keliu ir tapo 
viskuo visiems. Jis sveikino 
marijonų vienuolijos bei Ne
kaltai Pradėtosios Marijos vie
nuolijos narius bei nares, o 
ypatingai tų vienuolijų narius, 
esančius Lietuvoje. Popiežius 
pabrėžė, jog arkiv. J. Matulaitis 
yra švyturys visiems, bet ypač 
jaunimui. Todėl jis iš visos 
širdies meldžiąsis, kad Matu
laičio užtarimu jaunuoliai bei 
jaunuolės gautų paskatą ženg
ti dvasinio pašaukimo keliu.

Jis nurodė, kad ši Lietuvos 
krikšto sukaktis sutampanti 
su Marijos metais, o lietuvių 
pamaldumas į Mariją esąs itin 
didis. Didžiausi to pamaldu
mo pavyzdžiai esą šv. Kazi
mieras ir Jurgis Matulaitis. 
Todėl jis ir toliau pavedąs mū
sų tautą Marijos globai. Jis 
taipgi užtikrino, jog mes už

tintame ypatingą vietą jo širdy
je. “Perduokite sveikinimus 
visiems ir pasakykite, kad po
piežius visada su jumis”, bai
gė Šv. Tėvas savo žodį lietu
viškai.
\ Toliau angliškai jis padėko
jo visiems istorinių paskaitų 
organizatoriams bei jų skaity
tojams, palinkėjo sėkmės bei 
palaimos jų profesiniame dar
be. Tada, vysk. A. Vaičiui pra- 
vedus “Tėve mūsų” giedojimą, 
Šv. Tėvas su visais vyskupais 
suteikė apaštalinį palaimi
nimą.

Po to jis vaikščiojo po žmo- 
(Nukelta i 5-tą psl.) 

tijos vadas R. Tae-Woo, kurj 
prez. Č. Doo-Hwanas yra nu
matęs savo įpėdiniu. Jis ne tik 
pritarė laisviems prezidento 
rinkimams, bet ir sutiko at
šaukti savo kandidatūrą. Vė
liau tas reformas patvirtino 
ir 1988 m. vasario 25 d. pasi
trauksiantis prez. Č. Doo-Hwa- 
nas, savo pareigas sutinkąs 
perduoti laisvai išrinktam 
prezidentui. Valdžia sutiko 
pertvarkyti rinkimų įstatymą, 
panaikinti spaudos kontrolę, 
gerbti žmogaus teises, grąžin
ti laisvę politiniams kaliniams, 
jeigu politinės partijos gerbs 
įstatymus ir laikysis tvarkos. 
P. Korėja dabar yra stipri eko
nominiu požiūriu ir pasaulinė
je prekyboje su užsieniu už
ima XV-tą vietą. Jos prestižą 
dar labiau turėtų sustiprinti 
sekančiais metais įyksianti va
saros olimpiada, jeigu jos ne
teks atšaukti dėl politinės 
įtampos. Demonstracijų ban
gą vėl atnešė vieno studento 
mirtis. Jis buvo sužeistas į gal
vą pataikiusios ašarinių dujų 
kapsulės. Mirė neatgavęs są
monės po 27 dienų.

Mirė Kari Linnas
Iš kalėjimo Niujorke š. m. 

balandžio 20 d. buvo prievarta 
atiduotas Sovietų Sąjungai 
estas K. Linnas, netekęs JAV 
pilietybės 1981 m. Jis buvo 
kaltinamas vadovavimu kon
centracijos stovyklai prie Tar
tu miesto vokiečių okupacijos 
metais. Sovietinis teismas jį 
pripažino kaltu dėl 12.000 ka
linių nužudymo ir paskyrė mir
ties bausmę 1962 m. Daug kam 
atrodė, kad sovietams atiduo
to K. Linno laukia tos bausmės 
įvykdymas. Dabar staiga atėjo 
pranešimas iš Leningrado, kad 
K. Linnas mirė ligoninėje po 
dviejų operacijų. Amerikie
čiai gydytojai buvo radę žaiz
dą K. Linno skrandyje, bet 
šiaip jį laikė sveiku. Sovietų 
gydytojai dabar kaltina ame
rikiečius, kad jie nepastebėjo 
kitų rimtesnių K. Linno sveika
tos problemų. Vienos savaitės 
laikotarpyje Leningrado ligo
ninėje jam buvo padarytos dvi 
operacijos, susietos su rimtais 
širdies, inkstų ir kepenų sutri
kimais. Ligonį prieš mirtį bu
vo leista aplankyti dukrai 
Annu, iš JAV atvykusiai su ad
vokatu Ramsey Clarku. Tokia 
yra sovietinė versija apie Es
tijon grąžinto K. Linno stai
gią mirtį. Jis mirė, turėdamas 
67 metus amžiaus.

Šiame numeryje: 
Dėmesys Lietuvai

Lietuvių iškilmės Romoje - didis laimėjimas Lietuvai
Lietuvos krikščionybės iškilmės Romoje 

Pranešimai iš Vatikano apie neužmirštamas istorines iškilmes
Susirūpino kunigu Svarinsku

Grupės lietuvių prašymas komunistų partijos vadovybei
Senovės miestų kraštas Peru 

įspūdžiai keliautojo į senovės indėnų statybos miestą
Prašymas su šimtais tūkstančių parašų

Lietuvos tikintieji tebekovoja už šventovės grąžinimą
Ar pavyks Gorbačiovui reformos?

Nauji užmojai susiduria su senosios gvardijos opozicija
Italų korespondentai Lenkijoje

Šv. Tėvą lydėjusių žurnalistų įspūdžiai iš Lenkijos
Pagarbiai prisimintas profesorius Maceina 

Akademinis minėjimas, surengtas Bruklyno Kultūros židinyje
“Krikščionis psichologinėje kultūroje”

Naujas kun. dr. Antano Paškaus leidinys aktualia tema
Pastabos apie “Mūsų sparnus”

Naujas numeris evangelistų-reformatų žurnalo

Naujas žurnalas
Grupė laisvę atgavusių ka

linių Maskvoje išleido žurna
lą “Glasnost” (Atvirumas) be 
oficialaus kompartijos leidi
mo. Leidėjų grupei priklauso 
krikščionys ortodoksai, latviai 
taurininkai, paramos invali
dams siekiantys asmenys bei 
kitų gyvenimo sričių atstovai. 
Jie prašė oficialaus leidimo, 
bet negavo jokio atsakymo ir 
ėmėsi savos iniciatyvos. Žur
nalą redaguoja S. Grigorijan- 
tas, kalintas už nelegalius lei
dinius žmogaus teisėms ginti. 
Jis pabrėžia, kad minėtasis 
“Glasnost” žurnalas buvo pa
ruoštas ir atspaudintas viešai. 
Leidėjų tikslas - siekti laisvo 
žodžio. Inciatoriai netgi gal
voja apie spaudos klubus atvi
roms diskusijoms.

Teismas Lijone
Lijone pasibaigė Klaus Bar

bie byla. Šiam vokiečių esesi
ninkui 1942-44 m. teko būti 
Gestapo viršininku Lijone. Jis 
buvo kaltinamas pogrindžio 
veikėjų suėmimais, tardymais, 
jų ir žydų išsiuntimu į koncent
racijos stovyklas Lenkijoje. 
Prisiekusiųjų taryba teisia
mąjį pripažino nusikaltusiu 
žmoniškumui ir nuteisė kalė
ti iki gyvos galvos. Bausmė ne
bus labai ilga, nes nuteistasis 
jau yra 73 metų amžiaus. Spau
doje plačiai nuskambėjo dvie
jų Klaus Barbie advokatų tak
tika paskutinėmis teismo va
landomis. Prancūzas Jacques 
Verges, II D. karo metais bu
vęs rezistencinio pogrindžio 
nariu, priminė, kad ir Prailz. 
elizija yra kalta nusikaltimais 
žmoniškumui. Esą 1945 m. Pran
cūzijos kariai, malšindami 
laisvės siekusius sukilėlius 
Alžerijoje, Setifo mieste su
šaudė 15.000 gyventojų, įskai
tant moteris ir vaikus. Tuo tar
pu visame sukilime tada žuvo 
tik 104 prancūzai bei kiti euro
piečiai. Panašią mintį pabrė
žė ir Klaus Barbie gynęs ara
bas advokatas N. Bouaita iš Al-, 
žerijos, paliesdamas Izraelio 
karo aviacijos 1982 m. invazi
joje bombarduotus Libano 
miestus. Jis norėjo žinoti, koks 
iš tikrųjų yra skirtumas tarp 
lakūno, mėtančio fosforines 
bombas, ir asmens, siunčiančio 
žmones koncentracijos stovyk- 
lon? Esą abiem atvejais miršta 
nekalti civiliai. Abu advokatai 
turėjo slėptis nuo {šėlusios mi
nios.
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Susirūpino kunigu Svarinsku
Grupės lietuvių pareiškimas kompartijos vadovybei

TSKP centro komitetui.
Kopija: 1. akademikui A. D. 

Sacharovui
2. Vatikano oficiozui laik

raščiui “L’Osservatore Ro
mano”.

PAREIŠKIMAS
Pastaruoju metu mes išgir

dome apie kalinių, teistų už 
antisovietinę veiklą, paleidi
mą iš kalėjimų, sunkiųjų dar
bų lagerių ir tremties. Tačiau 
mes išgyvename ne džiaugs
mą, o didelį nerimą.

1. Visame pasaulyje žino
mas lietuvių katalikų kuni
gas ALFONSAS SVARINS
KAS, bausmę atliekantis 
36-ame Permės griežto re
žimo lageryje, ne tik, kad 
nepaleistas, bet dar neteisė
tai engiamas. Jau nuo pernai 
spalio mėn. nuo jo niekas ne
gavo nė vieno laiško. Iš ne
oficialių šaltinių sužinojome, 
kad ir jis pats nuo to paties 
laiko negauna laiškų, nors jam 
rašančiųjų yra daug ne tik Lie
tuvoje, bet ir kituose kraš
tuose.

Teisė pasimatyti su artimai
siais bei teisė rašyti du laiš
kus per mėnesį atimama, tiktai 
pažeidus kalėjimo tvarką. Ta
čiau įstatyme nenurodyta, kad 
dėl kurios nors kitos priežas
ties būtų galima uždrausti ka
liniui gauti laiškus.

Mes, pasirašiusieji šį doku
mentą, kunigą A. Svarinską 
labai gerai pažįstame. Tai 
aukštos kultūros žmogus, giliai 
mylintis ne tiktai savo drau
gus, bet ir priešus, todėl jis 
visuomet yra taktiškas ir man
dagus su visais. Jis kovoja ne 
su žmogumi, bet su blogiu, 
esančiu jame. Kaip ir daugelis 
didžių žmonių, jis yra labai 
disciplinuotas, punktualus 
iki kraštutinumo, tikslus bei 
sugebantis susitvarkyti. Visą 
gyvenimą įpratęs laikytis re
žimo dėl didelio darbo krūvio 
(nes Lietuvoje trūksta kunigų), 
jis jokiu būdu negali pažeidi
nėti kalėjimo režimo, kad ir 
labai neįprastas pastarasis 
jam būtų. (Tai mes patvirtina
me, imdamiesi pilną atsako
mybę sau, kadangi ne vienam 
iš mūsų ir šis režimas, ir nu
baudimas “už jo tvarkos pažei
dimą” yra gerai pažįstamas).

Mes visi įsitikinę, kad visų 
teisių bei galimybių, kurios 
ir taip nėra didelės kaliniui, 
atėmimas kunigui A. Svarins
kui daugiau siejamas ne su ka
lėjimo režimo pažeidimu; tai 
daroma, siekiant jį visiškai 
izoliuoti, dvasiškai palaužti 
ir galbūt atkeršyti už tai, kad 
kai kurias jo laiškų ištraukas 
paskelbė įvairių šalių laikraš
čiai.

Iki šiol tokį neteisėtą elge
sį, Saugumo bei Vidaus reika

lų ministerijos savivaliavimą 
mes, kaip ir viso pasaulio vie
šoji opinija, laikėme mūsų ša
lies gyvenimo norma, tai yra 
išskirtine tarybų valdžios sa
vybe. Tačiau dabar, kai dauge
lis kalinių panašių į kunigą 
A. Svarinską, buvo paleista, 
kuomet TSKP CK lyg tai labai 
rimtai paskelbė “viešumo” po
litiką bei kovą prieš įstatymų 
pažeidinėjimą, mes labai su- 
nerimavom dėl savivaliavimo 
su mums taip brangiu kunigu 
Alfonsu Svarinsku.

2. Beveik visus paleistuo
sius politkalinius KGB ir pro
kuratūra vertė pasirašyti ko
kį nors juos kompromituojan
tį dokumentą: kaip antai, pra
šyti malonės, atsisakyti poli
tinės veiklos, pasižadėti, kad 
daugiau nepažeidinės tarybi
nių įstatymų ir panašiai.

Kai kada tai sudarydavo net
gi komišką situaciją; pavyz
džiui, kalinį Lapienį, teistą 
už dienoraščio rašymą, reika
lavo pasirašyti, kad jis nėra 
rašytojas. Į tai Lapienis atsa
kė, kad jis nėra nei kalvis, nei 
stalius, nei kosmonautas, nei 
kažkas ... Ir dėl visų šių pro
fesijų reiksią pasirašyti?! Ta
čiau KGB norėjosi, kad jis pa
sirašytų, jog nėra rašytojas.

Ši situacija kelia mums įta
rimą, kad kai kurių politkali
nių paleidimas nėra humaniš
kumo aktas, kad jis neatitaiso 
neteisybės, o paprasčiausiai 
tai yra eilinė apgaulė. Praei
tyje didelis politkalinių skai- 
čus Sovietų Sąjungos valdžiai 
pelnė tiktai negarbingą šlovę, 
sukėlė visuotinį nepasitikėji
mą ta valdžia. Arba: KGB ir 
MVD savivaliauja savo nuo
žiūra ir pagal seną įprotį, tuo 
tarpu TSKP CK nepajėgia jų 
sutramdyti ir priversti pa
klusti. Kuris tokiu atveju įsi
galės?! .

Mes už demokratizaciją, įsta
tymų laikymąsi, viešumą!

Laisvės kunigui A. Svarins
kui! Lietuva,

1987 m. vasario 10 d.
Parašai:
Svarinskas V. V.
Svarinskaitė-Pupkienė Janina 
(Svarinsko sesuo) 
Gavėnaitė Monika 
(namų šeimininkė) 
Gydytoja Kuodytė 
Kun. A. Gražulis
Buvęs politk. L. Simutis
Buvęs politk. J. Gražys
Buvęs politk. P. Plumpa-Pluira 
Buvusi politk. J. Stanelytė 
Gydytoja Bartusevičienė 
Buvęs politk. K. Kritavičius 
G. Šakalienė
Buvęs polit. L. Laurytėnas(?) 
Buvusi politk. J. Kryževičienė 
Versta iš rusų kalbos
Perrašė Lietuvių informacijos 
centras

Sibirinių trėmimų pamaldose Toronto Šv. Pauliaus šventovėje baltietės, 
pasiruošusios uždegti prie altoriaus žvakių trijulę, simboliškai vaizduo
jančių bendrų Baltijos kraštų likimų. Iš kairės: estaitė TUNA LOMAX, 
latvaitė SANDRA PRIEDITE, lietuvaitė LINA MOCKUTė Ntr. L. Daukšos

KLK moterų draugijos Toronto Prisikėlimo parapijos skyriaus narės žygiuoja eitynėse iš sibirinių trėmimų pamaldų 
Šv. Pauliaus šventovėje Toronte į Nathan Phillips aikštę dalyvauti jaunimo surengtose budėtuvėse Linas Daukša

Senovės
Kelionė per Pietų Ameriką

miestų kraštas Peru
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Sacsahuaman tvirtovė

Autobusas, darydamas vin
gius, vis kyla aukštyn, palik
damas indėnų dirbamus skly
pelius, besiganančias pake
lėje lamas su jų piemenimis ir 
moteris, sėdinčias pakelėje 
prie savo mezginių. Autobusui 
besisukiojant, užeina toks blo
gumas, kad atrodo jau nesu
lauksiu sustojimo, tačiau šiaip 
taip iškenčiu iki galo. Dar vis 
kylame aukštyn ir neatrodo, 
kad kelionės tikslas yra pa
siekti matomų kalnų viršūnes. 
Pagaliau užvažiuojam iki pat 
viršūnės. Cuzco miestas apa
čioje vos matomas. Dar keletas 
vingių ir atsiduriam prie di
džiulių griuvėsių.

Tai Sacsahuaman — buvusi 
inkų tvirtovė, pradėta statyti 
pirmojo užkariautojo Pachu- 
cutec apie XIV š. Šiai tvirto
vei pastatyti reikėjo 20.000 
darbininkų. Jie statė ją per 
80 metų. Buvusios tvirtovės 
sienų likučiai išsiplėtę ke
lių kilometrų plote. Ši tvir
tovė buvo trijų pakopų su tri
mis įėjimais į kiekvieną aukš
tą. Jos tikslas buvo apsaugo
ti miestą nuo priešo puolimų. 
Granito akmenys buvo atga
benti iš netoliese esančios 
skaldyklos. Kai kur dar žymu 
buvusių bokštų liekanos. Ta
čiau matyti tik likusios kėlių 
pėdų aukščio sienos iš masy
vių granito blokų, sudėtų ant 
vienas kito. Mat ispanai, už
kariavę inkų imperiją, šios 
tvirtovės sienas ardė ir gra
nito blokus naudojo savo sta
tybai Cuzco mieste. Visko bet
gi nepajėgė išardyti ir sunau
doti, dar liko iki šių dienų 
archeologinis palikimas.

Įdomus dalykas, kad indėnų 
atliktos visos iš akmens sta
tybos nėra vergų darbo. Šiai 
statybai reikėjo patyrusių ir 
išsimokslinusių žmonių, kurie 
galėjo savo patyrimą ir moks
lą panaudoti tokiai tiksliai 
statybai. Tai inžinierinis 
stebuklas, įvykęs prieš keletą 
šimtmečių.

Suvenyrų pardavėjai
Prie griuvėsių dabar indė

nai visokius suvenyrus ir lama 
vilnų megztinius pardavinėja. 
Taip pat aplinkui ir lama gyvu
lių būriai ganosi. Visą preky
bą čia daugiausia atlieka indė
nų moterys, energingai siūly
damos savo prekes. Tačiau per 
daug įkyriai nelenda į akis, 
jeigu siūlomo dalyko nenuper- 
ki. Viena maža indėnų mergai
tė, laikydama lama ėriuką ant 
kelių prie griuvėsių, sudarė 
gražų reginį. O ėriukas, mer
gaitės pirštą čiulpdamas, visai 
nekreipė dėmesio į aplink 
esančius žmones. Mergaitė irgi 
kaip suakmenėjusi statula sė
dėjo, lyg mūsų visai nematy
dama.

Šventyklos ir katedra
Grįždami nuo tvirtovės 

griuvėsių, sustojam dar kelio
se vietose. Pasirodo, kad ap
link Cuzco miestą kalvose bu
vo daug inkų šventyklų, kurios 
aplinkui supo visą miestą. Vi
sur belikę tik sienų likučiai iš 
granito blokų, ant viens kito 
sudėtų. Tačiau Peru valdžia 
dabar globoja visas archeolo
gines vietas, yra padaryti pri
važiavimui keliukai ir automo
biliams pastatyti aikštelės. 
Poroje vietų sustojam pasižiū
rėti į akmeninių sienų liku
čius, o pro kitas pravažiuojam 
nesustodami, vadovui beaiški
nant.

Grįždami sustojame Cuzco 
mieste prie katedros. Šios ka
tedros statybai ispanai panau
dojo granito blokus iš Sacsa
huaman tvirtovės, kurią ką tik 
buvome aplankę. Katedros sta
tyba užtruko beveik šimtą me
tų. Ji pastatyta virš buvusios 
inkų šventyklos. Labai puoš
nus pagrindinis altorius, pa
gamintas iš sterling sidabro, 
kurio buvo sunaudota daugiau 
tonos. Katedroje daug žibintų, 
žvakidžių ir statulų iš gryno 
sidabro. Taipgi viškos labai 
gražiai papuoštos visokiais 
pagražinimais.

Katedroje kiekvieną rytą 
vyksta pamaldos. Tada nelei
džia turistų. Mes lankėme po 
pietų, tad nebuvo maldininkų. 
Tačiau pavieniai ar nedide
lėm grupelėm atėjusieji indė
nai suklaupę prieš altorių mel
dėsi ir degino žvakutes. Iš
ėjusius iš katedros apspinta 
indėnų moterys su atvirukais, 
mezginiais ir “coca” lapų ar
batos dėželėm. “Coca” arbata 
yra legali Peru krašte, bet ki
tose valstybėse neleidžiama. 
Čia gatvėje pardavinėjo dėže
lę po vieną dol. Piniginis vie
netas dėl siaučiančios inflia
cijos labai nuvertintas, nes 
buvęs “soles” pinigas 1.000 ver
tės pakeistas vienu “intis”. 
Už vieną dol. gauni 18.000 so
les arba 18 intis.

Be aplankytos katedros Cuz
co mieste dar yra 22 švento
vės, kurios irgi pastatytos 
virš buvusių inkų rūmų.

Šokiai ir dainos
Vakarienės metu “Savoy” 

viešbutyje buvo atlikta indė
nų programa. Spalvingi mote
rų drabužiai daugiausia ryš
kios raudonos spalvos. Kelios 
poros pašoko tautinių šokių ir 
padainavo. Šokius atliko ba
som kojom. Grupę sudaro uni
versiteto studentai, su kurių 
pranešėju, kalbančiu angliš
kai, teko vėliau pasikalbėti. 
Laisvu nuo studijų metu jie 
važinėja po krašto viešbučius, 
atlikdami turistams programą. 
Visi yra indėnų kilmės ir kal
ba savąja kalba, labai didžiuo
jasi esą indėnai — inkų kultū
ros palikuonys.

Į džiunglių miestą
Nors kai kuriems iš mūsų 

grupės sunkiai praėjo naktis, 
nes reikėjo naudoti deguonį 
kvėpavimui, bet vis tiek 5 v.r. 
buvom pažadinti kelionei į 
miestą, pasislėpusį giliai 
džiunglių kalnuose. Dar saulu
tei netekėjus sėdėjome auto
buse, kuris atvežęs į San Ped
ro geležinkelio stotį išlaipino. 
Čia pasitiko prie stoties di
džiulis indėnų turgus, kur visa 
gatvė prieš stotį buvo pri
kimšta indėnų su savo prekė
mis. Pro minią turistų ir vie
tinių vos galėjai prasiskverbti 
per salę. Traukinio jau lau
kė keletas šimtų žmonių. Išva
žiavimo laikas — 7 v.r., bet 
žmonės jau laukė nuo 6 v.r., 
nes turistinis traukinys eina 
tik vieną kartą per dieną. Kiek
vieną dieną 5.30 v.r. eina ir re
guliarus traukinys iš Cuzco, ku
ris skirtas vietiniams ir žymiai 

I pigiau kainuoja. Juo pasinau
doja ir daugybė studentų, ku
rie šiuo traukiniu atvyksta į 
Machu Picchu stotį 15 minučių 
anksčiau, negu turistinis trau
kinys.

Mums neatrodė, kad per šią 
žmonių masę prasiskverbsim 
ir gausim vietą traukinyje, 
kur buvo tik trys ilgi vagonai, 
turį apie 180 vietų. Tačiau 
vadovas sugebėjo pravesti pro 
visus susikimšimus ir suso

dinti į atskirą vienutę. Trau
kinio vagonai visi nauji, mo
dernūs su minkštomis sėdynė
mis, tad visai patogiai įsitai
some. Vadovas parodo ir greta 
ant kitų bėgių stovintį apše
pusiais vagonais su kietais 
suolais vietinio susisiekimo 
traukinį. Sako, pasižiūrėkit, 
koks skirtumas tarp turisti
nio ir vietiniams skirto trau
kinio! Neatrodo, kad visi no
rintieji pateko į šį traukinį, 
nes punktualiai 7 v.r. švilpte
lėjo ir pradėjo riedėti trijų 
valandų kelionei į džiunglių 
miestą.

Vingiuojame traukiniu
Iš Cuzco į džiunglių mies

tą Machu Picchu tėra 70 mylių. 
Tačiau nėra jokio kito kelio, 
išskyrus šį geležinkelį, kuris 
išvestas kalnų pašlaitėmis, 
slėniais ir upės krantais. Pra
džioje važiuojam kalnų pašlai
tėmis staigiais posūkiais vin
giuojant, traukinio ratams cy
piant ir kaukiant. Buvo įdomu 
patirti, kaip traukinys nusi
leis iš 12.000 pėdų aukščio iki 
8.000 pėdų. O tai buvo padary
ta per keturis kartus trauki
niui visai sustojus ir atbulam 
manevruojant į žemesniame 
lygyje esančius kitus bėgius.

Pakelėje kur-ne-kur indėnų 
purvo trobelės prisiglaudusios 
prie kalnų, taipgi ir purvo ply
tų tvoros kaikur stovi. Jos ne
atsparios lietui ir jeigu būna 
neuždengtos, per ilgesnį laiką 
išplaunamos. Prie trobelių 
laksto šunys, knaisioja paša
lius kiaulės. Kalnų pašlaitėse 
žemė išdirbta ir daugiausia 
auginamos bulvės. Pakelėse 
matyti ir eukaliptų medžių 
prisodinta, kurie atgabenti iš 
Australijos.

Upė ir jos krantai
Nuo kalnų nusileidžiam į 

slėnį, kuriuo Urubamba upė 
plugdo savo vandenį į Amazo
nės upę. Pradžioje ši upė vi
sai neįspūdinga, kai kur ma
tosi visai maža srovelė, toliau 
akmenimis užgriozdyta, į aukš
tus granito kalnus suspausta. 
Privažiuotas slėnis išsiplečia 
į plačias lankas, kur ganosi 
gyvulių bandos ir avių pulkai. 
Verkiantieji gluosniai stūkso 
nuleidę šakas palei upės kran
tus, visur aplinkui žalia, kiek 
tik akis užmato.

Slėnis pasibaigia ir vėl vin
giuojame kalnų šlaitu. Apačio
je vingiuoja paplatėjusi upė. 
Perskrodžiam tarpeklį, kur 
upė tarp didelių akmenų su
spausta. Traukinys nusilei
džia visai prie upelio vandens 
žemyn ir sustoja paskutinį 
kartą pereidamas ant kitame 
lygyje esančių bėgių. Dabar 
traukinys eina tarp suspaus
tų iš abiejų pusių kalnų, ku
rie šauna tiesiai į dangų. Ta
čiau kur tik pasitaiko tarp ak
menų nors ir mažas žemės skly
pelis, jis yra išdirbtas ir ža
liuoja.

Protarpiais kalnai nutolsta 
ir jų šlaituose padarytos dar 
iš inkų laikų akmeninės tera
sos, tarp kurių laukai apsėti ar 
apsodinti. Urubamba upė jau 
paplatėjusi neša drumsliną 
vandenį toliau ir traukinys 
per tiltą pervažiuoja į kitą 
pusę. Dabar dirbamos žemės 
terasos tęsiasi iš abiejų upės 
pusių. Vienam upės krante va
dovas parodo išlikusią inkų 
apsigynimo sieną, suręstą iš 
granito akmenų ir nusitęsusią 
toli pagal kalno šlaitą.

(Bus daugiau)

• Užsakykite “Tėviškės žibu
rius” kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems.

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!”

AfA
ALFONSUI BUDRIŪNUI

mirus, žmonai ADELEI, sūnums, jų šeimoms bei gimi
nėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Vera ir Juozas Jocai
Gertrūda ir Vladas Jocai

Red. pastaba. “TŽ” nr. 27 išspausdintoje užuojautoje yra 
klaida, kuri įvyko priimant tekstą telefonu. Čia kartojame 
ištaisytą užuojautą ir atsiprašome už klaidą.

AfA 
ELENAI JUTELIENEI 

mirus,
jos vyrą - mūsų klubo narį POVILĄ nuoširdžiai 
užjaučiame -

Sudburio lietuvių žūklautojų ir medžiotojų 
klubo “Geležinis vilkas” nariai

AvfA 
PETRONĖLEI MALSKIENEI

mirus Lietuvoje,

jos sūnų JUOZĄ, mūsų mielą draugą, liūdesio va
landoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

J. Meškys . .. v-.
H. Matijošaitis
Vyt. Skaržinskas su šeima

AfA 
JURGIUI JURGINĖNUI

mirus,

seserį DANUTĘ BOBINIENĘ, jos vyrą PETRĄ bei 
visas gimines Lietuvoje nuoširdžią! užuojautą -

St. S. Rakščiai M. I. Repečkos
VI. K. V. Jokūbauskai L. Eug. M. Klevai

Hamilton, Ontario

AfA 
JURGIUI JURGINĖNUI

mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą velionies seseriai
DANUTEI BOBINIENEI, jos vyrui PETRUI, visiem 

giminėm Lietuvoje ir drauge su jais liūdime -

D. V. Kekiai D. R. Mačiukai
B. V. Perkauskai G. B. Čikai

A. J. Mačiukai

Canadian Uit ftlcniorials ILtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada. Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529



Šv. Pauliaus šventovė Toronte, kur 1987 m. birželio 13 d. įvyko baltieėių 
surengtos bendros sibirinių trėmimų pamaldos. Ryškus plakatas skelbė 
praeiviams baltieėių tragedijų Nuotr. J. Ligerio

Ar pavyks Gorbačiovui reformos?
Atvirumo politika ir planuojami pakeitimai susiduria su didelėmis kliūtimis

Prašymas su šimtais tūkstančių parašų
Lietuvos tikintieji atkakliai prašo grąžinti atimtą šventovę Klaipėdoje

TSKP generaliniam sekre
toriui M. Gorbačiovui

Religinių reikalų tarybos 
pirmininkui K. Charčevui

Lietuvos TSR ministerių 
tarybai

Telšių vyskupijos vyskupui 
A. Vaičiui

Nuo Klaipėdos katalikų 
bendruomenės ir visų Lietu
vos TSR katalikų

PAREIŠKIMAS
1961 m. mes, Klaipėdos ir vi

sos Lietuvos tikintieji, savo 
lėšomis Klaipėdos mieste pa
statėme TAIKOS KARALIE
NĖS vardo bažnyčią, kuri yra 
25 metrų pločio, 60 metrų il- 
įio, gyvenamąjį namą ir tris 
garažus. Tais pačiais metais, 
artėjant bažnyčios atidarymo 
dienai, N. Chruščiovo įsaky
mu valdžia atėmė šią bažny
čią bei šalia jos esančius pa
status. Bažnyčią pavertė fil
harmonija. Valdžia tuo mus la
bai įžeidė; mes bažnyčią sta
tėme, gavę leidimą, ir todėl 
niekuo neprasikaltome. Vei
kianti bažnyčia yra labai ma
ža: 22 metrų ilgio, 12 metrų 
pločio. 48 kvadratinius met
rus užima zakristija, o 216 kva
dratinių metrų lieka tikintie
siems. Mes negalime tokioje 
bažnyčioje sutilpti: vieni 
krenta nuo tvankaus oro, kiti 
būna šventoriuje per karščius 
arba šaltyje arba net lyjant. 
Įrengti ventiliatoriai kelia 
didelį triukšmą, todėl laikomi 
atidari langai, tačiau žmonės 
nuo skersvėjo dažnai suserga.

1938 m. Klaipėdoje gyveno 
50.000 gyventojų ir buvo pen
kios bažnyčios. 1961 m. sta
tant bažnyčią, mieste gyveno 
80.000 gyventojų, o šiuo metu 
jau 200.000; tarp jų apie 130.000 
katalikų.

Dėl bažnyčios sugrąžinimo 
tikintiesiems buvo kreiptasi:

1. 1974 m. pasiuntėme pa
reiškimą, po kuriuo pasirašė 
3000 žmonių, TSRS Religinių 
reikalų tarybos prie TSRS mi
nisterių tarybos pirmininkui 
KUROJEDOVUI;

2. 1979 m. kovo mėnesį pa
siųstas pareiškimas L. Brež
nevui ir Kurojedovui su 10.241 
parašų;

3. 1979 m. spalio mėnesį 
jiems abiems pasiųstas pareiš 
kimas, po kuriuo pasirašė 
148.149 žmonės;

4. 1980 metais — pareiškimas 
Brežnevui ir Kurojedovui su 
600 parašų;

5. 1981 m. birželio mėn. nu
vyko trijų žmonių delegacija į 
TSKP centro komitetą bei reli
ginių reikalų tarybą;

6. 1981 m. dešimties žmonių 
delegacija kreipėsi į religi
nių reikalų tarybą;

7. 1982 m. buvo pasiųstas 
Brežnevui ir Kurojedovui pa
reiškimas su 21.033 parašais.

8. 1982 m. dešimties žmonių 
delegacija trečią kartą lan
kėsi religinių reikalų tary
boje;

9. 1983 m. pareiškimas su 
22.539 parašais buvo pasiųs
tas Andropovui ir Kurojedo
vui;

10. 1983 m. delegacija iš de
šimt žmonių ketvirtą kartą vy
ko į religinių reikalų tarybą;

11. 1984 m. pasiuntėme pa
reiškimą Černenkai ir Kuroje
dovui su 11.102 parašais;

12. 1984 m. penktą kartą vy
ko keturių žmonių delegacija 
į religinių reikalų tarybą;

13. 1984 m. šeštą kartą trijų

asmenų delegacija lankėsi re
liginių reikalų taryboje;

14. 1985 m. septintą kartą 
trijų asmenų delegacija lan
kėsi Maskvoje religinių rei
kalų taryboje;

15. 1985 m. gegužės mėn. aš
tuntą kartą keturių asmenų de
legacija vėl ten lankėsi;

16. 1985 m. Didžiojo tėvynės 
karo dalyviai ir veteranai pa
siuntė pareiškimą M. Gorba
čiovui dėl Klaipėdos bažny
čios grąžinimo tikintiesiems; 
pareiškimas pasiųstas taip 
pat ir religinių reikalų ta
rybai;

17. 1985 m. Klaipėdos tikin
tieji M. Gorbačiovui pasiuntė 
per tūkstantį laiškų;

18. 1986 m. pasiųstas pareiš
kimas TSRS ministerių tary
bos pirmininkui ir religinių 
reikalų tarybos pirmininkui 
su 10.501 parašu;

19. 1986 m. devintą kartą ke
turių asmenų delegacija lan
kėsi Maskvoje, religinių rei
kalų taryboje.

Jau kelinti metai mums siūlo 
perstatyti dabartinę bažnyčią 
— ją padidintų keliais šimtais 
kvadratinių metrų. Mes su tuo 
negalime sutikti: ji vis tiek 
būtų per maža, o ją remontuo
jant liktume visai be bažny
čios.

Klaipėdoje lankosi įvairių 
kraštų jūreiviai. Jie stebisi, 
kaip mes vargstame tokioje 
mažoje bažnyčioje, o mūsų pa
čių pasistatyta bažnyčia atim
ta ir paversta filharmonija.

Artėjant šešių šimtų metų 
Lietuvos krikšto jubiliejui, 
mes Jus prašome atitaisyti 
mums padarytą skriaudą — su
grąžinti atimtąją bažnyčią 
arba pastatyti tokio pat dy
džio naują. Mes nesiliausime 
prašę to padaryti, kol klaida 
nebus ištaisyta: tai pats gy
venimas verčia mus taip elg
tis.

Prierašas: Po 314 šio pareiš
kimo egzempliorių surinkta 
73.000 parašų, o vėliau po 16 
pareiškimo egz. surinkta dar ir 
3.000 parašų. Iš viso 76.000 
parašų.

Klaipėda, 1987 sausis.
Pastaba: Galėjome surinkti 

2-3 milijonus parašų, tačiau 
mus labai persekiojo Saugumo 
ir milicijos darbuotojai: jie 
mus gąsdino, iš rankų atimi
nėjo pareiškimus ir juos plė
šė. A. Bumbulį areštavo ir lai
kė, kol baigėsi švenčių dienos 
(tai yra septynias paras) už 
tai, kad rinko parašus Šilu
voje. I. KAZALUPSKĄ jie nuo
lat apsupdavo ir atimdavo pa
reiškimo egzempliorius su jau 
surinktais parašais. Jie užpul
dinėdavo ir kitus, rinkusius 
parašus, apkaltindavo juos 
vagyste, atimdavo daug pareiš
kimų su parašais.

Saugumo ir milicijos darbuo
tojai nuolat persekiodavo 73 
metų amžiaus klaipėdietę Z. 
Pekneriūtę, kuri sirgo steno
kardija ir kentė nuo hiperto
nijos. Pastaroji su kitais pri
sidėjo prie bažnyčios statybos, 
o dabar vėl vargina visus dėl 
jos sugrąžinimo tikintiesiems. 
Jie grasino, kad pasodins ją į 
kalėjimą už tokią, jų žodžiais 
tariant, antisovietinę veiklą. 
Nejaugi prašymas grąžinti 
bažnyčią yra nusikaltimas?

Mūsų adresas: 235800 Klai
pėda, Lietuvos TSR, Vytauto 
18-18, Avelis Antanas.

Red. Šis tekstas yra verstas 
iš rusų kalbos. Perrašė Lietu
vių informacijos centras Bruk- 
lyne.

BRONIUS VAŠKAITIS
Po Černobilio atominio re

aktoriaus katastrofos, po ame
rikiečio žurnalisto Nicholas 
Daniloffo suėmimo neva dėl 
šnipinėjimo, po nesėkmingos 
viršūnių konferencijos Reyk- 
javike, Islandijoje, - Sov. Są
jungos “boso” Michailo Gor
bačiovo autoritetas politinė
se sferose pradėjo smarkiai 
kristi. Žmonės itin niršo, kai 
jis dvi dienas tylėjo, kai ra
dioaktyvūs debesys slankiojo 
Rytų ir Vakarų Europos padan
gėse, nuodydami dirvožemį, 
augmeniją, vandenį, nešdami 
didelę grėsmę dabarties ir 
ateities žmonijai. Gorbačio
vas buvo apšauktas didžiausiu 
oro teršėju, ir jo adresu buvo 
paleista aibės piktų kaltinimų.

Tačiau nūnai apie jį jau kal
bama kaip apie humanistą, me
no puoselėtoją, taikos skleidė
ją, didelių reformų architek
tą. Minėtose srityse jis jau yra 
šį bei tą ir padaręs. Europoje 
Gorbačiovas tampa net popule- 
resniu už prez. Rolandą Reaga- 
ną. Garsiai reklamuodamas sa
vo atvirumo politiką, į Krem
lių iš visur pradėjo kviestis 
rašytojus, menininkus, intelek
tualus, politikus. Visa tai kai 
kam primena XVI š. pabaigoj 
caro Petro Didžiojo į Rusiją 
gabenimą amatininkų, laivų 
statytojų, viliantis, kad tuo 
carinė imperija bus ištrauk
ta iš viduramžių ūkanų.

Kyla klausimas, ar jam, ne
pakeitus sovietinės komunis
tų sistemos, nesumažinus kom
partijos galios, pavyks visus 
užmojus realizuoti? Kokia bus

valdžios priešais. Daugelis 
jų buvo išmarinti badu arba 
ištremti Sibiran lėtai mirčiai.

Betgi dabar, po 67 metų, ta 
anksčiau iškeiktoji NEP vėl 
prisiminta. Ta proga Kolesni- 
cenko “Pravdoje” rašė, kad da
bar sovietai gyvena kitokius 
laikus, turi būti lankstūs, daug 
ką pasisavinti iš Lenino NEP. 
O Gorbačiovas, kalbėdamas par
tijos pareigūnų susirinkime, 
pridėjo: “NEP dėka žmonių gy
venimo lygis pakilo keturis 
kartus. Kodėl gi turime atmes
ti tokius svarbius pagerini
mus?”

Gorbačiovo reformos
Gorbačiovas, save laikyda

mas marksistu-leninistu, idea
listu komunistu, nė negalvoja 
keisti savo komunistinės sis
temos arba mažinti partijos 
galią, o tik kraštą sumodernin
ti, su savo reformomis priar
tėti prie vakariečių. Yra užsi
mojęs decentralizuoti įstai
gas, panaikinti kai kurias mi
nisterijas, daugiau laisvės duo
ti didžiosioms įmonėms. Darbi
ninkai skatinami mažiau gerti, 
o daugiau dirbti. Vėl kalbama 
apie Stalino laikais pagarsė
jusį Stachanovą, per vieną pa
mainą iškasusį 101 toną ang
lių. Penkerių metų planą jis 
nori įvykdyti per ketverius. 
Kompartijos sušauktame susi
rinkime kėlė mintį, esą, reika
lui esant, galima pakritikuo
ti ir aukštųjų komunistų parei
gūnus. Tai išgirdęs, tuojau 
pradėjo murmėti užsienio rei
kalų ministeris Andriejus Gro- 
myka, sakydamas, jog tuo bus 
knisamasi po pamatais parti-

sių metų pradžioje, kai Gorba
čiovas garsiai kalbėjo apie ka
riuomenės atitraukimą iš Afga
nistano. Tačiau tai buvo dau
giau propagandinis triukas. 
Iki šiol tuo reikalu nepadarė 
nieko konkretaus. Priešingai, 
karo veiksmai Afganistane su
stiprėjo. Pradėjo vis dažniau 
bombarduoti Pakistaną. Išvys
tė spaudimą į jo politines frak
cijas. Tuo būdu pakistanie
čius nustatė prieš Afganista
no pabėgėlius bei jų laisvės 
kovotojus. Angoloje sovietų 
remiami kubiečiai ruošiasi 
masiniam puolimui prieš Jo
no Savimbe vadovaujamus par
tizanus. 1986 m. Nikaragvai 
pristatė ginklų už 500 mil. do
lerių. Savo nusiginklavimo 
politika Gorbačiovas nori su
skaldyti Atlanto Sąjungą.

Kitų nuomonės
Sovietų vasalų reakcija Ry

tų Europoje nevienoda. Gen. 
Jeruzelskis ir Vengrijos va
dai jas sutinka pozityviai. Če
koslovakijos Gustavas Husa- 
kas, į valdžią įsodintas Brež
nevo, reformoms didelio entu
ziazmo nerodo. Rytų Vokieti
jos diktatorius Erichas Honec- 
keris yra linkęs daugiau kal
bėti apie savo marksistinį pla
navimą. Romunijos valdovas 
giriasi, kad pas jį visi pageri
nimai jau padaryti. Politinės 
padėties žinovai sutinka, kad 
Sov. Sąjungoje daromų refor
mų panorės ir kitų komunisti
nių kraštų masės.

Vakariečių nuomonės dėl re
formų taip pat yra įvairios. 
Yra manančių, kad reikia at
gaivinti atolydį, daryti nuo-
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Kanados valstybės sekretorius ir daugiakultūrių reikalų ministeris 
DAVID CROMBIE su kitais kanadiečiais veikėjais sibirinių trėmimų pa
maldose Toronto Šv. Pauliaus šventovėje 1987 m. birželio 13 dienų, kur 
skaitė vienų Šv. Rašto ištraukų Nuotr. Lino Daukšos

Italų korespondentai Lenkijoje
Keletas Italijos spaudos atstovų lydėjo Šv. Tėvų Jonų-Paulių II 

vizito metu Lenkijoje ir aprašė savo įspūdžius.
Dauf; dėmesio skyrė Latvijai ir Lietuvai

“TŽ” bendradarbis Italijoje 
atsiuntė visą eilę iškarpų ita
lų spaudos, kuri daug rašė 
apie Šv. Tėvo kelionę Lenki
jon. Ryšium su jo pareiškimais 
apie Lietuvą italų žurnalistai 
nepagailėjo vietos ir Baltijos 
kraštams.

gudų gabenimas Latvijon ry
šium su atomine nelaime Čer- 
nobilyje. Jie padidina ir taip 
jau gausų rusų darbininkų 
skaičių. Kitataučių skaičius 
esą tiek padidėjo, kad latviai 
(1,5 milijonų) savo tėvynėje 
tapo mažuma.

jo oponentų reakcija? Ar jis, 
kai ir Chruščiovas, nebus nu
stumtas nuo sosto? Kaip į pasi
keitimus žiūrės vakariečiai?

Kitų reformos
Gorbačiovas nėra pirmas, 

norintis Sov. Sąjungoje įvyk
dyti reformas. Jas bandė Sta
linas, Chruščiovas, Brežnevas, 
bet niekas neišėjo. Vaizdin
gumo dėlei panaudosime anks
čiau už geležinės uždangos 
kursavusį, o dabar ir į Vaka
rus persimetusį anekdotą.

Gerai nusiteikę traukiniu 
keliauja trys “tovariščiai”: Sta
linas, Chruščiovas ir Brežne
vas. Kažkur Sibiro tundrose 
tas traukinys staiga sustoja ir 
nė krust. Stalinas susiraukęs 
sušunka: “Sabotažas! Palaukit, 
draugai, aš tuojau viską su
tvarkysiu”. Išlipęs iš trauki
nio revolveriu nušauna garve
žio vairuotoją, pasisukinėja 
apie traukinį ir grįžęs giriasi 
draugams, kad viskas tvarkoje. 
Tačiau traukinys vis tiek ne
juda. Išeina Chruščiovas. Pa
sukina vieną kitą sraigtelį, 
maloniai pasikalba su nauju 
vairuotoju ir grįžta beveik 
tikras, kad traukinys pradės 
važiuoti. Bet ir vėl nė iš vie
tos. Pagaliau atsistoja Brež
nevas, prieina prie lango, už
traukia užuolaidą ir staiga, 
kad ir surūdijęs, garvežys pra
deda judėti.

Paprastai anekdotas sukelia 
didesnį ar mažesnį juoką. Ta
čiau šiuo atveju satyrine for
ma norima pasakyti, kad kažin 
ar verta Sov. Sąjungoje bandy
ti bet kokius pakeitimus. Gal 
geriau visą laiką laikyti nu
leidus geležinę uždangą, ir vis
kas bus tvarkoj. Tegu skurdas 
klesti ir toliau.

Vis tiek įdomu pažiūrėti, ko
kias reformas bandė daryti 
Stalinas ir kokie buvo jų rezul
tatai. Pirmųjų reformų bandy
mą pradėjo 1920 m. pats Leni
nas, nes po revoliucijos, už
trukusios 3 m., krašte siautė 
badas, visokie nepritekliai, 
ekonominis pakrikimas. Todėl 
buvo leista valstiečiams, at
likus prievoles, gaminius par
duoti laisvoje rinkoje. Nuim
ti varžtai ir nuo smulkios pre
kybos. Duota šiek tiek laisvės 
amatininkams. Asmeninės ini
ciatyvos dėka žemės ūkio ir 
pramonės gamyba pakilo iki 
priešrevoliucinio lygio. Vė
liau tai vadinamai naujajai 
ekonominei politikai (NEP) 
nesipriešino ir Stalinas.

Tačiau pradėjo reikštis pa
vydas, ypač iš bolševikų, sa
kančių, kad jie jungėsi į revo
liuciją ne tam, kad vėl prisi
augintų naujų buržujų. 1927 m. 
Stalinas pradėjo kolektyvizaci
ją, norėdamas pirmoje vietoje 
sunaikinti “kulakus”, dabar va
dinamas “buožes”. Ūkininkai 
nenorėjo lengvai atiduoti tai, 
ką buvo laimėję. Jie buvo ap
šaukti kontrarevoliucinieriais,

jos, kuri iki šiol buvo laikoma 
absoliučiai neklaidinga. Jam 
tuojau buvo duota mažai 
reikšminga prezidento vieta, 
o užsienio reikalų ministe- 
riu paskirtas lojalus Eduar
das Ševardnadze.

Nuo revoliucijos praėjus 
70 metų Sov. Sąjungoje beveik 
visiškai išgaravo idealistai 
komunistai. Įsigalėjo korup
cija, kyšininkavimas, protek
cijos, favoritizmas, šunuode
gavimas, noras bet kokia kai
na, nors ir bukapročiams bei 
persenusiems, išsilaikyti aukš
tose pareigose. Apskaičiuoja
ma, kad sustabarėjusių karje
ristų armija šiuo metu siekia 
apie du milijonus. Ji yra nusi
stačiusi prieš bet kokias re
formas. Išversti didžiuosius, 
pakeitimams nepalankius par
tijos šulus Gorbačiovui yra 
gana sunku. Teko nustebti dr. 
Rimvydo Šilbajorio, neperse
niausiai Vilniaus universite
te dariusio pranešimą apie 
išeivijos lietuvių rašytojų kū
rybą, o vėliau Filadelfijoje 
gvildenusio poezijos raidą 
pavergtoje Lietuvoje pastaba, 
esą reformų nenorinčių tarpe 
yra ir eilinių žmonių. Jie ma
no, kad šiuo metu padėtis yra 
pakenčiama. Bijo, kad pradė
jus modernizaciją gali kilti 
visokie neramumai, netvarka 
ir į Kramliaus sostą gali atsi
sėsti vėl koks nors griežtesnės 
linijos šalininkas. Betgi rei
kia nepamiršti, kad nemažai 
yra ir reformų entuziastų. Jie 
trokšta daugiau laisvės kultū
rinėje, socialinėje, politinėje, 
žmogaus teisių srityje. Nori 
priartėti prie vakarietiškos 
demokratijos.

O kaip su komunizmo plėtra?
Yra manančių, kad sovietai, 

būdami užimti vidaus refor
momis, atsisakys globalinės 
komunizmo plėtros. Tokia nuo
monė stipriai reiškėsi praėju-

laidas nusiginklavimo srityje. 
O V. Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Dietrichas 
Genscheris vakariečiams pa
taria Gorbačiovą stipriai pa
remti ekonomiškai. Kitaip jo 
reformos gali subliūkšti kaip 
muilo burbulas.

Amerikiečių - sovietų ryšių 
komitete Sov. Sąjungos amba
sados Vašingtone ekonominių 
reikalų patarėjas Yevgeny Ku- 
tovi gyrėsi, kad sovietų gyven
tojai turi apie 30 bilijonų do
lerių, kuriuos norėtų išleisti 
geresnėm prekėm įsigyti.

Pagal JAV prekybos departa
mento duomenis, jau apie 30-40 
šio krašto korporacijų yra pa- 
reiškusios norą prekiauti su 
sovietais. Jos tvirtina, kad ta
da atsiras daugiau darbų, grei
čiau suksis ekonominis ratas. 
Vienok yra bijančių, kad tokiu 
būdu JAV gali pasidaryti per 
daug priklausančios nuo sovie
tinės rinkos. Ten įvykus stai
giems pasikeitimams, gali 
skaudžiai nukentėti šio kraš
to ekonominė padėtis.

Sovietų intelektualas Ro
bert Conquest perspėja, kad 
sumoderninta totalistinė vals
tybė pajėgs pasigaminti dau
giau ginklų ir Vakarams bus 
pavojingesnė negu dabar.

Turbūt nūnai nėra žmogaus, 
galinčio išpranašauti, kas at
sitiks su Gorbačiovo užsimo
tomis reformomis. Manoma, 
jeigu jis jas stums per greitai, 
gali būti pašalintas iš valdžios 
arba net nužudytas, kaip atsi
tiko su caro reformininku Pet
ru Stolypinu. O jeigu jas pa
vyktų įvykdyti, tai gal, kaip 
vienas amerikietis mano, su
tikdami 21-jį šimtmetį, sovie
tai švęs didžiulę džiaugsmo 
šventę. Ant Lenino mauzolie
jaus stovės Gorbačiovas ir pri
ims paradą. Praeinančios mi
nios pašnibždomis tars: “Tai 
Michailas Didysis”.

Baltieėių rezistencija
Dienraštis “Avvenire” (iš

karpos data nepažymėta) iš
spausdino savo bendradarbio 
Fausto Fasciani straipsnį 
“Baltieėių rezistencija”. Ja
me autorius antrinėje antraš
tėje sako: “Europos taryba 
remia lietuvių, estų ir latvių 
reikalavimą laisvės ir apsi
sprendimo teisės”.

Tarp daugelio 1987 metų įvy
kių autorius išskiria suaktua- 
lėjusj Baltijos valstybių 
klausimą. Šv. Tėvo planuotą 
kelionę į tuos kraštus, Lietu
vos krikšto 600 metų sukaktį, 
Gorbačiovo lankymąsi Baltijos 
kraštuose ir Europos tarybos 
rezoliuciją, priimtą 1987 m. 
sausio mėnesį. Pastarąją au
torius plačiai komentuoja, 
primindamas, kad 14-koje jos 
punktų yra išreikšti pagrįsti 
bei teisėti reikalavimai.

Baltijos kraštuose vykstanti 
nuolatinė rezistencija, kurios 
ryškiausias ženklas esąs “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios kro
nika”, kuriai 1987 m. kovo 19 d. 
suėjo 15 metų.

Latvių likimas
Tas pats dienraštis “Avve

nire” 1987 m. gegužės 27 d. lai
doje išspausdino minėto žur
nalisto Fausto Fasciani 
straipsnį apie latvius: “Ne
sibaigiantis latvių likimas”. 
Jame autorius iškelia “Helsin
kio 86” grupės veiklą, pabrėž
damas, kad ją sudarė trys jau
ni darbininkai kovoti prieš 
tautos rusinimą. Tai Linards 
Grautins, Raymond Bitnieks, 
Martin Bariss. Jie esą kreipėsi 
į Gorbačiovą, kompartijos 
centro komitetą, Šv. Tėvą, 
Jungtines Tautas, latvių iš
eiviją ir į amerikiečių dele
gaciją, dalyvavusią Jūrmalos 
konferencijoje.

Didžiausią rūpestį latviams 
sudaro masinis ukrainiečių ir

Latvių kalba, gimininga 
sanskritui, esanti gujama iš- 
mokyklų, įstaigų ir viešų vie
tų, nes rusai jos nelaiko “tarp
tautine kalba”.

Žodžiu sakant, latvių tautos 
būklė esanti tragiška, reika
linga laisvojo pasaulio pagal
bos.

Toronto lietuvių choro “Volungė” narės, giedojusios baltieėių surengtose sibirinių trėmimų pamaldose Šv.
Pauliaus šventovėje 1987 m. birželio 13 d. Nuotr. St. Dabkaus

Dėmesys Lietuvai
Kiti dienraščiai — “H Gior- 

nale dell’estero”, “11 Tempo”, 
“Corriere della Sera” 1987 m. 
birželio 11 d. daug vietos sky
rė Šv. Tėvo Jono-Pauliaus ke
lionei į Lenkiją. Aprašymų 
pobūdį rodo jų antraštės: “Vi
sa Krokuva sveikina savo Tė
vą”, “Popiežius Krokuvoje ata
kuoja Gorbačiovą”, “Man ne
buvo leista aplankyti mielus 
brolius Lietuvoje”. Pažymėti
na, kad visuose aprašymuose 
nemažai vietos paskirta Šv. 
Tėvo pareiškimui apie Lietu
vą. Minimas Lietuvos krikš
tas 1387 m., Jogailos santuo
ka su Jadvyga, Lietuvos-Len
kijos unija, krikšto sukakties 
iškilmės Lietuvoje, kuriose Šv. 
Tėvas labai norėjęs dalyvauti 
ir pasimelsti Lietuvos žemėje 
drauge su jos gyventojais gim
tąja jų kalba.

“Corriere della Sera” pri
mena, kad Šv. Tėvas ir 1984 m. 
kazimierinių iškilmių proga 
norėjęs aplankyti Lietuvą, 
bet Kremlius neleidęs. Net 
jo kardinolui Casaroli nebu
vo leista nuvykti kaip Šv. Tė
vo atstovui. Esą kai Jonas- 
Paulius II kelionėje Roma- 
Dacca buvo žurnalistų pa
klaustas, ar ruošiasi vykti 
Rusijon, gavo atsakymą: “Aš 
kalbu ne apie kelionę Rusi
jon. Tai nesiderintų su mano 
sielovadine pareiga aplankyti 
Lietuvą”.

“Corriere della Sera”, ko
mentuodamas Šv. Tėvo pareiš
kimus apie Lietuvą ir jos 
krikšto iškilmes, išreiškia 
nuomonę, kad Jonas-Paulius 
II antrą kartą buvo prašęs 
Kremlių leidimo aplankyti 
Lietuvą, bet jo negavo. Vie
šas jo pareiškimas tuo klau
simu esąs kartu ir protestas.

Kalbėdamas Krokuvoje Jo
nas-Paulius II apie dabartines 
Lenkijos problemas, sunkią 
jos moralinę ir ekonominę . 
būklę, pareiškė: “Apie tas ' 
problemas negaliu tylėti. Po
piežius negali tylėti, juo 
labiau popiežius lenkai. Aš gi 
esu lenkas!” Jo pareiškimus 
palydėjo milijoninė minia plo
jimais ir iškeltomis rankomis, 
rodančiomis “V” ženklą. M.
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PAVERGTOJE TEVltJE
P O LIETUVIAI PASAULYJE

NUŽUDĖ MOTINĄ
Pakruojo rajono liaudies teis

mas “Naujo ūkio” kolchozo sta
tybininką Egidijų Belecką nu
baudė laisvės atėmimu devy- 
neriems metams už motinos 
nužudymą. Duomenų apie šią 
tragediją ir jos priežastis “Tie
sos” 78 nr. pateikia teismą apra
šęs Vytautas Leščinskas. Šei
ma seniai neteko nelaiminga
me atsitikime žuvusio tėvo. Mo
tina Ana Beleckienė nuolat da
rydavo alų, pati gerdavo ir nuo 
šešerių metų duodavo išgerti 
sūnums Egidijų’ ir Kęstučiui 
Beleckams. Taip abu vaikai už
augo motinos išmokyti gerti. 
Girtuokliavimo metu vykdavo 
nuolatiniai kivirčai tarp sūnų, 
pensininkės motinos ir netgi 
tarp abiejų brolių. Kivirčai daž
nai baigdavosi muštynėmis. Tą 
lemtingą vakarą Egidijus Belec
kas, būdamas neblaivus, virtu
viniu peiliu smogė kartu su juo 
ir broliu Kęstu namie girtavu
siai motinai Anai. Smūgis buvo 
mirtinas. Milicininkai žudiką 
Egidijų vėliau aptiko miegantį 
ūkiniame pastate. Tardomas jis 
aiškinosi neprisimenąs, kodėl 
pasiėmė nuo stalo peilį, kodėl 
juo smogė motinai ir ar iš viso 
jai smogė. Milicija betgi nusta
tė, kad Egidijus po žmogžudys
tės tris kartus tyčia įsipjovė 
ranką, norėdamas teisintis, kad 
motina pati jį pirmiau užpuolė 
ir ^užeidė. Žmogžudystė nebuvo 
ąKsitįktinė, prielaidos jai bren- 
doAilgus metus: “Jau seniai kai
mynai pastebėjo, kad Egidijus 
įkaušęs tampa pavojingas: ne 
kartą šokdavęs su peiliu prieš 
draugus, pažįstamus, taip pat ir 
prieš tuos, su kuriais kartu gir
taudavęs. Greičiau atsitiktinu
mas yra tai, jog anksčiau nėra ko 
užmušęs ar rimtai sužeidęs ...” 
Teismui pateiktoje Egidijaus 
charakteristikoje kolchozo val
dyba rašo: “Išgėręs darosi agre
syvus, mėgsta švaistytis peiliu: 
buvo sužalojęs savo brolį ir 
bendradarbį statybininką ...” 
Deja, laiku niekas neatkreipė 
dėmesio į girtavime pavojingą 
jaunuolį.

JAUNIMO ŠVENTĖ
Kauno miesto komjaunimo 

komitetas ir “Rondo” ansamb
lis senojoje krepšinio salėje 
balandžio 10-12 d.d. surengė 
lietuviško roko (rock and roll) 
muzikos festivalį. Jame daly
vavo net dvidešimt viena “ro- 
kininkų” grupė: septynios Kau
no, šešios Vilniaus, dvi Biržų 
ir dvi Pasvalio, po vieną iš Šiau
lių, Zarasų, Šakių ir Trakų. Ap
rašyme minimos tik kai kurios - 
VMniaus “Veidrodis”, Kauno 
“Horoskopas”, Biržų “Artelė”, 
Pasvalio “Plentas”, Šiaulių “Vai
ras” Zarasų “Kvadratas”, Šakių 
“Impulsas”, kurio dainininkė 
Džordana Butkutė laimėjo pub
likos prizą. Festivalio aptari
mas įvyko jaunimo kavinėje “Or
bita”. Buvo rodomi į vaizdajuos
tes įrašyti įdomesnieji festiva
lio koncertų momentai. Kai festi
valis buvo suplanuotas 1987 m. 
pradžioje, niekas nesitikėjo, 
kad Kauno krepšinio salėn pa
vyks sutelkti tiek daug progra- 
mon įsijungusių grupių, turin
čių įsipareigojimus atskiriems 
savo pasirodymams kitur. Festi
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Kelionių į Lietuvą 
išvykimo datos:

Liepos 9 Rugpjūčio 6 Rugsėjo 17
Liepos 17 Rugsėjo 4 Spalio 2

Gruodžio 28
Oro linijos - “Air France”, “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair”. 
Šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos, 

Kaunas - 2, 3 dienos, Panevėžys - 1 diena 
Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 

pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Kelionė į Romą - birželio 24 - liepos 2
Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7 

Tel. (416) 769-2500 arba (416) 769-8077
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

valį pradėjo sunkiojo ir meta
linio stiliaus “rokininkai”, o už
baigė ramesnio ritmo atstovai.

GĖRIMAI MOKSLEIVIAMS
Alytaus nealkoholinių gėri

mų ir šampano įmonė pagamino 
pavyzdžius keturių naujų ne
alkoholinių gėrimų, skirtų res
publikinei moksleivių dainų 
šventei. “Limpopo”, “Nykštuko”, 
“Vėtrungės” ir “Ežerėlio” gėri
mus paruošė įmonės laboratori
jos viršininkė Angelė Juknevi
čienė ir inžinierė mikrobiologe 
Aldona Butkevičienė. Naujieji 
gėrimai, pasižymintys geru sko
niu ir gaivinančiomis savybė
mis, gaminami iš obuolių sulčių. 
Moksleivių dainų šventei bus pa
gaminta ir į nedidelės talpos 
buteliukus išpilstyta 20.000 de
kalitrų naujųjų gėrimų.

ŽMOGŽUDYSTĖ KLAIPĖDOJE
Trys bernai ir viena mergina 

privačiame bute Klaipėdoje š. 
m. balandžio 6 d. gėrė alų. Apie 
7 v.v. jie pakvietė kaimynystė
je gyvenančią šešiolikametę Vio
letą Poleščiuk (motina lietuvė, 
tėvas ukrainietis). Ją ten kėsino
si išprievartauti du 15 ir 19 me
tų amžiaus jaunuoliai. Violeta 
gynėsi, buvo primušta ir išmes
ta gatvėn pro langą iš penkto 
aukšto. Ten ją negyvą rado pra
eiviai. Šį įvykį labai pergyvena 
nužudytosios tėvai, brolis ir 
visas miestas. Vyksta tardymas. 
Velionė buvo sportininkė, pasi
žymėjusi kulkiniame šaudyme. 
Ji priklausė Klaipėdos koman
dai, neseniai laimėjusiai I vie
tą šaudymo varžybose Kaune. 
Ši laišku gauta žinutė buvo pa
skelbta vietiniame laikraštyje, 
bet jos vis dar nematyti užsie
nin išleidžiamos respublikinės 
spaudos puslapiuose.

NUBAUDĖ PARDAVĖJAS
Už valsybinio turto grobimą 

ir pirkėjų apgaudinėjimą Ute
noje bylos susilaukė 21-sios par
duotuvės vedėja Žibutė Pašne- 
vienė, pardavėjos Regina Rau
donienė ir Liubovė Kubilienė, 
iš kasos pasisavinusios 3.510 
rublių. Šią sumą jos pasidalino 
lygiomis, iš anksto suplanavu
sios sukčiavimą. Vedėja Ž. Paš- 
nevienė nubausta šešeriems me
tams ir šešiems mėnesiams lais
vės atėmimo, pardavėjos R. Rau
donienė ir L. Kubilienė — ketve- 
riems metams. Visų turtas kon
fiskuotas. Vedėjai nebus leis
ta dirbti materialiai atskingose 
pareigose ketverius metus, pa
davėjoms — trejus metus.

ŽVEJAM SKIRTA “BANGA”
Pramoninės žvejybos moks- 

linio-gamybinio susivienijimo 
Klaipėdos skyrius žuvininkys
tės ūkiams sukūrė naują žiemos 
darbų mechanizavimo įrenginį 
“Banga”. Užšalusiuose tvenki
niuose žvejai turi išlaikyti opti
malų deguonies režimą, valyti 
dumblą, kalkinti vandenį, terp
ti trąšas ir mikroelementus. 
Anksčiau žvejai rankomis kirs
davo eketes, o dabar deguonį 
parūpins “Bangos” įrenginys, 
net ir per didžiausius šalčius 
padėsiantis tvenkiniuose iš
laikyti neužšąlančias didelio 
skersmens properšas, kai ledas 
sieks pusę metro. V. Kst.

Lietuvos atgimimo sąjūdžio Delhi skyrius

— gegužine
1987 metų liepos 19, sekmadienį, 1 v.p.p., Vinco Dirsės ūkyje, 
R.R.2, Ottervilje, Ontario, prie 59 kelio, 3 km ^šiaurę nuo Delhi. 
Bus jautienos kepsniai, dešros, kava, pyragai, muzika. 
Laukiame visų atvykstant. Pelnas - laikraščiui “Laisvoji Lietuva

Iki pasimatymo gegužinėje! L AS valdyba

® HAMILTON”1
VYSK. M. VALANČIAUS LI

TUANISTINĖS MOKYKLOS 1987 
m. mokslo metų užbaigimo iškil
mė įvyko gegužės 30 d. Prasidėjo 
šv. Mišiomis, kurias atnašavo kle
bonas kun. J. Liauba Aušros Var
tų parapijos šventovėje ir pasakė 
pritaikytą pamokslą. X sk. abitu
rientai, talkinami XI sk. mokinių, 
atliko skaitymus, aukų nešimą ir 
gėlių padėjimą ant šv. Marijos al
toriaus. Mokiniai pagiedojo ke
lias mokyklos paruoštas giesmes.

Iškilmė buvo tęsiama Jaunimo 
centro salėje. Mokyklos vedėja 
Vida Stanevičienė pakvietė gar
bės prezidiumą: Aušros Vartų pa
rapijos kleboną kun. J. Liaubą, 
KLB apylinkės valdybos pirm. 
Bernardą Mačį, Hamiltono lietu
vių' kredito kooperatyvo “Talka” 
atstovą Alfonsą Stanevičių, aukš
tesniųjų lituanistinių kursų mo
kytoją Mindaugą Leknicką, mokyk
los tėvų komiteto pirmininką Juo
zą Gedrį ir baigusius aukšt. lit. 
kursų XI skyrių - Liliją Liauku- 
tę, Raimundą Miltenį, Arūną Ra- 
gucką, Algį Rudaitį (Algis Dzie- 
mionas negalėjo dalyvauti). Tada 
buvo iškviesti šių metų abiturien
tai: Stasys Bakšys, Andrėja Cipa- 
rytė ir Tomas Žukauskas. Labai 
mažas skaičius abiturientų šiais 
metais, bet jų tarpe yra iki šiol 
stipriausias lietuvių kalbos mo
kinys, būtent Stasys Bakšys, o 
Andrėja Ciparytė ir Tomas Žu
kauskas yra iš veikliausių apy
linkės šeimų.

Kun. J. Liauba sukalbėjo invo- 
kaciją. Aštunto sk. mokiniai iš
kviestiems prisegė gėles. Mokyk
los vedėja apibūdino mokslo me
tų atliktus darbus. Mokiniai šiais 
mokslo metais suruošė Kalėdų 
eglutės vaidinimą ir Motinos die
nos minėjimą, pasirodė su dainom 
Vasario 16 minėjime, lietuvių va
kare Daugiakultūriame centre ir 
pirmos Komunijos Mišiose. Visi 
užsiėmimai pareikalavo daug lai
ko, jėgų ik pasiaukojimo tiek iš 
mokinių, tiek iš tėvų ir mokytojų.

Kasmet lietuvių mokyklose pa
sirodo daugiau jaunų veidų. Pra
ėjusiais mokslo metais talkino 
šeši nuolatiniai ir keli laikiniai 
jauni padėjėjai. Ateityje mokykla 
turės kas perima švietimo darbą. 
Vedėja padėkojo tėvų komiteto 
pirm. Juozui Gedriui ir nariams 
už ramų, nuoširdų ir glaudų bend
radarbiavimą.

Abiturientams buvo įteikta mo
kyklos baigimo plaketė su įgravi- 
ruotu vardu bei pavarde ir doku
mentas iš Hamiltono švietimo ta
rybos, nes studentai gauna gimna
zijos įskaitą. Abiturientus šiltai 
pasveikino kun. J. Liauba, B. Ma
čys, A. Stanevičius ir R. Miltenis. 
Pastarasis XI sk. vardu pasveiki
no draugus abiturientus, išsamiai 
prisimindamas gražias praleistas 
dienas, sportavimą pertraukos me
tu ir bendrus lietuviškų patieka
lų užkandžius. Jis padėkojo mo
kytojams, tėvams ir paskatino de
šimtokus toliau lavintis lituanis
tikoje. Abiturientų vardu Stasys 
Bakšys taisyklinga ir gražia ta- 
rena jautriai ir išsamiai prisimi
nė malonias mokyklos dienas, pa
dėkojo mokytojams ir tėvams.

Kadangi IX sk. šiais metais ne
buvo, dešimtokai pakvietė aštun
tokus saugoti tradicinį raktą dve
jus metus.

Skyrių mokytojai pristatė sa
vo mokinus atskirai ir kiekvie
nam įteikė pažymėjimus. Moki
niai, kurie stropiai lankė pamo
kas, buvo apdovanoti ir dokumen
tu. Uždarymo žodį tarė tėvų komi
teto pirm. J. Gedris, išreikšda
mas padėką savo nariams ir šių 
metų mokyklos rėmėjams: Hamil
tono kredito kooperatyvui “Tal
ka”, Kanados valdžiai, KLB krašto 
valdybos švietimo komisijai ir 
KLB Hamiltono apylinkės valdy
bai. Iškilmė baigta Lietuvos him
nu. Visi vaišinosi tėvų komiteto 
paruoštais skanumynais.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” (TU
atstovas) SS

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

ELYTĖ GEDMINAITĖ-CATFORD 
su savo vyru Petru, dukrom Eri
ka ir Angele išsikelia gyventi 
Auroron. Vysk. M. Valančiaus mo
kykla praranda dvi mokines, o tė
vų komitetas - darbščią ir ener
gingą narę. Petras, kuris pramo
kęs kalbėti lietuviškai, įsigijo 
kompiuterių įmonę. Mokykla dė
koja jiems už pagalbą ir linki sėk
mės, o svarbiausia - neužmiršti 
lietuvių kalbos.

MOTINOS DIENOS minėjimas 
įvyko gegužės m. Jaunimo centro 
salėje. Prie durų mamytėms buvo 
prisegta po gėlytę. KLB Hamil
tono apylinkės valdybos pirm. B. 
Mačys tarė atidarymo žodį ir pa
kvietė Vysk. M. Valančiaus litua
nistinę mokyklą atlikti progra
mą. Tik jaunimas matėsi scenoje. 
Pranešėjas Stasys Bakšys iškvietė 
paskaitininkes - gimnazistes Li
liją Liaukutę, Onutę Stanevičiū
tę ir Onutę Žukauskaitę, kurios 
įdomiai, jautriai ir jaunatviškai 
dėstė savo mintis tema: “Motina 
praeityje, dabartyje ir ateityje”. 
Puikiai atlikta paskaita parodė, 
kad savo jaunimu reikėtų daugiau 
pasitikėti ir kviesti kuo daugiau 
kalbėti lietuviškai. Dalyviai buvo 
susižavėję paskaitininkių min
timis. Jos patvirtino, kad suaugu
sieji visai nepadėjo.

Meninė programos dalis buvo 
įvairi. Mokiniai smuikavo, dekla
mavo, vaidino, skambino pianinu 
ir dainavo. Mokyklos choras, va
dovaujamas Irenos Čerškienės 
ir akompanuojamas Andriaus Vai
čiūno, pradėjo ir baigė meninę 
dalį. Minėjimas baigtas giesme 
“Marija, Marija”. V. S.

AV PARAPIJOS ŠVENTOVĖ
JE 1987 m. birželio 28, sekmadie
nį iškilmingomis šv. Mišiomis dar 
kartą čia buvo prisiminta Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukaktis. 
Didžiojo minęjimo iškilmės čia 
įvyko kovo i d su iškiliu religi
niu koncertu ir kitokia įdomia 
programa. Šis birželio 28 sekma
dienis sutapo su Romoje vykstan
čiomis iškilmėmis, kuriose mūsų 
arkivysk. Jurgis Matulaitis bu
vo paskelbtas palaimintuoju. Tą 
sekmadienį šventovė buvo išpuoš
ta sužydėjusios vasaros marga- 
splavėmis gėlėmis, parapijos 
choras iš atostogų buvo pašauk
tas giedoti per iškilmes. Tauti
niais drabužiais pasipuošęs jau
nimas atnešė prie altoriaus sim
bolines aukas: Lietuvos žemės, 
mūsų trispalvę, Rūpintojėlį, o 
Bendruomenės pirm. B. Mačys su 
AV par. tarybos pirm. J. Krišto
laičiu atnešė mūsų palaiminto
jo paveikslą. Klebonas kun. J. 
Liauba ta proga pasakė dienai 
pritaikytą pamokslą, iškeldamas 
tą įvykį, kad mūsų prie Šešupės 
krantų užaugęs Lietuvos sūnus 
šiandien oficialiai yra išaukštin
tas Dievo ir pasaulio akivaizdoje. 
Savo pamoksle jis ragino visus 
jungtis su mūsų dabar kenčiančia 
tauta į vieningą šauksmą dėl Lie
tuvos išsigelbėjimo nuo komu
nizmo ir ten tikinčiųjų persekio
jimo. Paragino parapijiečius šią 
dieną per šv. Mišias padėkoti Die
vui už mums suteiktą tikėjimo do
vaną ir tą globą per 600 metų. “Ap
saugok, Aukščiausias” giesme ir 
Tautos himnu buvo baigtos šios 
iškilmingos sukaktuvinės pamal
dos. K.M.

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%

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems, ma

ne lankiusiems ligoninėje ir na
muose po sunkios operacijos.

Pirmiausia dėkoju gerb. kun. 
klebonui Juvenaliui Liaubai už 
dvasinį aptarnavimą ir nuošir
dų lankymą.

Dėkoju visiems brangiems gi
minės ir draugams už lankymą, 
gėles ir dovanas. Nuoširdus ačiū: 
O. K. Šeštokams, V. A. Šeštokams, 
R. J. Pikūnams, D. A. Kamaičiams, 
J. J. Kamaičiams, E. K. Norkams, 
G. A. Vinerskiams, E. J. Bubniams, 
A. Z. Gedminams, R. J. Piciniams,
A. V. Kėžinaičiams, A. J. Norkams, 
R. V. Bartininkams, M- P- Šiūliams, 
J. J. Šarūnams, J. A. Pūkams, L. D. 
Stukams, S. A. Aušrotams.

Nuoširdžiausia mano padėka 
žmonai Irenai už rūpesčio dienas.

Su nuoširdžiu dėkingumu vi
siems- _Povilas Girnius

St. Petersburg, Florida
PRANEŠIMAS

Dėl šeiminių priežasčių š. m. 
liepos 1 d. grįžau su savo šeima į 
Čikagą. Mano medicinos kabinetas 
(4731 Central Ave., St. Petersburg, 
FL 33713) lieka su dr. Dan Amodeo, 
M.D., ir sekretorės Aurelijos L. 
Žalnieriūnaitės-Robertson aptar
navimu. Prašau skambinti, reika
lui esant, šiuo telefonu 321-9474 
dėl vizito.

Tegul Aukščiausias lydi Jus vi
sus su savo palaima. Visuomet bū
site mano širdyje ir maldose.

Nuoširdžiai Jūsų -
Birutė L. Pumputis, M.D.

LITUANISTINE MOKYKLA 
“Saulė” baigė mokslo metus bir
želio 20 d. “Dona Vista” mokyklos 
patalpose. Tėvų komitetas, atsi
sveikindamas su aukštesnio sky
riaus mokytoja Marija Pėteraitie- 
ne, įteikė jai (graviruotą lentelę 
su atitinkamu įrašu. Atsisveikin
ta ir su tėvų komiteto pirm. dr. 
Birute L. Pumputiene, išvykstan
čia Čikagon. Jai mokinė Raminta 
Moore įteikė gėlių puokštę. Visų 
mokytojų ir tėvų komiteto narių 
vardu dovaną įteikė mokyklos ve
dėja Rita Durickaitė-Moore. Dr.
B. L. Pumputienė visiem nuošir
džiai padėkojo.

Mokyt. Lilija Brinkienė taip 
pat atsisveikino su visais, nes 
kitais metais nebemokytojaus. Vi
sai išleistuvių programai vadova
vo mokyklos vedėja R. Durickaitė- 
Moore, o mokinių programai - L. 
Žalnieriūnaitė-Robertson. Pastaro
ji apdovanojo mokinius, gavusius 
baigimo pažymėjimus, savo austo
mis tautinėmis juostomis. Po ofi
cialiosios dalies mokiniai pager
bė savo tėvus ir mokytojus, įteik
dami gėles. Po to visi vaišinosi 
užkandžiais.

Išleistuvėse dalyvavo: kun. V. 
Zakaras, OFM, LB Floridos apy
gardos pirm. Adolfas Armalis, LB 
St. Petersburgo apylinkės pirm. 
Kostas Aras, LBA valdybos vice- 
pirm, švietimo reikalams Stasys 
Juozapavičius, p. Juozapavičienė, 
kuri tarė paskatinimo žodį, ir 
kiti.

Tėvų komitetas visiems reiškia 
nuoširdžią padėką už atliktus dar
bus ir linki gerų vasaros atostogų.

Kor.

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.

JA Valstybės
A. a. Juozas Kreivėnas, moky- 

‘ojas, vargonininkas ir muziko
logas, mirė gegužės 24 d. Čikago
je, Aušros Vartų parapijos šven
tovėje prie vargonų, ištiktas šir
dies smūgio. Velionis gimė 1912 
m. kovo 3 d. Suvalkijoje prie 
Marijampolės. Lankė Rygiškių 
Jono gimnaziją; baigė Marijam
polės mokytojų seminariją 1931 
m., pedagoginį Vilniaus institutą 
1942 m. Muzikos mokėsi mokyto
jų seminarijoje pas J. Kamaitį, 
žinias gilino įvairiuose kursuo
se. Prieškarinėje Lietuvoje dir
bo mokytoju, Vilniaus apskrities 
pradžios mokyklų inspektoriumi, 
vadovavo chorams. Pokario me
tais atvažiavęs Čikagon, vargo
nininkavo, vadovavo chorams, 
rūpinosi choram ir solistam 
skirtų dainų gaidų padauginimu 
ir paskleidimu. Velionis taip
gi reiškėsi spaudoje, su muzi
ka susietuose leidiniuose. Prieš 
mirtį vadovavo muzikos archy
vui, kuris buvo pavadintas J. Ži
levičiaus ir J. Kreivėno muzi
kos archyvu. Atsisveikinimas su 
velioniu įvyko Butkaus laidotu
vių namų koplyčioje. Buvusių 
mokinių vardu kalbėjo dr. P. Ki
sielius, Lietuvių muzikų sąjun
gos ir Vlado Jakubėno draugijos 
- dr. L. Šimutis, JAV LB švieti
mo tarybos - J. Masilionis, B. 
Krištanavičiaus, SJ, fondo - kun. 
V. Gutauskas, SJ, Lietuvių isto
rijos draugijos - J. Dainauskas, 
“Muzikos žinių” - A. Giedraitis, 
bibliofilų - dr. K. Pemkus. Gedu
lines Mišias gegužės 27 d. Šv. 
Antano parapijos šventovėje, 
koncelebravo kun. J. Borevičius, 
SJ, ir kun. J. Vaišnys, SJ. Gie
dojo sol. A. Brazis ir lietuvių 
vargonininkų choras. Velionis 
palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse.

Klivlande atnaujinta 1950 
metais kun. Juozo Angelaičio 
ir architekto dr. Stasio Rudo
ko pastatydinta Dievo Motinos 
šventovė. Jos atnaujinimą, kai
navusį $175.495, atliko dabarti
nis klebonas kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ, architektas Eduar
das Kersnauskas, skulptorius 
Ramojus Mozoliauskas ir gausus 
būrys vietinių talkininkų. Įspū
dingas keturių Lietuvos Mado
nų - Aušros Vartų, Šiluvos, Pa
žaislio ir dabar Varduva pava
dintos Žemaičių Kalvarijos skulp
tūros pagrindiniam altoriui su
kūrė Ramojus Mozoliauskas. Šv. 
Kazimiero statula jis papuošė ir 
parapijos mokyklos sieną iš 
lauko pusės. Šventinimo iškil
mėse gegužės 23-24 d.d. daly
vavo vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, pirmą dieną pašventinęs 
Šv. Kazimiero statulą, konce- 
lebravęs Mišias su lietuviais 
kunigais. Gegužės 24, sekma
dienį, į koncelebracines Mi
šias įsijungė Klivlando vysk. A. 
M. Pilla. Svečias pašventino 
pagrindinį atnaujintos šven
tovės altorių, Lietuvos Mado
nų statulas, Kryžiaus kelių sto
tis bei kitas atnaujintas dalis. 
Po pamaldų visi susirinko pa
baigtuvių vaišėm parapijos sa
lėje, kur L. Sagio vadovauja
ma “Grandinėlė” atliko lietuviš
kų šokių pynę. Koncertan įsi
jungė sol. Aldona Stempužienė 
su akompaniato're Danute Liau- 
biene, pianistas Antanas Sme
tona, Ritos Kliorienės vadovau
jamas parapijos choras.

Dainavą netoli Detroito puo
šia penki ant kalniuko stovin
tys lietuviški kryžiai, ten pasta
tyti kun. A. Markaus, Abromai
čių ir Paliokų šeimų, ateitinin
kų ir lietuvių mokytojų, Didžią
ją dalį tų kryžių yra pagaminęs 
čikagietis medžio meistras A. 
Poskočimas, dabar gyvenantis 
Lemonte. Jais buvo pradėtas 
steigti Kryžių kalnas Dainavo
je. Po kelerių metų kryžiai ėmė 
gesti, byrėti jų lietuviškieji orna
mentai. Kryžius buvo bandoma 
gelbėti metiniais jų perdažy- 
mais, o š. m. gegužės 9 d. buvo 
imtasi pagrindinės operacijos. 
Dainavon suvažiavę talkinin
kai nuskuto ant kryžių susitel
kusius dažų sluoksnius ir medį 
impregnavo specialiu chemika
lų skysčiu, kurį dr. A. Damušis 
buvo užsakęs vienoje Ohio vals
tijos chemikalų gamykloje.

Argentina
Mindaugo draugija Berisse 

savo veiklos 56-rių metų sukak
tį paminėjo gegužės 9 d. Draugi
ją sveikino: Argentinos lietu
vių organizacijų ir spaudos ta
rybos pirm. R. Stalioraitis, Susi
vienijimo lietuvių Argentinoje 
pirm. A. Mikučionis, Argentinos 
lietuvių centro pirm. A. Kamins
kas bei kitų institucijų atsto
vai. Programą atliko Mindaugo 
draugijos jaunimas: dainų — 
Valentinos Bukauskaitės-Persi- 
co vadovaujami “Gintarėliai”, 

tautinių šokių — jos dukros 
Nancy vadovaujamas vaikų an
samblis ir sūnaus Jurgio — jau
nųjų ansamblis. Šventės metu 
buvo pranešta, kad Mindaugo 
draugijos tautinių šokių ansamb
lis yra gavęs kvietimą dalyvau
ti Aštuntojoje tautinių šokių 
šventėje Kanados Hamiltone. 
Metinės šventės dalyviams pa
dėkojo Mindaugo draugijos pirm. 
Valantina Bukauskaitė-Persi- 
co. Sekančią dieną Mišiomis 
Marijos nuolatinės pagalbos 
šventovėje buvo prisiminti Min
daugo draugijos mirusieji na
riai. Giedojo Aleksandro Šau
lio vadovaujamas choras.

Britanija
R. Europos pavergtųjų tautų 

organizacija Nottinghame jun
gia estus, latvius, lietuvius, len
kus ir ukrainiečius. Ji yra nepo
litinio pobūdžio, pagrindinį dė
mesį skirianti tų sovietų pa
vergtų tautų kultūriniams ren
giniams. Organizacijai vadovau
ja prof. D. E. Reganas. Gražus 
kultūrinis festivalis pernai bu
vo surengtas bendromis pastan
gomis. Rengėjus tai paskatino 
šiemet surengti II-jį kultūrinį 
festivalį gegužės 16 d. toje pa
čioje “Royal Concert Hall” sa
lėje. Festivalio koncertui bu
vo ruošiamasi ištisus metus. 
Bendrame rengėjų komitete lie
tuviams atstovavo J. Kičas ir 
jam talkinęs P. Anužis. Didžiau
sią rūpestį sudarė 250 dalyvių 
turėsianti koncerto programa, 
kurią koordinuoti teko V. Gaspe- 
rienei, talkos susilaukusiai iš 
Kanados lietuvaitės N. Karosai- 
tės. Priesalyje visos kultūrinia
me festivalyje dalyvaujančios 
tautybės surengė savo tautinių 
dirbinių parodą. Lietuvių tau
todailės rodiniais rūpinosi R. 
Popikienė, E. Vainorienė ir D. 
Perminąs. Lietuviam skirtą sta
lą puošė medžio drožiniai, tau
tinių raštų audiniai, lietuviš
kieji muzikos instrumentai. 
Koncertą dainomis ir šokiais 
pradėjo estai. Lietuviams at
stovavo du vienetai iš Londono: 
S. Dobbs vadovaujama tautinių 
šokių grupė “Lietuva” ir nauja
sis vokalinis ansamblis “Harmo
nija” su savo vadovu V. O’Brie- 
nu. Pirmą koncerto dalį mikliais 
šokiais užsklendė ukrainiečiai. 
Antroje dalyje pasirodė latvių 
ansamblis su gerai paruošto
mis dainomis ir tautiniais šo
kiais. Baigminis pasirodymas 
teko Londono lenkų ansambliui 
“Karolinka”, kurio eilėse yra 
profesinį lygį turinčių narių, 
neseniai atvykusių iš sovietina- 
mos Lenkijos.

Lietuvių skautų Europos rajo
no seserijos vadeivė v.s. Jani
na Traškienė Motinos diepos 
šventėje Mančesteryje gegužės 
2 d. šias pareigas perdavė Not
tinghame gyvenančiai ps. Vi
dai Gasperienei. Pasitraukian
ti v.s. J. Traškienė skautauti 
pradėjo dar vaikystės metais 
Lietuvoje. Tą darbą ištikimai tę
sė Britanijoje, eidama įvairias 
pareigas, vadovaudama Šatrijos 
Raganos ir “Geležinio vilko” 
vienetams, Europos rajono sese
rijai. Pasitraukti iš skautiškos 
veiklos privertė sušlubavusi 
sveikata. Naujoji skaučių va
deivė ps. V. Gasperienė, akty
vi lietuviškųjų institucijų vei
kėja, reiškėsi ir skautuose. Jos 
vyras Henrikas į skautus įsijungė 
jau Lietuvoje. Šeima augina du 
skautus - Rimą ir Algį.

Vokietija
A. a. Jonas-Algimantas Čėsna 

po sunkios ligos mirė Heidel
bergo ligoninėje š. m. balandžio 
17 d. Velionis gimė 1936 m. kovo 
7 d. Tauragės apskrities Dugnų 
kaime. 1941 m. Čėsnų šeima re- 
patriavo Vokietijon. II D. karo 
pabaigoje šeimą Mecklenburge 
surado ir okupuoton Lietuvon 
grąžino Macklenburgo sritį už
ėmusi Raudonoji armija. Šei
mos nariai apsigyveno Taura
gėje, kur velionis keletą metų 
lankė lietuvišką gimnaziją. 1959 
m. jis su tėvais ir seserimi ant
rą kartą repatriavo V. Vokieti
jon. Pradžioje visi apsigyveno 
Backnange, kur dabar yra palai
doti tėvai. Vėliau velionis įsi
gijo namą ir įsikūrė Speyer vie
tovėje. Dirbo sunkvežimio vai
ruotoju prie plentų tiesimo 
Waiblingene netoli Stuttgarto. 
Priklausė VLB Stuttgarto apy
linkei. Palaidotas balandžio 
23 d. Speyerio kapinėse. Laido
tuvių apeigas dviem kalbom at
liko ev. kun. Fr. Skėrys. Laido
tuvėse dalyvavo apie 40 lietuvių 
ir kaimynų vokiečių. Liko velio- 
nies našlė Edita Dumašaitytė- 
Čėsnienė, su kuria jie lankyda
vo kun. Fr. Skėrio laikomas 
evangelikų pamaldas. Trys se
sers A. Dilbienės vaikai moko
si Vasario 16 gimnazijoje.



rėje) ir LINAS BUNTINAS (dešinėje), tarp jų - žurnalistas ANTANAS JUODVALKIS, sukvietęs spaudos konfe
renciją, kurioje ir buvo įteiktos premijos 198/ m. birželio 1.1 d. ( ikonoje Nuotr. J. Tamulaičio

Didysis lietuviškos veiklos rėmėjas
Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių fondas iš savo 
palūkanų paskyrė lietuviškai veiklai 261,850 dolerių

Lietuvos krikščionybės iškilmės Romoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nių minią ir su daugeliu svei
kinosi, o Vasario 16 gimnazi
jos tautinių šokių grupė šoko 
ant scenos tautinius šokius.

Šv. Petro bazilikoje
1987 m. birželio 28, sekma

dienio rytą, lietuviai rinkosi 
į Šv. Petro baziliką. Besiren
kant jau giedojo bazilikoje Či
kagos lietuvių operos choras. 
Pasirodė ilga procesija su dija- 
konu Paulium Mališka, 20 kon- 
celebruojančių kunigų, vys
kupų ir popiežiumi. Du konce- 
lebrantai buvo lietuviai - vysk. 
A. Vaičius ir vysk. P. Baltakis, 
o kiti - įvairių Europos kraš
tų vyskupų konferencijų atsto
vai. Štai jų pavardės ir atsto- 
vuajami kraštai: Italijos at
stovas kard. Poletti, Vokieti
jos atstovas kard. Ratzinger, 
Prancūzijos - kard. Etchega- 
ry, Jugoslavijos - kard. Kuha- 
rič, Europos vyskupų konferen
cijų tarybos vadovas kard. Mar
tini, Ispanijos - kard. Suquia 
Goicoechea, Lenkijos - kard. 
Gulbinowicz, Vengrijos - ar- 
kiv. Paskai, Turkijos - arkiv. 
Bernardini, Belgijos - arkiv.
Schotte, Austrijos - arkiv. Į 
Goer, Portugalijos - vysk, de 
Almeida Trinidade, Anglijos - 
vysk. Foley, Skandinavijos 
kraštų - vysk. Grau, Olandi
jos - vysk. Schure, Šveicarijos 
- vysk. Correcco. Graikijai at
stovavo kun. Roussos, o mari
jonams-kun. D. Petraitis.

Po įžanginių Mišių maldų 
vysk. A. Vaičius kreipėsi lo
tyniškai į popiežių, prašyda
mas, kad arkiv. Jurgis Matulai
tis būtų paskelbtas palaimin
tuoju, o lietuviškai popiežiui 
išdėstė Matulaičio biografiją. 
Tada popiežius oficialiai pa
skelbė palaimintuoju arkiv. 
Jurgį Matulaitį-Matulewicz.

Po iškilmingo paskelbimo 
palaimintuoju arkiv. Jurgio 

(Matulaičio visus sujaudino 
tolimesnė scena, kurią labai 
vaizdžiai aprašė “L’Osserva- 
tore Romano” puslapiai. Vys
kupas Antanas Vaičius, pa
vergtosios ir persekiojamos 
mūsų tautos atstovas, puolė 
popiežiui po kojų ir jas bučia
vo, o sujaudintas popiežius 
pakėlė jį ir apsikabino. Tuo 

t tarpu už didžiojo altoriaus ba- 
\ zilikos skliautuose nukrito šy

das ir pasirodė pal. Jurgio Ma
tulaičio didžiulis portretas. 
Vėliau po Mišių, išėję iš bazi
likos, matėme, kad ant Šv. Pet
ro bazilikos fasado taipgi ka

lboje toks pat pal. Jurgio Matu
laičio portretas. Po šios jau- 

I dinančios scenos vysk. Vaičius 
I vėl prabilo lotyniškai.

Iškilmingos Mišios
Pirmąjį Mišių skaitinį lie

tuviškai skaitė Centrinio šven
tės komiteto pirm. J. Kavaliū
nas, o antrąjį skaitinį angliš
kai - sesuo Stasė Normantaitė.

1 Evangeliją lotyniškai giedojo 
dijakonas Paulius Mališka. Šv.

I Tėvas kreipėsi į visus šiais 
/ lietuviškais žodžiais: “Garbė 
' Jėzui Kristui”. Paskui pamoks

lo dalį jis skaitė itališkai.
Popiežius lietuviškai svei

kino visus lietuvius, susirin
kusius minėt iškiliosios sukak
ties, ir linkėjo, kad toji šventė 
mus vestų arčiau Marijos, šv. 
Kazimiero ir pal. Jurgio Matu
laičio. Jis taipgi išreiškė sa
vo sveikinimus angliškai, len
kiškai ir prancūziškai, dėko
damas Europos vyskupams už 
brolišką jungtį su Lietuva.

Po pamokslo minia žmonių 
plojo: pamaldose dalyvaujan
tys kardinolai, vyskupai, visi 
prie Vatikano valstybės akre
dituoti diplomatai, plojo ir 
visi tikintieji. Tai jau antras 
kartas, kai popiežiaus Jono- 
Pauliaus II dėka Lietuva su
silaukia ypatingo visų šalių 
dėmesio.

Visos šios iškilmės buvo iš
tisai transliuojamos per ita
lų valstybinę televizijos sto
tį, o taipgi buvo siunčiamos 
per Europos televizijos tinklą 
į visas kitas Europos valstybes.

Po pamokslo popiežius at
liko tikėjimo išpažinimą klau
simų forma lotyniškai, o visų 
susirinkusių balsai aidėjo po 
bazilikos skliautais “credo!” 
atsaku. Išpažinus tikėjimą, vi
si buvo pašlakstyti Krikšto van
deniu.

Tikinčiųjų maldas skaitė 
jaunimas įvairiomis Europos 
kalbomis: lenkiškai - lietu
vis, prancūziškai - Bačkis, lie
tuviškai - Gintė Damušytė, gu
diškai - gudė mergaitė, ukrai- 
nietiškai ukrainietė mergai
tė, ispaniškai - lietuvis, vo
kiškai - lietuvaitė. Paskui bu
vo nešamos aukos.

Per visas Mišias skambėjo 
lietuviškos giesmės, giedamos 
Čikagos operos choro, prie ku
rio dažnai jungėsi ir visi ba
zilikoje esantieji lietuviai.

Po pamaldų plaukė iš bazili
kos dešimtys tūkstančių maldi
ninkų į Šv. Petro bazilikos 
aikštę, kurioje Šv. Tėvas, su
kalbėjęs maldą “Viešpaties 
angelas”, vėl visiems kalbėjo 
apie Lietuvą, jos sukaktį bei 
naująjį palaimintąjį itališkai 
ir užbaigė lietuviškai “Garbė 
Jėzui Kristui”. Paskui popie
žius pro savo darbo kambario 
langą žiūrėjo į aikštėje tauti
nius šokius šokantį lietuviš
kąjį jaunimą.

Vėl apie Lietuvą
Štai Jono-Pauliaus kalba po 

maldos “Viešpaties angelas”. 
“Brangūs broliai ir seserys,

Šį rytą Romos Bendrija, kar
tu su seserimis Europos Bend
rijomis, jungėsi dvasiškai iš
kilmingąja koncelebracija Šv. 
Petro bazilikoje su Lietuvos 
vyskupais, kurie šiandieną 
Vilniuje švenčia šeštąjį šimt
metį savo tautos Krikšto.

Tuo pačiu metu turėjau 
džiaugsmą iškelti į altoriaus 
garbę didį sūnų šios tautos - 
Dievo tarną arkiv. Jurgį Ma- 
tulaitį-Matulevvicz, vyskupą 
ir pavyzdingą vienuolį, reli
ginių vienuolijų reformato
rių bei steigėją, užsidegusį 
didžia meile Nekaltajai Merge
lei, prakilnų nenuilstančios 
ir uolios dvasios ganytoją.

Vilniaus šventovės per sekmadienines pamaldas būna perpildytos. I Sv. 
Teresės šventovę netilpę dalyviai stovi lauke ant laiptų. Nuotrauka dary
ta 1983 metais. Padėtis nėra pasikeitusi ir šiuo metu

Per šiuos šimtmečius nuo 
evangelizavimo pradžios krikš
čioniškasis tikėjimas tvirtai 
įsišaknijo Lietuvoje: giliai 
persunkdamas žmonių dvasią, 
įkvėpė savąsias vertybes pa
pročiuose, dvasiniame gyveni
me, kultūroje ir mene.

Ypatingai jaučiamas yra pa
maldumas į Dievo Motiną, taip 
kad busimasis popiežius Pijus 
XI, kai dar buvo tos tautos 
apaštaliniu vizitatoriumi, sa
kydavo: “Lietuva yra Marijos 
žemė”.

Garsiausia jos šventovė, be 
abejonės, yra Aušros Vartai. 
Per keturis šimtmečius ji bu
vo maldos ir dvasinio pakili
mo vieta visiems žmonėms, ku
rie plaukė prie stebuklingojo 
‘Gailestingosios Motinos’ pa
veikslo, vaizduojančio Dievo 
Motiną, žmonių Užtarėją ir 
Globėją, į kurią kreipiamasi 
su pasitikėjimu įvairiuose rei
kaluose.

Nežiūrint visų naikinimų, vy
kusių įvairiu metu, ir sugrio
vimo sostinę supančių sienų, 
prie kurių buvo ir gražieji Auš
ros Vartai, toji šventovė visa
da išliko nepažeista visokių 
kovų, gaisrų bei naikinimų: 
savuoju dvasingumu visada li
ko priegloba taikos ir vyrau
jančiu maldos centru ne tik 
lietuvių ir lenkų, bet ir kata
likų iš kitų artimųjų tautų. 
Tokiu būdu Aušros Vartai tapo 
vilties ženklu žmonėms, kurie 
atpažįsta išganymo žinią, trykš
tančią iš šios šventovės: žinią 
meilės, taikos, teisingumo ir 
laisvės.

Kitas Marijos pamaldumo 
centras, kurį ypatingai reikia 
paminėti, yra Šiluvos švento
vė, į kurią plaukia kasmet mi
nios tikinčiųjų, pilnų pamal
dumo ir dažnai su dideliu nuo
vargiu bei pasiaukojimu. Ypa
tingai gausus šventovės lanky
mas būna Nekaltosios Merge
lės Marijos gimimo šventėje.

Kitos Marijos šventovės, lan
komos tikinčiųjų, yra Žemai
čių Kalvarija, Krekenava ir Pi
vašiūnai. Per šimtmečius ir 
dabar iš visų Lietuvos vyskupi
jų gausios tikinčiųjų minios 
susirenka į šiuos tikėjimo ir 
pamaldumo centrus, atsiduo
damos Tai, kurią Jėzus nuo kry
žiaus paliko mums kaip Moti
ną ir malonių Tarpininkę.

Kviečiu visus melstis su ma
nimi, nes, kaip išsireiškiau 
laiške, pasiųstame Lietuvos 
vyskupams sukakties proga, 
Lietuvos brolių ir sesių šešių 
šimtų metų krikščioniškasis 
gyvenimas tepadeda būti da
bar ir visada ištikimais Kris
tui ir Jo Bendrijai”. (B.d.)

Kun. J. Staškus

J. ŠLAJUS
JAV Lietuvių fondas šiais 

metais švęsdamas savo veiklos 
25-rių metų sukaktį, birželio 
13 d. LB socialinių reikalų 
tarybos seklyčios patalpose Či
kagoje sukvietė lietuviškos 
spaudos bendradarbius pain
formuoti lietuvių visuomenę 
apie Lietuvių fondo veiklą bei 
šių metų pelno paskirstymą. 
Spaudos konferenciją pradėjo 
ir jai pavyzdingai vadovavo 
LF informacijos komisijos 
pirm. Antanas Juodvalkis. 
Konferencijos eigoje, SRT 
pirm. Valentinaitė su savo 
tarnyba vaišino konferenci
jos dalyvius puikiais pietumis.

LF tarybos pirm. Povilas 
Kilius ir valdybos pirm. Ma
rija Remienė savo praneši
muose trumpai apžvelgė fondo 
darbus. Pagrindinis LF vado
vybės uždavinys — šiais metais 
užbaigti LF ketvirtojo milijo
no dolerių telkimą.

Pagrindinį pranešimą pada
rė LF pelno skirstymo komisi
jos pirm. Stasys Baras. LF ta
ryba iš gautų palūkanų 1987 m. 
lietuviškai veiklai paskyrė 
$261,850 (iš tos sumos $9,000 
1985 m. ir 1986 m. paskirsty
tas, bet paskirtiem tikslam 
nepanaudotas ir vėl iš naujo 
paskirtas pelnas).

LF 1987 m. pelnas pagal insti
tucijas buvo paskirstytas taip:
1. JAV Lietuvių Bendruome
nės krašto valdybos veiklai:
a. švietimo tarybai $54,700,
b. kultūros tarybai $34,800,
c. socialinių reikalų tarybai 
$3,000, d. LB krašto valdybai 
$8,000. Iš viso $100,500.

2. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės veiklai $39,400, 3. 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
s-gai ir VI PL jaunimo kongr. 
$5,150, 4. Lietuvių fondo val
dybai $14,400, 5. Studentų 
stipendijoms (be Vasario 16 
gimnazijos) $37,600, 6. Trylik
tajam Lituanistikos seminarui 
$5,820, 7. Lietuvių operai, cho

Rašo iš Lietuvos
Kelionės, ekskursijos, krikščionybės ir palaimintojo šventė

Dėkoju už Jūsų laišką. Mums 
irgi gera žinoti, kaip Jūs, lietu
viai, gyvenate ir veikiate, nes nie
kur apie tai neišgirsi. Jus gal Tė
vynės ilgesys verčia domėtis mu
mis, sąlygomis gyventi. Bandysiu 
kelionę į Kauną smulkiau parašyti.

Iš Šėtos autobusu įlipom du ke
leiviai į Kauną. Bilietas — 85 
kapeikos. Kiti sėdėjo iki Žeimių 
(20 kap.). Vis nauji darbininkai 
į darbą keliavo Jonavon į rajono 
centrą, vis išlipdavo ir naujų 
įlipdavo, mokinių po to į Kulvą 
kelis kilometrus pavežėjo. Tik 
Kauno rajone prisipildė autobu
sas 60 žmonių, nes daug važiuoja 
pirkti ir parduoti pomidorų ir 
kitų daržovių bei gėlių. Nuo La
pių bažnytkaimio prie Neries 
vien sodai ir auginamos po plė
vele daržovės. Papietavę skubė
jom namo per Kėdainius.

Laukia Vilniuje žurnalistų 
iš visur per jubiliejų, ne visi 
jie mums bus palankūs. Gaila, 
kad Jums sunku keliauti, o pa
matytumėte gražių dalykų.

Felė važiavo su 42 žmonių 
ekskursija iš Panevėžio į Le
ningradą, pasisekė gerai, labai 
daug pamatė ir išgirdo per 4 die
nas. Nusipirko šiltų kojoms 
tapkių, o kelionė kainavo tik 
25 rublius. Savo maisto vežėsi. 
Kelionėje į Leningradą išbuvo 
12 valandų. Nepavargo ir laimin
ga grįžo. Matė pakely 1 karvę ir 
kelias ožkas, mažas grįteles. 
Jaunimas dainavo “Lietuva bran
gi”. Oras toks visur: vėsu, lynoja, 
silpni auga javai. Daug vaisių 
nelaukiam, nes iššalo slyvos, 
abrikosai, mažai žydi vyšnios ir 
3 obelys, viena kriaušė. Bulvės 
išdygo, žolė virš sprindžio, gelto
nuoja kiaulpienės, dobilai silp
ni. Laukiam šilumos, nes ir kam
bariuose reikia pasikūrenti, ne
jauku.

Jubiliejų atšventė Kauno ka
tedroj V. 27. Šiandien šventino 
16 naujų kunigų. Kaune bus 3 vys
kupai — Kauno, Telšių, Kaišiado
rių. Priima seminarijon iki 20 
naujų kandidatų, bet daugiau kas
met išmiršta. Pas mus švęsim ju
biliejų 13 ir 14 birželio su de
kanato kunigais. Ukmergėj vysku
pas bus liepos 5 d., Kelmėj VII. 19, 
Jonišky VII. 26, panašiai ir kito
se vyskupijose reikia sutvirtinti 
vaikus, kurių vis mažėja bažny
čioj ir mokykloj.

Šią vasarą daug važinėjimų į 
didesnes bažnyčias, miestus. Pa
laimintojo ark. J. Matulaičio VII. 
12 Kapsuke didelė šventė. Iš visos 
Lietuvos privažiuos. Piešia palai
mintojo portretą, pagamins mažų 
paveiksliukų žmonėms, platina 
privačiai tapytojai jo portretus 
po 200 rublių. Jo populiarumas 
dar nedidelis, nes nerašo spau

rams, teatrui $7,000, 8. Orga
nizacijoms $15,000, 9. Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
rui $7,500, 10. Kitų institucijų 
ir asmenų reikalams $29,480.

Pelno skirstymo komisiją ly
giomis teisėmis sudaro trys 
Lietuvių Bendruomenės kraš
to valdybos paskirti atstovai 
ir trys Lietuvių fondo tarybos 
paskirti atstovai. Pelno skirs
tymo komisija gavo 72 prašy
mus paramai gauti. Prašoma 
suma — $517,000. Patenkino 
56 prašymus. Šios konferen
cijos metu A. Juodvalkis LF 
vardu įteikė čekius jaunie
siems Donelaičio lituanisti
nės mokyklos koresponden
tams Dainui Brazaičiui ir Li
nui Buntinui.

Šių metų pelno skirstymo 
komisiją sudarė: LF atstovai — 
pirm. St. Baras, nariai dr. G. 
Balukas, dr. A. Razma, M. 
Drunga, pavaduotojas; LB 
krašto valdybos atstovai — 
dr. P. Kisielius, sekretorius, 
R. Vitas, V. Volertas, Br. Juo
delis — pavaduotojas.

Garbės pirmininkas dr. A. 
Razma savo pranešime pami
nėjo, jog reikėtų dabar pasi
stengti ir sutelkti dešimt 
milijonų dolerių kapitalą, kad 
LF galėtų per metus paskirti 
pusę milijono dolerių lietu
viškai veiklai, nes vėliau ga
li būti žymiai sunkiau tai pa
daryti.

Pelno skirstymo komisijos 
pirm. St. Baras, baigdamas 
trejų metų kadenciją, padė
kojo LF tarybos pirm. P. Ki
liui, valdybos pirm. A. Raz
mai, dabartinei pirmininkei 
M. Remienei už dalyvavimą 
visuose posėdžiuose stebėto
jais; Alei Steponavičienei 
už didelį darbą paruošiant 
pelno skirstymo medžiagą bei 
puikiai parašytus protokolus; 
A. Juodvalkiui, sukvietusiam 
šią spaudos konferenciją ir 
įjungusiam jaunų plunksnos 
talkininkų.

da, o bažnyčiose vėliau pastebės, 
išgirs jo nuopelnus ir pavyzdį vi
siems kaip gyventi. Sakoma, kad 
aktualus šiems laikams.

Krikščionybės praeitis irgi ma
žai žinoma, prisimenama 550 ju
biliejaus metu išleistos knygos, 
straipsniai, bet istoriškai retas 
pažįsta Bažnyčios vargus ir nesėk
mes, todėl emblemoj sulaužyti 
kryžiai.

Sunku mažai tautai išlikti, ga
lėjom ne kartą visai pražūti kaip 
katalikai; pvz. latvių nedaug iš
liko, o estų dar mažiau, nors 
anksčiau buvo pakrikštyti. Svar
bu išlikimas, ne senumas nuo pir
mo krikšto. Neaiški ateitis lietu
vių visam pasauly, gali pražūti 
tarp gausesnių tautų ir kultūrų. 
Žinoma, pasitikim, viliamės, kad 
išlaikysim egzaminą pasilikti 
tikinčiais kaip protėviai.

Dėl kavos nesirūpinkit, užteks 
savos gamybos. Visko dabar ma
žiau, nors planai didinami, skel
biami persitvarkymai, o “pijokai” 
geria nemažiau. Pasitaisymui 
reikia didelio noro, didelių dar
bų, ne tik žodžių; sunku pakeisti 
įsigalėjusius blogus papročius.

Matau pro langą kaip mūsų upė
je meškeriotojai, ypač sekma
dieniais, laukia su meškerėm, 
kad užkibtų kokia raudė, lydeka, 
bet nebėra žuvies, užteršti van
denys, o gal ir oras. Agurkai vos 
išdygę po plėvele neauga nes 7°C 
rytais, 15°C dieną, per šalta. Tul
pės žydi, rožių nemaži ūgiai, ka- 
dugėliai žydi baltai, rausvai, mė
lynai. Tarp gėlių mindžiojama 
pievutė, visi gėrisi, karpomos 
gyvatvorės, daug našlaičių, mė
tų, pinavijų. N.N.
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Ukrainiečių disidentas DANYLO ŠUMUK (kairėje), ilgai kalintas sovieti
niuose lageriuose, buvo išleistas į Kanadą pas savo brolį. Šalia jo - vertė
ja JENNIE ZAYACIIKOVVSKY ir Kanados užsienio reikalų minsteris 
JOE CLARK, kuris daug prisidėjo priėjo išlaisvinimo. Nuotrauka daryta 
svečiui lankantis parlamento rūmuose 1987 m. birželio 24 d.

Dar vienas išpuolis prieš lietuvius
“The Jewish Press”kartoja senus kaltinimus lietuviams

A. KALNIUS

1986 m. lapkričio 9 d. Lietu
vos žydų sąjunga JAV-se su
rengė sinagogoje metines pa
maldas ir prisiminė tragišką 
Lietuvos žydų likimą vokie
čių okupacijos metu. Mes taip 
pat suprantame, kad antiso- 
cialių stichinių jėgų plūsme 
žuvusius savo tautos brolius 
yra šventa pareiga prisiminti. 
Betgi tų tragiškų įvykių gran
dinėje įsegti Lietuvą kaip 
visu 100% nusikaltėlę yra ne
teisinga, užgaulu ir nežmoniš
ka. Štai kokį straipsnį ryšium 
su šiuo minėjimu ir maldomis 
paskelbė “The Jewish Press”, 
“linčuojantį” lietuvius. 
Straipsnį “The Forgotten Ho
locaust” parašė Yeheskel Et- 
zion (Holtzberg) 1986. XI. Čia 
pateikiu tik kelias trumpas 
ištraukas skaitytojams susipa
žinti.

1. “Yra faktas, kad didžioji 
Lietuvos žydų dauguma buvo 
išžudyta daugiausia vietinių 
lietuvių, vadovaujant arba 
nevadovaujant ir net nedaly
vaujant vokiečiams; beveik 
kiekviename išsigelbėjusių 
žydų aprašyme minimi vieti
nių lietuvių vardai, kurie 
žydus apiplėšė, kankino, prie
vartavo ir pagaliau nužudė 
kaimynus, draugus ir bendra
mokslius, su kuriais taikiai 
sugyveno šimtmečius”.

2. “Tie aktyvistai, daugiau
sia buvę nacionalistų ir fašis
tų organizacijų nariai, sovie
tų išvaikyti, arba nariai bu
vusios Lietuvos valdžios, ka
riuomenės ir policijos, — pra
dėjo plėšti, prievartauti, kan
kinti ir žudyti vietinius žydus 
dažnai net prieš vokiečių atvy
kimą. Jie nebūtinai buvo vi
suomenės padugnės — dažnai 
buvo vadovaujami aukštesnės 
klasės žmonių — valdžios pa
reigūnų, kariuomenės bei poli
cijos tarnautojų, daktarų, ad
vokatų, gimnazijų direktorių, 
mokytojų, universiteto studen
tų, žurnalistų ir kai kuriais 
atvejais net kunigų”.

3. “Anie baisūs žiaurumai, 
atliekami lietuvių ‘aktyvistų’ 
ne kur nors paskirtoje kon
centracijos stovykloje, bet 
dažniausiai prieš akis vieti
nių, džiaugsmingai arba bent 
indiferentiškai nusiteikusių 
lietuvių gyventojų. Žydai bu
vo negailestingai mušami, ža
lojami, verčiami atlikti sun
kius, pažeminančius darbus 
arba jėgas išsemiančias ‘spor
to pratybas’.. .

4. “Hebraiškasis tomas apie 
lietuvių žydijos žudynes yra 
pirmasis žingsnis plačiai pa
skelbti lietuvių vaidmenį šiose 
žudynėse. Lietuvos žydų są
junga Izraelyje taip pat ruo
šia vertimą į anglų kalbą, ku
ris paskleis šią informaciją 
daug platesnei auditorijai pa
saulinėje plotmėje. Šie bend- 

I
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radarbiautojų nusikaltimai 
taip pat turi būti atsimintini”.

Taigi iš šių kelių ištraukų 
skaitytojas mato, kokie yra 
žydų užmojai lietuviškos išei
vijos ir jos tautos atžvilgiu. 
Į juos atsakyti reikia daugiau 
laiko. Gal jie galės būti palies
ti ruošiamoje naujoje knygoje 
apie žydų gelbėjimą Lietuvoje.

Man šia proga norisi primin
ti, kad mes gana plačiu frontu 
esame išvystę savo veiklą OSI 
ir KGB klausimais, bet labai 
mažai ką padarėme mūsų tau
tos garbės gynybos fronte. Be 
to, reiktų priminti, kad gana 
didelė mūsų išeivijos dalis 
labai mažai iš viso orientuo
jasi lietuvių-žydų santykių 
klausimuose. Dažnas net ir 
akademinio išsilavinimo lie
tuvis, kaip teko patirti, yra 
įsikalęs į galvą, kad lietuviai 
žudė žydus, tai esąs faktas, 
ir kam čia dabar dar reikia 
teisinti. Tai yra stručio filo
sofija, nurodanti į savo tau
tinį menkavertiškumą. Juk 
mūsų spaudoje jau nemažai 
buvo kalbėta apie aplinky
bes, motyvus ir skaičius apie 
kiek lietuvių dalyvavo šiose 
liūdnose operacijose. Jos 
anaiptol nepanašios į žydiš
kuosius išpuolius.

Dar labiau šiuose klausi
muose yra pasimetęs jauni
mas. Taigi reikia ką nors da
ryti. Mūsų jaunimas negali 
misti vien tik grubiais žydų 
kaltinimais, kad didžioji Lie
tuvos žydų dauguma buvo išžu
dyta daugiausia lietuvių ran
komis, kad dėl šių žudynių vi
sa lietuvių tauta yra kalta. 
Vadinasi, ir mūsų jaunimas 
yra kaltas, nes žydų kaltini
mai liečia net trečiąją kartą. 
Mes negalime leisti, kad žydų 
vaikai žiūrėtų į mūsų vaikus 
kaip žydšaudžius. Juk matome, 
kaip žydai, visomis komunika
cijos priemonėmis, niekinda
mi kitus, skiepija savo vai
kams holokausto prisiminimą 
ir kartu neapykantą “žudi
kams”, kurių bent mūsų tarpe, 
galėjo būti tik saujelė. O, be 
to, žydų efektyviai pakenku
sių lietuviams, buvo daugiau, 
negu lietuvių, pakenkusių žy
dams.

Taigi ir mūsų vaikus reikia 
supažindinti su galimai tiks
lesniais šiuo klausimu faktais, 
kad jiems nereikėtų rausti žy
dų akivaizdoje.

Man atrodo, kad be šiuo 
klausimu rengtinų paskaitų, 
svarstybų, straipsnių spaudo
je ir kitokių atitinkamų rengi
nių reikia įvesti aukštesniuo
se mūsų mokyklų skyriuose ir 
atitinkamuose seminaruose, 
šalia Lietuvos istorijos pamo
kų, ir lietuvių-žydų santykių 
istoriją. Mūsų vaikai šiuo klau
simu turėtų būti taip paruošti, 
kad, paskaitę žydų išpūolius 
knygoje ar laikraštyje, suge
bėtų žinančiai reaguoti.
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Prof. TOMAS VENCLOVA kalba a. a. prof. ANTANO MACEINOS minė
jime Bruklyne apie velionies poezija Nuotr. Vytauto Maželio

Pagarbiai prisimintas profesorius Maceina

Alanto kurinio sutiktuvės
“Aušra Paliūnuose” ir autoriaus amžiaus sukaktis

Vyt. Alanto knygos “Aušra 
Paliūnuose” sutiktuvės ir rašy
tojo 85 m. sukakties paminėji
mas įvyko birželio 6 d. Tauti
niuose namuose, Čikagoje. 
Renginyje dalyvavo pats auto
rius su žmona, atvykę iš Detroi
to. Šias sutiktuves pradėjo St. 
Briedis trumpu įžanginiu žo
džiu ir supažindino su rašytojo 
biografija. Inž. J. Jurkūnas, 
savo vaizdžioje kalboje apibū
dino Vyt. Alantą kaip rašytoją- 
kūrėją: “Menininkas yra tautos 
sielos jieškotojas, nes ji sly
pi senųjų amžių paversmiuose, 
iš kurių ataidi pirmapradės 
genties kalbėjimas, padaręs 
mus tauta; ji slypi tautosa
kos posmuose padavimuose ir 
legendose. Ji randama mū
sų protėvių įkapėse”.

Vyt. Alantas - žurnalistas, 
dramaturgas, rašytojas sukū
rė 15 dramos veikalų, kurių 
keletas buvo vaidinti Kauno 
ir Vilniaus teatruose. Su sa
vo pirmuoju romanu “Pragaro 
pašvaistės” sukėlė daug kont
roversijų, buvo kaltinamas 
ožio ir Perkūno kulto garbin
toju ir gaivintoju.

Jis - daugelio talentų žmo
gus: Eltos redaktorius, “Lietu
vos aido” vyr. redaktorius, Vil
niaus miesto teatro direkto
rius. Ištrauką iš jo naujosios 
knygos gražia lietuviška tarena

Pranešimas lietuvių chorams
Visi lietuvių chorai, ansamb

liai ir tautinių muzikos instru
mentų vienetai yra kviečiami 
dalyvauti jungtiniame lietu
vių chore pagrindinėse Lietu
vos krikščionybės sukakties iš
kilmėse Amerikoje 1987 m. lap
kričio 26-28, Padėkos dienos 
savaitgalį, Čikagoje. Taipogi 
kviečiami ir Kanados lietuvių 
chorai.

Pagrindinės šių iškilmių pa
maldos, kurių metu giedos 
jungtinis lietuvių choras, įvyks 
lapkričio 29, sekmadienį, Mi
šias atnašaujant kardinolui J. 
Bernardinui.

Kvietimai ir smulkios infor
macijos šiuo reikalu yra iš

Kanados lietuvių jaunimo atstovai bei atstovės (jiį dalis), besiruošiantys 
dalyvauti VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Australijoje 1987 m. 
pabaigoje. Pirmoje eilėje iš kairės: Zita Prakapaitė, Loreta Stanulytė, 
Mirga Šaltmiraitė, Gintaras Uleckas, Monika Spudaitė, Daina Kalendraitė

paskaitė Aušra Jasaitytė. Tuo 
ir buvo baigta pirmoji progra
mos dalis. Prel. J. Prunskis su
kalbėjo invokaciją ir palaimi
no vaišes.

Antrajai programos daliai 
vadovavo M. Marcinkienė. Kal
bėjo dr. L. Kriaučeliūnas. Jis 
pacitavo kun. Pr. Garšvos žo
džius: “Žiūrime į metus, ger
biame už darbus”. Meninę dalį 
atliko solistė Audronė Gaižiū- 
nienė, sodriai padainuodama 
keletą dainų. Fortepijonu pa
lydėjo R. Mackus. Meninės pro
gramos atlikėjai susirinkusių
jų buvo šiltai priimti. Audro
nė Gaižiūnienė yra kylanti 
mūsų koncertų ir renginių 
žvaigždė.

Po meninės dalies sekė svei
kinimai ir linkėjimai. Vyt. 
Alanto mokslo draugas mokyt. 
V. Urbonas savo praeities pri
siminimus baigė sakiniu iš su
kaktuvininko raštų: “Neleisti 
užakti lietuvių tautinėms vers
mėms”. Vyt. Kasniūnas sveiki
no savo ir buv. “Lietuvos aido” 
bendradarbių vardu, dėkojo 
sukaktuvininkui už paramą, 
pradedant žurnalisto darbą. 
Sakė: “Esu dėkingas Dievuliui 
ii- Vyt. Alantui už tai, kas aš 
esu”. Kun. dr. K. Trimakas pa
skaitė sukaktuvininko žodį. Po 
kalbų ir sveikinimų dar ilgai 
buvo svečiuojamas! ir dalina
masi įspūdžiais. J. Ž.

siuntinėta visiems Š. Ameri
kos lietuvių chorams ir an
sambliams. Galbūt ne visi vie
netai yra painformuoti nes 
LMS MK-jos turimi adresai ga
li būti nepilni.

Informacijų-kvietimų nega
vusieji chorai, suinteresuoti 
šiose iškilmėse dalyvauti, pra
šomi kreiptis į LMS muzikinės 
komisijos pirmininkę Ritą 
Kliorienę, 24985 Pleasant Trail, 
Richmond Heights, OH 44143. 
Tel. (216) 531-6459.

LKJ vykdomojo komiteto 
vardu 

Lietuvių muzikų sąjungos 
muzikinė komisija

JUOZAS PAŽEMĖNAS
1987 m. birželio 7 d. Niujor

ko Lietuvių fronto bičiulių 
sambūris ėmėsi paminėti pali
kimą prof. Antano Maceinos, 
mirusio 1987 m. sausio 27 d. 
Vokietijoje ir išgyvenusio ly
giai 79 metus. Susirinko gana 
gražus būrys tautiečių, pripil
džiusių Kultūros židinio mažą
ją salę.

Danutė Norvilaitė
Pirmiausia buvo supažin

dinta su klausytojais jau ma
gistro laipsnį pasiekusi Danu
tė Norvilaitė. Jinai patrauk
liai atpasakojo velionies įvai
riaspalvį gyvenimo kelią.

Velionis penkerius metus 
mokėsi Vilkaviškio (Gižų) 
kunigų seminarijoje. Jos va
dovybės įtartas, o vėliau ir 
pats įsitikinęs, kad neturi 
pašaukimo į kunigystę, 1930 
m. galutinai grįžo į, Kauno 
universitetą literatūros stu
dijoms, kurias buvo pradėjęs 
1928 m. Po metų, savo pamėgto 
profesoriaus Stasio Šalkaus
kio patartas, metėsi į peda
gogikos ir filosofijos studijas, 
kurias baigė 1932 m. Pasiųs
tas į užsienį, 1932/35 m. klau
sė pasirinktus kursus Belgijos, 
Šveicarijos ir Prancūzijos uni
versitetuose. Filospfijos dak
taro laipsnį gavo 1934 m. Vy
tauto Didžiojo universitete 
už disertaciją apie tautinį auk
lėjimą. 1935/40 m. dėstė Teolo
gijos-filosofijos fakultete 
mokslinio darbo metodiką, 
kultūros filosofiją ir peda
gogiką.

Pirmąjį bolševikmetį pra
leido Berlyne. Grįžęs į Kau
no universitetą, 1941/43 m. jau 
atsidėjo grynai filosofinių 
kursų dėstymui. Vėl pabėgęs į 
Vokietiją, 1944/45 m. intensy
viai gilino savo filosofines 
studijas, praleisdamas visas 
dienas Wuerzburgo universi
teto filosofijos seminaro tur
tingoje bibliotekoje. Vėliau 
gyveno Nuertingeno ir 
Schwaebisch Gmuendo pabė
gėlių stovyklose. 1949 m. per
sikėlė į Freiburgą i. Br. Tenai 
1956 m. buvo pakviestas neat
lyginamu dėstytoju vietiniame 
universitete. Nuo 1959 m. per
ėjo į Muensterio universitetą 
— iš pradžių kaip profesorius 
svečias, o 1962 m. jau paski
riamas nebeatšaukiamu filo
sofijos profesoriumi. Tiek Lie
tuvos, tiek ir Vokietijos uni
versitetuose buvo didžiai pa
trauklus dėstytojas.

Nuostabų Maceinos kūry
binį našumą liudija aibė 
straipsnių Lietuvos žurnaluo
se ir gausa jau ten parašytų 
knygų: 1. “Tautinis auklėji
mas”, 1934 (tai jo daktarinė 
disertacija); 2. “Kultūros fi
losofijos įvadas”, 1936; 3. “So
cialinis teisingumas”, 1937 
(išaugęs iš 1936 m. paskaitos); 
4. “Pirminės kultūros pagrin
dai”, 1938; 5. “Pedagogikos 
istorija”, 1939; 6. “Buržuazi
jos žlugimas”, 1940.

Su tuo pačiu kūrybiniu už
sidegimu rašytiniam darbui 
buvo atsidėjęs ir išeivijoje. 
Čionai pirmose trijose nagri
nėjo žmogiškąją egzistenciją 
krikščionybės šviesoj: 1. “Di
dysis inkvizitorius”, 1946 (tre
čias papildytas leidimas 1974);
2. “Jobo drama”, 1950, 3. “Niek
šybės paslaptis”, 1964. Prie 
tiesiogiai teologinių knygų 
priskirtinos: 1. “Saulės gies
mė”, 1954 (apie Pranciškų Asy
žietį; 3. “Didžioji Padėjėja”, 
1958 (apie Šv. Mergelę Mariją);
3. “Dievo Avinėlis”, 1966 (apie 
Jėzų Kristų). Po II Vatikano 
susirinkimo iškilusius aktua
lius klausimus svarsto triju
lėje: 1. “Bažnyčia ir pasaulis”, 
1970; 3. “Didieji dabarties 
klausimai”, 1971; 3. “Krikščio
nis pasaulyje”, 1973.

Pagaliau prie grynai filosofi
nių raštų priskirtinos: 1. “Reli
gijos filosofija”, 1976; 2. “Filo
sofijos kilmė ir prasmė”, 1978, 
ir iš dalies jau minėti “Didieji 
dabarties klausimai”.

Kaip poetas Maceina Antano 
Jasmanto slapyvardžiu išleido 
du eilėraščių rinkinius: “Gruo
dą”, 1964, ir “Ir niekad ne na
molei”, 1980.

A. Maceina gyvai reiškėsi ir 
tiesioginėje visuomeninėje 
veikloje, ypač ateitininkuo
se, Lietuvių fronte ir Krikš
čionių darbininkų sąjungos 
valdyboje. Taip pat 1936/40 m. 
buvo nepavaduojamas “XX 
Amžiaus” dienraščio redakci
nio kolektyvo narys.

Juozas Girnius
Po Norvilaitės mūsų iškilu

sis filosofas ir artimiausias 

velionies bičiulis dr. Juozas 
Girnius kalbėjo apie Maceinos 
filosofiją, įterpdamas gilių 
įžvalgų ir apie jo asmenį, pa
sinaudodamas 1973 m. velio
nies jam rašytais laiškais. Bū
damas prof. St. Šalkauskio, ra
šiusio trumpai apie tautinio 
auklėjimo uždavinius, moki
nys, Maceina taip pat savajai 
daktarinei disertacijai pasi
rinko temą apie tautinį auk
lėjimą (apie 300 psl.). Tai jo 
pradinis įnašas į filosofinę 
pedagogiką. Vėliau tiek savo 
raštų tematika, tiek dėstymo 
būdu atitolo nuo savo moky
tojo.

Nepriklausomos Lietuvos 
metais jis svarbiausią dėme
sį kreipė į kultūros, peda
gogikos ir socialinės filoso
fijos klausimus. Pažymėtina, 
kad jau 1936 m. pabaigos pa
skaita apie socialinį teisin
gumą, skatinantį Bažnyčią at
sisakyti žemiškų turtų, buvo 
sukėlusi konservatyvių kata
likų tarpe tokią audrą, jog 
patsai arkivyskupas Juozapas 
Skvireckas norėjęs jį pašalin
ti iš Teologijos-filosofijos 
dėstytojų, o vysk. Pranciškus 
Būčys pataręs jam išstoti iš 
ateitininkų ar atšaukti savo 
klaidas. Kontroversiniu buvo 
laikomas rankraštyje pasili
kęs jo darbas “Mysterium mag
num” apie santuokos paskirtį, 
nors prel. Adomas Dambraus
kas jam išleisti buvo išrūpi
nęs aprobatą. Buvo vedęs, bet 
žmona su trimis vaikais buvo 
pasilikusi Lietuvoj (mirusi 
1971). Antrąkart buvo vedęs 
Vokietijoje.

Neišsenkamą A. Maceinos 
kūrybiškumą liudija šešios 
knygos, išleistos nepriklau
somoj Lietuvoj ir keturioli
ka išeivijoj, įskaitant ir anks
čiau neminėtas: “Asmuo ir is
torija”, 1981; “Dievas ir lais
vė”, 1985; “Išlaisvinimo teolo
gija”, 1986 (atspaudas iš “Tė
viškės žiburių”). Trys jo kny
gos pasirodė ir vokiškai (iš jų 
viena neišėjusi lietuviškai).

Išeivijos knygose vyrauja 
teologinė tematika. Tačiau 
pačios teologijos kaip Bažny
čios mokslo jis nenagrinėja. 
Savo raštuose kalba ir mąsto 
apie Dievą kaip religijos fi
losofas; Pačios gi filosofijos 
objektu laiko būtybės kaip bū
tybės bei kūrinio interpreta
ciją. Galutinai ji vedanti į 
Dievą. Jis aiškiai skyrė filo
sofiją nuo mokslo, bet ne nuo 
poezijos.

Čia rašantysis norėtų įterpti 
pačio Maceinos reikiamą pasi
sakymą: “... mano pastanga 
yra ne rasti Dievą savyje ir 
apie kaip tokį kalbėti, o rasti 
žmogaus santykį su Dievu ir 
kalbėti, atsiremiant į šį san
tykį ... Filosofinis mano re
liginių raštų pobūdis nėra bu
vęs tinkamai suvoktas nei baž
nytinių cenzorių, nei daugu
mos skaitytojų: ir vieni, ir kiti 
regėjo juose Bažnyčios moks
lą, todėl taikė jiems tokius 
mastus, kurie filosofijai nė
ra įprasta taikyti” (1978 m. “Ai
duose” “Filosofiniu keliu”, 
psl. 352).

Jo mąstymą ypač žadino 
krikščioniška egzistencinė fi
losofija. Jis skaudžai pergy
veno jam primetamą nepagrįs
tą erezijos priekaištą kaip 
didžią nuoskaudą. Mat skun
das apie jo “nusikaltimus” 
Bažnyčios mokslui buvo pasie
kęs net Vatikaną. Jo raštų min
tis palyginti lengvai gali sekti 
ir be filosofinio išsilavinimo 
skaitytojai. Tų raštų poveikis 
jaučiamas ir okupuotoje Lietu
voje.

Maceina, pasak dr. J. Gir
niaus, išliksiąs kaip neeilinis 
mąstytojas. Dviem savo poezi
jos leidiniais įsiamžino ir kaip 
poetas. Nevengė ir arogantiš
kais vadinamų jaunesnių rašy
tojų “Literatūros lankų”, ku
riuose 1955 m. pasisakė apie 
meno kivirčą su dorove ir tau
tybe. Nuoširdžiai sveikino ir 
1958 m. pasirodžiusį 60-ties 
šviesuolių manifestą kultū
rinio nuosmukio klausimu.

Visą laiką išeivijoj pralei
dęs prie rašomosios mašinė
lės, A. Maceina turėjo atlai
kyti daugelį materialinių ne
priteklių. Kurį laiką jį rėmė 
kultūrininkų mecenatas prel. 
Pranciškus Juras, užsakyda
mas parašyti norimas knygas. 
Tik nuo 1959 m. pradėjęs sa
varankiškai pragyventi, tapęs 
Muensterio universiteto at
lyginamu profesoriumi.

Ištiktas širdies negalavimų, 
1970 m. pasitraukė į pensiją. 
Ir taip saulėlydžio nuotaiko

je išgyveno pastaruosius sep
tyniolika metų. Bet ir tada ne
pasitraukė nuo rašomosios ma
šinėlės savo darbo kambaryje. 
Į gyvenimo pabaigą nemažai 
laiko skyręs mąstymams apie 
mirtį.

Antanas Sabalis
Po dr. J. Girniaus praneši

mo susirinkimui pirmininka
vęs inž. Antanas Sabalis trum
pai apibūdino Maceiną kaip 
Lietuvių fronto ideologą, iš- 
vysčiusį nepasaulėžiūrinės 
politikos teoriją (panaudojo 
jo straipsnius 1947/48 “Aiduo
se”). Maceina, siekdamas poli
tiką atpalaiduoti nuo prievar
tos priemonėmis vykdomos lai
cistinės ar krikščioniškos pa
saulėžiūros, skelbia, kad rei
kia iš politinių valstybės or
ganų paimti visus tuos uždavi
nius, kurie negalimi atlikti 
be pažiūrų ir įsitikinimų. Turi 
būti laiduotos tikėjimo, spau
dos, draugijų, mokymo bei 
auklėjimo ir meno pasireiš
kimo laisvės. Politika šių 
sričių pozityviai netvarko, 
o tik jų veiklą remia ir pri
žiūri. Valstybė, užtikrindama 
lygiateisį pasaulėžiūrų pasi
reiškimą, įgyvendina kultū
rinę savivaldą kaip pilnuti
nės demokratijos neatskiria
mą dalį.

Paulius Jurkus
Rašytojas Paulius Jurkus 

klausytojams priminė, kad jau 
1942 m. prof. J. Brazaičio bu
te literatūros mylėtojų būre
lyje buvęs diskutuotas neži
nomo poeto eilėraštis “Šerkš
nas”. Patsai Maceina tą eilė
raštį kritikavęs, sukeldamas 
atviresnes diskusijas. Vėl 1943 
m. tiems patiems literatūros 
mylėtojams Maceina savo bute 
paskaitęs neatskleisto auto
riaus eilių. Susirinkę spėlio- 
ję, kad tai esanti R. M. Rilkės 
poezija. Tik tremtyje paaiš
kėję, kad tie kūrinėliai buvę 
Maceinos, jau pradėję rodytis 
“Aiduose” Antano Jasmanto 
slapyvardžiu.

Tomas Venclova
Po tokio Jurkaus įvado abu 

Jasmanto vardu pasirodžiu
sius poezijos rinkinius, api
mančius 90 eilėraščių, komen
tavo prof. dr. Tomas Venclova, 
patsai žinomas kaip gilus poe
tas. Jis Jasmantą priskiria 
prie ne šimtais skaičiuojamų 
nekeliančių abejonių lietuvių 
poetų. Jo eilėraščiai persunkti 
krikščioniškojo egzistencializ
mo dvasia, bet jie niekados 
nevirsta sausais metafiziniais 
teiginiais. Jie darosi patrauk
lūs ir agnostikui, atseit ir ne 
Maceinos bendraminčiui, nes 
jie įkūnyti į gyvą lietuvių 
kalbą.

T. Venclova per “Lietuvių 
poezijos” trečiąjį tomą, iš
leistą išeivijoje, su Jasman
to eilėraščiais susipažinęs 
dar būdamas Lietuvoje. Ypač 
jį patraukęs “Panaktinis”. Ne 
iš karto jį supratęs, nes už
tikęs retenybę — “poetiškai 
neginčijamą daiktą”. Jį išti
sai perskaitė susidomėjusiai 
auditorijai. Tačiau tuomet 
dar nežinojęs, kad Putinas 
Jasmanto “Gruodą” buvo pra
skyręs prie “įspūdingiausių, 
turiningiausių mūsų poezi
jos rinkinių”.

A. Jasmanto “Ir niekad ne 
namolei” esąs “Gruodo” tęsi
nys. Jį plačiau yra aptaręs 
1983 m. “Aiduose”, priskir
damas Jasmantą prie metafi
zinių poetų. Tenai Venclova, 
prisimindamas Jurgį Baltru
šaitį, apibūdina Jasmantą 
taip pat kaip lėtai besikei
čiantį ar net visai nesikei
čiantį poetą: “Ta pati laisva 
eilutės ir strofos architek
tūra, tas pats muzikalumas, 
tie patys Jasmanto seniai pa
mėgti motyvai ... Ir paga
liau atsikartoja tai, kas, bent 
man atrodo, Jasmanto poezi
joje svarbiausia: dramatiškas 
ir drauge intymus būties dau
gialaipsnės hierarchijos po
jūtis . . . Metafizinės ar psicho
loginės sąvokos — viltis, sopu
lys, asmenybė — Jasmantui 
įgyja kūnišką pavidalą,... 
kartkartėmis į vieną eilę su
statomi, bemaž sutapatinami 
sakraliniai ir profaniškieji 
dalykai”.

Savo poetinės kalbos įpro
čiais Jasmantas nesąs moder
nus, lyg ir barokinis poetas. 
Tęsdamas savo sugretinimus, 
Venclova pažymėjo, kad Jas
manto žodis esąs rupus it Balt
rušaičio, bet ir išgyventas 
kaip Putino, taip pat pasta
bus ir grakštus it Nėries.

Dr. JUOZAS GIRNIUS kalba apie a. a. prof. ANTANO MACEINOS asmenį 
ir jo filosofiją velionies minėjime Bruklyne Nuotr. Vytauto Maželio

Pastabos apie “Mūsų sparnus”
ALFONSAS NAKAS

Lietuvių evangelikų-refor- 
matų pusmetinio žurnalo “Mū
sų sparnai”, Čikagoje leidžia
mo nuo 1951 metų, išėjo 62-ras 
numeris. Pažymėtas 1987 m. 
birželio data, man siųstas pir
mos klasės paštu, atėjo švei
cariško laikrodžio tikslumu — 
pačiame birželio vidury. Ši
taip punktualiai beišeina, ša
lia MS, tik “Eglutė” ir “Laiš
kai lietuviams”. Visi kiti išei
vijos žurnalai, įskaitant, de
ja, ir “Aidus”, daugiau ar ma
žiau vėluoja, o “Ateities” vė
lavimas — tiesiog skandalin
gas .. .

Pats įdomiausias ir vertin
giausias šio MS numerio raši
nys — Jackaus Sondos atsimi
nimų tęsinys iš praėjusio nu
merio, čia pavadintas “Uni
versitetan ant šieno vežimo”. 
Rašoma apie lietuvių studen
tiją I Pasaulinio karo metu 
Rusijoj, daugiausia Petrapi
lyje, užgriebiant išvykas į 
kitus Rusijos miestus ir į Vil
nių; apie studentų ir už juos 
kiek vyresnių inteligentų da
lyvavimą lietuviškoj veikloj, 
vėliau revoliucijos įvykiuo
se; apie ideologines grupes 
bei jų reiškimąsi 1917 m. bir
želio 9 d. lietuvių seime Pet
rapilyje. Rašinys iliustruo
tas šešiomis labai geromis, 
ryškiomis ir beveik pilnai ap
rašytomis nuotraukomis.

Beveik 20 psl. gryno teksto 
mirgėte mirga žmonių, dau
giausia vyrų, pavardėmis. 
Tekste ir po nuotraukomis 
suskaičiavau 99 (taigi, šimtą 
be vienos!) pavardes, kai ku
rias kartojamas daugelį kar
tų. Šimtas tuomet jaunų, idea
lizmu degančių žmonių, kurių 
dauguma vėliau tapo nepri
klausomos Lietuvos įvairių 
gyvenimo sričių vadovais.

Pačiam autoriui esą nuosta-> 
bu, kad iš jo buvusių kolegų 
tarpo iškilo penki Lietuvos 
valstybės ministerial, penki 
diplomatai ir penki genero
lai, nekalbant apie gausybę 
visokių profesionalų.

Nepaisant autoriaus stiliaus 
lakoniškumo, prie aprašomų
jų asmenų yra ir trumputės 
pastabėlės, dažnai daug pasa
kančios, reikšmingos, enci
klopedijose nerandamos. Be 
reikalo autorius skundžiasi 
šlubuojančia atmintimi. Šim
tas pavardžių ir beveik visi 
vardai rodo, kad arba atmin
tis nėra tokia jau bloga, arba 
autorius turi atmintį akinan
čios medžiagos — gal literatū
ros, gal dienoraščių. Autorių, 
įpusėjusį 95-sius amžiaus me
tus, tenka prašyti atsiminimus 
tęsti iki jo veiklos Bostone, 
o užbaigus, jei sveikatos ir 
laiko bus likę, gerokai pra
plėsti.

Kitas įdomus ir vertingas 
rašinys — Jurgio Jašinsko 
“Generolas Silvestras Žukaus
kas”. Tai keletas Lietuvos ka
riuomenės vado bei jo šeimos 
biografinių faktų, daugiausia 
surinktų pik. Oskaro Urbono ir

Publika, šiltai priėmusi 
visus pranešimus, užtrukusius 
apie porą valandų, po to dar 
ilgokai dalinosi savais įspū
džiais, girkšnodami kavutę. 

perduotų pik. Kaziui Ališaus
kui, užsimojusiam rašyti gen. 
Žukausko monografiją. Nepa
gydomos ligos apimtas, mirčiai 
artėjant K. Ališauskas turimą 
medžiagą perdavęs dabarti
niam autoriui. Gaila, šiame 
MS numeryje J. Jašinskas pa
skelbia tik apie 10 puslapių 
teksto. Nors rašinio gale ne
pažymėta, bet tenka viltis, 
jog monografinio pobūdžio 
apybraiža bus tęsiama kituo
se MS numeriuose.

Kadangi šis MS numeris iš
ėjo pačiame Lietuvos krikšto 
sukakties minėjimų įkarštyje, 
truputį nuvilia tos temos ra
šinių stoka. Tiesa, krikšto 
sukaktis minima Vacį. Prūso 
ilgokoje studijoje “Reforma
cija Lietuvos karalijoje”, bet 
ši studija ar “studija” perdėm 
emociškai rašyta, naudojant 
abejotinus šaltinius ir ap- 
keiksnojant jėzuitus, taip kad 
ji skaitytoją gerokai nuvilia. 
Rimtai į krikšto sukaktį pa
žvelgiama tik prof. Juliaus 
Slavėno Toronte skaityta pa
skaita “Reformacija Lietuvoje 
ir jos pėdsakai”, bet MS patei
kia tik tos paskaitos santrau
ką.

Nedidelių literatūrinių rei
kalavimų skaitytojui pateikia
mas patriotinio-didaktinio po
būdžio Viliaus Nastopkos ap
sakymas “Draugystė”. Bronė 
Variakojienė eiliuota proza 
pamini birželio trėmimus ir 
nepriklausomybės sukaktį 
(“Birželio tryliktoji” ir “Va
sario šešioliktoji”). Spaus
dinama keletas pasižymėjusių 
ev. reformatų bei liuteronų 
nekrologų (apie gyvus ir miru
sius liuteronus gausiai rašo 
Vokietijoje gyvenantis kun. 
Fr. Skėrys). Kaip visada, žur
nalas gausiai iliustruotas ge
romis nuotraukomis, kurių tar
pe'ir šį kartą vyrauja biržėnų 
veidai.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optome tris t ė

1 551 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1 A5 

(prie Lietuvių namų)
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115
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Turner & Porter 
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Tautodailės ir išeivių dailininkų grupės parodos atidaryme “Nemuno” galerijoje Ontario Gananoque vietovėje 
1987 m. birželio 27 d. Viduryje - galerijos savininkas PETRAS REGINA sveikinasi su Ontario vidaus reikalų mi- 
nisteriu KEN KEYES, atidariusiu parodų, kuri veiks iki š. m. rugsėjo 15 d. Nuotr. V. Matulaičio

Tautodailės ir dailės paroda

“Krikščionis psichologinėje kultūroje”
Psichologizmas beldžiasi į atviras Katalikų Bendrijos duris

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Pradėkime nuo galo. Knygos 
baigiamosiose pastabose auto
rius teigia, kad, pateikęs psi
chologinės kultūros aprašymų, 
iškėlė jos neigiamą įtaką Va
karų krikščionybei. “Švent
raščio žodžiais, klausėmės 
šėtono gundymų nūdienės kul
tūros kalba” (psl. 192). Psicho
logijos poveikis krikščiony
bei, autoriaus manymu, nėra 
vaizduotės padarinys, o tik
rovės atspindys. Tačiau auto
rius tuoj pat pripažįsta, kad 
laiko dvasia — ta psichologi
nė kultūra — nėra vien tik šė
tono balsas. “Per ją kalba ir 
Dievas”. Kun. dr. A. Paškus 
ėmėsi parodyti neigiamą psi
chologinio mentaliteto įtaką 
krikščionybei. Psichologijai ir 
psichologizmui suversta būtų 
ir nebūtų “nuopelnų”: “Nūdie
nos visuomenėje ir bažnytinė
se bendruomenėse sumenko 
pagarba autoritetui; nukrito 
paklusnumo vertė . . . Nuplėš
ta paternelistinio autoriteto 
kaukė, kuria dažnai dengdavo
si pasaulietiški ir bažnytiški 
valdovai” (psl. 195).

Autorius, pats būdamas psi
chologas, konstatavo, kad lai
ko dvasios pėdsakai ypač ryš
kiai pastebėti teologijos moks
luose, kur psichologijos moks
lų pažanga įgalino gilesnes 
įžvalgas moralinėje teologijo
je. Nuo Vatikano II laikų K. 
Bendrija jieško vienybės tarp 
religijos ir kultūros. Šioje 
studijoje pats autorius taipgi 
jieško derinio tarp ištikimy
bės katalikybei ir atvirumo 
laiko dvasiai — psichologijai.

Stilistiniu atžvilgiu į akį kri
to visa eilė, bent man, nauja
darų: proveržis, poveikis, ap
rašas, savipilda, proverža, san- 
kirtis, kraujomaiša, nusveti- 
mėjimas ir t.t. Tai gyvi, dina
miški terminai, kurie vartotini 
ir plačiau. Antra vertus, apstu 
ir anglicizmų: eskeipistas, ko- 
habitacija, katalizatorius, nor
matyvinė, dimensija, premi
sos, percepcija ir t.t. Čia tur
būt nei Alina Skrupskelienė, 
kuri tikslino ir gražino kalbą, 
negalėjo ką nors savo sugalvo
ti. Reikia teigti, kad kalbos 
grynumas padarė geresnį įspū
dį negu primaišyti anglicizmai.

Kalbant apie “izmus”, šioje 
studijoje jų ypač apstu: scien- 
tizmas, darvinizmas, ateizmas, 
humanizmas, agnosticizmas, 
“selfizmas”, narcisizmas, kle
rikalizmas, pacifizmas, akty- 
vizmas, terapizmas, jau nekal
bant apie ateizmą ir marksiz
mą. Bent lietuvių kalboje visi 
“izmai” laikomi arba išsigimi
mu, arba kažkokia herezija.

Knygoje pastebėta vos po
ra korektūros ar gramatikos 
klaidelių, kurių neverta ir mi
nėti. Tik psl. 140 “1938 metais” 
turi būti “1983 metais”. Studi
joje šen ir ten randami vaizdūs 
išsireiškimai. Pvz. 51 psl.: “Be
ne didžiausio rūgimo burbulai 
tebesirodo vienuolijų tešloje”. 
Arba 2 psl.: “. . . sekuliaristi- 
nė pasaulėžiūra yra ta sėkla, 
iš kurios išaugo psichologinės 
kultūros medis”. Studija, 
mėgstantiems mintijimą, skai
toma gan lengvai. Retėjant lie
tuviškos knygos skaitytojams, 
mažėja ir mintijimo mėgėjai. 
Būtų tikrai gaila, jeigu ši stu
dija plačiau nepasklistų visuo
menės, ypač studentijos, tarpe.

Autorius skiria psichologi
jos mokslus nuo psichologiz- 
mo. Su psichologizmu susidu
riama, kai psichologijos at
stovai, peržengę savo kompe
tencijos ribas, psichologijos 
vardu teigia neturėdami tam 

mokslo metodu sutelktų duo
menų. Autorius mato būtų ir 
nebūtų pastangų iš psicholo- 
gizmo pusės “užimti teologi
jos, religijos, politinių moks
lų vietą .. Tuo pačiu au
torius taip pat kaltina kai 
kurias katalikų grupes, kad 
jos kišasi į politinius, eko
nominius reikalus, peržengda- 
mos savo kompetencijos ribas. 
Galima pridėti, kad labai pa
našiai elgiasi ir politikai, 
rašytojai, filmų žvaigždės, 
populiarūs dainininkai.

Ir pats autorius neturi imu
niteto nuo dramatiškų teigi
nių, neparemtų faktais. “Iš 
tikrųjų jie (nusikaltėliai — 
R. K.) labiau kenčia gobšumą 
negu alkį”, (psl. 28). Arba vėl: 
“Taigi, ir tikintieji, kaip ir vi
sa šiandienos vakarietiškoji 
visuomenė, daugiau svarbos 
duoda jutimui negu mąstymui” 
(psl. 84).

Studijoje apstu įžvalgių esa
mojo laiko analizių. Autoriaus 
stebėjimu, su kuriuo reikia su
tikti, katalikiškoje spaudoje 
Amerikoje tėra tik trys didžio
sios nuodėmės: rasizmas, ka
ras ir socialinė neteisybė. 
Plačiau ir ilgiau analizuoja
ma vadinamoji išlaisvinimo 
teologija, kuri seka marksis
tinę analizę ir revoliucinę 
praktiką. Tame įžiūrimas pa
vojus subraukti krikščioniš
ką angažavimąsi į politinį ir 
socialinį įsipareigojimą. Tad 
nenuostabu, kad JAV katalikai 
kai kuriais opiais klausimais 
pasidalino į dvi grupes — į 
sakramentinius ir socialinius 
katalikus. Pirmieji pagrindi
niu tikslu laiko sielų išgany
mą, o antrieji — socialinį tei
singumą, priespaudos panaiki
nimą ir pasaulio taiką. Studi
joje pateikiama gyvų pavyz
džių, kaip religinė energija 
įsilieja į politinę veiklą.

Įtikinančiai teigiama: “Ato
minio karo isterija, perkelta į 
mokyklas, palieka gilius emo
cinius randus bręstančiose as
menybėse. Prisimintina, kad 
jaunų vaikų vaizduotė yra la
bai laki. Branduolinio karo 
baisybių įbauginti, vaikai pra
dės vaizduotis atominius myg
tukus kiekviename kampe. 
Jiems rodysis, jog tuos myg
tukus gali paspausti kiekvie
nas ir tokiu būdu sunaikinti 
pasaulį. Neverta nei minėti, 
kad toks vaikų ‘švietimas’ pri
lygsta jų psichologiniam iš
prievartavimui” (psl. 178).

Reikia apgailestauti, kad 
taip yra. Šių eilučių auto
rius mato daug panašumų tarp 
atominio karo isterijos ir 
pragaro isterijos netolimoje 
katalikų Bendrijos praeityje. 
Pragaro bausmių ir kančių is
terija, dramatizuota katali
kiškose mokyklose, paliko gi
lius emocinius randus bręs
tančiose asmenybėse. Man as
meniškai yra tekę su tokiomis 
aukomis susidurti klinikinė
je praktikoje. Pragaro ir vel
nių baisybių įbauginti vaikai 
vaizdavosi Dievo bausmę ir jos 
pasekmes kiekviename kam
pe. Amžiną prakeikimą jie 
matė ar pramatė bet kokiu 
momentu.

Taigi psichologinis išprie
vartavimas nėra atominio ka
ro isterikų išmonė. Praeities 
Dievo ir velnio baubas tapo 
pakeisti atominio karo baubu. 
Baimė ir tie psichologiniai 
randai yra tokie pat arba la
bai panašūs.

Ši knyga, studija, kartais 
tampanti pamokslavimu ar 
monologu su savimi, nuosek
liai apibūdina XIX š. minties 

sistemas — darvinizmą, mark
sizmą ir psichoanalizę, kurios 
apsiėjo be Dievo paslaugų. 
Praeityje tikėjimo amžius is
torijai paliko didingas kated
ras, bet jų pavėsyje slėpėsi 
purvinos pašiūrės (psl. 12).

Studija skaitytoją atveda į 
dvidešimtojo amžiaus galą. 
Tiems, kuriems rūpi dvide- 
šimtpirmojo amžiaus ateitis, 
jau dabar reikia tiesti tiltus 
į ateitį. Organizuotam akade
miniam jaunimui ši knyga 
ypač praverstų susimąstyti ir 
sąmoningai nustatyti gaires 
savo ateičiai. Ta prasme tiek 
knyga, tiek ir pats autorius 
yra rekomenduojami akademi
nio jaunimo pašnekesiams, 
studijų dienoms, kursams.

Antanas Paškus, KRIKŠČIO
NIS PSICHOLOGINĖJE KUL
TŪROJE. Lituanistikos tyri
mo ir studijų centras. Virše
lis Nijolės Palubinskienės. 
Čikaga, 215 psl. Kaina nepa
žymėta.

Baltiečių literatūrų 
konferencija

Papildoma informacija apie estų, latvių 
ir lietuvių literatūrų konferenciją Colum

bus, Ohio. Žiū r. “TŽ" 1987 m. 24 nr.

Centrinė konferencijos te
matinė linija buvo literatūros 
ryšiai su visuomene ar sociali
ne aplinka. Todėl daugelyje 
pranešimų literatūros formi
nių aspektų nagrinėjimas ri
šosi su tautos istorija, kolek
tyvine tautos kūryba - folklo
ru, senaisiais mitologiniais 
archetipais, o taip pat ir su 
darbartinėmis visuomeninė
mis problemomis.

Buvo svarstoma, kaip tie mi
tiniai ar folkloriniai simboliai 
šiuolaikinėje Baltijos kraštų 
literatūroje slepia nuo pavir
šutinio žvilgsnio gilią kūrinio 
prasmę; kaip literatūrinė pa
saka įvirtom užuominom, iro
niškais sugretinimais ir ryšiais 
su kitais tekstais subtiliai at
spindi dabartinio žmogaus si
tuaciją pasaulyje ir žmonių 
bendruomenėje; kaip istori
niai įvykiai ir charakteriai 
vaizduojami kūryboje išreiš
kia dabartinius visuomeninius 
santykius ir polinę konjuktūrą.

Buvo taip pat nagrinėjamas 
labai konkretus klausimas, 
pasiremiant statistinėm len
telėm, kaip išeivijos sąlygos 
paveikė jaunesniųjų rašytojų 
literatūrinę kalbą, p.a.s.

O, tarne...
Giesmė į pnlainiintąjį 
Jurgį Matulaitį, 
gauta iš Lietuvos
O, tarne danguj Visagalio, 
Ir mūsų tautieti brangus! 
Pažvelki į Nemuno šalį, 
Į savo bėgiotus takus!
Kur skuba sraunioji Šešupė, 
Kur Baltija ilgis Tiesos, 
Kur tėviškės sūnūs suklupę 
Maldauja palaimos šventos.
Nerimstančią širdį Kūrėjas 
Tau davė šios žemės kely. 
Tiek daug tu mylėjęs, 

kentėjęs
Ir šiandien padėt mums gali.
Nuneški tu Jėzui šią maldą, 
Papuošęs savąja širdim, 
Kaip padėką, prašymą, 

raudą,
Tikėjimą Meilės ugnim.
O, tarne danguj Visagalio, 
Ir mūsų tautieti brangus, 
Globoki šiandieną mūs šalį, 
Palaimink ir melski už mus!

Lietuvių tautodailės institu
to veiklos dešimtmečio paroda 
atidaryta 1987 m. birželio 27 
d. Petro ir Jacquelinos Regi- 
nų dailės galerijoje “Nemu
nas” Gananoque, Ontario, ku
rią galima lankyti kasdien li
gi rugsėjo 15 d.

Parodos atidaryme dalyvavo 
Ontario vidaus reikalų min. 
Ken Keyes, parlamento narys 
Robert Runciman, būsimas li
beralų partijos kandidatas 
parlamentan Jim Jordan ir 
apie 70 svečių iš Čikagos, 
Kingstono, Montrealio, Ota
vos, Toronto ir kitų JAV mies
tų. Svečių dėmesį atkreipė ir 
juos sužavėjo fleitininko Fe- 
likso-Tomo Reginos muzika ir 
jo žmonos Lawrence solo “Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka”. 
Petras Regina, namo savinin
kas ir LTI valdybos narys, pa
kvietė Ontario vidaus reikalų 
min. Ken Keyes atidaryti “Ne
muno” galeriją ir LTI dešimt
mečio parodą. Jis maloniai pa
sveikino lietuvius, pagyrė kul
tūrinį darbą ir pasidžiaugė pa
roda. Po jo parodos svečius pa
sveikino LTI pirm. inž. Leopol
das Balsys ir pakvietė visus 
pasigrožėti parodos rodiniais.

Kadangi P. Reginos pastatas 
labai didelis, išsitenka dvi 
gausios parodos. Dviejose vir
šutinėse salėse ir prieangyje 
išdėstyta “Nemuno” galerijos 
paroda, kurią sudaro keliau
jantys 28 lietuvių dailininkų 
darbai, suorganizuoti A. Ke-

ŽENTĄ TENISONAITĖ Nebekalbėk, mano žodžiai

Žodžiai
per dideli pasauliui.

Žodžiai, vien žodžiai Nesvarbu
beprasmėje tuštumoje. Nesvarbu, ar rasiu raktą
Nebekalbėk man tyloje. durims.
Tavo balsas ir mano balsas kurių nėra. Ir namus, kuriuos
per ilgai tylėjo. pastatė vėjas.
Eilėraštis yra miręs. Laiko bangos visada grįžta.
Atsisveikinimas ramus kaip kada bespalvė jūra pasipuošia
perregiamas vanduo. ugniniais ženklais.
Ilgas žiemos miegas, vėjas. Bet tai nesvarbu.
ir žaidžiantys debesys, Aš per ilgai miegojau
ir vienas ramiai žiemos miegu, eilėraščiui
alsuojantis balsas. mirštant.

Atsiųsta paminėti
KANTATA Kryžių ir Rūpin

tojėlių Lietuva. Autorius - H. 
Nagys, kompozitorius - A. Stan
kevičius. Montreal, Que., Canada. 
Su gaidomis ir libreto vertimais į 
anglų ir prancūzų kalbas.

LITUANUS, The Lithuanian 
Quarterly, 1987, Volume 33, No. 2. 
Editor of this issue — Antanas 
Klimas. Address: Lithuanus, 6621 
S. Troy St., Chicago, IL60629—2913, 
USA.

DIE TAUFE LITAUENS 1387- 
1987. Geleitwort von Joseph Stimpf- 
le, Bishof v. Augsburg. Taufe Li- 
tauens von Prof. Z. L. Ivinskis. 
Herausgeber: Delegat der Litaui- 
shen Seelsorge in Deautschland. 

Dr. DANUTĖ NORVILAITĖ supažindina klausytojus su a. a. prof. ANTA
NO MACEINOS biografija velionies minėjime Bruklyne Ntr. V. Maželio

zio, skulptoriaus J. Dagio 80 
skulptūrų ir J. B. Reginaitės 
pora grafikos darbų.

Dviejose žemutinėse salėse 
ir prieangyje išdėstyti LTI 
parodos rodiniai, kurie yra 
narių pagaminti ir atvežti iš 
Bostono, Čikagos, Filadelfi
jos, Kingstono, Montrealio, 
Niujorko, Toronto ir kitur. 
Ant sienų išdėstyti sieniniai 
kilimai, dekoratyviniai audi
niai, tautinių drabužių austos 
medžiagos. Gausu lietuviškų 
juostų, trys manikenai apreng
ti tautiniais moterų drabu
žiais, visa grupė raštais megz
tų pirštinių, lėlių. Šiaudinu
kais gražiai papuošta eglutė, 
kuria ypač daugelis domėjosi 
ornamentų puošnumu. Pen
kios lėkštės įvairiausių vely
kinių margučių, medžio droži
niai ir deginiai, medinės or
namentuotos dėžutės, verbos, 
keramikos vazos, emalis. Paro
da labai gausi rodiniais. Sky
riuose narės ne tik pačios dir
ba, bet ir moko kitas liaudies 
meno.

Reginų namas pastatytas 
prie Šv. Lauryno upės kranto. 
Netoli matomos 4 salelės su 
vasarnamiais. Visa tai lengva 
rasti. Išvažiavus iš 401 greit
kelio į 1000 salų Parkway, dar 
reikia pavažiuoti lygiai 4 km į 
rytus iki Kanados ir Lietuvos 
vėliavų dešinėje pusėje. Verta 
aplankyti parodą ir Šv. Laury
no upę.

Dalyvis

Kazys Bradūnas, KRIKŠTO VAN
DUO JONINIŲ NAKTĮ. Eilėraš
čiai. Leidinio apdaila Vytauto A. 
Virkau. Išleido Ateities literatūros 
fondas (10000 South Bell Avė., 
Chicago, IL 60643, USA). Čikaga, 
1987 m., 94 psl. Kaina - 8 dol. JAV.

Nijolė Sadūnaitė, A RADIANCE 
IN THE GULAG. The Catholic Wit
ness of Nijolė Sadūnaitė. Trans
lated by Rev. Casimir Pugevičius 
and Marian Skabeikis. Trinity 
Communications p. 148. Kaina 
(kietais viršeliais) - $9.95, minkš
tais viršeliais - $5.95 JAV. Leidi
nys gaunamas leidykloje skambi
nant nemokamai: (800) 247-9079; 
Aliaskoje ir Virginijoje gyvenan
tys skambina: (703) 369-2429. Užsa
kant 100 egz. ar daugiau, duoda
ma 40% ir daugiau nuolaida.
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C1 KULTIMĖJE VEIKLOJE
XXXIV-sis “Santaros-Šviesos” 

federacijos suvažiavimas įvyks 
rugsėjo 10-13 d.d. įprastinėje vie
tovėje: Tabor Farm ūkyje, Sodus, 
Mičigano valstijoje. Paskaitinin
kais pakviesti — Birutė Ciplijaus- 
kaitė, Mykolas Drunga, Ilona Gra- 
žytė-Maziliauskienė, Violeta Ke
lertienė, Romas Misiūnas, Rimvy
das Šilbajoris, Julius Šmulkštys 
ir Kęstutis P. Žygas.

Aloyzo Barono 1987 m. novelės 
konkurso vertintojų komisijon 
Lietuvių rašytojų draugijos val
dyba pakvietė: Dalią Sruogaitę- 
Bylaitienę, Adolfą Markelį ir dr. 
Alfonsą Šešpiaukį-Tyruoiį. Slapy
vardžiu pasirašytus novelių rank
raščius, atskirame užklijuotame 
vokelyje pridėjus autoriaus var
dą, pavardę ir adresą, prašoma 
iki 1987 m. rugpjūčio 1 d. siųsti 
Adolfui Markeliui, 1836 So. 49th 
Avė., Cicero, IL 60650, USA. 
Laimėtojui bus paskirta $500 pre
mija, kurios mecenatas yra Juo
zas Mikonis. Premijos nelaimė
ję rankraščiai nebus grąžinami 
iš anksto nesusitarus.

Pirmą savo originalių darbų 
parodą Čikagos lietuviams M. K. 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre balandžio 24 - gegužės 10 
d.d. surengė dail. Jūratė Bigelytė- 
Silverman. Čikagon ji buvo atve
žusi apie šimtą darbų turintį cik
lą “Laiko apmąstymai”, kuriam 
pati pasigamina popierių, tuštu
mas užpildydama skysto spalvoto 
popieriaus mase, sukarpytais ir 
suklijuotais gabaliukais. Savo 
paveikslus dail. J. Bigelytė-Sil- 
verman iš abiejų pusių apgaubia 
stiklo plastika. J. Bigelytė-Siver- 
man yra matematikė, turinti ma
gistrės laipsnį.

Cicero LB vaidyba, vadovauja
ma pirm. Raimundo Rimkaus, ge
gužės 17 d. prisiminė ir pagerbė 
šiame Čikagos priemiestyje gyve
nusį ir prieš septynerius metus 
mirusį rašytoją Aloyzą Baroną. 
Velionies prisiminimas buvo su
sietas su jo septyniasdešimtuoju 
gimtadieniu ir novelės konkurso 
premijos įteikimu Sonei Pipiraitei- 
Tomarienei. Mišias Šv. Antano 
šventovėje atnašavo kun. dr. Kęs
tutis Trimakas, pamoksle kalbė
jęs apie a.a. Aloyzą Baroną, ku
ris buvo gerai žinomas Cicero lie
tuviams. Oficialiai daliai vado
vavo Adolfas Markelis, apibūdi
nęs velionies A. Barono gyveni
mą ir jo kūrybinį palikimą, kurį 
dabar bičiuliai pratęsė metiniu 
jo vardo novelės konkursu. 1986 
m. $500 premiją, parūpintą me
cenato dr. Kazio Ambrozaičio, 
laimėjo Sonė Pipiraitė-Tomarie- 
nė už novelę “Rozalijos teisybė”. 
Konkursui buvo gauta dešimt no
velių. Laureatė S. Pipiraitė-To- 
marienė dalijosi prisiminimais 
apie velionį A. Baroną, 1949 m. 
taip pat laimėjusį novelės konkur
są Čikagoje. Algirdas T. Antanai
tis skaitė vieną A. Barono novelę 
ir kelis humoristinius jo eilėraš
čius.

“Laisvės žiburio” radijo pro
gramos vadovas Romas Kezys sa
vo pavasariniam renginiui gegu
žės 2 d. Kultūros židinyje Brukly
ne pasirinko Los Angeles lietuvių 
dramos sambūrį, Niujorko ir apy
linkių lietuviams atvežusį Vinco 
Mykolaičio-Putino istorinę dra
mą “Valdovas”. Autorius ją para
šė 1921 m. profesiniam teatrui, 
kuris tada Lietuvoje žengė pirmuo
sius žingsnius. “Valdovas” buvo 
kietas riešutas Los Angeles dra
mos sambūriui. Nors jis jau yra 
atšventęs veiklos trisdešimtmetį, 
bet dirba saviveikliniais princi
pais, scenai skirdamas tik laisva
laikius. Kliūtis padėjo įveikti Los 
Angeles miestan iš Klivlando per
sikėlęs režisierius ir scenovaiz
džių autorius Petras Maželis. Sep
tintajame teatrų festivalyje 1986 
m. Čikagoje V. Mykolaičio-Putino 
“Valdovas” Los Angeles dramos 
sambūriui atnešė geriausios savi
veiklinės grupės vardą. Iškiliau
siu režisieriumi ir dekoratoriumi 
buvo pripažintas Petras Maželis, 
geriausia festivalio aktore - Si
gutė Mikutaitytė, vaidinusi Dan
guolę, geriausiu aktoriumi - val
dovo Krušnos vaidmens atlikėjas 
Vincas Dovydaitis. Gausūs žiūro
vai, suplaukę didžiojon Kultūros 
židinio salėn, įsitikino, kad Los 
Angeles dramos sambūris tikrai 
yra vertas jam pripažintų festiva
lio laurų. Kitus vaidmenis atliko 
išvykoje dalyvavę aktoriai — An
tanas Kiškis, Ramunė Vitkienė, 
Arvydas ir Sigitas Raulinaičiai, 
Aloyzas Pečiulis, Saulius Stanči
kas, Arnoldas Kungys ir Fredas 
Prišmantas. Tikimasi, kad Los 
Angeles dramos sambūris su V. 
Mykolaičio-Putino “Valdovu" ga
lės aplankyti ir kitas didžiąsias 
lietuvių kolonijas.

Čikagietės dail. Magdalenos 
Stankūnienės darbų paroda gegu
žės 28 d. atidaryta Klaipėdos pa
veikslų galerijoje. Parodoje išsta
tytas liaudiškus motyvus atspin
dintis lakštinės grafikos rinkinys, 
autorės padovanotas Lietuvos dai
lės muziejui. Atidaryme kalbėjo 
muziejaus direktorius R. Budrys, 
dail. V. Ciplijauskas, “Tėviškės” 
draugijos prezidiumo pirm. V. Sa
kalauskas. Ši antroji dail. M. Stan
kūnienės darbų paroda iki rugsėjo 
veiks Klaipėdoje, o tada bus per
kelta Kaunan. Pirmoji paroda bu
vo surengta 1985 m. Vilniuje.

Paskutinis ciklo “Lietuvos kul
tūrinio palikimo problemos” ren
ginys Meno darbuotojų rūmuo
se Vilniuje apžvelgė Šiaulių “Auš
ros” muziejuje sutelktą memoria
linį kultūros veikėjų palikimą. 
Kesoninėje Meno darbuotojų rū
mų salėje vilniečiai turėjo pro
gą susipažinti su Žemaitės, vysk. 
M. Valančiaus, Šatrijos Raganos, 
P. Višinskio, G. Petkevičaitės- 
Bitės, B. Sruogos, S. Kymantai- 
tės-Čiurlionienės, B. Bučo, M. 
Petrausko, V. Landsbergio-Žem
kalnio bei kitų kultūrininkų laiš
kų ir rankraščių originalais. Ne
maža dalis sutelktos medžiagos 
nušvietė Jovaro (Jono Krikščiū
no) gyvenimą ir kūrybą. Įdomios 
buvo nuotraukos, 1906 m. kovo 4 
d. parašyto ir daina tapusio eilė
raščio “Ko liūdi, berželi, ko liū
di?” originalas, 1908 m. išleistas 
pirmasis jo eilėraščių rinkinys 
“Poezija”.

Vilniečiai atsisveikino su miru
siu aktoriumi Baliu Lukošiumi, 
priklausiusiu Vilniaus dramos 
teatro steigėjų gretoms. Velio
nis gimė 1908 m. birželio 10 d. 
Kuršėnuose, Kauno dramos teat
ro studiją baigė 1933 m. Pradžio
je dirbo Jaunųjų teatre, vėliau 
— Kauno. Rež. R. Juknevičius 
1940 m. jį pakvietė į steigiamą Vil
niaus dramos teatrą, kur reiškėsi 
ir kaip režisierius, teatro reper
tuarą papildęs A. Domanto-Saka- 
lausko “Pūkio pinigais”, P. Vai
čiūno “Tėviškės pastoge” ir “Eks
celencija”, V. Rimkevičiaus “Van
dens lelija”. Velionis, 1949 m. 
baigęs Vilniaus dailės instituto 
grafikos fakultetą, 1958 m. įstei
gė Vilniaus lėlių teatrą ir jam va
dovavo 10 metų. Vėliau dėstė 
teatro meną ir dailę Vilniaus dra
mos teatro studijoje, Vilniaus 
dailės institute ir Vilniaus univer
sitete.

“Prahos pavasario-87” festiva
lyje lietuviams muzikams atstova
vo simfoninis Vilniaus filharmo
nijos orkestras su savo meno vado
vu ir vyr. dirigentu Juozu Domar
ku. Pagal tradiciją festivalį pra
dėjo ir baigė simfoninis Prahos 
orkestras, o vilniečių orkestras 
baigminiame festivalio koncerte 
atliko L. Beethoveno “Devintąją 
simfoniją”. Išvykoje su simfoni
niu Vilniaus filharmonijos orkest
ru dalyvavo ir antrasis jo dirigen
tas G. Rinkevičius, smuikininkas 
R. Katilius, pianistas P. Stravins
kas. Festivalio dienomis svečių 
iš Vilniaus koncertai buvo sureng
ti Gotvaldove bei kituose Čeki
jos miestuose. Festivaliui pasi
baigus, koncertinė kelionė buvo 
tęsiama Slovakijoje. J. Domarkas 
“Prahos pavasario” festivalin įsi
jungė jau antrą kartą: 1978 m. jis 
dirigavo didžiajam Maskvos televi
zijos ir radijo komiteto simfoni
niam orkestrui.

Dail. Liudas Truikys, pasižymė
jęs scenovaizdžiais teatrams, mi
rė 1987 m. gegužės 28 d. Velionis 
gimė 1904 m. spalio 10 d. Pagilai- 
čiuose, dabartiniame Plungės ra
jone. 1928 m. baigė Kauno meno 
mokyklos tapybos studiją, kuriai 
tada vadovavo dailininkai Ado
mas Varnas ir Justinas Vienožins
kis. Savo kūrybines jėgas pasky
rė teatro dailei. Tobulinosi 1934- 
35 m. Berlyne ir 1937 m. Paryžiu
je, kur tais pačiais metais tarp
tautinėje parodoje gavo garbės 
diplomą už scenovaizdžių make
tą A. Račiūno operai “Trys ta
lismanai”. 1931-32 m. velionis 
dirbo dailininku Šiaulių dramos 
teatre, o vėliau - Kauno dramos ir 
operos teatruose. Pasižymėjo 
kaip talentingas scenovaizdžių kū
rėjas operoms, jungęs muziką su 
vaizdais. 1980 m. laimėjo respub
likinę premiją už scenovaizdžius 
dviem G. Verdi operom — "Don 
Carlos” ir “Aida”. Kauno taiko
mosios dailės institute 1944-48 m. 
vadovavo teatro dekoracijų kated
rai, 1948-49 m. — dailiosios teks
tilės fakultetui. Velionies palai
kai buvo pašarvoti senajame Kau
no teatre, kuris dabar vadinamas 
Muzikiniu teatru. Oficialus atsi
sveikinimas su velioniu įvyko bir
želio 1 d. y. Kst.
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R I S I K E L I NT O 
>ARAPIJ0S KREDITO KOOPERATYVAS
—— 999 College St., Toronto, Ontario IVI6H 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.

JI JX LIETUVIŲ kredito 
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 674%

180-364 d. term, ind........... 63/4%
1 metų term, indėlius....... 7 %
2 metų term, indėlius....... 774%
3 metų term, indėlius....... 77z%
1 metų GlC-met. palūk...... 8 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 77z%
2 metų GlC-met. palūk...... 87z%
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 772% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 8 % 
Specialią taup. s-tą.......... 674%
Taupomąją sąskaitą ........ 6 %
Kasd. pal. taupymo sąsk . 674% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 574%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 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

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas KfiL-TTlS 
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 J NAMUS
---------------------------------o---------------------------------

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

A.PG0MES
Raal Estates Insurance Ltd. _

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 (body) taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

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

fSI RI i\K f I I< 

rv/t/viA -
su

patyrusiu atstovu 
sąžiningu patarnavimu
asmeniniu patarimu antanas genys

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

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

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

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

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

ZHICtUtO Simpson's, 176 Yonge St.,
z IIImICIIC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Smagu pakelti vyno taures baigus mokslo metus Toronto Maironio mokykloje ir Aukštesniuose lituanistiniuose 
kursuose. Iš kairės: Maronio mokyklos vedėja GIEDRA PAULIONIENĖ, kursantės - DANA PARGAUSKAITĖ ir 
ZITA GERKLYTĖ, dalyvavusios išleistuvėse Prisikėlimo salėje Nuotr. R. Pranaičio

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ...................... 1072%
Sutarties paskolas

nuo ...................... 1072%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 972%
2 metų ................. 10 %
3 metų ................. 1072%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 974%

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

Kanados įvykiai

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Atkelta iš 1-mo psl.)
Tony Roman. Mirties bausmės 
grąžinimą atmetė 22 konser
vatorių ministerial, įskaitant 
ir patį ministerį pirm. B. Mul- 
ronį, o už jos grąžinimą pasi
sakė 15. Visus ypač nustebino 
palyginti didelis Kvebeke iš
rinktų konservatorių posūkis 
mirties bausmės priešų pusėn. 
Atmetę mirties bausmės su
grąžinimą, parlamentarai jau 
pradeda rūpintis jiems ne
palankia kai kurių rinkėjų 
reakcija. Matyt, buvo prisi
minta, kad viešosios nuomo
nės tyrimuose 87% apklaustų 
kanadiečių buvo pasipiktinę 
per greitais žmogžudžių iš
leidimais iš kalėjimų, o 74% 
norėjo referendumo mirties 
bausmės grąžinimo klausimu. 
Liberalų vadas J. Turneris 
pasisakė už įstatymų peržiū
rą, kai parlamentas vėl pra
dės darbą po vasaros atostogų 
rugsėjo 14 d. Teisingumo mi- 
nisteris R. Hnatyshynas, bal
savęs prieš mirties bausmės 
sugrąžinimą, pranešė spaudos 
atstovams, kad parlamentui jis 
pateiks kai kuriuos įstatymų 
pakeitimus. Jais bus sustiprin
tos nusikaltėlių pažeistos jų 
aukų teisės. Deja, žmogžudys
čių atvejais jau nebus galima 
padėti žudikų aukoms, bet jų 
artimuosius, gimines ir visus 
kanadiečius galėtų nuraminti 
griežtesnė kontrolė žmogžu
džiams. Jiems reikia ilgesnių 
metų kalėjime, ne taip lengvai 
gaunamo mirties bausmės do
vanojimo, užtikrinančio, kad 
iš kalėjimo išleistas asmuo ne
įvykdys naujos žmogžudystės.

Kanados teisingumo ministe- 
ris R. Hnatyshynas buvo pa
teikęs parlamentui įstatymo 
pakeitimus, susietus su tei
sėjoj. Deschenes komisijos pa
siūlymais. Jie būtų leidę ka
ro nusikaltėlius teisti Kana
doje. R. Hnatyshynas buvo ga
vęs visų partijų sutikimą įsta
tymo pakeitimus priimti be 
diskusijų, kad jie įsigaliotų 
dar prieš Kanados parlamento 
narių vasaros atsotogas liepos 
1 d. Buvo aiškinama, kad sku
bių įstatymo pakeitimų reikia 
RCMP policijai ir teisingumo 
ministerijai tęsti tolimesniam 
20 karo nusikaltimais įtaria
mų asmenų sekimui, galimam 
jų teismui Kanadoje. Iš tikrų
jų spaudimą teisingumo minis- 
teriui R. Hnatyshynui darė Ka
nados žydų organizacijos, lau
kiančios teismų pradžios, ne
kantraujančios, kad tie kari
niais nusikaltimais kaltina
mi asmenys gali numirti dėl 
senatvės be oficialaus teismo. 
Skubaus priėmimo planus su
jaukė daug laiko pareikalavęs 
ir net vidurnaktį peržengęs 
balsavimas mirties bausmės 
grąžinimo klausimu. Be to, 
konservatorių parlamentarai 
Alex Kindy iš Kalgario ir And
rew Witer iš Toronto buvo pa
siruošę reikalauti, kad įsta
tymo pakeitimai karo nusikal
tėliams Kanadoje teisti būtų 
perduoti parlamentiniam ko
mitetui. Ten jie būtų apsvars
tyti ir, reikalui esant, galėtų 
susilaukti pataisų. Teisingu
mo ministeris R. Hnatyshynas 
nutarė įstatymų pakeitimo 
projektą išimti iš parlamen
to darbotvarkės ir jį vėl grą
žinti po vasaros atostogų rug
sėjo 14 d.

Laikraščiai supažindino skai
tytojus su pagrindiniais įsta
tymo pakeitimų duomenimis. 
Esą Kanadoje galės būti tei
siami karo nusikaltėliai, tuos 
nusikaltimus įvykdę bet kur 
ir bet kada. Į karinius nusikal
timus įjungiami ir nusikalti
mai žmoniškumui, apimantys 
žmonių žudymą, plataus mas
to tautžudystę, masines depor
tacijas, nežmonišką civilių gy
ventojų bei jų grupių persekio
jimą. Prasitariama, kad karo 
nusikaltėliai galės būti ir iš
tremiami iš Kanados į kitą ša
lį, tačiau tokiu atveju ją turės 
pasirinkti Kanados imigraci
jos ministeris. Toliau vėl pa
brėžiamas anksčiau girdėtas 
įsipareigojimas, kad karo nu
sikaltėlius geriau yra teisti 
Kanadoje, negu juos atiduoti 
Sovietų Sąjungai, Europai ar 
Izraeliui. Ateityje Kanadon 
nebus įsileisti asmenys, rim
tai įtariami kariniais ir žmo
niškumą pažeidusiais nusikal
timais. Kanadon taipgi nebus, 
įsileidžiami ir užsienyje gy
venantys jos piliečiai, norin
tys išvengti jiems ten gresian
čių tokių teismų. Valstybės 
sekr. D. Crombie prasitarė, kad 
Kanados pilietybė nebus duo
dama net ir tiem asmenim, ku
rie įtariami kariniais bei ki
tais nusikaltimais prieš žmo
niškumą, bet oficialiai nėra 
nuteisti. Ši pastaba liudija, 
kad įstatymo pakeitimų pro
jektui reikia rimtų diskusijų.

EKSPORTAS
LAUKO TENISAS

1987 m. Š. Amerikos baltiečių 
individualinės lauko teniso pir
menybės įvyks 1987 m. rugpjūčio 
8 ir 9 d.d. Oakland Community 
College, Auburn Hills, Mich, (šiau
rinis Detroito priemiestis). Vyk
do -JAV latvių sporto s-gos lauko 
teniso komitetas. Pradžia - rug
pjūčio 8, šeštadienį, 9.00 v.r. Re
gistracija - nuo 8 v.r.

Programa: vienetai — vyrų A, 
vyrų B, moterų, vyrų senjorų (virš 
44 m.), jaunių (žemiau 19 m.), mer
gaičių (žemiau 19 m); dvejetai - vy
rų ir mišrus. Esant pakankamai 
žaidėjų, vyrų dvejetai gali būti 
vykdomi atskirai A ir B klasėse. 
Klasifikacija - pagal žaidėjo am
žių 1987 m. rugpjūčio 8 d.

Dalyvavimas atviras visiems lie
tuvių, latvių ir estų žaidėjams 
visose rungtyse, išskyrus vyrų A 
vienetą, kur žaidėjų skaičius ne
gali būti didesnis kaip 16; juos 
atrenka kiekvienos tautybės lau
ko teniso vadovybės.

Dalyvių registracija - iki rug
pjūčio 4 d. imtinai šiuo adresu: 
Ūgis Grinbergs, 2234 Carpathian 
Dr., West Bloomfield, MI 48033. 
Tel. (313) 363-1844.

Lietuvių tenisininkų dalyva
vimą koordinuoja ŠALFASS lauko 
teniso k-to vadovas dr. Algis Ba
rauskas, 3018 Patch Dr., Bloom
field Hills, MI 48013. Tel. (313) 
258-6535.

Visais varžybų reikalais pra-

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte 

Tel. (416) 624-8181

Lig šiol juk būdavo laikomasi 
taisyklės, kad žmogus negali 
būti laikomas kaltu, kol jo nu
sikaltimo nėra patvirtinęs teis
mas. Dabar jau kalbama, kad 
Kanados pilietybės negalės 
gauti net ir neįrodytų įtari
mų susilaukę asmenys.

Pašto laiškanešių streikas, 
trukęs 3 savaites, pasibaigė 
1987.VII.4 susitarimu tarp strei
kuojančių unijos, kuriai pri
klauso 20.000 laiškanešių, ir 
Kanados pašto vadovybės. Su
sitarimą paspartino valdžios 
paskirtas tarpininkas W. Kelly 
ir jo padėjėja E. MacPherson. 
Iš pranešimo spaudoje matyti, 
kad unija laimėjo, padariusi 
labai mažas nuolaidas. Pvz. 
dabar pašto vadovybė galės 
priimti laikinius darbininkus 
vietoj atostogaujančių ar ser
gančių daugiau kaip 5 dienas 
(anksčiau reikėjo 20 d.). Atly
ginimas pakeliamas 3% nuo 
rugpjūčio 1 d. ir 3% sekančiais 
metais. Vietoj atgalinio pakė
limo už 7 mėnesius darbo be su
tarties bus išmokėta kiekvie
nam laiškanešiui po $500. Mo
kamas valandinis atlyginimas 
naujam tarnautojui $13.25 bū
davo pakeliamas iki $13.43 po 
dviejų metų, dabar jis bus pa
keliamas po penkerių metų iki 
$14.24. Unija išsiderėjo, kad 
nė vienas laiškanešys nebus 
atleistas iš darbo. Net ir tie, 
kurie buvo atleisti streiko me
tu dėl muštynių, vėl priimti į 
darbą, bet bus baudžiami laiki
niu suspendavimu. Policijos 
pradėtos bylos teismuose bus 
tęsiamos.

šome kreiptis į U. Grinbergą arba 
dr. A. Barauską.

ŠALFASS centro valdyba ir
lauko teniso komitetas

Skautų veikla
• Akademikų skautų sąjungos 

studijų dienose Dainavoje dvi To
ronto skyriaus ASD kandidatės 
įstojo į tikrųjų narių eiles - Ina 
Balsytė ir Gailė Šaltmiraitė. Tuo 
pačiu laiku G. Šaltmiraitė pakel
ta į filisterę. Kitos dvi kandida
tės negalėjo dalyvauti suvažiavi
me, bet sėkmingai baigė kandida
čių programą, būtent Marytė Ru
dytė ir Mirga Šaltmiraitė.

• Dainavoje buvo sudaryta įdo
mi programa, kurioje apie išei
vijos literatūrą kalbėjo prof. B. 
Vaškelis, apie lietuvių dalyvavi
mą krašto politinėje veikloje - A. 
Zaparackas ir A. Anužis, apie OSI 
- adv. P. Žumbakis. Susipažinta 
su angliška knyga “Kodėl Ivanas 
juokiasi?”, kurios autorius - A. 
Rukšėnas, A. Kulbio sukurtu filmu. 
Vakarais, kaip visose skautiško
se stovyklose - laužas, dainos, 
pasirodymai. O šeštadienio va
kare Toronto vokalinė vyrų triju
lė “Serenada” pasirodė su savo ir 
kitų sukurtom dainom.

D. Barzdžiūtė
• Birželio 27-28 d.d. įvyko bend

ra “Rambyno” ir “Šatrijos” taun- 
tų darbo iškyla į Romuvą. Suvažia
vo arti 50 skautų-čių ir rėmėjų. 
Atlika daug darbų: salės grindų 
remontas, įvairūs dažymo ir kiti 
darbeliai.

• Liepos 4-5 d.d. įvyko VIII šios 
vasaros darbo iškyla. Pradėtas 
namelių remonto darbas, sutvar
kytas salės stogas ir atlikta eilė 
kitų darbelių.

• Romuvos XXV stovykla bus 
rugpjūčio 1-15 d.d. Jieškomas mau
dymosi budėtojas stovyklos metu 
(su atlyginimu). Suinteresuoti pra
šomi skambinti Arūnui Dailydei 
tel. 277-1117. J.D.B.

MOKA:
674% už 90 dienų term, indei.
63/4% už 6 mėn. term, indėlius
7 % už 1 m. term, indėlius
77<% už 2 m. term, indėlius
772% už 3 m. term, indėlius
8 % GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai
872% GIC 2 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
772% už pensijų planą

(variable rate)
8 % už 1 m. term, pensijų planą 
772% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
674% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
574-672% kasd. palūkanų sąskaita 
574% už čekių s-tas (dep.)

IMA :
už asmenines

paskolas nuo.......  1072%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 974%
2 metų ................... 1074%
3 metų ................... 1074%
(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
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).

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

A. 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.

232-2322

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

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

PRINCE EDWARD ir BLOOR - trijų miegamųjų, puikiai išre- 
montuotas, vienaaugštis namas. Kaina - $239,900.
BABY POINT - gražiai išremontuotas dvieju miegamųjų namas. 
Kaina-$179,900.
HIGH PARK-trijų miegamųjų namas su garažu. Kai na-$164,900. 
ISLINGTON-DUNDAS - trijų miegamųjų, labai didelis sklypas. 
Kaina-$289,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

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

Justinas Raškauskas

624-6336 namų 897-0068
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 

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL TeL ^^-2331
THE SIGN Of- DISTINCTION arba 537-2869



Š YPSENOS

Aritmetika
— Jei perpjausiu mėsos ga

balą į dvi dalis ir paskui dar 
kartą perpjausiu anuos gaba
lėlius pusiau, ką gausiu? — 
klausia mokytojas mokinį.

— Gulašą! — atsakė mokinys.
Asilas ir giminaitis

Atvažiavo žmogus pas gimi
naitį ir prie pat jo namų ėmė 
keikti bei mušti savo asilą.

— Kam tu jį muši? — klausia 
pravėręs duris giminaitis.

— Prikroviau vežimą visokių 
gėrybių, sakau, dovanų atvešiu 
seniai nematytam giminaičiui, 
o asilas nė iš vietos. Taigi tuš
čiomis ir atvažiavau ...

— Niekis... Ką atvežė, tą 
ir parsiveš, — atsakė giminai
tis. (Kurdų humoras)

Amžinas kalėjimas
Ji: Ar žinai, kokia šiandien 

diena?
Jis: Ketvirtadienis.
Ji: Šiandien suėjo lygiai de

šimt metų, kai mudu susituo
kėme.

Jis: Jei būčiau gavęs dešimt 
metų kalėjimo, šiandien jau 
būčiau laisvas . . .

Rūta Lietuvoje
Artistei Rūtai Kilmonytei 

besilankant Vilniuje, kažkas, 
manydamas, jog tai esanti nai
vi mergaitė, kuri į viską atsa
ko “taip”, “puiku” ir pan., ją 
paklausė:

— Sakykite, kodėl ten, pas 
jus Amerikoj, yra tiek daug 
kvailių?

Aplinkui stovėjusieji nutir
po dėl tokio klausimo, bet Rū
ta ramiai atsakė:

— Oh, yes! Aš manau, d ė 1 
to, kad pas mus kvailius skai
čiuoja, o pas jus — ne.

Gegužinė
Anglas, prancūzas, vokietis 

ir skotas susitarė rengti drau
gišką gegužinę ir kiekvienas 
šį tą su savim atsinešti.

Anglas atsigabeno bonką 
“whisky”, prancūzas — kepalą 
baltos duonos, vokietis — rūky
tą dešrą, o skotas — savo bro
lį...

Toronto Maironio mokyklos tėvų komitetas: sėdi iš kairės-Dana Goudie, Algimantas Nakrošius, pirmininkė Biru- • 
tė Batraks, Vytas Paškus, Loreta Kongats, Jurgis Sederavičius; stovi - Rūta Jaglowitz, Janet Serianni, Algirdas 
Kaminskas, Helen Elliott, Vytautas Tamulaitis, Irena Petrauskienė. Trūksta Kazio Pajaujo, Rimo Pranaičio ir 
Ž. Šelmienės. Šis komitetas uoliai talkino mokyklai Nuotr. R. Pranaičio
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Kanados Lietuvių Bendruomenė
KLB raštinėje lankėsi Kanados 

etnokultūrės tarybos reikalų ve
dėjas Andrew Cardozo iš Otavos. 
Ši taryba įsisteigė 1980 m. ir šiuo 
metu jai priklauso 35 Kanadoje 
esančių etninių bendruomenių 
organizacijos. Lietuvių bendruo
menei atstovauja KLB pirm. Algis 
Pacevičius.

Taryba politiškai yra neutrali. 
Jos tikslas — puoselėjimas dau- 
giakultūrės veiklos Kanadoje bei 
užtikrinimas lygybės visoms Ka
nados etninėms bendruomenėms. 
Dabartiniu laiku taryba rūpina
si užtikrinimu daugiakultūrio 
pobūdžio naujai pasirašytoje 
Meech Lake sutartyje (kol kas 
pripažįstamos tik anglų ir pran
cūzų kultūros); vykdymu pasto
vios daugiakultūrės politikos, 
įsteigimu atskiros federacinės 
daugiakultūrių reikalų minis

terijos, patarimu federacinei 
valdžiai dėl dabar planuojamų 
taisyklių, liečiančių imigraci
jos politikų po 1988 metų.

Pokalbyje su svečiu KLB rei
kalų vedėja Darija Deksnytė 
pasiteiravo apie Kanados lie
tuviams šiuo metu aktualius 
reikalus, nurodė ko tikisi lietu
vių bendruomenė iš šios tarybos. 
Atsisveikindamas Cardozo prašė 
lietuvių talkos Kanados etnokul
tūrės tarybos darbams ir palinkė
jo sėkmės mūsų veikloje.

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

Retas dainininkas ./
Kartą pas F. Šaliapiną at/z 

ėjo jaunas dainininkas ir pa
prašė garsųjį bosą pasiklau
syti jo balso ir pareikšti savo 
nuomonę. Šaliapinas sutiko, 
kantriai klausėsi, o svečiui 
pabaigus dainuoti, tarė:

— Tokio dainininko dar ne
buvo, nėra ir nereikia!

Kopustai - sveikatos nešėjai
maistingumo žinovė dr. Elea
nor Blaurock-Busch. Moksli
ninkai patyrė, kad kopūstuose 
yra priešvėžinių chemikalų, 
apsaugojančių nuo pilvo aug
lių, kepenų ir krūtinės vėžio.

Be to, kopūstai turi daug

Kopūstai, tos daugelio nu
vertintos daržovės, yra kupi
nos vitaminij bei mineralų ir 
nepaprastai veiksmingos 
prieš vėžį ir begales kitų ligų.

“Kopūstai yra labai geras ir 
gydantis maistas”, — sako

pluošto, labai reikalingo ko
voje prieš didžiosios žarnos 
(colon) vėžį, širdies ligas, 
aukštą kraujo spaudimą, pa
deda virškinamajam traktui, 
mažina cholesterolį ir regu
liuoja kraujo cukringumą. Ko
pūstai pripildo vidurius, tvar
dydami apetitą, tuo palikdami 
mažiau vietos kenksmingam 
riebiam maistui. Dr. Blaurock-

KARALIŠKAS
APSILANKYMAS

Ministras Pirmininkas David Peterson 
ir Ontario valdžios atstovai kviečia 

jus dalyvauti šiuose visuomeniniuose renginiuose, 
kurie vyks Jų Didenybių Yorko Kunigaikščio 

ir Kunigaikštienės atsilankymo proga

Liepos 15 d., trečiadienį 
3.05 v.p.p.

Queen's Park, iškilmingas priėmimas į 
Kanadą ir Ontario.

Liepos 16 d., ketvirtadienį 
12.45 v.p.p.

Old Fort William, Thunder Bay, 
Ontario.

Jų Didenybės Yorko Kunigaikštis ir 
Kunigaikštienė, kartu su Ministru 
Pirmininku David Peterson ir p. Shelly 
Peterson, atvyks į Old Fort William 
istorinę prieplauką prie Kaministikwia 
upės su senovine keleivine valtimi. Svečių 
atvykimo proga bus koncertas, kuris vyks 
tvirtovės pagrindinėje aikštėje. Pietų 
priėmimą ruošia Thunder Bay miesto 
valdyba.

Liepos 17 d., penktadienį 
12.00 v.

Tbronto miesto iškilmingas sutikimas, 
Nathan Phillips Square.

7.00 v.v.
Ontario valdžios priėmimas.
Ministro Pirmininko David Peterson 
palydoje svečiai atvyks į Ontario Place. 
Koncertą ruošia Ontario Entertainment 
Showcase, kuris vyks Ontario Place 
Forum.

Liepos 18 d., šeštadienį 
11.40 v.r.

Mississauga Civic Centre; iškilmingas 
centro atidarymas ir pietūs.

Liepos 19 d., sekmadienį 
12.00 v.

Duke of York Square, Cobourg.
Iškilmingas minėjimas Cobourgo 150-čio 
proga.

4.00 v.p.p.
Woodbine Racetrack, 128th Running of 
the Queen's Plate.

Busch sako: “Nežiūrint kokia
me sveikatos stovyje esate — 
net ir jeigu esate visai svei
kas — kopūstai padės jūsų 
virškinimui ir pataisys savi
jautą”. Ir pridūrė: “Kopūstų 
sunka, puse banano pasaldyta 
ar žemuogių, obuolių bei kito
kia sunka pasaldyta, yra svei
kas ir veiksmingas sveikatos 
gėrimas”.

Kopūstų sunka padeda pa
sveikti nuo suerzintų vidurių, 
blogo virškinimo, kitų vidurių 
negalavimų ir yra geras vita
mino C šaltinis.

Vienas patiekalas kopūstų 
turi daugiau vitaminų C negu 
apelsinas, daug vitaminų A ir 
B6, proteinų, kalcio, fosforo, 
geležies, potašo, laktatu — 
naudingų virškinimui ir svei
kai odai išlaikyti reikalingų 
rūgščių.

Pasak dr. Blaurock-Busch, 
Europos gydytojai yra įsitiki
nę, kad kopūstų sunka taip 
pat gydo diabetą, reumatinį 
artriiį, net padeda vėžinin- 
kams po operacijos, chemote
rapijos ir radiacijos atsigauti. 
Kopūstų sunka yra tokia veiks
minga todėl, kad ji skatina ke
penų ir tulžies neimlumą ligų 
sukėlėjams, akina didžiąją 
žarną ištuštinti joje susi
kaupusius nuodus.

Dr. Blaurock-Busch pataria 
kopūstus valgyti ne dažniau, 
kaip keturis kartus per savai
tę, norint išvengti alergijos 
požymių.

Įvairumui galima vietoj ko
pūstų valgyti jiems giminin
gus brokolius, kalifiorus, 
briuselio kopūstus (brussel 
sprouts), garbanuotuosius ko
pūstus (kale) ir kohlrabi. Visi 
turi kopūstų gydančias savy
bes.

Gydytojai patyrė, kad kopūs
tai gali sutrukdyti skydinės 
liaukos (thyroid) hormonų pro
dukciją. (“Pensininkas” 1987 
m. gegužės mėn. ir “Globe”).

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

“Ali THE

The Honourable David Peterson 
Premier and Minister of 
Intergovernmental Affairs

Ontario

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

(Prieš Lietuvių namusi

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas rfeaugstos 
kainos Gaunami kontakto lesiai 

(contact lensesi

MASKELL INSURANCE
iNTHEmasSf 

WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

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

TA T) 17 Q TT T? D INSURANCE &
LOJĮElt REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226

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

5. Rugsėjo 2-16
6. Spalio 5-16

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.

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

\ BAČĖNAS
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 IDA — I^SLRAAICE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

V



10 psi. > Tėviškės žiburiai • 1987. VII. 7 — Nr. 28 (1951)

TORONTE
1987 metų mokesčių reformos nauda

Mažesni mokesčiai
Turintiems kiaušinių

teisingesnė sistema
Prašykite knygelės

MONTREAL
Anapilio žinios

— Anapilio maldininkų grupė, 
dalyvavusi Lietuvos krikščiony
bės iškilmėse Romoje, liepos 5 d. 
laimingai grįžo j Torontą su ge
riausiais įspūdžiais. Grįžo ir kle
bonas kun. J. Staškus, dalyvavęs 
beveik visuose iškilmių rengi
niuose ir organizavęs lietuvių 
kunigų suvažiavimą Vatikane. Jis 
filmavo visas iškilmes, parsivežė 
vaizdajuostę, kurią parodys savo 
parapijiečiams ir kitiems.

— Merginų kvartetas “Sutarti
nė”, vadovaujamas V. Benotie- 
nės, yra pakviestas dalyvauti 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
grese ir atlikti keletą koncertų 
Australijos lietuviams. Dabar 
jis svarsto kelionės galimybes. 
Pažymėtina, kad “Sutartinė” gie
da sekmadieniais 9.30 v.r. pa
maldose Lietuvos kankinių šven
tovėje, išskyrus atostogas.

— Anapilio moterų būrelis Su
valkų trikampio lietuviams yra 
pasiuntęs daug drabužių siun
tinių ir gavęs padėkos laiškų 
per Vandą Stankienę. Viename 
laiške — atviruke įrašyta: “Kur 
banguoja Baltija melsva, kur 
šlamena berželiai balti, kur 
gintarais nuklotas marių kran
tas, ten visi Lietuvoje trokšta 
laisvės ir visi supranta, kad 
tai gimtoji Lietuva!”

— Kun. Edis Putrimas, studijuo
jantis Romoje, vasaros atstogoms 
yra grįžęs į Torontą ir darbuojasi 
“Kretingos” stovyklavietėje iki 
š. m. rugpjūčio pradžios.

— Pakrikštytas 1987 m. liepos
I d. Alfonsas-Otis Kryžanauskas, 
Algirdo ir Michellės Kryžanauskų 
sūnus.

— Paaukojo parapijai: $200 — C. 
Pšezdzieckis; $100 J. Jankauskas, 
P. A. Šimonėliai; Lietuvos krikš
čionybės komitetui: $100 — J. Pri- 
šas; muziejaus statybai: $1000 — 
Petras ir Valerija Jaudegiai (Oma
ha — Nebraska); $100 — Juozas Ja- 
gėla; Šv. Jono lietuvių kapinėms: 
$100 — St. Paciūnas.

— Mišios liepos 12, sekmadienį, 
9.30 v.r. — už a.a Oną Kanapkienę,
II v.r. — už a.a. kun. Petrą Ažu
balį; Wasagoje 10 v.r. — už a.a. 
Antaną Jakimavičių, 11 v.r. — už 
a.a. Elzbietą Kaunienę.

Lietuvių namų žinios
— Į LN ir “Atžalyno” gegužinę 

Clairville Conservation Area lie
pos 5 d. atsiįankė apie 300 žmonių. 
Vyko sportas, žaidynės, grojo šo
kių muzika ir veikė bufetas. Lai
mėjo sporto varžybose: mažiukų 
lenktynėse (iki 5 m.): 1. D. Hurst,
2. V. Barakauskaitė, 3. T. Bara- 
kauskaitė; berniukų (iki 8 m.): 1. M. 
Acedo, 2. T. Coyle, 3. B. Anskaitis. 
Mergaitės ir berniukai (iki 12 m.): 
1. S. Longauer, 2. T. Longauer, 3. 
C. Bonner; 14-18 m. berniukai ir 
mergaitės: 1. C. Grenke, 2. C. Gren- 
ke, 3. M. Copies. Bėgimas maišuo
se: vaikai — 1. S. Longauer, 2. D. 
Cirušytė, 3. C. Bonner. Vyrų bėgi
mas — 1. L. Hurst, 2. T. Svirplys,
3. S. Podsadeckis.

— Visus linksmino V. Povilonis 
akordeonu ir elektronine muzika, 
dainomis, kupletais ir sutartine, 
pritariant visiems dalyviams. J. 
Vitkūnienė su savo pagalbininkė
mis vaišino išalkusius kopūstais 
su dešrelėmis ir gėrimais. Lote
riją tvarkė LN pirm. J. V. Šimkus.

— Svečių knygoje pasirašė: inž. 
Petras ir Valerija Jaudegiai — 
Omaha, Nebraska, inž. Alfonsas 
Juodikis — Cleveland, Ohio. Ber
nardas Skatišius — Vaukegan, III., 
kun. Hans ir Donna Dumpys — Chi
cago, Ill. Popietėje atsilankė 
per 200 asmenų.

— Drabužinės pertvarkymo dar
bai eina prie galo. Darbus pri
žiūri LN statybos ir remonto ko
miteto pirm. O. Delkus, talkina
mas B. Jackaus.

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

IŠNUOMOJAMAS vasarnamis VVa- 
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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Liepos 5, sekmadienį, per 

visas Mišias pamokslus sakė kun. 
Alf. Grauslys iš Čikagos.

— Wasagoje, “Kretingos” stovyk
lavietėje, jau prasidėjo pirmoji 
lietuviškai kalbančių vaikų sto
vykla su 71 stovyklautoju. Baig
sis liepos 18 d., 11 v. Vadovai: 
komendantas R. Kuliavas, kun. E. 
Putrimas, br. S. Kenney, J. Put
rimas, E. Pakštas, R. Poskočimie- 
nė, G. Čepaitytė, J. Melnykaitė, 
M. Adomonytė, J. Jasiūnaitė. Šei
mininkės: B. Greičiūnienė, p. Ka- 
leinikienė, p. Masionienė, p. Frei- 
manienė, p. Bates, p. Rickevičie- 
nė, p. Siminkevičienė. Ūkvedys: 
P. Gaidelis.

— Liepos 18-19 d.d. į stovyklą 
atvyks vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, provinciolas T. Placidas 
Barius, OFM, ir drauge su kleb. 
T. Augustinu Simanavičium, OFM, 
ir kun. E. Putrimu pašventins du 
naujus stovyklos pastatus. Sto
vyklos adresas: 9 Endrus Rd., Wa- 
saga Beach, Ont. LOL 2P0, tel. 1- 
705-429-2788.

— Susituokė Sandra Bakevičiū- 
tė su Robertu Earl McKee.

— Pakrikštyta: Jonathan-Peter, 
Rossanos ir Viktoro Gorių sūnus; 
Samantha-Joanna, Vidos ir Drew 
McCredie dukrelė.

— Parapijai aukojo: $100 —A. V. 
Lukai, M. Z. Romeikos.

— Mišios liepos 12, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Eugenijų Bu- 
belį, 9.20 v.r. už a.a. Juozą Vaš
kevičių, 10.15 v.r. — už a.a. Imą 
ir Juozą Janušaičius, Oną Mork- 
vėnienę ir šeimos mirusius, 11.30 
v.r. — už parapiją, 8.30 v.v. — už 
a.a. Algį Gaidinską.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visom ren

gėjom už tokį gražų ir įspūdingą 
man suruoštą mergvakarį. Ačiū vi
soms už darbą, gražiai papuoštą 
salę ir skaniai paruoštus bei su
neštus skanėstus. Ypatingai dė
koju poniai Valei Karosienei, ku
ri, kaip vyriausia rengėja, įdėjo 
daug darbo šį mergvakarį reng
dama. Ačiū visom viešniom už gau
sų atsilankymą ir už tokias ver
tingas dovanas, kurios puoš mūsų 
namus ir ilgai primins maloniai 
praleistą popietę.

Vida Turūtaitė
Gauta žinia iš okupuotos 

Lietuvos, kad 1987 m. gegužės 
28 d. Kaune staigiai mirė Sibi
ro tremtinė dantų gyd. Marija 
Statkevičiūtė-Dailidienė-Rai- 
nienė. Pirmasis jos vyras pik. 
Itn. Antanas Dailidė — Lietu
vos kariuomenės teismo tardy
tojas žuvo Sibire: sušaudytas 
po šešių savaičių nuo suėmimo . 
drauge su daugeliu kariuome-/ 
nės teismo narių. A. a. Marija 
paliko liūdinčius: vyrų, dukrų, 
du sūnus, keturis vaikaičius 
Lietuvoje ir seserį dr. Aldonų 
Užupienę-Lukienę Toronte.

A. a. Pranas Pažereckas mi
rė Lietuvoje. Toronte gyvenan
tis jo brolis Antanas Pažerū- 
nas velionies atminimui paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $10.

Apie Lietuvos krikščionybės 
iškilmes Romoje birželio 28 d. . 
išspausdino trumpų žinutę I 
“The Toronto Sun” 1987. VI. 29: / 
“Popiežius Jonas-Paulius II, 
skelbdamas palaimintuoju va
dovaujantį Lietuvos dvasinin
kų, pareiškė vakar norįs ap
lankyti Lietuvų ir pasakė ka-\ 
talikams sovietinėje Baltijos 1 
respublikoje esųs su jais mal- i 
doje”. Panašių žinutę išspaus-/ 
dino ir “The Toronto Star”.! 
Dienraštis “The Globe a. Mail” 
to lietuviams svarbaus istori
nio įvykio visai nepaminėjo.

Inž. Kostas Astravas su šei
ma, grįždamas iš Romos į Kal- 
garį, porai dienų buvo sustojęs 
Toronte. Romoje visa šeima 
dalyvavo Lietuvos krikščio
nybės sukakties iškilmėse, kur 
Astravu dukrelė Zita-Grace bu
vo pakrikštyta vyskupo P. Bal
takio. Tai buvo apeiga, sim
boliškai priminusi Lietuvos 
krikštų. Kita Astravu dukrelė 
Rūta Romoje priėmė pirmųjų 
Komunijų iš Šv. Tėvo rankų.

Kanados lietuvių fondas, 
remiantis lėšomis visuome
ninę ir kultūrinę lietuvių 
veiklų, neužmiršta ir lietu
viškos spaudos — remia abu 
Kanados lietuvių savaitraš
čius. Pastaruoju metu šis fon
das atsiuntė “Tėviškės žibu
riams” $1200 paramą. Be to, 
KLF remia spaudų apmoka
mais skelbimais. Už tai fondo 
vadovybei priklauso leidėjų 
padėka.

IŠNUOMOJAMAS dviejų miega
mųjų butas (condominium) su bal
dais nuo 1987 m. rugsėjo iki 1988 m. 
balandžio mėnesio. Skambinti tel. 
624-2433 arba 233-8108 Toronte.

1-800-267-6638’
Klauskite apie mokesčių reformą 
ir save

1'800*267-6620
Gaukite smulkią informaciją apie 
mokesčių reformą

Į SPECIALUS TELEFONAS KURTIEM 1-800-267-6650* Į 

*8 v.r. - 8 v.v. EDT, išskyrus šventadienius

■ ■ a Department of Finance Minister# des Finances
■ ” Canada Canada

_________________________________________________________________ ■
Canada

Metinės “Tėviškės žiburių” 
atostogos — pirmosios dvi rug
pjūčio mėnesio savaitės. Pas
kutinis numeris prieš vasaros 
atostogas išeis liepos 28 d., 
po atostogų pasirodys rugpjū
čio 18 d. Atostogų metu veiks 
tiktai administracija. Ji pri
iminės lankytojus ir tvarkys 
visus reikalus, susijusius su 
lėšomis, prenumeratomis, 
skelbimais, užuojautomis, pa
dėkomis.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia šias išvykas: 
a. 1987 m. liepos 29, trečiadie
nį, į Gananoque, Ont. (netoli 
Kingstono), kur aplankysime 
Lietuvių tautodailės instituto 
dešimtmečio sukakties paro
dą. Išvažiuosime 8 v.r. auto
busu nuo “Vilnius Manor”. 
Kaina —$18 asmeniui, neįskai
tant maisto; b. 1987 m. rugpjū
čio 5, trečiadienį, į Brace- 
bridge-Muskokos gamtą, kur 
plauksime laivu “Lady Musko- 
ka”. Išvyksime 8 v.r. autobusu 
nuo “Vilnius Manor”. Kaina — 
$30 asmeniui, įskaitant pie
tus. Abiem išvykom bilietai 
gaunami pas: S. Dervinienę, 
tel. 767-5518 ir J. Gustainį, 
tel. 769-1599. Valdyba

Radijo programa “Gintari
niai aidai” Hamiltone veikia 
jau 10 metų (sueis 1988 m. sau
sio 13 d.). Jai vadovauja L. 
Stungevičienė, talkinama jau
nosios kartos atstovių — A. 
Pleinytės ir kitų. Iki šiol 
programa buvo girdima sek
madieniais 8-9 v.r., nuo pirmo
jo liepos mėnesio sekmadie
nio ji transliuojama 4-5 v.p.p. 
Gaila, kad girdima tiktai Ha
miltone ir apylinkėse, bet ne
siekia Toronto.

Prancūzijos Paryžiuje gyve
nanti Jolanta Vaičaitytė-Goutt 
aplankė savo motiną Toronte, 
dalyvavo sekmadienio pamal
dose Lietuvos kankinių šven
tovėje 1987. VII. 5. Paryžiuje 
jinai su savo vyru estu yra su
organizavę Baltiečių namus, 
kuriuose yra vietos apsistoti 
pravažiuojantiems baltie- 
čiams ir organizuoti baltie
čių kultūros savaitėms. Iš To
ronto J. Vaičaitytė išvyko Ota- 
von, kur numatytas jos dainų 
koncertas Latvių namuose. Iš 
ten ji vyksta į Bruklyną dviem 
savaitėm darbuotis Lietuvių 
informacijos centre. Jai tai 
artima darbo sritis, nes ji Pa
ryžiuje talkina “Solidarumo” 
radijo programai ir “Laisvo
sios Europos” radijui Miun
chene. Š. m. pabaigoje J. Vai
čaitytė vyks Australijon, kur 
dalyvaus Pasaulio lietuvių jau
nimo kongrese paskaitomis ir 
koncertais.

Astra Senkutė, gyvenanti 
Ontario Timminse ir studijuo
janti miškininkystę Thunder 
Bay, šių vasarą, drauge su ki
tais penkiais studentais, prak
tikos darbams šešių savaičių 
laikotarpiui vyksta Lenkijon 
pagal Kanados-Lenkijos apsi
keitimo programą. Kelionės iš
laidas studentai apmoka pa
tys, o išlaikymą duoda pri
imantis kraštas. Minėti kana
diečiai studentai darbuosis 
daugiausia Varšuvoje. A. Sen
kutės tėvas inž. Senkus tarny
biniam darbui perkeliamas į 
Sudburį.

A. a. Elenos Šaltmirienės 
atminimui vietoje gėlių A. A. 
Krygeriai paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $15.

E. Gumbelis, gyvenantis 
Vankuveryje ir aktyviai daly
vaujantis lietuviškoje veiklo
je, vasaros atostogų proga ap
lankė savo pažįstamus Toronte 
ir Hamiltone, ypač tuos, su ku
riais atvyko Kanadon prieš 40 
metų. Jisai skatina savo drau
gus surengti pobūvį tai sukak
čiai paminėti. E. Gumbelis yra 
lietuviškos spaudos rėmėjas, 
savo vizito proga paaukojęs 
“TŽ” $40.

1 metų GIC - Garantuoti Investacijų Pažymėjimai - 
$5,000 minimum

PATOGI TAUPYMO SĄSKAITA
Palūkanos apskaičiuojamos už kiekvieną dieną ir prira

šomos į nario sąskaitą vieną kartą į mėnesį.
Procentai garantuojami vieniems metams nuo įdėjimo datos.
Geros taupymo sąlygos, ypatingai tiems, kurie norite 

gauti mėnesines palūkanas.
Taupykite tik savame kredito kooperatyve.
'Procentų dydis gali keistis.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas
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VI Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas 
Kelionė lėktuvu iš Toronto $1999.00 kan. 

iš Montrealio arba Otavos $2019.00 kan.

Teiraukitės dabar pas Raimundą Valadką
Tel. (416) 279-4235

2959 Bloor St.W. (arti Royal York gatvės)
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Kanados valstybės sekreto

rius D. Crombie paskyrė pen
kis naujus pilietybės teisėjus, 
kurių trys — iš etninių grupių, 
būtent italas Joseph J. Picci
nini, portugalė Teresa Barrei
ro, kinietė Doris Yuk-Ching 
Lau, jamaikietė Pamela-Geral
dine Appelt.

Toronto meno taryba, re
miama miesto tarybos, 1987 m. 
paskirstė $1,728,670 įvairiom 
meno grupėm, kurių mieste 
yra 146. Kaimynystėje esan
čiom grupėm, kurių yra 75, ji 
paskirstė $356,330. Prašymų 
buvo gauta 250. Toronte gavo 
paramą: 69 teatro grupės, 62
— muzikos, 22 — vaizdinio me
no, 10 — filmo, 19 — šokių, 14
— mišraus žanro, 10 — festiva-
hų rengėjų grupių. Telefonas mo ugdymą, naujų ateivių 
informacijai: Rita Davies ar- /įjungimą visuomenėm
ba Beth Johnson (416) 392-6800. / Ukrainiečių disidentui Da-

Pasaulio slovakų kongresas 
įvyko Toronte birželio 30 — 
liepos 4 d.d. Dalyvavo atstovai;' 
iš viso laisvojo pasaulio, piri 
mininkaujant milijonieriui 
Stefanui Romanui. Baigiama
sis pokylis įvyko liepos 4 d. 
“Royal York” viešbutyje. Daly
vavo labai daug kviestinių sve
čių — kitų tautybių atstovų ir 
Kanados pareigūnų. Pagrindi
nę kalbą pasakė Kanados min. 
pirm. B. Mulroney. Įžanginę 
maldą sukalbėjo Toronto arki
vyskupas koadjutorius A. Am- 
brozic. Meninę dalį atliko Šv. 
Mykolo katedros berniukų cho
ras, solistai, padainavę iš
trauką iš slovakų kompozito
riaus operetės “Mėlynoji ro
žė”, ir mergaičių kvartetas. 
Kalbą pasakė ir JAV senato
rius D. Durenberger, kurio 
giminė kilusi iš Lenkijos. 
Tarp kitų tautybių atstovų 
matėsi ir lietuviai spaudos 
darbuotojai — kun. Pr. Gaida

Grei tas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS
Res.: 256:5355 C. I. B.
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ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1L7
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ir V. Matulaitis. Dalyvavo ir 
lietuvaitė Aldona O’Donohue 
su savo vyru. Pokylis buvo la
bai gausus dalyviais, iškilus 
savo programa, bet nei spau
doje, nei televizijoje, nei ra
dijuje nebuvo paminėtas.

Ontario pilietiškumo ir kul
tūros ministerė dr. Lily Munro 
pranešė spaudai, kad jos mi
nisterija 1986-87 m. bendruo
meninėm organizacijom, ku
rių Ontario provincijoje yra 
225, paskyrė $4,510,800. Yra 
penkios daugiakultūriškumo 
ir pilietiškumo programos, 
kurioms ir teko toji parama. 
Tos programos apima naujų 
ateivių įkurdinimą, daugia- 
kultūrę veiklą, kalbos kursus 
naujiem ateiviam, pilietišku- 

nilo Šumukui, ilgai kalintam 
/Sovietiniuose lageriuose ir da- 
'bar paleistam į laisvę, Otavoje 
š. m. birželio 24 d. buvo su
rengtas priėmimas, kuriame 
kalbą pasakė Kanados užsie
nio reikalų ministeris Joe 
Clark. Jis paminėjo, kad jo iš
laisvinimu Kanados valdžia 
rūpinosi ištisą dešimtmetį. 
D. Šumuko ir kitų disidentų 
paleidimas laisvėn esąs žings
nis gera kryptimi, bet dar ne
reiškia principinio pagerėji
mo Sov. Sąjungoje. Tūkstan
čiai tebelaukia sovietiniuose 
lageriuose išlaisvinimo ir 
žmogaus teisių respektavimo. 
Kanados valdžia ir toliau rū
pinsis politinių ir sąžinės 
kalinių išlaisvinimu iš sovie
tinių kalėjimų bei lagerių. 
Tuo pažadu turėtų pasinaudo
ti ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenė — įteikti sąrašą lie
tuvių, kalinamų Sov. Sąjun
goje.

Karaliaus Mindaugo šaulių kuopa 
surengė Joninių pietus, ypač pa
gerbdama mūsų parapijos steigė
ją kun. Joną Kubilių jo vardo ir 
gimimo dienos proga. Pietuose 
dalyvavo nemažai žmonių, nors 
šiuo metu yra smarkiai pratuš- 
tėjusi mūsų lietuviškoji koloni
ja, nes nemažas skaičius žmonių 
buvo išvažiavęs Romon švęsti Lie
tuvos krikšto sukakties.

Pietus pradėjo kuopos pirm. A. 
Mylė, pasveikindamas dalyvau
jančius Jonus ir visus susirinku
sius ir perskaitydamas ilgoką są
rašą sveikinimų iš įvairių organi
zacijų. Meninę programą atliko iš 
Otavos atvažiavusios “Ramunė
lės”. Į jų repertuarą buvo įtrauk
tos įvairaus žanro dainos - nuo 
liaudies dainų iki romantiškų lie
tuvių kompozitorių bei verstinių. 
Publikai ypač patiko lyrinės dai
nos, iš kurių kelios buvo atliktos 
pritariant visiems dalyviams.

Po koncerto kun. J. Kubilius, 
dėkodamas visiems už dalyvavi
mą ir programos atlikimą, savo 
kalboje plačiau sustojo ir prie 
neseniai Montrealyje praėjusio 
vieno iš didžiausių įvykių mūsų 
kultūriniame bei religiniame gy
venime - kantatos Šv. Kazimiero 
šventovėje. Jis dar kartą iškėlė 
ypatingą nuopelną rašytojo Hen
riko Nagio ir kompozitoriaus Alek
sandro Stankevičiaus - kantatos 
kūrėjų.

Pietų metu veikė loterija, svečiai 
buvo pavaišinti šiltu maistu bei 
kava su pyragais.

Montrealio seselės yra išvažia
vusios į Romą dalyvauti Lietuvos 
krikšto bei savo įsteigėjo arkivysk. 
J. Matulaičio paskelbimo palai
mintuoju iškilmėse. Liko viena 
seselė Benedikta, kuri susirgo 
ir gydosi ligoninėje. Šiuo metu ji 
yra KL jaunimo s-gos vicepirmi
ninkė ir yra aktyvi organizatorė 
jaunimo išvykos į Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą Australijoje.

Nijolė Bagdžiūnienė
Skautės ir skautai “Baltijos" 

stovyklavietėje rengia stovyklą, 
kuri prasidės rugpjūčio 6, ketvir
tadienį, ir baigsis rugpjūčio 9, 
sekmadienį. Jauni skautukai ga
lės stovyklauti su tėveliais, ku
riems bus parūpintos palapinės.

A. a. Bernardas Kvetinskas, 83 m. 
amžiaus, mirė birželio 18 <1. Kū
nas sudegintas Mount Royal kre
matoriume. Liko duktė su šeima ir 
kiti artimieji.

Lietuviškos vestuvės. Gražią bir
želio 20 d. popietę gausus būrys 
lietuvių ir jų draugų rinkosi į Auš
ros Vartų šventovę būti Kristinos 
Niedvaraitės ir Lino Piečaičio 
sutuoktuvių liudininkais. Abu 
jaunieji ne tik aktyvūs skautai, 
bet ir ilgą laiką buvo tautinio 

Montreal iečiai LINAS PIEČAITIS ir KRISTINA NIEDVARAITĖ po 
jungtuvių su lietuviškomis dovanomis Nuotr. Aro Piečaičio
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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....... .... 5 %

1 metų ............... .... 73/4% Taupymo-kasdienines ... .....41/2%
180 d. -364 d.......... 71/4% Einamos sąsk................... .... 4'/2%
120d. - 179d..........  63/4% Pensijų—RRSP-term. ... ....  8’/2%
60d. - 119d. ... .... 6’/2% Pensijų-RRSP-taup. ... ....  6 %
30 d.- 59 d. ... .... 61/4%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS

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

ansamblio “Gintaras” nariai: Kris
tina — šokėja, Linas — liaudies 
instrumentų orkestro narys ir šo
kėjas.

Šventovė gražiai išpuošta gėlė
mis, o prie vargonų palydos visus 
maloniai nuteikė fleitos ir čelo 
muzika. Pamaldų metu prie jų gra
žiai prisijungė savo giesmėmis 
sol. Gina Čapkauskienė.

Jaunųjų palydą sudarė: pirmie
ji pabroliai Asta ir Linas Staš
kevičiai, Rima ir jaunojo brolis 
Rimas Piečaičiai ir Ginta Jurku
tė su jaunosios broliu Gyčiu Nied
varu.

Mišias laikė ir jungtuvių apei
gas atliko AV parapijos klebonas 
kun. J. Aranauskas. Specialią mal
dę skaitė jaunosios brolis Mar
kus Niedvaras. Apeigų pabaigoje 
jaunoji padėjo gėlių puokštę prie 
Marijos altoriaus, o jaunasis už
degė žvakę savo mirusios motinos 
Zinos atminimui.

Išėjus iš šventovės, buvo svei
kinami jaunieji ir fotografuoja
masi. Po to jaunieji su savo pa
lyda ir visais svečiais pajudėjo 
vaišėms į “Royal St. Lawrence 
Yacht" klubą. Pakeliui dar buvo 
sustota prie senelių namų, kuriuo
se gyvena jaunojo močiutė Marce
lė Piečaitienė. Ją aplankė jau
nieji ir kiti artimieji, palikdami 
dovanėlių ne tik močiutei, bet ir 
tų namų personalui.

Pasiekus klubą, visi svečiai iš
sisklaidė čia pat esančiame par
ke ir, grojant styginiam kvartetui, 
vaišinosi, kol jaunųjų pulkas darė 
nuotraukas.

Susirinkus visiems į salę, jau
nosios tėvelis Bronius Niedvaras 
pasveikino svečius ir paprašė kun. 
J. Aranauskę palaiminti vaišes. 
Po to pirmasis pabrolys pakvietė 
visus jaunųjų garbei išgerti šam
pano taurę ir sugiedoti “Ilgiau
sių metų”. Vėliau šiai puotai ga
na išradingai vadovavo Gytis 
Niedvaras. Jis perskaitė sveiki
nimą iš Lietuvos ir kun. Jono Ku
biliaus, kuris čia nedalyvavo. 
Žodžiu sveikino Kristinos krikš
to motina Karolina Kubilienė iš 
Čikagos, “Gintaro” ansamblio var
du Silvija Staškevičienė, įteik
dama tautinių šokėjų porelę, ir 
abiejų jaunųjų tėvai. Taip pat 
buvo pristatyti Lino krikšto tė
vai Alvyra Povilaitienė su Jonu 
Naruševičium ir jo seneliai An
gelė ir Julius Rudžiauskai bei 
svečiai iš Bostono, Klivlando, 
Mičigano ir Toronto. Viską užbai
gė jaunasis Linas savo padėka.

Kristina yra baigusi komerci
nius mokslus, o Linas yra elekt
ros inžinierius. Abu dirba savo 
srityje. Povestuvinei kelionei 
išvyko paplaukyti laivu po Kari
bų salas. B.S.


