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Nutautimas iš mandagumo
Žvelgdami į savo tautos praeitį, matome didelius nu- 

tautimo nuostolius tiek Lietuvos rytuose, tiek vakaruose, 
tiek pietuose. Priežastys buvo įvairios. Bene labiausiai 
veikė stipresnių kaimyninių tautų spaudimas, kuriam ne
pajėgė atsispirti mūsų žmonės. Veikė ir stipresnė kultū
rinė įtaka, radusi mūsų krašte tam tikrą tuštumą toje sri
tyje. Bet šalia visų tų priežasčių, minėtų ir neminėtų, 
mūsų tautoje glūdi viena savybė, kurios dėka mūsų tau
tiečiai lengvai pasiduoda svetimom įtakom ir gana grei
tai nutausta. Tai lietuviškasis mandagumas, kuris iš es
mės yra dorybė ir net džentelmeniškumas, bet kartu ir 
silpnybė, vedanti į liūdnas pasekmes. Pavyzdžiui, sueina 
lietuvių būrelis, pradeda pokalbį lietuviškai, bet jeigu 
įsimaišo bent vienas nelietuvis, pokalbio lietuviškumas 
dingsta, ir visi pradeda kalbėti gyvenamojo krašto kal
ba. Rodos, kitatautis, būdamas mažumoje, turėtų taiky
tis prie daugumos ii- prašyti kurį nors lietuvį būti jam 
vertėju. Bet taip niekad nebūna. Juk “nemandangu” kal
bėti lietuviškai, nes svečias nesupranta. Ir taip daugu
ma taikosi prie mažumos dėl to nelemto “mandagumo”, 
kurio laikomasi net šeimų šventėse, ypač vestuvėse. Jei 
vienas ar kitas kviestinis svečias yra nelietuvis, visos 
prakalbos, sveikinimai, pranešimai, anekdotai vyksta 
nelietuvių kalba.

Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmių Komoje išvakarėse 1987 metų birželio 27 dieną Šv. Tėvas JONAS- 
PAULIUS II susitiko su lietuvių maldininkais Vatikano audiencijų salėje. Nuotraukoje JONAS-PAULHJS II 
kalbasi su Pasaulio lietuvių katalikų kunigų vienybės valdybos pirmininku kunigu JONU STAŠKUMI, Lietuvos 
kankinių parapijos klebonu iš Kanados , Nuotr. “L’Osservatore Romano”
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Lietuvos krikščionybės iškilmės Romoje
Pranešimai iš Romos specialiai “Tėviškės žiburiams”

Pasaulio įvykiai
JAV KONGRESO KOMISIJA TIKĖJOSI SUSILAUKTI NAUJŲ 
kaltinimų prez. R. Reaganui iš saugumo taryboje dirbusio mari
nų pik. Itn. Oliver Northo atviro apklausinėjimo, kurį netgi buvo 
leista transliuoti televizijai. Iš tikrųjų buvo susilaukta netikėtų 
rezultatų. Pik. Itn. O. North prisipažino lig šiol melagingai atsa
kinėjęs į klausimus, liečiančius finansinę paramą partizanams 
Nikaragvoje, nes tai buvusi slapta Baltųjų rūmų operacija. Jį 
atgailos ožiu buvo pasirinkęs š. m. gegužės 6 d. po vėžio opera
cijos miręs ČIA žvalgybos agentūros vadovas W. Casey, pritaręs 
slaptam finansinės paramos organizavimui. Pik. Itn. O. North 
kaltę dėl ligšiolinio slaptumo suvertė JAV kongresui, ypač de
mokratams, kurie staiga sustabdė lėšas Nikaragvoje nuo 1979 m.

MINĖTASIS lietuviškas mandagumas nesiriboja 
privačiu gyvenimu - jis neblogiau reiškiasi ir 
viešame lietuvių gyvenime. Iškilmėse, susirin
kimuose, jei tik įsimaišo bent vienas žymesnis kitatau

tis, sudiev lietuvių kalbai. Žinome, kad taip yra ir oku
puotos Lietuvos kompartijos susirinkimuose, kur daly
vauja vienas kitas rusas. Lietuviai partiečiai nedrįsta 
viešai kalbėti lietuviškai iš “mandagumo”, nes “vyres
nysis brolis” rusas nesupranta. Ir tai vyksta Lietuvoje, 
kur krašto kalba yra lietuvių, o ne rusų. Pastarieji yra 
įsibrovėliai ir turėtų taikytis prie daugumos, būtent lie
tuvių. Deja, taip nėra - lietuviai taikosi prie ateivių. Juk 
to reikalauja “mandagumas”. Sakytume veikia prievarta, 
bet ji nėra tokia, kad lietuviams užčiauptų burnas. Lie
tuviai pareigūnai patys stengiasi prisitaikyti, įtikti nau
jiems ponams. Panašiai elgėsi ir senovės lietuviai, užka
riavę didelius slavų plotus bei įjungė juos fąyon valsty
bėm Jie stengėsi išmokti užkariautųjų kalbos, jų rašto, 
jų papročių, prisitaikyti prie jų gyvenimo, o ne atvirkš
čiai. Dėl to lietuviško mandagumo jie net nesirūpino 
savo kalbos kėlimu, rašto kūrimu. Juk tai būtų ir neman
dagu, ir erzintų užkariautuosius, ir nepraktiška. Nau
dingiau išmokti slavų kalbas, įtikti gyventojams ir tuo 
būdu juos valdyti. Tai Didžiosios Lietuvos kunigaikštys
tės mentalitetas, kuris tebėra gyvas ir šiandieną.

DABARTINĖJE mūsų išeivijoje taip pat nėra ge
riau, nors joje netrūksta inteligentinių pajėgų, 
išaugusių nepriklausomoje Lietuvoje. Tai labai 
ryškiai matyti ypač religinėje srityje. Pavyzdžiui, Romo

je yra lietuvių Šv. Kazimiero kolegija. Lietuvių studen
tų joje būna vos keletas, daugumą sudaro kitataučiai. 
Visa kolegijos vadovybė lietuviška, visi steigėjai, rėmė
jai lietuviai. Kolegija specialiai įsteigta ruošti lietuviams 
kunigams. Rodos, ta linkme viskas ir turėtų būti rikiuo
jama. Deja, ir čia dažnai lemia lietuviškasis “mandagu
mas” - reikia taikytis prie kitataučių net savoje institu
cijoje. Buvo laikai, kada lietuviai studentai kolegijoje 
turėjo daugumą, bet vis tiek ji turėjo taikytis prie kita
taučių. Mat “nemandagu” ir net “fanatiška” duoti pirme
nybę lietuvių kalbai. Panaši istorija įvyko per Lietuvos 
krikščionybės sukakties iškilmes Romoje “Maria Maggio
re” šventovėje, kur buvo laikomos pamaldos palaimin
tojo Jurgio Matulaičio garbei. Buvo skelbta, kad jos bus 
laikomos lietuvių kalba. Deja, to lietuviškumo buvo tik 
trupinėliai - beveik viskas vyko angliškai. Mat Čikagos 
kardinolas dalyvavo, sakė pamokslą anglų kalba. “Ne
mandagu” būtų laikyti pamaldas lietuviškai, nes kardi
nolas dalyvauja ir nesupranta lietuvių kalbos. O pamal
dų dalyvių daugumą sudarė lietuviai, kurių žymi dalis 
nesuprato anglų kalbos. Taigi kartais lietuviškas manda
gumas savo perdėtu pavidalu pasitarnauja net savųjų nu
tautinimui. Ilgainiui tokia laikysena veda į nutautimą.

KANADOS ĮVYKIAI

Parama katalikų mokykloms
Aštrios kritikos susilaukė 

Ontario premjero W. Davis 
konservatorių vyriausybės 
prieš trejetą metų parlamen
te patvirtintas įstatymas nr. 
30, užtikrinęs pilną finansinę 
paramą katalikų mokykloms, 
įskaitant ir paskutines gimna
zijos klases - XI, XII ir XIII. Ki
tų religinių grupių atstovai ta
da ėmė kaltinti vyriausybę, kad 
ji pilna finansine parama kata
likiškoms Ontario mokykloms 
pažeidžia Kanados konstituci
jos visiems vienodai užtikri
namas teises. Ir opozicinės 
partijos, ir kitų religijų at
stovai šaukė, kad įstatymas nr. 
30 esąs nelegalus, nes pažei- 
džiąs naująją Kanados konsti
tuciją. Galimas dalykas, kad 
tas kaltinimas turėjo įtakos 
konservatorių prestižo kriti
mui ir baigėsi liberalų atėji
mu valdžion su premjeru D. 
Petersonu. Sprendimą šiuo 

klausimu tik dabar paskelbė 
aukščiausiasis Kanados teis
mas vienbalsiai teisėtu pri
pažinęs premjero W. Davis vy
riausybės pravestą įstatymą 
nr. 30. Teisėjai konstatavo, 
kad katalikiškos mokyklos On
tario provincijoje su finansi
ne valdžios parama buvo pri
pažintos Kanados konfedera
cijos 1867 m. sutartyje, kuri 
tapo pagrindu dabartinei Ka
nados konstitucijai. Pastaro
ji švietimo reikalus leidžia 
tvarkykti provincijų vyriau
sybėms, kurios betgi negali at
sisakyti 1867 m. priimtų susi
tarimų.

Kanadiečiams liepos 1 d. bu
vo paskleistos pirmos metali
nės vieno dolerio monetos, 
ateityje pakeisiančios visus 
popierinius vieno dolerio 
banknotus. Jie bus pradėti iš
imti iš apyvartos 1989 m. Me-

(Nukelta į 8-tą psl.)

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Akademija-koncertas
Vakarop popiežiaus Pau

liaus VI audiencijų salėje įvy
ko lietuviškųjų iškilmių aka
demija — koncertas. Vakarą 
pradėjo prel. Algimantas Bart
kus ir susirinkusiems prista
tė dalyvaujančius įžymiuosius 
K. Bendrijos kardinolus — 
Rossi, Dadaglio, Lubachivs- 
ky, arkiv. Achille Silvestri- 
ni, Vatikano nepaprastųjų rei
kalų vadovą, ir kitus. Jis ita
liškai, angliškai ir lietuviškai 
paaiškino, jog šį vakarą au
diencijų salės panaudojimas — 
paties popiežiaus dovana lie
tuviams arkiv. P. Marcinkaus 
tarpininkavimo dėka. Sugiedo
jus Lietuvos himną, prasidėjo 
programa.

Lietuvos atstovas prie Šv. 
Sosto Stasys Lozoraitis lietu
viškai išreiškė dėkingumą Šv. 
Tėvui už iškilmes ir nurodė, 
kad nelaimėmis išpintame ke
lyje mes, lietuviai, nesame 
nuliūdę, o žvelgiame į ateitį 
viltingai, nes esame krikščio
niškosios Europos dalis, kuri 
tikisi būti ir laisvosios Eu
ropos dalimi. Juk žinome, kad 
laisvoje Europoje yra ir mūsų 
krašto vieta. Toliau itališkai 
ir angliškai jis nurodė, jog, 
nepaisant fizinių nuotolių bei 
užtvarų, mes esame dvasioje 
kartu su savo kenčiančiais bro
liais ir sesėm Lietuvoje. Jis 
išreiškė ir džiugesį, kad toji 
jungtis esanti sukonkretinta 
dalyvaujančių atstovų iš Lie
tuvos.

Gregorinio universiteto is
torijos fakulteto dekanas kun. 
prof. Paulius Rabikauskas, SJ, 
pareiškė, kad išsilaisvinimas 
iš visokio blogio varžtų esanti 
Krikšto malonė, kurios 600 m. 
sukaktį švenčianti Lietuva. Jis 
trumpai nurodė Krikšto kelius 
į Lenkiją bei Ukrainą, ir visiš
kai skirtingą krikščionybės 
atėjimą Lietuvon, nes karalius 
Mindaugas apsikrikštijęs jau 
1251 m., o vis dėlto Lietuva ta
pusi visiškai krikščioniška 
tik su žemaičių krikštu. Anie 
kraštai priėmę krikštą tarsi 
kūdikiai, kurie nesupranta 
ką priima, o lietuviai priėmę 
sąmoningai, savo valia. Tas 

krikščionybės sąmoningumas 
lietuviuose pasireiškęs tuo, 
kad jau po šimtmečio turėjo
me savo šventąjį — Kazimie
rą, o dabar — palaimintąjį 
Jurgį Matulaitį.

Paskaita
Paskaitą skaitė iš Oklaho- 

mos prof. Vytautas Vardys. Jis 
dėstė, kad Lietuva turėjusi 
Krikšto pasirinkimą: katalikiš
kojo — iš Vakarų ir ortodoksiš
kojo — iš Rytų. Todėl įdomu, 
kad lietuviai valdę daugelį 
žemių, kuriose vyravo ortodok
sija, ir kovoję su kryžiuočiais, 
kurie skelbė katalikybę, — pri
ėmė katalikiškąjį Krikštą, at
metė kryžiuočius ir jų tarpi
ninkavimą. Jis taipgi nurodė 
nuostolį mūsų tautai išblėsu- 
sios krikščionybės po kara
liaus Mindaugo nužudymo. 
Esą, jei krikščionybė būtų 
mūsų tautoje tada tvirtai įsi
šaknijusi, Lietuvos istorija 
būtų buvusi visiškai kitokia. 
Jogailos sutikimas jungti Lie
tuvą su Lenkija privedė prie 
Lietuvos diduomenės sulenkė- 
jimo.

Skaudu, pasak prof. V. Var- 
džio, ir tai, kad Vilniuje bu
vęs pirmiausia įsteigtas kata
likiškas universitetas, o pir
mosios lietuviškos knygos — 
protestantiškos iš Karaliau
čiaus. Todėl katalikybė kalti
nama apsileidimu tautiškume 
ir neįsteigimu savo atskiros 
nuo Lenkijos provincijos, kaip 
tai buvo padaręs karalius Min
daugas. Dabar šį reikalą su
tvarkė tiktai pal. Jurgis Ma
tulaitis 1926 m.

Paskaitininkas nurodė ir ei
lę teigiamų pavyzdžių Lietu
vos dvasiai stiprinti. Vienas 
tokių — vysk. Valančius, lie
tuviškos spaudos skleidėjas 
priespaudos laikais skatinęs 
lietuvius į sąmoningesnį ir 
kilnesnį lietuvišką gyvenimą.

Nepriklausomosios Lietuvos 
metais Bendrija pasireiškusi 
ypatingai švietimo ir spaudos 
srityse, o okupacijos metais 
— savo kankiniais ir dvasios 
galiūnais — arkiv. T. Matulio
niu, arkiv. M. Reiniu, vysk. J. 
Borisevičiumi, vysk. Pr. Ra
manausku. Pavyzdinga buvusi 
ir Lietuvos kunigija bei tikin

tieji didžiaisiais persekioji
mų metais. Ir dabar Lietuvos 
dvasios didingumą ženklina 
tokie asmenys, kaip vysk. J. 
Steponavičius.

Lietuvos vyskupai daro ką 
gali. 1977 m. jie net pasiūlė 
pakeitimus Sov. Sąjungos 
konstitucijai, bet visa tai bu
vo atmesta, ir ateizmas toliau 
esąs brukamas kaip religijos 
pakaitalas. Su priespauda at
kakliai jau 15 metų kovojanti 
“LKB kronika”, bet retas lais
vajame pasaulyje jos balsą gir
di. Todėl esą reikia dėkoti Šv. 
Tėvui, kad jis ištaria nuolatos 
žodį Tylos Bendrijos vardu ir 
nurodo reikalą žmonijai tei
singos bendruomenės, kurios 
pagrindas — religijos laisvė.

Meninė programa
Po trumpos pertraukos sekė 

meninė dalis, kurią atliko sol. 
Lilija Šukytė, akompanuojama 
Ramintos Lapsatytės-Kollars 
ir Čikagos operos choras, diri
guojamas Arūno Kaminsko. 
Choro giesmės buvo puikiai 
parinktos ir atliktos, tik gai
la, kad solistės dainos visiš
kai nesiderino su šventės iš
kilumu ir neatskleidė lietuviš
kojo tikėjimo dvasios. Iškilmė 
salėje buvo užbaigta “Marija, 
Marija” giesme.

Angelo pilyje
Atvangai visi keliavo į An

gelo pilį, kur buvo paruoštos 
vaišės. Nors visi buvo išalkę 
bei ištroškę, paaiškėjo, kad dar 
bus meninė programa ir tik už 
valandos ar daugiau bus gali
ma bent stiklą vandens atsi
gerti. Vis dėlto tai nuotaikos 
nesugadino, ir žmonės nuošir
džiai klausėsi Klivlando gru
pės “Uždainuokim” dainų, gro
žėjosi Vasario 16 gimnazijos 
tautiniais šokiais. Vėliau visi 
vaišinosi Angelo pilies soduo
se nepaprastai puikiai paruoš
tu maistu bei vynu ir vaisvan
deniais.

Mišios lietuviams angliškai
Birželio 29, pirmadienį, 

3.30 v.p.p. Maria Maggiore ba
zilikoje buvo pirmosios Mišios 
pal. Jurgio Matulaičio garbei. 
Jos turėjo būti laikomos lie-

(Nukelta į 3-čią psl.) 

kovojantiems partizanams. Jie 
stengėsi pašalinti marksisti
nį sandinistų režimą, kurį re
mia Maskva ir Havana. Dabar 
staiga JAV kongresas atsuko 
nugarą tiem laisvės kovoto
jam, nors prieš tai juos rėmė 
ir skatino kovoti. Tokiose ap
linkybėse esą reikėjo surasti 
kitus slaptos paramos šalti
nius. Pik. Itn. O. North gink
lų pardavimo Iranui ir lėšų nu
kreipimo partizanams Nika
ragvoje nelaiko nusikaltimu, 
nes kas nors turėjo apsaugoti 
laisvės kovotojus Nikaragvoje 
nuo jiems gresiančio sunaiki
nimo. Kaltė tenkanti pačiam 
JAV kongresui dėl jo svyravi
mų, delsimų, politinės nuomo
nės keitimų. Finansinės para
mos sustabdymo partizanams 
Nikaragvoje negalima laikyti 
nereikšminga biudžeto detale. 
Esą JAV kongresas partizanus 
Nikaragvoje paliko be žadė
tos paramos jų komunistinių 
priešų malonei.

Netikėtas didvyris?
Pik. Itn. O. North sakėsi vei

kęs su savo viršininkų žinia, 
jiems teikęs informacijas, ta
čiau pats nežinąs, ar jos buvo 
perduotos prez. R. Reaganui. 
Dalį slaptų dokumentų jis su
naikinęs, kai buvo pradėti ofi
cialūs tyrimai. Daugelio ame
rikiečių akyse pik. Itn. O. North 
staiga tapo tautos didvyriu, 
slapta veikla gynusiu JAV inte
resus. Dar atsakinėdamas į 
klausimus JAV kongreso komi
sijoje, jis gavo šimtus telegra
mų, pritariančių jo veiksmams 
Baltuosiuose rūmuose. Esą ty
rimų prašosi pats JAV kongre
sas dėl savo keistos laikyse
nos, dabar norintis apkaltinti 
prez. R. Reaganą ir jo patarė
jus. Skaitytojų apklausinėji
mo rezultatus paskelbė laik
raštis “USA Today”, susilau
kęs 66.973 pokalbių telefonu: 
58.863 asmenys gyrė pik. Itn. O. 
North ir skatino jį apdovanoti 
medaliu, 1.756 jį pavadino me
lagiu, vertu kalėjimo, 2.961 - 
prez. R. Reagano gynėju, 3.393 
- sąžiningu, bet per toli nuo 
tiesos nukrypusiu žmogumi. Po 
pik. Itn. O. Northo JAV kong
reso komisija apklausinės bu
vusį saugumo tarybos vadovą 
admirolą J. Poindexterį.

Nauji vadai
Vietnamas savo naujo par

lamento posėdžiuose premje
rą F. V. Dongą, turintį jau 79 

Šiame numeryje:
Nutautimas iš mandagumo

Lietuviškasis mandagumas ir jo pasekmės tautinėje srityje
Lietuvos krikščionybės iškilmės Romoje 

Lietuvių renginiai po didžiųjų iškilmių Vatikane 
Lietuvių kunigų suvažiavimas Vatikane

Pirmą kartą istorijoje posėdžiauta Vatikano patalpose
Senovės miestų kraštas Peru

Paskutinė įspūdžių dalis apie to krašto senovės liekanas 
“Visa širdimi esu su jumis . .

Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II žodis lietuviams Romoje
Lietuvos tikinčiųjų prašymai Gorbačiovui

Nauji žygiai atgauti Marijos Taikos Karalienės šventovei
Kelionė į dabartinę Klaipėdą

Išeivio turisto kelionė pajūrin po daugelio metų
Apie “terbas” ir obuolius

Prisimenant diskusijas apie ryšius su okupuota Lietuva 
Nerašyti atsiminimai II

Darbas mokyklose, sovietams okupavus mūsų Lietuvą 
Ankstyvosios išeivijos rašytoją išlydėjus

A. a. Marija Aukštaitė ir gausūs jos palikti raštai

metus amžiaus, šias pareigas 
ėjusį nuo 1955 m., pakeitė bu
vusiu vidaus reikalų ministe- 
riu F. Hungu. Iš valdžios taip
gi pasitraukė ir amžiaus aš
tuoniasdešimtmečio sulaukęs 
prez. T. Činhas, pakeistas vi
cepremjeru V. Č. Kongu. Abu 
pakaitai yra jaunesni, bet taip 
pat jau turi po 74 metus. Spė
jama, kad dviejų vadų pakei
timai tėra laikinio pobūdžio, 
kol bus paruošti jaunesni kan
didatai. Abu pasitraukusieji - 
F. V. Dongas ir T. Činhas yra 
paskutinieji senosios kartos 
politikai, padėję jau mirusiam 
Ho Či Minui įsteigti komunis
tų partiją Indokinijoje 1930 m. 
Vadų pakeitimai Vietname 
buvo pradėti 1986 m. penkių 
ministerių pašalinimu. Jie bu
vo apkaltinti nesugebėjimu 
įvykdyti kainų, atlyginimų ir 
valiutos reformą. Ekonomi
nėms Vietnamo reformoms rei
kia šioje sirtyje geriau pasi
ruošusių jaunų vadų.

Waldheimo problema
Izraelio premjeras J. Šami- 

ras aštriai kritikavo Jordani
jos karalių Huseiną, šiltai pri
ėmusį oficialiam vizitui atvy
kusį Austrijos prez. K. Wald- 
heimą. Esą arabų vadai, ku
riems rūpi taika su Izraeliu, 
turi vengti ryšių su naciais. 
Žydų organizacijų ir paties Iz
raelio pastangos sustabdyti 
Austrijos prez. K. Waldheimo 
keliones jam žarstomais kalti
nimais, neįrodytais teisme, 
praranda savo įtaką. K. Wald- 
heimą jau priėmė popiežius 
Jonas-Paulius II, Jordanijos 
karalius Huseinas, o dabar pa
aiškėjo, kad kvietimas yra gau
tas ir iš V. Vokietijos prez. R. 
von Weizsaeckerio. Šią žinią 
pranešė Austrijos užsienio rei
kalų ministeris A. Mockas. Esą 
tai nebus oficialus vizitas, bet 
draugiškas dviejų kaimynų su
sitikimas: V. Vokietijos prez. 
R. von Weizsaeckerio ir Austri
jos prez. K. Waldheimo. Spau
doje pabrėžiama, kad V. Vokie
tija yra pirmoji Atlanto sąjun
gos šalis, pasikvietusi žydų 
aštriai puolamą K. Waldheimą. 
Iš Tel Avivo atėjo pranešimas, 
kad ten hebrajų kalba netru
kus bus išleista A. Hitlerio ideo
loginė knyga “Mein Kampf”, iš
versta pedagogo D. Jarono. 
Esą šios knygos reikėjo studen
tams ir holokausto tyrinėto
jams.

s-
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Lietuvių kunigų suvažiavimas Vatikane 
Dalyvavo per 100 kunigų ir seselių vienuolių, septyni vyskupai, astuoni 
kunigai iš Lietuvos. Pagrindinį pranešimų padarė vysk. P. Baltakis, 
OFM, iš kurio paaiškėjo, kad išeivijoje yra apie 600 lietuvių katalikų 

kunigų ir apie 500 lietuvaičių seselių

Kelionė per Pietų Ameriką

Senovės miestų kraštas Peru

Lietuvos krikščionybės Su
kakties iškilmių proga Romoje 
1987 m. birželio 25-28 d.d. įvy
ko ir eilė lietuvių centrinių 
organizacijų susirinkimų bei 
suvažiavimų. Gregorinio uni
versiteto patalpose, kun. prof. 
P. Rabikausko, SJ, dėka buvo 
susirinkę ateitininkai, vieno 
viešbučio patalpose savo susi
rinkimų turėjo frontininkai, 
Amerikos liet, katalikų fede
racijos darbuotojai, dar kitur 
buvo susirinkę bendram pasi
tarimui L. Bendruomenės vei
kėjai. Tačiau vietos bei apim
ties atžvilgiu turbūt iškiliau
sias buvo Pasaulio lietuvių 
katalikų kunigų suvažiavimas, 
įvykęs šeštadienio vakarą. 
Jame dalyvavo ir seselės.

Tas suvažiavimas buvo ypa
tingas tuo, kad vyko pačiuo
se Vatikano rūmuose, vysku
pų sinodo salėje. Toks įvykis 
buvo pirmas lietuvių kunigų 
istorijoje. Antra, suvažiavi
me pirmą kartą dalyvavo tik
rai viso pasaulio lietuvių ku
nigų atstovai: ne tik išeivijos, 
bet ir pavergtosios Lietuvos. 
Susirinkimą organizavo savo 
kadenciją baigianti Pasaulio 
lietuvių kunigų vienybės val
dyba, kuri šiuo metu yra Ka
nadoje. Ją sudaro: pirm. kun. 
J. Staškus, sekr. kun. dr. P. Gai
da, ižd. kun. A. Simanavičius, 
OFM, kun. dr. V. Skilandžiū- 
nas, kun. J. Liauba, OFM.

Pradinę suvažiavimo maldą 
sukalbėjo svečias iš Lietuvos 
vysk. Antanas Vaičius. Suva
žiavimui pirmininkavo kun. 
Bronius Liubinas iš Vokieti
jos, sekretoriavo kun. dr. V. 
Cukuras iš JAV. Buvo sudaryta 
rezoliucijų komisija iš šių as
menų: kun. dr. K. Gulbino, 
OFM Cap., kun. V. Dabušio, 
kun. L. Zarembos, SJ, ir prel. 
dr. V. Balčiūno.

Apie išeivijos lietuvių sie
lovadą įvairiuose kraštuose 
pranešimą padarė vysk. P. Bal
takis, OFM, pateikdamas dau
gelį statistinių duomenų. 
Šiuo metu išeivijoje esą per 
600 lietuvių kunigų ir apie 
500 lietuvaičių seselių. Vyrų 
vienuolių lietuviškus viene
tus turi: pranciškonai, mari
jonai, jėzuitai ir saleziečiai. 
Moterų vienuolių lietuviškus 
vienetus turi: Nukryžiuotojo 
Jėzaus ir Sopulingosios Moti
nos seserys, Nekaltai pradė
tosios Marijos seserys, Šv. 
Kazimiero seserys ir Šv. 
Pranciškaus seserys. Vysku
pas taipgi pranešė, jog gavęs 
iš Lenkijos vyskupų kvietimą 
apsilankyti Lenkijoje ir pla
nuojąs tai padaryti dar šią 
vasarą — aplankyti tenykščių 
lietuvių gyvenvietes.

Papildymus apie savuosius 
kraštus prie vyskupo praneši
mo padarė kun. A. Bunga, kun. 
A. Kontautas, kun. P. Gavėnas, 
SDB, ir prel. L Dzermeika, ku

Pirmasis Kanados lietuvių jaunimo veikėjų pasitarimas apie dalyvavimą 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Australijoje. Iš kairės: Vacys Povi
lonis, Henrikas Antanaitis (iš Australijos), Rūta Girdauskaitė, Jūratė 
Uleckaitė, Dalia Barzdžiūtė. Jie paruošė planus grupinei kelionei

)

ris nurodė, jog Punsko apylin
kėje šiuo metu esą 5 lietuviai 
klierikai, iš kurių trys yra at
vykę į lietuviškąsias iškilmes 
Romoje. Buvo taipgi suvažiavi
mui pranešta, kad Lietuvoje 
yra paruoštas ir su prel. V. 
Balčiūno priežiūra JAV-se bus 
spausdinamas vienatomis lie
tuviškas brevijorius, tinka
mas ir kunigų, ir seselių var
tojimui. Numatoma jo išleisti 
5,000 egzempliorių. Kun. V. Pu
pinis, SJ, kuris dabar darbuo
jasi Vatikano radijo rusų sek
cijoje, pranešė, kad jau kuris 
laikas kalbąs į Rusiją apie su
kaktuvinę lietuvių šventę ir vi
sas su ta švente surištas iškil
mes.

Buvo iškeltas reikalas Pa
saulio lietuvių kat. kunigų 
vienybės persiorganizavimo 
bei prisitaikymo prie visai 
išeivijai paskirtojo lietuvio 
vyskupo sielovados organiza
cinių rėmų. Pats vysk. Balta
kis pasiūlė paruošti naują pro
jektą, kuris apimtų ne tik Pa
saulio liet. kat. kunigų vieny
bę, bet ir įvairias centrines 
katalikų organizacijas. Prel. V. 
Balčiūnas pasiūlė, kad būtų 
sudaryta komisija iš Kunigų 
vienybės, seselių ir Katalikų 
Bendrijos atstovų tokio pro
jekto paruošimui iki lapkričio 
26 d. Pasiūlymas buvo priimtas 
su nurodymu, kad iniciatyvos 
imtųsi Pasaulio liet. kat. kuni
gų vienybė.

Suvažiavimas vienbalsiai 
priėmė siūlymą parašyti pa
dėkos laišką Šv. Tėvui kuni
gų ir seselių vardu už Lietu
vos krikščionybės iškilmes 
Romoje, už Marijos metų pa
skelbimą Lietuvos krikšto su
kakties metais. Taipgi buvo 
dar priimta visa eilė kitų re
zoliucijų, kurių apipavidali
nimas ir spaudoje paskelbi
mas pavestas rezoliucijų komi
sijai.

Suvažiavime dalyvavo lietu
viai vyskupai: arkiv. P. Marcin
kus, vysk. A. Vaičius, vysk. P. 
Baltakis, OFM, vysk. A. Deks- 
nys ir vysk. V. Brizgys. Taipgi 
dalyvavo ir evangelikų-refor- 
matų atstovas kun. dr. E. Ge
rulis, kurio suredaguotas krei
pinys į popiežių Joną-Paulių 
II evangelikų-reformatų vardu 
buvo perskaitytas visam suva
žiavimui. Iš viso suvažiavi
me dalyvavo per 100 kunigų 
ir seselių.

j Nuoširdi padėka priklauso 
Jprel. A. Bačkiui už parūpini- 
/mą suvažiavimui tokių iškilių 
patalpų Vatikano rūmuose, ar
kiv. P. Marcinkui — už kuni
gams ir seselėms suruoštą pri- 
ėmimą-vaišes po suvažiavimo 
Vatikano rūmuose, o prel. A. 
Bartkui ir kun. A. Bungai — 
už puikią vakarienę Šv. Kazi
miero kolegijos patalpose vi
siems kunigams ir seselėms. J.S.

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Per miestelį
Traukinys sustoja Olanta 

miestelyje, kur indėnai ap
spinta mus su prekėmis. Pro 
traukinio langus matosi toliau 
kalnai, siekią tris km aukščio 
su baltuojančiu amžinu snie
gu. Po dviejų valandų važia
vimo kertame pirmuosius ke
lis kalnų tunelius. Dar paro
domas pakelėje kabantis tiltas 
per upę ir netrukus įvažiuo- 
jam į tropikinį rajoną, kur 
džiunglių augmenija plačiai 
išsikerojusi.

Taip bevažiuojant visiems 
savijauta labai pagerėja ir ne
bejaučiame to kankinančio 
smilkinių spaudimo, nes jau 
esame nusileidę iki 8.000 pė
dų aukščio. Traukinys eina 
tarp suspaustų kalnų upės 
krantu iškaltu uoloje keliu. 
Nors kalnai ir uolos, tropiki- 
nė augmenija vešliai auga. 
Darosi karšta nuo saulės spin
dulių, nes tarpukalnėse joks 
vėjelis nepadvelkia. Pagaliau 
traukinys atveža į numatytą 
vietą. Žvalgomės į tarp aukš
tų kalnų suspaustą upę ir jokio 
miesto ar tvirtovės nematome 
— vien tik statūs kalnai iš abie
jų pusių šauna į dangų.

Skubėkite stoti į eilę!
Gauname įsakymą kraustytis 

iš vagonų ir kuo skubiau užim
ti vietą važiavimui į kalno vir
šūnę prie autobusų. O čia ir pa
matome “peklišką” spūstį — 
randam jau eilėje stovinčius 
kelis šimtus atvažiavusių vieti
nių, daugiausia studentų, ryti
niu traukiniu. Eilė didžiulė ir 
čia tenka išstovėti labai ilgai, 
kol patenki į autobusą. Mat tė
ra tik vienas kelias nuo upės 
slėnio, kuris vingiuoja iškal
tas uoloje 1500 pėdų auštyn li
gi padangėje esančio miesto. 
Staigaus kalno šlaitas nugalė
tas iškalant uoloje kelią, da
rantį 13 staigių posūkių. Šis 
kelias nutiestas 1948 m. Dabar 
juo maži autobusiukai, vežda
mi keleivius, užtrunka 20 min., 
kol pasiekia kalno viršūnę. 
Kol šito kelio nebuvo, ttorin- 
tiem pasiekti inkų mieštą rei
kėjo naudotis mulais, su ku
riais kelionė užtrukdavo ke
letą valandų.

Autobusiukai paima tik 22 
keleivius, ir jų nėra pakanka
mai. Kai kurie sugedę stovi, 
tad ilgai užtrunka, kol visus 
keleivius paima. Paskutiniai 
keleiviai iš turistinio trau
kinio pasiekia piramides be
veik vidurdienį, o 3 v.p.p. trau
kinys išeina atgal. Tad jau 
prieš antrą valandą vėl susi
daro ilgiausia eilė kelionei 
atgal žemyn. O pačiom pirami- 
dėm apžiūrėti belieka nepil
nos dvi valandos, tad reikia 
gerokai skubėti.

Autobusiuku aukštyn
Atskubėję iš traukinio jau 

randame ilgą laukiančiųjų ei
lę prie autobuso. Laukiam 
kantriai kone valandą, kol 
paima autobusiukas. Tačiau 
ir įsėdus vežama tokiu stačiu 
kalno šlaitu ir tokiais kvapą 
gniaužiančiais posūkiais, kad 
svaigsta galva žvilgtelėjus že
myn į tolstantį siaurą upės rė
želį. Nors kalno šlaitas akme
ninis, bet vijokliai ir žemi 
krūmokšliai tankiai dengia vi
są aplinką. Tiktai tose vieto
se, kur akmuo kyla stačiai, 
kaip kokia siena, žalumynai 
nepajėgia įsikabinti. Autobu
siukas ūždamas ir šniokšda
mas užveža į viršų, vis besi
žvalgant, kada gi pamatysime 
piramidžių kontūrus. Tik be
veik viršūnę pasiekus, pasiro
do akmeninių sienų pastatai ir 
aplinkui dar aukšesnės kalnų 
keteros.

Užmirštas miestas
Įvažiuojame į rajoną siau

ru keliuku, kur prie pat įva
žiavimo stovi paminklas ameri
kiečiui Hiram Bingham, kuris 
1911 m. liepos mėn. 24 d. atra
do šį nežinomą inkų miestą. 
Prieš akis atsiveria pastatų 
grupės, išsistačiusios kalno 
šlaite ir kylančios aukštyn. 
Toliau matosi vieno kalno vir
šūnė, dažnai pavaizduota atvi
rukuose. Ant šio kalno buvo 
inkų sargybvietė. Kadangi kal
no šlaite vietos mažai, tad bu
vo sudaryta sistema siaurų gat
velių, laiptų ir pastatų ant 
skirtingų pakopų. Machu Pic
chu yra per 1000 įvairių pako
pų. Taipgi indėnų buvo išdirb
ta terasų sistema žemės ūkio 

reikalams, nes kalno šlaitai 
privertė juos pastatyti įvai
raus aukščio ir platumo te
rasas. Šimtai tokių terasų yra 
išlikusių iki šių dienų. Jose 
indėnai priaugindavo miestui 
pakankamai bulvių, kukurūzų, 
pupelių ir kitų daržovių. Iš
vestas mažas kanalas tiekdavo 
reikiamą vandenį drėkinimui 
per visas terasas. Šiame ra
jone yra per 200 įvairių pasta
tų. Tai granito akmens fortai, 
šventyklos, altoriai, skverai, 
fontanai ir akveduktas vande
niui.

Mūsų grupė ne visa iš karto 
vienam autobusiuke į viršų at
važiavo, nes kai kurie iš trau
kinio neskubėjo stoti į eilę, 
pasiliko laukti gale ir reikėjo 
ilgiau stovėti. Vadovas irgi 
pasiliko su jais kartu, tad ku
rie atvažiavome pirmiau pra
dėjom apžiūrinėti pastatus ir 
vaikščioti vieni. Saulė negai
lestingai pradėjo kaitinti ir 
laipiojimas siaurais akmeni
niais laiptais sunkė prakaitą. 
Gerai dar, kad tą dieną mažai 
buvo moskitų, tad pasilikom 
jų nesukandžioti.

Paskui vadovą
Po ilgoko laukimo prisistatė 

paskutinieji, ir vadovas pa
reiškė, kad truks maždaug 
apie valandą, kol aplankysime 
ir apžiūrėsime pagrindinius 
pastatus. Kai kurie senesnie
ji, palaipioję po laiptus ir pa
kopas, atsiliko ir atsisakė to
liau eiti. Reikia saugoti širdį 
— teisinosi. Kiti, kad ir pra
kaituodami, sekėm vadovą, ku
ris vesdamas pasakojo ir aiš
kino.

Pirmiausia mus nuvedė prie 
šventyklos, kurios sienos buvo 
iš ypatingai gražiai suleistų 
granito akmenų blokų su vidu
je liekanom stulpų. Pastarieji, 
manoma, laikė auksinius orna
mentus. Prie šventyklos — 
dviejų aukštų pastatas, kur, 
manoma, gyveno jų kunigai. 
Viduryje citadelės buvo pa
grindinė šventykla, prie jos 
šventykla su trim langais, si
metriškai iškaltais. Juo svar
besnė šventykla ar pastatas, 
juo gražiau sienų akmenys nu
šlifuoti, o suleidimas tiesiog 
tobulas ir visur be jokio ce
mento. Ne visi granito akmens 
blokai keturkampiai, kai kurie 
turi net iki 12 kampų ir gražiai 
įderinti į sieną.

Karališkas mauzoliejus bu
vo iškaltas iš didžiulio grani
to bloko, kuris įrengtas vieno 
kampinio bokšto apačioje. Vi
duje mauzoliejaus yra kelios 
nišos, kur inkų didžiūnų bal
zamuoti kūnai buvo laidojami. 
Viduje mauzoliejaus — plokš
čias akmuo, ant kurio buvo 
sudedamos aukos. Kitoje kari
nio bokšto granito sienoje bu
vo iškalti išsikišę lyg kabliai 
turbūt pakabinti daiktams. 
Taip pat iškaltos nišos, ku
riose buvo pastatomos religi
nės figūros.
Atskiras rajonas pramonės 

pastatų su daugeliu langų. 
Jų viduryje stovi du dideli 
iškalti, lyg girnų, akmenys, 
kuriuos naudojo trinti ar mal
ti produktams. Labai tiksliai 
buvo aprūpinami gyventojai 
geriamu vandeniu pastatytais 
fontanais, sujungtais požemi
niais kanalais. Vadovo aiški
nimu, ši sistema ir dabar pil
nai veikia, bet vanduo nu
kreiptas vamzdžiais į kalne 
pastatytą turistam viešbutį 
ir restoraną. Fontanai veikia 
ne spaudimu, bet natūraliu 
kalno nuotakumu.

Aukštyn, žemyn
Einam nuo vieno pastato 

prie kito, kopiam aukštyn, lei
džiamės žemyn. Galo vaikščio
jimui nematyti, nes dar aukš
tai kalne pastatai nepasiekti, 
o iki jų vingiuoja šimtai ak
mens laiptų, kuriuos reikia 
nugalėti. Vadovas vis rodo 
naujas vietas, istoriškus in
kų kultūros pėdsakus. Sako, 
žvilkterėkit į Machu Picchu 
namus, kurie pastatyti iš ak
mens ir, va, čia žolės stogas 
restauruotas. Tai rodos, kaip 
buvo statomo inkų laikais. 
Granitas buvo naudojamas na
mams ir taip pat viešiems pa
statams. Inkų namai turėjo 
vieną kambarį su žemės grin
dimis ir labai mažai baldų. 
Nišos sienoje buvo naudoja
mos pasidėti daiktams, o la
mų ir alpakų kailiai — lovoms 
ir matracams.

Vadovas parodo aštrią kalno 
viršūnę Huanapicchu, kur, sa
ko, pora žmonių vos įžiūrimi 
tenai užlipę. Vingiuotas take
lis veda kalno šlaitu aukštyn 
ir trunka porą valandų, kol 
savo jėgomis užsikapstoma 
viršun. Ir visada atsiranda 
pasiryžėlių išbandyti savo jė
gas. Inkų laikais ten buvo 
žvalgybos vieta ir observato
rija sekti dangaus kūnams.

Kelias atgal
Gerokai pavargę, suprakai

tavę, bet toli gražu visko neap
vaikščioję, pasukam atgal prie 
restorano, kur randame būrį 
belaukiančių pietums. Nuo
vargis pradeda nustelbti ir tą 
nuostabą lankant inkų miestą, 
kuris nukelia į kitą kultūros 
pasaulį. Dabar ši vietovė pa
skelbta tarptautine archeolo
gine vieta, ir matėsi kai kur 
darbininkai, atliekantys res
tauravimo darbą.

Restorane valgis nėra labai 
patrauklus, o čia ir karštis 
vargina, tad nėra apetito. Šiek 
tiek paknaisojęs lėkštėje gau
tą žuvį su ryžiais skubu prie 
autobuso sustojimo vietos ke
lionei žemyn. Jau antra valan
da po pietų. Turistai pradeda 
rinktis važiavimui. Gan greitai 
patenku į autobusiuką ir stri- 
migalviais leidžiamės žemyn. 
Tuojau už posūkių dingsta in
kų miesto griuvėsiai, kai auto
busiukas pradeda riedėti že
myn ir žemyn. Baugu žvelgti į 
slėnį, kur vingiuoja Urubamba 
upė, atrodo, kad staigiame po
sūkyje nudardėsim tiesiai pa
kalnėn. Tačiau patyrę šoferiai 
be jokių sutrikimų gyvus ir 
sveikus atveža žemyn.

Turguje
Prie geležinkelio stotelės 

laukia spalvingas ir triukšmin
gas indėnų turgus. Yra ir ma
žytis pašto įstaigos kambarė
lis, kurio lange iškabinti Pe
ru pašto ženklai. Tačiau įėjus 
į vidų ir paprašius ženklų at
virutei pasiųsti iš šios istori
nės vietos pareiškia, kad pašto 
ženklus išbaigė, nes nesitikė
jo tokio didelio turistų skai
čiaus. Sako, kitąsyk tikrai tu
rėsime, bet mes sekantį kartą 
nežinia kur jau būsim.

Indėnų turguje nieko ne
trūksta, pilni stalai megztinių, 
kilimėlių, šalikų, įvairių pa
puošalų. Iki traukinio išėjimo 
yra dar laiko, ir mes čia leng
vai apsirūpinom norimais pir
kiniais. Daugiausia turistų 
perkami lamų vilnų megzti
niai. Alpakų vilnos švelnes
nės, todėl ir kainos aukštes
nės. Puikų megztinį galima nu
pirkti už 15 dol. Populiarūs 
taipgi indėniški papuošalai, 
prie kurių daugiausia būriuo
jasi moterys.

Vėl skausmai
Turistinis traukinys stovi 

stotyje nuo pat ryto, bet į jį 
dar neleidžia sėsti, nors pavar- 
gusiems nuo ilgo vaikščiojimo 
norėtųsi greičiau įtūpti minkš- 
ton sėdynėn. Pagaliau, atėjus 
popietinei valandai ir atida
rius duris, urmu visi sugar- 
mam į traukinio vidų. Netru
kus sušniokščia garvežys, ir 
leidžiamės atgal — aukštyn į 
kalnus. Greit dingsta tropiki- 
niai plačiai išsikeroję vijok
liai ir krūmai. Palieka ir aukš
tai į padanges iškilę pirami
des saugojantys kalnai. Artėja 
vakaras, ir su traukinio ratų 
dundėjimu dauguma jau snū
duriuodami pasiekiam Cuzco 
miestą. Vakaro tamsoje greit 
pasiekiame viešbutį. Tačiau 
grįžus, vėl dėl to nelemto slė
gimo, pasidaro bloga ir smil
kiniai atrodo sprogs. Nebe
reikia ir vakarienės valgyti, 
o naktį tenka kovoti su galvos 
skausmu ir kvėpavimo sunku
mu. Dauguma mūsų, kęsdami 
tuos pačius skausmus, laukė
me rytmečio, kad greičiau iš
truktume iš šios kalnų vieto
vės.

(Bus daugiau)

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!”

PADĖKA
A. a. MARIJONA SUBAČIENĖ, 

mylima mano žmona bei dukros motina, 
mirė 1987 metų birželio 24 dieną ir paliko liūdinčius - 

mane, savo vyrą, ir dukrą su šeima. Kai jos nėra, atrodo, 
pusės namo nėra. Lyg ne tas namas būtų.

Miela žmonele, tarnavai mums ištikimai ištisus 63 metus, 
taupei, dirbai mums, o mirdama nieko nepasiėmei, tiktai ke
lias pėdas šaltos Kanados žemės. Bet neliūdėk!, ateisiu ir aš 
pas tave visam laikui.

Sirgdama meldeisi: “O, Jėzau, Jėzau Kristau, ateik pas 
mane, suramink, mane, sutrumpink mano kančią”. Be to, pra
šei paaukoti $50 “Tėviškės žiburiams”. Pagaliau po visų kan
čių iškeliavai į amžiną poilsį, kur skausmo nebėra.

Ačiū visiems už labai gražius vainikus laidotuvėm, už ve
lionės karsto nešimą, už gedulines Mišias, dalyvavimą laidotu
vėse ir palydėjimą į kapines. Labiausiai dėkoju p.p. Jakaičiams, 
kurie mums daug pasitarnavo, ir kunigui K. Kaknevičiui už lai
dotuvių Mišias bei patarnavimą kapinėse.

Visiems labai dėkingas - o x-a Teofilius Subačius

AfA 
JONUI GAIVELIUI
iškeliavus amžinybėn,

jo žmoną MĖTĄ, brolį (JAV) VINCĄ, brolius Lietuvoje 
ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučia -

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Wasaga-Stayner apylinkė

AfA 
DR. MARIJAI RAINIENEI

. . .'Jll

Lietuvoje mirus, 
jos seserį mieląją dr. ALDONĄ LUKIENĘ bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia -
Ottawa, ont. Marija P. Ramūnienė

ELENAI JUTELIENEI
mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui POVILUI 
ir dukrai su šeima-

Valys Bružas J- R- Šleiniai
Antanas Braškys A. S. Juozapavičiai

AfA mielai sesutei
dr. MARYTEI RAINIENEI

Lietuvoj mirus,
jos seseriai dr. ALDONAI LUKIENEI, vyrui VACIUI, 
pusseserei AGUTEI ŠATIENEI ir kitiem giminėm 
reiškiame nuoširdžią užuojautą bei kartu liūdime -
J. Antanaitienė
L. Karpavičienė
Dr. G. Stapulionienė
K. ir E. Butrimai

Miami Beach, Fla.

S. Petravičienė
V. Šukienė
J. Gruzdas
S. ir K. Radvilos

Canadian S4rt fH cino rials Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optome tris t ė 

1551 BloorSt. W., 
Toronto, Ont. M6P TA5 

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

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



Okupuotos Lietuvos dvasiškiai, atstovavę savo vyskupijoms ir dalyvavę Lietuvos krikščionybės sukakties iškil
mėse Romoje 1087 m. birželio 24 - liepos 1 dienomis. Iš kairės: kan. Kazimieras Gasčiūnas, kun. Ričardas Miku
tavičius, vyskupas Antanas Vaičius, kun. Jonas Juodelis, kun. I). Kenstavičius iš V. Vokietijos, kun. Vytautas 
Sudavičius, kan. Kazimeras Vaičionis, kun. Juozas Barkauskas, kun. Algimantas Kajackas, kun. Pranas Račiūnas

Lietuvos tikinčiųjų prašymai Gorbačiovui

“Visa širdimi esu su jumis... ” 
Šventojo Tėvo Jono-Pauliaus II pamokslas, pasakytas itališkai birželio 28, sekmadienį, 
švenčiant šešių šimtų metų Lietuvos krikšto sukaktį ir Dievo Tarno Jurgio Matulaičio 

beatifikaciją Šv. Petro bazilikoje
1. “Esame pakrikštyti Kris

tuje" (Rm 6,3).
Kai šiandien — vienybėje su 

Bažnyčia Lietuvoje — dėkoja
me Švenčiausiajai Trejybei 
už prieš šešis šimtus metų 
įvykusį Krikštą toje tautoje, 
specialiai į mus prabyla šv. 
Paulius: “Argi nežinote, kad 
mes visi, pakrikštytieji Jė
zuje Kristuje, esame pakrikš
tyti jo mirtyje? ... esame taigi 
kartu su juo palaidoti..., 
nes kaip Kristus buvo prikel
tas iš numirusiųjų Tėvo šlo
vinga galia,... galime gy
venti naują gyvenimą” (Rm 
6,3-4).

Jei šiandien kas nors klau
sia, kas įvyko prieš šešis 
šimtus metų Vilniuje ir Lie
tuvoje, randa atsakymą tik ką 
cituotuose apaštalo žodžiuose. 
Atsakymą pilną. Kristus ve
lykine savo paslaptimi įėjo į 
asmeninę Didžiojo Kunigaikš
čio ir jo tautiečių istoriją. 
Jie tapo panardinti Kristaus 
atperkamoje mirtyje, kad per 
jo prisikėlimą galėtų drauge 
pereiti į naują gyvenimą.

2. Susirinkę šiandien, bū
dami dvasinėje vienybėje su 
mūsų broliais ir seserimis 
Lietuvoje, apmąstome sak
ramentinę Krikšto realybę 
visoje jos gilybėje ir galybėje.

Kai Prisikėlusysis siuntė 
apaštalus į visas žemės tau
tas skelbti Evangelijos ir krikš
tyti Švenčiausios Trejybės 
vardu, išsipildė pranašo Eze- 
chielio žodžiai, kartojami šios 
dienos liturgijoje: “Paimsiu 
jus iš pagonių, surinksiu iš vi
sos žemės ... duosiu jums 
naują širdį, įdiegsiu jumyse 
naują dvasią (Ez 36,24-26).

Krikštas, pagal Kristaus žo
džius Nikodemui, yra sakra
mentas, kuris atgimdo iš van
dens ir Šventosios Dvasios. 
Krikštas yra sakramentas nau
jo gyvenimo, kuriame nugali
mos gimtosios nuodėmės pa
sekmės ir įskiepijamas Išga
nymo paveldas, būtent malo
nė ir meilė. Taip, kaip mel
džia Psalmistas: “Sutverk, o 
Dieve,' manyje tyrą širdį, 
atnaujink manyje tvirtą dva
sią" (Ps 50/51,12).

Krikštas yra pirmoji Šven
tosios Dvasios pergalė žmo
gaus sieloje, amžinojo išgany
mo pradžia Dievuje, mumyse 
esanti Dievo karalystė.

3. Šių iškilmių liturgija 
veda mus į vidinį žmogų, 
kuris yra iš naujo atkuriamas 
per Sakramentą: “Dėsiu savo 
dvasią jumyse ir veiksiu, kad 
jūs gyventumėte pagal mano 
įsakymus; padarysiu, kad jūs 
įgyvendintumėte mano nuosta
tus” (Ez 36,27).

Šios iškilmės drauge veda į 
tautą: “Jūs gyvensite žemėje, 
kurią daviau jūsų tėvams; bū
site man mano tauta, o aš bū
siu jums jūsų Dievas” (Ez 
36,28).

Kai klausomės pranašo žo
džių, mūsų mintys ir mūsų šir
dys skrieja į žemę, kuri nuo 
amžių yra apgyvendinta lietu
vių tautos: lietuviai yra mūsų 
broliai ir seserys katalikiško 
paveldo vienybėje.

Esame dvasiškai vieningi su 
ana, mūsų sese, Bažnyčia, kuri 
šiais istoriniais 1987 metais 
dėkoja Švenčiausiajai Trejy
bei už Krikšto dovaną.

Ši dvasinė bendrystė nūdien 
randa ypatingiausią išraišką 
sutapime mūsų iškilmių ant 
apaštalo Petro karsto ir tau

tinio jubiliejaus minėjimo 
Vilniuje. Šiuo pat metu vys
kupai, kunigai, vienuoliai ir 
vienuolės drauge su tikinčiai
siais yra susirinkę prie švento 
Kazimiero, Lietuvos Globėjo, 
karsto: jų ir mūsų balsai kyla 
drauge į Viešpatį, visų Tėvą 
ir visokeriopų gėrybių Davėją.

Dalyvavimas šioje bazilikoje 
iš Lietuvos atvykusios delega
cijos, vadovaujamos mūsų gar
bingo brolio vyskupo Antano 
Vaičiaus ir sudarytos iš kuni
gų, kurie atstovauja kiekvie
nai vyskupijai, daro itin gyvą, 
juste jaučiamą mūsų bendrys
tę. Brangūs broliai! Jūsų bu
vimas mūsų tarpe šioje kata
likybės ir mūsų širdyje daro 
lyg visa jūsų garbinga tauta 
būtų su mumis: tauta taip tur
tinga tikėjimu ir gailestingu
mu, o taip pat nelygstamu lo
biu dvasinių dovanų, kurį ji 
šešių šimtų metų istorijos ei
goje nešė ir tebeneša visuoti
nei Bažnyčiai.

Su džiaugsmu taipgi priima
me išeivijos lietuvius, kurie 
atvyko gausiai iš įvairių kon- 

, tinentų, kad liudytų savo išti-* 
kimybę tėvų priimto Krikšto 
dovanai ir parodytų brolišką 
vienybę katalikiškai Bendrijai 
tėvynėje.

4. Brangūs mano broliai ir 
seserys lietuviai! Romos vys
kupas, kuris, kaip švento Pet
ro įpėdinis, yra liudininkas 
ir tarnas vienybės visoje Baž
nyčioje, šiandien nuoširdžiai 
jus sveikina ir jums teikia šio
je Eucharistijoje brolišką tai
kos pabučiavimą.

Visu savo širdies troškimu 
esu su jumis. Šį troškimą ne
šioju savyje jau seniai: kiek
vieną dieną maldoje lankau 
jūsų tėvynę. Šioje maldoje, 
prisimenant jus, jungiasi su 
manim visa Bažnyčia. Ypač 
Europos Bažnyčia, mylimieji 
broliai ir seserys, jaučia 
glaudžius ryšius su jumis, 
nes jūs tiek geografine pa
dėtimi, tiek visa istorine 
eiga priklausote prie šio 
kontinento krikščioniškų tau
tų šeimos. Kaip tik dėl to yra 
reikšmingas šiandien beveik 
visų Europos episkopatų da
lyvavimas: tai juk sako, kaip 
giliai mes visi jaučiame bend
rystę ir vienybę su jumis.

Džiaugiamės jūsų tikėjimu ir 
jūsų krikščioniška ištverme. 
Drauge su jumis išpažįstame, 
kad “Kristus, kartą prisikėlęs, 
nebemiršta; mirtis jam nebe
turi galios .. . Taip ir jūs lai
kykite save mirusiais nuodė
mei, bet gyvais Dievui Jėzuje 
Kristuje” (Rm 6,9.11).

Meldžiame Visagalį Dievą 
drauge su jumis, kad “pada
rytų jus savo pašaukimo vertus 
ir savo galybe leistų jums įvyk
dyti gerus jūsų užsimojimus 
bei tikėjimo darbus; idant ju
myse būtų pašlovintas mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus 
vardas, ir jūs jame” (2 Tess 1, 
11-12).

5. Norime šiandien dėkoti už 
visus tuos, kurie nuo šimtme
čių iki dabar tarp jūsų seno
lių yra tapę dieviškų paslap
čių tarnais ir teikėjais.

Dėkojame taipgi, kad Lietu
vos krikštas ir toliau neša 
savo išganingus vaisius mūsų 
amžiuje. Ryškus šio patvirti
nimas yra jūsų tautiečio Pa
laimintojo asmenybė. Jį kaip 
tik šiandien turiu džiaugsmą 
iškelti į altorių garbę.

Arkivyskupas Jurgis Matu- 
laitis-Matulevičius, kurio gy
venimas ir nuopelnai buvo ką 
tik nusakyti, yra ypatinga 
Bažnyčiai ir lietuvių tautai 
dovana, švenčiant šią sukak
tį. Tikras “Jėzaus Kristaus 
tarnas ir apaštalas” (Petr 1,1), 
uolus ir nenuilstantis sielo
vados tarnyboje, ne tik tėvy
nėje, bet ir Lenkijoje, Romo
je ir kitose vietose. Jis buvo 
Ganytojas drąsus ir pilnas ini
ciatyvos, sumanus ir pasiauko
jęs, pajėgus prisiimti ir veikti 
sunkiose Bažnyčiai gyvenimo 
sąlygose; virš visko ir pilnai 
atsidavęs jam patikėtų sielų 
išganymui.

Jeigu jis pajėgė nugalėti 
visokeriopus bandymus ir lai
mėti visų labai didelį verti
nimą, tai priklausė nuo jo ypa
tingu būdu praktikuotų dory
bių. Tai patvirtina gausūs 
liudijimai iš įvairių sričių, 
kur reiškėsi jo ganytojinė 
veikla, atnešusi gausių vaisių: 
nuo uolaus kunigiško apaštala
vimo iki svarbių Šventojo 
Sosto jam patikėtų pareigų; 
nuo akademinio mokymo iki 
praktiško kėlimo katalikiškos 
kultūros ir socialinio teisin
gumo reikalavimų, o ir asmeni
nių nuolatinių įsipareigojimų 
vargdienių ir beturčių naudai. 
Ypač noriu priminti tą uolu
mą, kurį jis parodė vienuoli
niame gyvenime, reformuoda
mas marijonų kongregaciją ir 
įsteigdamas Nekalto Prasidė
jimo seserų ir Jėzaus Eucha
ristijoje tarnaičių vienuoli
jas. Jo dvasiniai sūnūs ir duk
ros, kurie šiandien čia gausiai 
dalyvauja, gavo brangų iš jo 
paveldėjimą šventumo ir atsi
davimo Bažnyčios ir brolių 
tarnystei. Visi šie pasiekti 
rezultatai kilo iš gilaus vi
dinio gyvenimo, kuris jį lai
kė nuolatinėje vienybėje su 
Dievu.

Palaimintasis Matulaitis 
ypač yra šviesus vyskupo pa
veikslas, kuris pasidarė “vi
siems visa”, būdamas giliai są
moningas savo ganytojinio pa
šaukimo, tikras vienybės apaš
talas, pilnai atsidavęs Evan
gelijos skleidimui ir pastan
goms vesti sielas į šventumą.

6. Šiai dienai skirtoje Evan
gelijoje girdime Viešpaties 
Kristaus žodžius: “Kas neima 
savo kryžiaus ir neseka ma
nim, nėra manęs vertas. Kas 
atrastų savo gyvybę, ją praras; 
ir kas prarastų savo gyvybę 
dėl manęs, ją atras” (Mt 10, 
38-39).

Štai tiksliausias nusakymas 
gyvenimo ir pašaukimo arki
vyskupo Jurgio. Per penkias
dešimt šešerius metus jis sten
gėsi būti vertas Kristaus. Ne
šė tad savo kryžių, o kryžiai, 
kuriuos jis turėjo nešti, buvo 
daugeriopi. Nešė jis šiuos kry
žius ir sekė Kristų. Įvairiais 
atvejais buvo pasirengęs “au
koti savo gyvybę dėl Kristaus”. 
Tai liudija jo darbai, jo žodžiai

Devenių kultūros fondo leidiniai
i. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 

IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV
Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00, JAV
Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV
J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV

2.
3.
4.

Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782,
St. Petersburg, FL 33733, USA.

I
TSKP CK generaliniam sekre
toriui M. S. Gorbačiovui
Religinių reikalų tarybos pir
mininkui Dr. Charčevui
Kopija: Lietuvos vyskupam 
nuo Lietuvos ir Klaipėdos ti
kinčiųjų

PAREIŠKIMAS
1987 m. sausio 19-20 d.d. Lie

tuvos tikinčiųjų delegacija 
kreipėsi į TSKP centro komite
tą ir Religinių reikalų tarybą, 
prašydami, kad jiems būtų su
grąžinta Klaipėdos miesto Tai
kos Karalienės bažnyčia. Mus 
priėmė atsakingas darbuotojas 
(tuo metu pareigas einantis) 
centro komitete A. V. KRILI- 
NAS, o atsakymą pažadėjo duo
ti po mėnesio. Pareiškime bu
vo nurodytos pavardės ir adre
sai, pagal kuriuos turėjo at
siųsti atsakymą. Klaipėdos 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininko pvaduotoja dr. Bla
žienė pilietei Birutei MOCKIE
NEI, gyvenančiai Klaipėdos 
mieste, vietoj to, kad atsaky
tų, pagrasino ketverių metų ka
lėjimu, jeigu pastaroji nesi
liausianti užsiiminėti bažny
čios sugrąžinimo reikalu. Dr. 
Blažienė neatsiuntė atsakymo 
ir klaipėdiečiui Antanui Ave
liui. Šių metų vasario 13 Kau
no miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkas dr. Kazakevičius 
apsilankė pas kaunietį Juozą 
Kazalupską su atsakymu. Ta
čiau vietoj to jis pravedė ap
klausinėjimą.

Po pusantro mėnesio telefo
nu kreipėmės į TSKP CK pro
pagandos skyrių į dr. KUVI- 
NIOVĄ, kuriai buvo pavestas 
Klaipdėos bažnyčios reikalas. 
Ji atsakiusi, kad ši byla jau 
perduota Religinių reikalų 
tarybai. Iš pastarosios buvo 
gautas atsakymas, kad klausi
mas sprendžiamas. Kai antrą 
kartą kreipėmės į dr. KUVI- 
NIOVĄ tuo pačiu klausimu, ji 
atsakė, kad bylą peržiūri res
publikos valdžia: Lietuvos TSR 
ministerių taryba ir Lietuvos 
TSR Religinių reikalų tarybos 
įgaliotinis dr. Anilionis.

1987 m. kovo 12 d. mūsų de
legacija kreipėsi į dr. Anilio- 
nį. Jis atsakė, jog nesąs kom
petentingas spręsti bažnyčios 
sugrąžinimo klausimą. Šį klau
simą sprendžia vykdomieji or
ganai. Tuomet, kaip mums nu- 

ir visa jo sielovadinė veikla. 
Nejieškojo savęs. Nesiekė 
“susirasti sau gyvenimo”. Prie
šingai, buvo pasirengęs ne vie
nu atveju “prarasti” savo gyve
nimą. Ir kaip tik dėl to atsi
rado anoje gyvenimo pilnatvė
je, kurią žmogus gali patirti 
Kristuje. Sekdamas Kristų, ve
dė su savim kitus Evangelijos 
keliu; keliu, kuris yra vaisius 
ir pasekmė Krikšto Kristuje.

7. Brangūs broliai ir sesės 
lietuviai, šiandien Bažnyčia 
kreipiasi į jus Kristaus žo
džiais iš Evangelijos: Priimki
te pranašą kaip pranašą. Pri
imkite teisųjį, kaip teisųjį 
(Mt 10,41). Tai yra šios beati
fikacijos šūkis Krikšto sukak
čiai. Šventuosius reikia pri
imti su širdimi ir su tikėjimu, 
kad jie parodytų kelią, tą ke
lią, kuris prasideda su “pasi
nėrimu Kristuje” per Krikštą.

Taigi drauge su naujuoju Pa- 
' laimintuoju, kuris prisistato 

jums šalia šventojo Kazimiero, 
Lietuvos globėjo, meldžiame, 
kad jūs nepaliautumėte būti 
“verti Kristaus”. Jis gi sako: 
“Kas ima savo kryžių ir seka 
manim, tas yra manęs vertas!”

Istorijos eigoje jūs tiek kar
tų parodėte ir įrodėte savo 
norą būti verti Kristaus ne
retai net heroišku būdu.

Ką daugiau galėtume šian
dien, šiais sukaktuviniais 
metais, linkėti jums ateičiai? 
Linkime: būti vertais Kris
taus, būti Dievo tauta žemėje, 
kurią Dievas davė jūsų seno
liams ... kad Dievas ir mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus 
Tėvas būtų visuomet jūsų Die
vas (plg. Ez 36,28). Amen. 

m

rodė dr. Kuviniova, kreipėmės 
į Lietuvos TSR ministerių ta
rybą. Ten mes sužinojome, kad 
yra numatyta sugrąžinti atim
tąją bažnyčią tikintiesiems, ta
čiau numatoma atimti veikian
čiąją bažnyčią. Palyginus Klai
pėdą pagal gyventojų skaičių 
su kitais Lietuvos miestais, 
joje turėtų veikti daugiau baž
nyčių. Todėl tikimasi, kad, ati
davus Taiko Karalienės bažny
čią, tačiau atėmus dabar vei
kiančią, gali kilti skandalas.

įgaliotinis Anilionis pareiš
kė, kad, jo nuomone, Klaipė
dai reikalingos abi bažnyčios 
ir, kad apie tai reikia rašyti 
pareiškimuose. Antra vertus, 
mums rašant minėtąjį pareiš
kimą, į galvą neatėjo mintis, 
kad dabar veikianti bažnyčia 
gali būti uždaryta.

Kai ši žinia pasiekė tikin
čiuosius, jie pradėjo ištisą pa
rą budėti bažnyčioje, kad jos 
neuždarytų tuo metu, kai joje 
nieko nėra. Šį reikalą reikia 
neatidėliojant ištirti.

Mes, Lietuvos tikintieji, ti
kime, kad šiuo metu vykdomų 
demokratinių persitvarkymų 
šviesoje toks klausimas bus 
teigiamai išspręstas.

Mes prašome Jus, drg. Gene
ralini sekretoriau, parodyti 
mums palankumą ir pasekti 
mūsų respublikos valdžios 
veiklą, kad būtų išvengta be
reikalingo biurokratizmo.
1987.03.16

Mūsų adresas: 235800 Lietu
vos TSR, Klaipėda, Vytauto 
18-18, Avelis Antanas.

Įteikė ir pasirašė: Kelpša 
Saulius, Truskauskaitė Laimu
tė, Raižytė Aldona, Sakavičius 
Gintas, Gražulis Petras, Bum
bulis Alfonsas, Rinkevičius 
Vytas, Rekašius Arūnas, Čepas 
Domininkas, Kazalupskas Juo
zas, Minkevičiūtė Salomėja, 
Cidzikas Petras.

P.S. Laukiame tikslaus atsa
kymo raštu, nurodant bažny
čios sugrąžinimo datą.

II
TSKP CK generaliniam sekre
toriui M. S. Gorbačiovui
TSRS Generaliniam prokurorui

Religinių reikalų tarybos pir
mininkui Dr. Charčevui
Kopija: Lietuvos vyskupam 
nuo Lietuvos tikinčiųjų

PAREIŠKIMAS
Gerbiamas drauge Generalini 
sekretoriau!

Jau suėjo 25 metai, kai vys
kupui Julijonui Steponavičiui 
neleidžiama vadovauti jam pa
tikėtai Vilniaus vyskupijai. 
Pažeidžiant visus Tarybų Są
jungos teritorijoje galiojan
čius įstatymus, jis be teismo 
buvo ištremtas už savo parapi
jos ribų į Žagarės miestą.

Lietuvos dvasininkai ir ti
kintieji daug kartų tuo reika
lu kreipėsi į ne vieną vietos, 
respublikos bei sąjunginį or
ganą, tačiau į šiuos pareiški
mus nebuvo atkreiptas joks 
dėmesys.

Šiuo metu kai visose gyve
nimo srityse vyksta esminiai 
pasikeitimai, tokie pasikeiti
mai politinėje srityje pasireiš
kė kai kurių politinių kalinių, 
nuteistų įvairiam laikui lais
vės atėmimo, paleidimu. Iš vi
daus tremties į Maskvą buvo 
leista grįžti akademikui A. D. 
Sacharovui, kuris be teismo, 
lygiai kaip ir mūsų vyskupas, 
buvo ištremtas. Mes, Lietuvos 
tikintieji, kreipiamės į Jus, 
tikėdami gera Jūsų valia, kad 
neteisybė, padaryta vyskupui 
Steponavičiui, bus atitaisyta, 
kad jis vėl sugrįš prie jam pa
tikėtos Vilniaus vyskupijos 
tvarkymo reikalų.

Pastaruoju metu Lietuvoje 
tam reikalui renkami parašai.

Taip pat prašome ir Jus, 
drauge Generalini prokurore, 
peržiūrėti šią bylą pagal TSRS 
konstituciją ir prisilaikant 
įstatymų.
1987.03.16

Mūsų adresas: Lietuvos TSR, 
234316 Kauno raj., Garliava, 
Pažangos 11, Kelpšas Saulius.

Pareiškimą pasirašė ir įtei
kė: Kazalupskas Juozas, Kelp
šas Saulius, Truskauskaitė Lai
mutė, Raižytė Aldona, Sakavi
čius Gintas, Bumbulis Alfon
sas, Gražulis Petras, Rinkevi
čius Vytas, Rekašius Arūnas, 
Čepas Domininkas, Minkevi
čiūtė Salomėja, Cidzikas Pet
ras.

Red. pastaba. Šie tekstai yra 
versti iš rusų kalbos. Juos per
rašė Lietuvių informacijos cent
ras Bruklyne.
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Anglikonų kunigas MICHAEL BOURDEAUX, parašęs knygų apie Lie
tuvą “Land of Crosses”, kalba Toronto Prisikėlimo salėje įvairių tikybų 
ir tautybių pobūvyje, kurį surengė Kestono kolegijos skyriaus “Keston 
Canada” 1987 m. birželio 8 d. Nuotr. St. Dabkaus

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

tuviškai. Susirinko daug lie
tuvių, dalyvavo visi lietuviai 
vyskupai ir kunigai, bet lietu
viškumas kažkaip dingo ir 
viešpatavo amerikonizmas, 
tarsi visi lietuviai būtų iš 
JAV ir tarsi dauguma jau ne
bemokėtų lietuviškai. Tik vie
nas Mišių skaitinys buvo pa
skaitytas lietuviškai. Nors 
pagrindinis celebrantas bu
vo svečias iš Lietuvos vysk. 
A. Vaičius, beveik viskas vyko 
angliškai, net ir Tikinčiųjų 
maldos. Tik vysk. A. Vaičius 
maldas skaitė lietuviškai. Lie
tuviai vyskupai — P. Baltakis 
ir A. Deksnys irgi į lietuvius 
kreipėsi angliškai su trumpais 
lietuviškais įtarpais. Visi nu
rodymai Mišių metu taipgi bu
vo anglų kalba.

Po pamaldų daugelis klausė 
vieni kitus, kodėl taip pada
ryta. Ypač nemalonu buvo 
prieš atvykusius kunigus iš 
Lietuvos, kurie stebėjosi pa
maldų tvarkytojų nutautimu 
bei suamerikėjimu.

Pamokslą šių Mišių metu 
sakė Čikagos arkivyskupas 
kard. J. Bernardin angliškai. 
Gal todėl anglų kalba ir Mi
šiose? Bet ar tuo atveju ne
galėjo lietuviškai pasakyti 
pamokslo Lenkijos kardinolas 
Gulbir.ovičius, kuris irgi pa
maldose dalyvavo ir lietuviš

Krikščionybės sukaktis Vilniuje
Kai 1987 m. birželio 28 d. 

Romoje laisvojo pasaulio lie
tuviai minėjo Lietuvos krikš
čionybės 600 metų sukaktį, va
dovaujant pačiam Šv. Tėvui, 
okupuotos Lietuvos tikintieji 
tą sukaktį šventė Vilniuje — 
krikščionybės lopšyje. Pamal
doms Šv. Petro ir Povilo šven
tovėje vadovavo arkivyskupas 
L. Povilonis, dalyvaujant ir 
kitų tikybų atstovams. Pasak 
sovietinės spaudos (“Gimtojo 
krašto”, “Valstiečių laikraš
čio”), centrinėse iškilmėse 
dalyvavo Latvijos kardinolo 
atstovas — jo pagalbininkas 
vysk. Janis Cakulis, ortodok
sų atstovas — Maskvos patriar
chato užsienio reikalų sky
riaus pirm. Minsko ir Gudijos 
metropolitas Filaretas, Vil
niaus ortodoksų Šv. Dvasios 
vienuolyno vietininkas archi- 
nandritas Nikita, Estijos 
evangelikų liuteronų atsto
vai — viceprobstas Titas 
Salumiae ir pastorius Ilaras 
Halastė.

Pažymėtina, kad pamaldose 
dalyvavo Sov. Sąjungos Reli
gijų reikalų tarybos pirm. 
Konstantinas Charčevas, jo 
įgaliotinis Lietuvai Petras 
Anilionis, Austrijos pasiun
tinybės Sov. Sąjungoje I sekr. 
T. Maieris-Chartingas, Len
kijos seimo atstovas Kazimie
ras Moravskis.

Prieš įžengiant šventovėn, 
buvo pašventintas sukaktu
vinis medalionas, kurį sukūrė 
skulptorius Vladas Vildžiū
nas, pagamino Vilniaus “Dai
lės” įmonė. Jame vaizduojami 
septyni lūžtantys kryžiai, 
primenantys sunkų krikščio
nybės kelią Lietuvoje. 

kai moka? Tai įvykis, kuris po 
tokių didingų iškilmių dauge
lio lietuvių širdyse paliko 
kartėlį.

Kitos pamaldos
Antrosios pamaldos pal. Jur

gio Matulaičio garbei buvo bir
želio 30, antradienį, Maria 
Maggiore bazilikoje lotynų 
kalba. Pagrindinis tų Mišių 
celebrantas bei pamokslinin
kas buvo Šventųjų skelbimo 
kongregacijos prefektas kard. 
Pietro Palazzini, pasakęs pa
mokslą itališkai ir nušvietęs 
pal. Jurgio gyvenimo herojiš
kumą bei praktikuotąsias do
rybes. Su juo koncelebravo 
daug kunigų, o pagrindiniais 
koncelebrantais prie altoriaus 
buvo: vysk. P. Baltakis, OFM, 
vysk. V. Brizgys, prel. A. Bač- 
kis ir kun. D. Petraitis, MIC.

Liepos 1, trečiadienį, tre
čiosios pamaldos pal. Jurgio 
Matulaičio garbei buvo laiko
mos lenkiškai. Pagrindinis 
Mišių celebrantas ir pamoks
lininkas buvo kard. Henryk 
Gulbinowicz. Viskas buvo at
likta lenkų kalba.

Aplamai, šios lietuvių tau
tos krikšto sukaktuvinės iškil
mės buvo labai didingas įvy
kis, kur kas lietuviais ir Eu
ropos vyskupų konferencijų 
atstovais gausesnis nei šv. Ka
zimiero 500 m. sukaktuvinės 
iškilmės 1984 m.

Kun. J. Staškus

Pamaldų metu buvo išklau
syta Šv. Tėvo telegrama, at
naujinti krikšto įpareigoji
mai, perskaityta pasiaukojimo 
malda.

Tuo pat metu vyko sukakties 
pamaldos kitose penkiose Vil
niaus šventovėse. Šv. Teresės 
šventovėje dalyvavo Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas prel. 
A. Gutauskas, Šv. Mikalojaus 
— Panevėžio vyskupijos valdy
tojas prel. K. Dulksnys, Mari
jos Nekalto Prasidėjimo — 
vysk. J. Preikšas. Pamaldos 
lenkų kalba buvo laikomos Šv. 
Rapolo šventovėje, kurioje 
dalyvavo vysk. V. Michelevi- 
čius, ir Šv. Dvasios šventovė
je — su vysk. V. Sladkevičiumi 
priešakyje.
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® PAVERGTOJE TEVY^JE & LIETUVIAI PASAULYJE
KAUNO AEROKLUBAS

1927 m. Kaune buvo įsteigtas 
pirmasis aeroklubas Lietuvo
je, kuriam ilgus metus vadova
vo prof. Z. Žemaitis. Aeroklubo 
šešiasdešimtmetis dabar yra lai
komas aviacinio sporto sukakti
mi. Šia proga “Komjaunimo tie
sos” gegužės 23 d. laidoje pri
siminimais dalijasi sklandymo 
veteranas Vytautas Dovydaitis. 
Pradžia buvo sunki: Kauno aero
klubas netrukus įsigijo seną 
lėktuvėlį, po to — dar kelis. Di
desnis sportinės aviacijos sąjū
dis prasidėjo 1934 m. Nidoje, kai 
ten konstruktoriaus B. Oškinio 
vadovaujama entuziastų grupė 
pasigamino sklandytuvą ir pasi
statė angarą. Netrukus Nidoje 
pradėjo veikti sklandymo mo
kykla, kurioje sklandyti išmo
ko konstruktoriai B. Oškinis, A. 
Paknys, B. Karvelis, savo atsimi
nimus pasakojantis V. Dovydai
tis bei kiti pirmieji sklandyto
jai. Mokykla Nidoje veikė iki 
1939 m. pradžios, kol Klaipėdos 
kraštas nebuvo atiduotas A. Hit
lerio Vokietijai. Per nepilnus 
penkerius metus Nidos sklandy
mo mokyklos auklėtiniai spėjo 
pasiekti nemažų laimėjimų. Pvz. 
1938 m. A. Gysas sklandytuvu 
“Žaibas” virš Nidos kopų nenu
sileisdamas sklandė 26 vai. 3 
min., užimdamas III vietą pasau
lyje. 1940 m. Kauno aeroklubas 
tiek sustiprėjo, kad už visuome
nės lėšas, surinktas aviacijos 
švenčių rengimu, loterijų pelnu 
ir žurnalo leidimu, nusipirko 
septynis sportinius lėktuvus 
ir keliolika sklandytuvų. Viską 
sunaikino vokiečių-sovietų ka
ras. Kauno aeroklubą pokaryje 
pakeitė J. Žiburkaus aviacijos 
sporto klubas, paruošęs naujų 
sklandytojų, lakūnų, parašiu
tininkų. Iš jų eilių išaugo žino
mi sklandytojai ir lakūnai - R. 
Garmutė, A. Rūkas, V. Sabeckis, 
R. Pivnickas, G. Nekrašius, A. 
Jonušas bei daugelis kitų. Prie
nuose veikia eksperimentinė 
sportinės aviacijos gamykla, 
spėjusi pagarsėti ilgasparniais 
sklandytuvais “Lietuva”.

AVIACIJOS ŠVENTE
Šešiasdešimtmečio sukakties 

proga Lietuvos civilinės aviaci
jos sporto federacija po 48 me
tų pertraukos kauniečiams su
rengė aviacijos šventę savo skrai
dymų aikštėje. Deja, išsames
nis šventės aprašymas nepasi
rodė spaudoje. Minima tik konst
ruktoriaus V. Kensgailos atkur
ta Dariaus ir Girėno “Lituani- 
cos” kopija, skirta filmui “Skry
dis per Atlantą”. Gausūs šventės 
dalyviai turėjo progą stebėti 
virš jų skraidančią “Lituanicą”, 
susipažinti su filme Stepono 
Dariaus vaidmenį atlikusiu ak
toriumi R. Sabuliu. Šventėje 
taipgi dalyvavo žinomiausieji 
Lietuvos aukštojo pilotažo meist
rai, sklandytojai, parašiutinin
kai, skraidyklių pilotai ir avia- 
modeliuotojai. Šventės proga 
“Literatūros ir meno” birželio 
13 d. laidoje staiga prašneko 
Kauno istorijos muziejaus sky
riaus vedėjas Algirdas Gamziu- 
kas, aviacijos veteranas prof. 
Jonas Mikėnas ir inž. Juozas Zu- 
jus, primindami kauniečiams, 
kad jie lig šiol nėra pastatę pa
minklo žuvusiems lakūnams Ste
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ponui Dariui ir Stasiui Girėnui. 
Esą skulptoriaus B. Pundziaus 
Puntuke iškalti lakūnų žodžiai 
ir jų bareljefas paminklo nega
li atstoti, nes Puntukas yra toli 
nuo didžiųjų miestų ir kelių. 
Tinkamiausia vieta tokiam pa
minklui - Kaunas. Jis galėtų iš
kilti Aleksote prie orauosčio, 
kuris buvo lakūnų kelionės tiks
las ir kur nusileido jų palaikus 
atvežęs lėktuvas. Paminklui tik
tų ir buvusios Kauno kapinės, ta
pusios miesto parku, ypač ta vie
ta, kur jų kūnus laikinai buvo 
priglaudęs mauzoliejus.

KONKURSAS “BREIKAS-87”
Breiko šokio (break dance) 

konkursai Lietuvoje buvo pra
dėti rengti pernai. Pirmąjį kon
kursą “Papūga-86” tada surengė 
Palangos kultūros ir poilsio 
parkas, vadovaujamas G. Mon- 
deikos ir D. Mondeikienės. Šie
metinį konkursą “Breikas-87” 
surengė Kauno miesto komjau
nimo komitetas krepšiniui pa
statytoje salėje, kur Lietuvos 
krepšininkai antrą kartą tapo 
Europos čempionais 1939 m. Jau
nimui patinka breikas, nes ja
me yra choreografijos, pantomi
mos ir akrobatikos elementų. 
Konkursan įsijungė Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Leningrado, 
Maskvos, Gudijos, Kaliningradu 
pavadintos Karaliaučiaus sri
ties saviveiklininkai. Grupinia
me šokyje laimėtojais tapo Kau
no kūno kultūros instituto auk
lėtiniai, vadovaujami Algirdo 
Stravinsko. Geriausio šokėjų 
dueto vardą išsikovojo Talino 
studentai Andreas Adomsonas 
ir Georgas Pjaras. Individua
liose varžybose stipriausias 
buvo kaunietis Egidijus Kučas, 
vaikų gimnastikos sporto mo
kyklos treneris. Laimėtojams 
įteikti laureatų diplomai ir pri
zai. Konkurso “Breikas-87” kon
certuose dalyvavo estrados dai
nininkai, jaunieji vaikų gimnas
tikos sporto mokyklos šokėjai, 
specialią programą paruošę 
Kauno kūno kultūros instituto 
saviveiklininkai.

PASAKŲ PARKAS
Vilniuje tarp Lazdynų ir Karo- 

liniškių gegužės 23 d. vartus 
atvėrė vaikams skirtas Pasakų 
parkas. Jo projektą paruošė 
architektas Romualdas Jurgi- 
las, o įgyvendino devynių Vil
niaus gamyklų atstovai šeštadie
ninėmis talkomis. Vaikus dabar 
džiugina Pasakų parke įrengtos 
įvairios sūpuoklės, kopėtėlės, 
čiuožyklos. Vilniaus dailės insti
tuto skulptūros katedros studen
tai ir liaudies meistrai pernai 
vasarą naująjį parką papuošė 
ąžuolinių skulptūrų kompozici
jomis, susietomis su “Eglės žal
čių karalienės”, “Dvylikos bro
lių juodvarniais lakstančių”, 
bei kitų lietuvių liaudies pa
sakų motyvais. Prie takų paslėp
ti pasakų veikėjai - Vilkas, Kiš
kis, Lapė, Meška. Vienas takas 
lankytojus veda į paslaptingą pa
sakų pilį. Prie jo stovi namukai 
su plačiai atvertais langeliais. 
Mažiesiems žaisti pastytos dėžės 
smėlio, didesniesiems įrengtos 
aikštelės. Planuotojai galvoja 
apie karuselę ir namelį, kuria
me bus rodomi vaikams skirti 
pieštiniai filmai. y. Kst.

Vyskupo Valančiaus mokyklos Hamiltone išleistuvių iškilmėje. Pirmoje eilėje iš kairės: vedėja Vida Stane
vičienė, abiturientai - TOMAS ŽUKAUSKAS, ANDRĖJA CIPARYTĖ, STASYS BAKŠYS, mokyt. Mindaugas 
Leknickas; antroje eilėje: klebonas kun. J. Liauba, XI sk. mokinė Lilija Liaukutė, Arūnas Raguckas, Raimundas 
Miltenis, “Talkos” atst. Alfonsas Stanevičius, XI sk. mokinys Algis Rudaitis, KLB Hamiltono apylinkės pirm. 
Bernardas Mačys, tėvų komiteto pirm. Juozas Gedris Nuotr. Slavicko

Hamilton, Ontario
PETRAS ŠIDLAUSKAS atšven

tė savo vardadienį gausiame bi
čiulių būryje. Suvažiavę drau
gai ir artimieji į neseniai Hamil
tone įsikūrusio P. Šidlausko erd
vius namus, iškėlė jam gražų Pet
rinių balių ir privežė dovanų. Ne 
vieni hamiltoniečiai čia buvo. Bu
vo daug atvykusių ir iš Wellando, 
kur mūsų naujasis hamiltonietis 
anksčiau yra gyvenęs ir ten ilgus 
metus turėjęs viešbučio verslą. 
Pasitraukęs į pensiją, su žmona 
jis atvyko apsigyventi į Hamilto
ną. Tik persikėlęs į mūsų lietu
viškąją koloniją, įsijungė į mū
sų organizacinį gyvenimą, pasi
darydamas aktyviu Bendruome
nės, AV parapijos nariu, įsijung
damas į šaulius, į medžiotojų-žūk- 
lautojų klubą, į AV parapijos 
choristų eiles.

Suvažiavusių vardų sveikinimo 
žodį pasakė K. Mileris. O visiems 
ten buvusiems Petrams, kurių bu
vo net septyni (ir vienas Povilas), 
E. Bajoraitienė ir D. Mačienė pri
segė po gėlę. Petrui gi, pačiam 
šeimininkui, įteikė dar ir dovaną 
— ilgus medžioklinius batus. Bu
vo sugiedota jiems “Ilgiausių me
tų”. Klebonui kun. J. Liaubai pa
laiminus vaišių maistą, visi su
sėdo prie stalų ir vaišinosi suvež
tomis gėrybėmis. Jaukioj aplinkoj 
praleidę laiką, kiti net atsigai
vinę vėsiu baseino vandeniu, iš
važinėjo į namus.

Nors Kanadoje čia kiti varda
dienių nešvenčia, bet mes, lietu
viai, dar palaikome šį gražų iš 
Lietuvos atsivežtą paprotį. Var
dinės ten mums buvo gyvenimo 
svarbus įvykis. Tai buvo kiekvie
nam prisiminimas savo globėjo 
šventojo, atlaidai parapijoj, su
sitikimas giminių ir draugų, gal
būt ir vaišės, apvainikuota var
dines švenčiančiam kėdė bei svir
no durys. K.M.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRA
MA “Gintariniai aidai” netrukus 
minės savo veiklos dešimtmetį 
(1988 m. sausio 13 d. sueis 10 me
tų). Iki šiol toji programa buvo 
transliuojama sekmadieniais 8-9 
v.r., o nuo š. m. liepos 5 d.-4-5 v.p.p. 
Programai vadovauja L. Stunge- 
vičienė, talkinama A. Pleinytės ir 
kitų jaunosios kartos atstovų. Kor.

PARAPIJOS RUOŠTA GEGUŽI
NĖ Giedraičio medžiotojų-žūklau- 
tojų klubo ūkyje praėjo su geru 
pasisekimu. Vis dėlto, ruošiant 
tokias iškylas kas sekmadienį, pa
stebimas mažėjantis atsilankan
čių skaičius. Esant idealiam orui, 
gegužinėn atvyko ne vien hamil- 
toniškiai - matėsi nemažai tau
tiečių ir iš tolimesnių vietovių, 
atvykusių pakvėpuoti tyru oru ir 
pasigrožėti Giedraičio klubo pa
statu.

Daugiausia darbo, organizuojant 
šią parapijos išvyką, įdėjo A. ir 
St. Petkevičiai. Virtuvėje prie 
maisto dirbo G. Agurkienė, K. Gel- 
žinienė, A. Pranckūnienė, o kasą 
tvarkė G. Vindašienė. J. Astas 
vadovavo loterijai, o bilietus pla
tino p.p. Mikalauskai, Aldona Apa- 
navičienė su dukrelėm ir R. Pakal
niškienė. A. Patamsis su žmona 
tvarkė šaudymą į laimės rutuliu
kus, o parapijos tarybos nariai 
platino rutuliukų šaudymo laimė
jimų lapus.

Parapijos komitetas dėkoja vi
siems vienaip ar kitaip pagelbė- 
jusiems gegužinės darbuose, ypač 
visiems dalyviams, nes be jūsų ir 
geriausi paruošimai nebūtų sėk
mingi. J. K.

Vancouver, B. C.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visom mo
terim, kurios stengėsi padaryti 
man suruoštą mergvakarį tokį pui
kų, kad prisiminčiau jį per visą 
savo gyvenimą. Valgiai ir gėrimai 
buvo nepaprastai skanūs. Niekad 
neužmiršiu, kad salė buvo labai 
gražiai papuošta mėgstamiausia 
mano spalva. Ačiū už tokias pui
kias dovanas, kurios puoš mūsų 
namą.

Visoms nuoširdžiai dėkinga -
Julija Paliulytė

Delhi, Ontario
NAUJA VALDYBA. KLK mo

terų draugijos Delhi skyriaus 
valdybos pareigų pasiskirstymo 
posėdis įvyko Petro ir Vandos 
Garnelių namuose 1987 m. birže
lio 30 d.

Pirmininke tapo Vanda Garne- 
lienė, vicepirmininke Danutė 
Norkienė, iždininke Elena Ru- 
gienienė, sekretore Leokadija 
Vitienė, kavutės popiečių tvar
kytoja Vanda Jakubickienė, pa
rengimų vadovė Aldona Aleliū- 
nienė, narė Bronė Rudokienė. 
Po posėdžio pirmininkė pakvie
tė visas kavutės ir pyragų vai
šėms. Vėliau ji aprodė savo išsiu
vinėtus paveikslus bei kerami
kos dirbinius. L. V.

Edmonton, Alberta
ADOMAS IR FILOMENA KAN

TAUTAI, ankstyvą pavasarį grį
žo iš White Rock, B.C., į savo vasa
ros rezidenciją Ędmontone. Trum
pai pabuvoję, buvo išvykę mėne
siui laiko aplankyti giminių bei 
draugų Toronte ir Čikagoje.

PETRAS IR ELENA VA1TKŪ- 
NAI, pastoviai apsigyvenę Ed- 
montone, keletą savaičių pralei
do pas jauniausią sūnų Jurgį Bos
tone, JAV.

EDMONTONIETE EDITA NA- 
ZARAITE - poete ir dailininke 
susidomėjo ir vietinė didžioji 
spauda, pasiųsdama į jos butą vie
ną iš savo reporterių. Jis turėjo 
su Edita pokalbi (interview) įvai
riomis aktualiomis šių laikų te
momis. Buvo kalbėta ir žmogaus 
teisių reikalais už geležinės už
dangos. Po to Toronto “Globe and 
Mail” dienraštis š. m. birželio 12 
d. išspausdino straipsnį, antrašte 
“Freedom is bitttersweet”.

KRISTINOS KASPER-KASPE- 
RAVIČIŪTĖS ir inž. Dean Ches- 
terman vestuvinės apgeigos bei 
vestuvių puota įvyko š. m. birželio 
20 d. netoli Wainwright, Alta., 
esančiame Dean tėvų ūkyje - Ches- 
terman Farm. Vestuvėse dalyva
vo nemaža grupė ir Edmonto lie
tuvių. Kristina, jauniausia iš ke
turių Vinco ir Hannos Kasperavi
čių vaikų, yra gavusi šiais metais 
KLB kultūrinės komisijos jauni
mui skirtą premiją (“TŽ” 12 nr., 5 
psl.) Jaunieji - Kristina ir Dean 
povestuvinei kelionei išvyko po
rai mėnesių į Europą. Dobilas

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus 1

(Esu “Union Gas” 
atstovas) es

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ

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

London, Ontario
TEGUL NEBŪNA UŽMIRŠTA ... 

Sibirinių trėmimų minėjimas 
įvyko birželio 14, sekmadienį. 
Jis pradėtas pamaldomis Šiluvos 
Marijos šventovėje. Klebonas 
kun. I. Mikalauskas, OFM, savo 
dienos nuotaiką atitinkančiame 
pamoksle priminė atsparųjį Lie
tuvos jaunimą, einantį didvyrių 
keliu ir nešantį milžino naštą. 
Apgailestavo, kad, neskaitant 
vienos kitos šviesios išimties, 
išeivijos jaunimas neseka jų pa
vyzdžiu. Pamaldų metu giedojo 
“Pašvaistės” choras, vadovauja
mas - muz. R. Vilienės.

Antroji minėjimo dalis vyko 
prie žuvusiųjų paminklo. Vik
torijos parke. Labai įspūdingą 
įžanginį žodį tarė Edmundas Pet
rauskas: “Tegul niekada nebūna 
užmiršta ši Baltijos tautų trage
dija! Tegul ir jaunoji karta ją įsi
sąmonina ir sužino, kas įvyko to
mis birželio naktimis. Mes, kaip 
ir kitos tautinės grupės, turime 
tokią pat teisę ir ne tik teisę, bet 
ir pareigą supažindinti mūsų jau
nimą su Baltijos tautų holokaustu”.

Po įžanginio žodžio maldą su
kalbėjo vengrų katalikų kun. Mol
nar. Jis atvyko net su dviem vė
liavom (ir, žinoma, su jų palyda) — 
Vatikano ir nepriklausomos Veng
rijos. Taip pat dalyvavo vėliavos 
su atstovais ukrainiečių, kroatų 
ir slovėnų. Žinoma, čia buvo ir Lie
tuvos, Latvijos bei Estijos vėlia
vos.

Ilgesniame žodyje deportacijas 
aptarė latvių atstovas Vakarų 
Ontario universiteto profesorius 
dr. A. Dreimanis, paminėjęs, kad 
per porą naktų iš Latvijos buvo 
deportuota apie 16.000 nekaltų 
žmonių ir maždaug tiek pat iš Es
tijos. Jis parodė naujai išleistą 
storą knygą su išvežtųjų Latvijos 
piliečių pavardėmis.

Taip pat kalbėjo miesto tary
bos narys J. Avola. Dr. E. Roslycky, 
ukrainiečių atstovas ir žmogaus 
teisių veikėjas, telefonu prane
šė savo apgailestavimą, negalės 
dalyvauti, nes žmogaus teisių 
reikalais bus išvykęs Vakarų Ka- 
nadon, tačiau pabrėžė, kad minti
mis ir širdimi bus ir Londone.

Dr. A. Dreimanis ir L. Eiman
tas prie paminklo padėjo gražų 
vainiką su trijų Baltijos valsty
bių tautinėmis spalvomis. Buvo 
dalinami lapeliai apie baltiečių 
holokaustą, labai gerai paruoš
ti KLB visuomeninių reikalų ko
misijos.

Minėjimui vykusiai vadovavo 
E. Petrauskas. Pagrindinį pa
ruošiamąjį darbą atliko apyl. 
pirm. A. Petrašiūnas ir latvių vei
kėjas R. Epneris. Minėjimas baig
tas Kanados himnu “O, Canada”, 
“Pašvaistės” choristams stipriai 
talkinant. D. E.

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

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

JA Valstybės
Šv. Kazimiero lietuvių para

pija Los Angeles mieste savo 
steigėjo ir buvusio ilgamečio 
klebono prel. Jono Kučingio 
auksinę kunigystės sukaktį šven
tė gegužės 31 d. Sukaktuvinin
kas iškilmingas Mišias konce- 
lebravo su dabartiniu parapi
jos klebonu kun. dr. Algirdu 
Olšausku. Pamokslą apie prel. 
J. Kučingio gyvenimą ir veiklą 
sakė kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM. Giedojo parapijos choras, 
solistai Karen Vidžiūnienė ir 
Antanas Polikaitis. Sukaktuvi
ninką sveikino: vysk. V. Briz- 
gys, Lietuvos garbės konsulas V. 
Čekanauskas, Amerikos lietu
vių tautinės sąjungos pirm. L. 
Krjaučeliūnas, LB Vakarų apy
gardos pirm. A. Nelsienė ir AL- 
Tos skyriaus pirm. A. Mažeika. 
Pats prel. J. Kučingis dėkojo 
sveikintojams bei visiem iškil
mės dalyviam, džiaugdamasis jų 
dalyvavimu, bet kartu ir apgai
lestaudamas, kad šios sukakties 
negalėjo atšvęsti gimtojoje 
Švėkšnoje, kur tebegyvena ke
turios seserys, yra palaidoti tė
vai bei kiti šeimos nariai.

Religinė lietuvių katalikų šal
pa amerikiečių visuomenę su 
religijos persekiojimu sovie
tų okupuotoje Lietuvoje supa
žindina, išversdama anglų kal- 
bon kiekvieną gautą “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos” 
numerį. Dabar įdomią informa
cinę parodą amerikiečiams bei 
kitiem angliškai kalbantiem 
kitataučiam paruošė talkon pa
sikviesta grafikos specialistė 
dail. Rasa Matulaitytė. Paro
da turi du stovus su šešiais sky
dais, kurių abi pusės papuoštos 
įvairaus didumo nuotraukomis 
ir su jomis supažindinančiu 
trumpu tekstu. Skyduose maty
ti Aušros Vartų Marija, kelios 
procesijos Šiluvoje, Kryžių kal
nas, Kauno arkikatedra - ba
zilika, sąžinės kaliniai bei ki
ti kovotojai už savo religines 
teises. Stovo skydai yra sujung
ti, sulankstomi, sudedami į dė
žę, kurią galima vežti automo
bilyje. Jie jau pradėti naudoti 
Lietuvos 600 metų krikšto sukak
čiai skirtose iškilmėse. Lietu
vių kolonijos, norinčios pasinau
doti kitataučiams įdomia nuo
traukų paroda skyduose, turi iš 
anksto kreiptis į Religinę šah 
pą, 351 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207, USA. Tel. (718) 
647-2434.

Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktį Šv. Antano lietuvių para
pija Detroite minėjo gegužės 
24 d. Iškilmingas Mišias atnaša
vo ir pamokslą sakė kun. Alfon
sas Babonas, giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas Stasio Sli
žio. Įspūdinga buvo jo sukur
tos kantatos “Išklausyki Lietu
vos” ištrauka, atlikta choro, Bi
rutės Januškienės ir Stasio Sli
žio dueto. Oficialioji minėjimo 
dalis, vadovaujama Alberto Mi
siūno, įvyko parapijos salėje. 
Įdomią paskaitą “Dramatiški 
krikšto keliai į Lietuvą” skai
tė dr. Rasa Mažeikaitė. Detroi
to lietuvių moterų kvartetas 
programon įsijungė V. Paltana
vičiaus “Nemunu”, trimis vado
vo St. Sližio dainomis — “Su
grįžti negaliu”, “Motinos ženk
lai” ir “Senolio kryžius”. Savo 
dainom St. Sližys buvo panaudo
jęs poeto B. Gaidžiūno eilėraš
čių posmus. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu.

Dzūkų draugija Čikagoje vis 
dar rengia metines Dzūkų die
nas. Šiemetinė gegužės 3 buvo 
pradėta kun. Jono Borevičiaus, 
SJ, atnašautomis Mišiomis ir 
pasakytu pamokslu Tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Dalyviai meldėsi už 
mirusius bei žuvusius dzūkus ir 
kenčiančius lietuvius. Po pamal
dų, prisimenant Lietuvos kovo
tojus, buvo uždegtas aukuras ir 
padėtas gėlių vainikas prie Lais
vės paminklo. Metinis narių susi
rinkimas įvyko Jaunimo centro 
posėdžių salėje. Draugijos pirm, 
kun. J. Borevičius, SJ, nusiskun
dė, kad po steigėjo ir ilgamečio 
pirm. a. a. Prano Nedo-Nedzins- 
ko mirties sumažėjo narių veik
la. Dzūkų draugija savo ižde vis 
dar turi $6.000, kasmet paremda
ma lietuvišką spaudą, radiją ir 
institucijas. Pernai tai para
mai buvo paskirta $2.101. Drau
gijos iždą papildo nario mokes
čiai, aukos ir Dzūkų dienos at
neštas pelnas. Išrinkta nauja 
valdyba, pareigomis pasiskirs
čiusi gegužės 5 d. Ją dabar su
daro: pirm. Vincas Grėbliūnas, 
vicepirm. kun. Jonas Borevi
čius, SJ, sekr. Stasys Viscockas, 
ižd. Julius Karsas, kultūros rei
kalų vadovas Antanas Krutu
lis, parengimų vadovė Danutė 
Darienė, jos talkininkė Janina 
Pileckienė, ligonių lankytoja 
Birutė Razminienė.

Britanija
Tragiškuosius birželio įvy

kius Londono baltiečiai pami
nėjo ekumeninėmis pamaldomis 
birželio 20 d. anglikonų St. Mar- 
tin-in-the-Fields šventovėje ir 
svečių priėmimu Latvių namuo
se. Ekumenines pamaldas laikė: 
estų liuteronų kun. J. Taul, lat
vių liuteronų kun. J. Gailis, lat
vių ortodoksų kun. A. Černejs, 
latvių katalikų kun. P. Cirsis 
ir lietuviams katalikams atsto
vavęs kan. V. Kamaitis iš Man
česterio. Pamokslą sakė čekos- 
lovakas katalikų kun. J. Lang. 
Giedojo jungtinis baltiečių cho
ras, prie altoriaus buvo atneš
tos Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vėliavos. Pamaldose dalyvavo 
Lietuvos atstovas Vincas Balto
kas, diplomatiniai Latvijos ir 
Estijos atstovai. Po pamaldų bu
vo padėtas gėlių vainikas prie 
paminklo žuvusiems Britanijos 
kariams. Baltiečių tarybos ir 
Baltijos kraštų sąjungos atsto
vai, nuėję netoliese esančion 
Britanijos premjerės M. That
cher įstaigon, paliko jai skirtą 
rąštą. Latvių namuose susirin
ko nemažas būrys ekumeninėse 
pamaldose dalyvavusių baltie
čių ir svečių. Lietuviams atsto
vavę DBLS centro va'dybos pirm. 
J. Alkis, narys V. Dargis, Bal
tiečių tarybos atstovas M. Ba- 
jorinas, kan. V. Kamaitis, Šv. 
Kazimero lietuvių parapijos ko
miteto pirm. S. Kasparas, D. Bri
tanijos lietuvių jaunimo sąjun
gos atstovai. Svečių iš R. Euro
pos eilėse buvo egzilinės Lenki
jos vyriausybės premjeras E. 
Ščepanikas, užsienio reikalų mi- 
nisteris Z. Škopiakas ir kiti. Dau
gumas svečių domėjosi artėjan
čiais Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties minėjimais Vilniuje, 
Romoje ir Londone.

Lietuvių židinyje Nottingha- 
me gegužės 9 d. įvyko filatelis
tų draugijos “Vilnius” susirinki
mas, kurin, be vietinių, įsijun
gė ir iš Mančesterio atvykę fila
telistai. Draugijos sekr. H. A. 
Vaineikis parodė keliolika lapų 
iš savo lietuviškų pašto ženklų 
rinkinio. “Vilniaus” draugijos 
pirm. R. Popikienė padėkojo 
kun. dr. S. Matuliui, MIC, už ma
lonų filatelistų priėmimą, šei
mininkėm - už vaišes.

Lietuvių Šv. Kazimiero šven
tovė Londone, dabar vadovauja
ma klebono kun. dr. J. Sakevi- 
čiaus, MIC, dvigubas iškilmes tu
rės š. m. liepos 26 d. Pirmiausia 
bus atšvęsta deimantinė šios lie
tuvių šventovės sukaktis. Ją 1912 
m. kovo 10 d. pašventino kardino
las Bourne, o 1926 m. rudenį ap
lankė ir Mišias atnašavo vysk. 
Jurgis Matulaitis, MIC. Tad kar
tu su parapijos švente bus pa
gerbtas ir palaimintuoju pa
skelbtas arkiv. J. Matulaitis, 
MIC. Šv. Kazimiero šventovėje 
bus pašventintas jo paveikslas. 
Iškilmingas Mišias atnašaus R. 
Londono vysk. V. Guazzelli.
Vokietija

Vasario 16 gimnazija Hiuten- 
felde birželio 20 d. susilaukė 
gausių svečių, atvykusių į naujo 
berniukų bendrabučio šventini
mo iškilmes, kurias įvadiniu 
žodžiu pradėjo kuratorijos pirm, 
kun. Alfonsas Bernatonis. Šven
tinimo apeigas atliko kardino
las dr. Herman Volk, giedant 
gimnazijos mokinių chorui. Su 
pagrindiniais Vasario 16 gimna
zijos istorijos duomenimis šven
tės dalyvius supažindino direk
torius A. Šmitas. Gimnazija bu
vo įsteigta 1950 m. Diepholze, 
buvusiose vokiečių karo aviaci
jos kareivinėse. Hiutenfeldan 
buvo persikelta 1955 m., kai ten 
viso pasaulio lietuviai nupirko 
Rennhofo pilį. Gimnazijos pasta
tas išaugo 1965 m., mergaičių 
bendrabutis - 1972 m. Berniukų 
bendrabučio statybą paspartino 
Rennhofo pilį 1984 m. nusiau
bęs gaisras. Kertinis akmuo bu
vo padėtas 1985 m. spalio 5 d. 
Pastato projektą paruošė archi
tektas prof. U. Beckas, prižiū
rėjęs statybą, jos išlaidas iš
laikęs 3,5 milijono markių są
matoje. Didžiąją jų dalį paden
gė federacinės ir provincinės 
vyriausybės. Pastarųjų vardu 
kalbėjo Hesseno socialinių rei
kalų ministeris H. Trageseris, 
Vasario 16 gimnaziją pavadinęs 
maža Lietuvos dalele. Jis taip
gi reiškė viltį, kad bendromis 
pastangomis bus surasta pakan
kami lėšų ir Rennhofo piliai at
naujinti. Turėtoji drauda pa
dengia tik dalį išlaidų. Žodį ta
rė ir federacinės vyriausybės 
vidaus reikalų ministerijos at
stovas dr. Gassneris. Gimnazi
jos choras, vadovaujamas muz. 
Arvydo Paltino, padainavo tris 
dainas — “Kur giria žaliuoja”, 
“Gaudžia trimitai” ir “Vingu
riuoja takelis", o Živilės Grod- 
bergienės paruošta tautinių šo
kių grupė pašoko Rugučius, Ab- 
rūsėlį, Audėjėlę ir Malūną.



Kelionė Į dabartinę Klaipėdą
KAZYS MILERIS

Vienas šiemetinių pagerini
mų vykstantiems į Lietuvą yra 
galimybė nuvažiuoti porai die
nų į Klaipėdą bei Kauną. Kai 
kas šiuo pasiūlymu susigundė 
ir ryžosi gal ir ne visiškai 
dar planuotos sau tokios ke
lionės. Vilniuje gi tie reika
lai nesiklostė taip, kaip buvo 
apie tai skelbta. Galimybių il
giau pabuvoti Kaune ir Klai
pėdoje suviliotas, nutariau ir 
aš dar kartą pamatyti tėvynę.

Mes buvome jau trečioji lie
tuvių ekskursantų grupė, va
žiuojanti į Klaipėdą. Iš Vil
niaus į tą didįjį Lietuvos uos
tamiestį, kuris savo didumu 
yra trečiasis Lietuvos miestas 
(200.000 gyventojų) yra 326 km. 
Pervažiuoji išilgai beveik visą 
Lietuvą. Tą apsiniaukusį šeš
tadienio rytą prie “Lietuvos” 
viešbučio Vilniuje autobusas, 
sutelkęs iš dviejų ekskursijų 
norinčius ten važiuoti, pasi
leido į kelionę.

Mūsų švarus vengrų statybos 
pustuštis autobusas pro Peda
goginį Vilniaus institutą nusi
leido žemyn ir per tik neseniai 
užbaigtą tunelį išlindo į prie
miestį. Šis imponuojantis tu
nelis, pasirodo, taip pat yra 
suprojektuotas talentingų bro
lių architektų Nasvyčių, kurie 
statė ir tą modernų “Lietuvos” 
viešbutį. Šie du broliai krašte 
yra gerai žinomi.

Grigiškės
Už Vilniaus pirmoji prava

žiuota gyvenvietė buvo Grigiš
kės. Nedidelė tai vietovė, kuri 
jau yra užplanuota įjungti į 
Vilniaus miesto ribas. Mieste
lis turi savo istoriją. Vadovė 
aiškino, kad čia 1923 m. to pa
ties vardo žmogus užtvenkė 
Vokės upelį ir pradėjo gaminti 
elektrą. Turėdamas savo elekt
ros jėgainę, įsteigė ir popie
riaus fabrikėlį. Tas fabrikėlis 
dabar yra didžiausias popie
riaus kombinatas Baltijos 
kraštuose.

Srauni yra Vokės upė, o čia 
pat kairėje Didžiulio ežeras, 
kuris yra naudojamas vandens 
sportui ir žūklavimui. Prie 
ežero matyti gražūs vasarna
miai ii’ pagal mūsų lygį dirba
mos žemės rėžiai. Vadovė aiš
kina, kad tai miestelėnams ati
duoti žemės sklypeliai, kurių 
dydis būna ligi 600 kv metrų. 
Pasikėlus į kalvą, lyg iš paukš
čio skrydžio matėsi žaliuojan
čios Vilniaus apylinkės. O die
na pasitaikė niūri, dar nelijo, 
bet buvo vėsoka. Visi vilnie
čiai kalbėjo apie šaltą ir vėly
vą pavasarį. Tai tvirtino ir tik 
dabar pradėję žydėti vaisme
džiai, kuriuos Kanadoje buvo
me palikę jau nužydėjusius. 
Per dirvoną išdidžiai žings
niavo pasišiaušęs ir kažkur 
išsipurvinęs Lietuvos gandras.

Vievis
Pavažiavę apie 40 km nuo 

Vilniaus, privažiavome buvu
sią demarkacinę liniją su Vie
vio miesteliu ir buvusia lie
tuvių muitine prie kelio. Matė
si atsišakojęs ir senasis ke
lias į Vilnių. Savo auksiniais 
bokštas sužibėjo dar XVII š. sta
tyta ortodoksų cerkvė, kuri čia 
anuo laiku buvo ir ortodoksų 
centras. Čia tais laikais veikė 
Šv. Dvasios brolija, kuri turė
jo savo spaustuvę ir buvo išlei
dusi pirmą rusų kalbos grama
tiką.

Miestelis turi didžiausią 
Lietuvoje paukštininkystės 
ūkį ir kaimo statybos kombi
natą. Ekskursijos vadovė da
vė Lietuvos 737 kolchozų bei 
311 sovchozų statistiką, išaiš
kino jų struktūros ir jų valdy- 
mosi skirtumus. Pasigyrė so
vietinės Lietuvos ūkio gamy
bos pirmavimu Sov. Sąjungoje, 
primindama, kad Lietuvoje 
vienam gyventojui tenka 829 
kg. išmelžiamo pieno. Nepa
sakė, kas tuos gaminius pa
deda suvalgyti.

Elektrėnai
Prie plento pasirodė su 

aukštais dūmtraukiais Elekt
rėnų gyvenvietė, kuri atsirado 
parūpinus butus elektros jė
gainės darbininkams. Ši mies
telio tipo gyvenvietė turi Le
nino vardu pavadintą elektri
nę, visokias mokyklas, ligoni
nę, sporto sales ir net savo 
“Disneyland”, bet neturi šven
tovės.

Pakelėje čia yra vienas įdo
mus pravažiuojantiems resto
ranas “Bačkonys”. Šį restora
ną iš seno ūkinio pastato per
statė 1975 m., ir jis pasidarė 
labai populiarus tarp Kauno 

bei Vilniaus gyventojų. Prieš 
porą dienų iš Kauno grįždami 
ir mes keli buvome užsukę ten 
papietauti. Pirma nusileidome 
į rūsį paragauti Utenos alučio 
su kietais sūriais ir džiovin
ta žuvim, o paskui, pasikėlę į 
viršų, pavalgėme ir gardžius 
pietus, aptarnaujami unifor
muotų padavėjų.

Kaišiadorys
Toliau važiuojant, pasirodė 

Kaišiadorių miestas su savo 
šventovės bokštais. Vadovė 
aiškino šio seno miesto isto
riją, pažymėdama, kad tą vieto
vę Žygimantas Augustas pado
vanojęs savo žmonai Barborai 
Radvilaitei. Tą patį ji pasakė 
kalbėdama ir apie Rietavą. 
Dabar mums gal ir nebesu
prantami anų laikų reikalai. 
Sakysim, kam tai gražuolei 
reikėjo Kaišiadorių ar Rieta
vo, kurie tais laikais gal ir 
susidėjo tik iš šventovės, kar- 
čiamos ir turgavietės?

Kaišiadorys dabar yra Lie
tuvos daržininkystės ir gėli
ninkystės centras. Matėsi prie 
plento ankstyvųjų kopūstų lau
kai, drėkinami artezinių šuli
nių vandeniu. Matėsi augina
mos įvairios inspektinės ir 
laukų gėlės, sakė, kad čia iš 
Olandijos gauna dideles siun
tas tulpių.

Kauno marios
Kauno marios yra padary

tos iš užtvindyto Nemuno slė
nio. Po vandeniu ten yra net 
45 buvusios gyvenvietės su 
Rumšiškių miesteliu. Netoli 
buvusiųjų Rumšiškių aukštu
moje dabar yra įsteigtas to var
do Liaudies buities muziejus. 
18 ha plote Švedijos pavyzdžiu 
pavaizduota miniatūroje Lie
tuva su XVHI-XIX š. būdingo
mis lietuvių sodybomis, na
mais ir malūnais, suvežtais 
iš visos Lietuvos. Anksčiau 
ten užsukęs apžiūrėjau Žemai
tijos kampelį su iš Salantų 
kaimo atgabenta šiaudinių 
stogų sodyba. Žengiant į iš
pjaustytą lentų priebutį, turi 
gerai pasilenkti, kad neužgau- 
tum sau galvos. Ar anksčiau 
žmonės buvo mažesni, ar čia 
buvo taupytas kuras, ar staty
binė medžiaga? Vasarom čia 
vyksta įdomūs folkloriniai ren
giniai, vadovaujami rež. Matai
čio.

Palemonas
Privažiavus Kauną, kairėj 

pasirodė Palemonas. Kaip tik 
pro šalį pravažiavo ir sunkve
žimis, prikrautas naujų Pale
mono plytų. Vadovė pradėjo 
pasakoti apie “Poezijos pava
sarį”, kuris kasmet įvyksta bu
vusioje Salomėjos Nėries gy
venvietėje Palemone. Ten yra 
ir memorialinis jos muziejus.

Turėjau laimės viešbučio te
levizijoj tą “Poezijos pavasa
rį” pamatyti. O ten poetai iš 
Lietuvos, Gudijos, Ukrainos 
ir net Afganistano lietuviškai, 
rusiškai ir dar kažkokiom ne
girdėtom kalbom skaitė bei 
deklamavo savo eiles. Kai ku
rie jų barzdoti, kudloti, su 
švarkais ir be švarkų. Atmin
tin įstrigo St. Anglickio spie
gianti, pakelto tono deklama
cija, kuris buvo publikai pri
statytas kaip vyresniosios kar
tos atstovas. Buvo čia paskai
tytos poezijos Ant. Miškinio, 
St. Santvaro ir Vyt. Mačernio.

Pavažiavus vadovė kalbėjo ir 
rodė XVII š. baroko stiliaus 
buvusį Pažaislio vienuolyną. 
Visų dėmesį atkreipė ir į pil
kų daugiaaukščių pastatų ma
sę, kuri pavadinta romantiš
ku “Dainavos” vardu. Čia išsi
suka kelias ir į Kauno miestą. 
Juo prieš kelias dienas važia
vau.

Fortai
Pervažiavom per Neries til

tą. Važiuojam jau Žemaičių 
plentu. Puikus kelias, ir tarp- 
kelių juosta jau daug platesnė. 
Tikrai pavykusi kopija ameri
kietiškos autostrados. Kairėj 
IX fortas. Sako, kad prie Kau
no yra buvę 11 tokių fortų. IX 
fortas 1959 m. buvo paverstas 
muziejum. Čia vokiečių okupa
cijos laikais buvo nužudyta 
apie 100.000 žmonių, daugiau
sia žydų. O Lietuvos nepriklau
somybės laikais čia buvo kali
nami žymieji Lietuvos komu
nistai — A. Sniečkus, K. Di
džiulis ir kt.

Už fortų tuoj pradėjo rody
tis tvarkingai apdirbti laukai, 
gerą derlių nešanti žemė. Iš
kilo radijo stiebai, toliau bal
tavo kalkėmis apibaltinti vai
sinių medžių liemenys.

Žemaičių plentas
Pravažiavus Babtus, prie 

kelio pradėjo rodytis vis dau
giau iškabų su rodyklėmis į 
Ariogalą, Čekiškės, Didžiu
lius ir kt. Mūsų Žemaičių plen
tas turi ir kitą vardą. Jis yra 
įjungtas į A-227 kelio tinklą, 
kuris, sako, eina per visą So
vietų Sąjungą. Jis yra toks pat, 
kaip Kanadoje 401. Naujai iš
vestas kelias praeina pro Ra
seinius 7 km atstumu.

Pervažiavus Dubysą ii- pra
važiuojant pro šį Žemaitijos 
miestą, vadovė užsiminė gar
siąją skulptoriaus V. Grybo 
“Žemaičio” skulptūrą Rasei
niuose. Skulptorius 1941 m. 
nacių buvo sušaudytas. Mūsų 
ekskursijos vadovė stengėsi, 
kiek galima, ką nors įkišti ir 
iš bolševikinės istorijos. Ra
seiniuose man neteko būti, bet 
aš tą vardą visad prisiminsiu, 
nes karo metais, klausydamie
si frontų pranešimų, išgirdo
me rusų pranešimą, kad Rasei
nių miestas paimtas. O mes 
naivūs tada galvojome, kad 
mums dar saugu Kretingoje, 
kai tuo tarpu Raseiniuose jau 
buvo Raudonoji armija.

Pro Kryžkalnį
Pravažiavę Nemakščius, su

stojome trumpam poilsiui 
Kryžkalnyje, kur susikerta 
Šiaulių-Tilžės ir Žemaičių 
plentai. Ten 1972 m. ant kal
vos buvo pastatyta moters 
skulptūra su memorialiniu 
muziejum pagerbti sovietinei 
armijai. Skulptūra vaizduoja 
ištysusio liūdno veido lietu
vę moterį, rankose laikančią 
ąžuolo šakelę. Nežinia, ar ji 
ten turi gailėtis sudėtų aukų, 
ar liūdėti, kad jie vėl sugrįžo 
į mūsų šalį?

Įvažiavome į Šilalės rajo
ną. Į Kražius rodyklė rodė 17 
km, pravažiavome dar vieną 
Upyną, ir rodyklė rodė į Klai
pėdą 91 km. Vadovė tada pra
šneko apie “Žalgirio” krepši
ninkus. Ji jau labai didžiavosi 
lietuvių pasiektais visokiais 
rekordais. Paragino mus už
traukti dainą. Jai užvedus be
veik niekas neįsijungė. Tada 
autobuso vairuotojas uždėjo 
dainininkų Šalčių juostelę. 
Su vedamąja muzika dainavi
mas tuoj pagerėjo. “Tu nema
tei, kaip laisvė švito, laimė
jai kovą tik ne sau ...” sklido 
daina Kvėdarnos laukais.

Artėjant prie Klaipėdos
Pravažiuojant pro Rietavą, 

vadovė vėl be atsikvėpimo py
lė visą Rietavo istoriją. O aš 
norėjau ir negalėjau pamatyti, 
ar ji taip viską žino, ar tik 
skaito iš kokio pasirašyto teks
to. Važiuojant matėsi prie ke
lio visokių iškabų su užrašais: 
“Dėmesio, kelio darbai”, 
“Gamtos apsaugos komitetas”, 
“Degalinė”. Viskas užrašyta 
čia tik lietuviškai. Keliai iš
siskiria į Andriejavą, Veivir
žėnus, į Kretingą 25 km, o Klai
pėda jau už 39 km.

Geltonuoja platūs kiaulpie
nėmis apžėlę laukai, ganosi 
tešmeningų juodmargių kar
vių banda. Pasirodė ir Dan- 
perai, Smilginai. Tai bene jau 
mūsų buvęs Klaipėdos kraštas. 
Kur dingę tie raudonų stogų 
dvarai? Dabar jau čia lietu
viški dirvonai, bet tie vos už
matomų lygumų laukai be so
dybų, be šulinio svirčių, be 
gandralizdžių. Įsukę į senąjį 
Klaipėdos plentą ir pravažia
vę pro visokias priemiesčio 
statybas bei Dangės upę, kuri 
dabar vadinama Dane, atsira
dome miesto centre.

Klaipėdoje
Klaipėda man ir anais lai

kais neatrodė sava. Juo labiau 
ji man svetima dabar. Buvau 
girdėjęs Klaipėdą pasidarius 
labai rusiška, bet man taip 
neatrodė. Klaipėdoje, kaip ir 
Kaune, viešbučiuose bei val
gyklose visi tarnautojai kal
bėjosi gražia lietuvių kalba. 
Jos vokiškumą čia išnaikino 
karas. Klaipėda buvo paskuti
nis Lietuvos kampelis, atsi
kratęs vokiškojo okupanto. 
Po 1945 m. sausio 28 d. bolše
vikų Klaipėdos užėmimo mies
to registre, sako, užsiregis
travę tik 8 dar išlikę gyven
tojai.

Ir pagaliau mūsų “Inturisto” 
autobusas privažiavo prie 
mums skirto naujausio miesto 
viešbučio “Klaipėda”. Ten jau 
laukė su gėlėmis mūsų arti
mieji.

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovaną jaunavedžiams.

Kanados etninės ir didžiosios spaudos konferencijoje Toronte. Iš kairės:, 
JOHN KENNEDY - CBC televizijos dramos direktorius, MADELAINE 
CHAMPAGNE iš CBC, DAVID BAZAY - laikinis redaktorius, ROSS 
MAYOT - telekomunikacinių ryšių vedėjas Nuotr. K. RaudžioDidžioji spauda ir etninės grupės

Redaktorių ir etninių bendruomenių atstovų konferencija
DANUTĖ SKUKAUSKAITĖ
1987 m. birželio 26-28 d.d. 

Toronte įvyko konferencija 
tema “Minorities in the Me
dia”, kurioje KLB atstovavo 
Kęstutis Raudys ir Danutė 
Skukauskaitė. Dalyvių tarpe 
buvo Ian Scott, M.P.P., Onta
rio provincijos teisingumo 
ministeris, ir David Crombie, 
M.P., federacinės valdžios 
daugiakultūrių reikalų minis
teris, kuris ta proga paskel
bė, kad per ateinančią parla
mento sesiją pateiks naują 
daugiakultūriškumo įstatymo 
projektą.

“Toronto Star” redaktorius 
Haroon Siddiqui (indiečių 
kilmės) informavo, kaip etni
nės spaudos dalyviai ir jų 
bendruomenės galėtų efektin
giau dirbti su angliškąja 
spauda.

Per konferencijos popietę 
jo rekomendacijoms pritarė 
“Edmonton Journal” redak
torė Linda Hughes, “Montreal 
Gazette” darbuotoja Claire 
Balfour ir buvęs “Globe & 
Mail” redaktorius Cameron 
Smith.

Siddiqui pradėjo popietę 
anekdotu. Esą kai jis atvyko 
iš Indijos su aštuonerių metų 
darbo patirtimi Reuterio ži
nių agentūroje ir buvo nepri
imtas į darbą “Globe & Mail”, 
nes pastarojo redaktorius jau
tė, kad atvykėlis neturi užtek
tinai patirties. Tais pačiais 
metais Cameron Smith, nestu
dijavęs žurnalistikos, netu
rėjęs jokios patirties; nemo^ 
kėjęs nė mašinėle rašyti buvo 
priimtas į darbą “Globe & 
Mail” dienraštyje.

Smith patvirtino šį inciden
tą ir paklausė konferencijos 
dalyvius, ar iš tikrųjų laikai 
yra pasikeitę, nes tiktai maža 
saujelė žurnalistų Kanadoje 
turi etnines pavardes. Šis klau
simas liko neatsakytas.

Saddiqui nagrinėjo šią temą: 
“Dabartinės spaudos ryšiai 
su etninėm grupėm ir kokios 
problemos yra kilusios iš tų 
ryšių”.

Etninės grupės dažniausiai 
pasirodo laikraščių nuotrau
kose arba sencacijų straips
niuose (pvz. armėnų teroristai 
arba sikų išpuoliai). Tragedi
ja yra ta, kad šios etninės 
grupės nenori pripažinti savo 
kilmės iš tų kraštų, kur gimsta 
teroristai, karai ir diktatoriai.

Visi trys anglų spaudos re
daktoriai sutiko, kad etninės 
grupės tepalaiko silpnus ry
šius su laikraščių savininkais, 
redaktoriais, fotografais ir 
rašytojais. Laikraščiai daž
nai išspausdina netikslias ži
nias, vardus, istorinius “fak
tus” ir t.t. Todėl publika tu
rėtų dažniau kreiptis į redak
cijas arba telefonu informuoti.

Jeigu šis būdas negautų at
siprašymo iš redakcijos, publi
ka yra kviečiama problemą 
spręsti per laikraščio atsto
vą “ombudsman”. Tai dažniau-

Klaipėdos katalikų šventovė, pastatyta tikinčiųjų aukomis su okupacinės sovietų valdžios leidimu, pašventinta ir 
pavadinta Marijos Taikos Karalienės vardu, vėliau tos pačios sovietinės valdžios buvo atimta ir paversta koncertų 
sale, o bokštas nugriautas. Dabar tikintieji kovoja už tos šventovės sugrąžinimą Nuotr. K. Milerio

Kanados valstybės sekretorius ir 
daugiakultūrių reikalų ministe- 
ris DAVID CROMBIE etninės ir 
didžiosios spaudos konferencijo
je Toronte pasakęs kalbą

Nuotr. K. Raudžio

šiai buvęs žurnalistas arba 
redaktorius su didele žurna
listine patirtimi. Jei “obuds- 
man” nepadeda išspręsti pro
blemą, tai publika gali pasam
dyti savo atstovą ir pradėti 
teisminę bylą prieš laikraš
tį. Deja, ši procedūra yra il
ga, pilna įtampos ir brangi, 
kartais be pabaigos. Redak
toriai sutinka, kad dažniau
siai problemos tarp etninių 
grupių ir spaudos yra išspren
džiamos redaktoriaus būsti
nėje ir kitą dieną atsiranda 
redakcijos atsiprašymas laik
raštyje.

Pasak Saddiqui, spaudos 
pareiga yra kritikuoti, nagri
nėti valdžios ir tautybių pro
blemas (nepamirštant nė vie
nos etninės grupės). Kai ne
sklandumai pasitaiko tarp žur
nalisto straipsnio ir nepaten
kintos etninės grupės, daž
niausiai būna per daug “oficia
lių atstovų” iš etninių grupių, 
bandančių daryti įtakos re
dakcijai. Redaktoriai tada 
nežino kurių klausyti ir kaip 
atsiliepti į problemą, ypač 
jeigu straipsnis liečia kelias 
tautas (pvz. baltiečius ir žy
dus). Visos grupės įrodinėja, 
kad jų “faktai” yra paremti 
istorikų ir t.t.

Bet Siddiqui nepritaria, 
kad etninės grupės taip leng
vai būtų apeinamos. Pvz. ak
tyvūs etninių grupių vadovai 
labai mėgsta fotografuotis su 
politikais ir valdžios atstovais. 
Taip pat ir politikai mėgsta 
fotografuotis su moterimis, 
apsirengusiomis tautiniais 
drabužiais, nes žino, kad ge
rai atrodys ir bus priimtas 
tos etninės grupės. Siddiqui 
rekomenduoja, kad etninės 
grupės atsargiau remtų politi
kus ir uoliau sektų spaudą, 
nes ji turi daugiau įtakos 
negu nuotrauka. Etninės gru
pės neužtektinai dirba kar
tu, kad sudomintų valdžią ir 
anglų bei prancūzų spaudą, 
kad jie kreiptų daugiau dė
mesio į jų reikalus.

Claire Balfour kvietė etni
nės spaudos atstovus dažniau 
pasimatyti su redaktoriais 
ir žurnalistais. Kai vienas 
kitą pažins geriau, bus leng-
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Kitataučių spaudoje dairantis
_______ . Kodėl Atėnuose nežaidė

Paryžiaus rusų savaitraš
tis “Ruskaja Mysl” birželio 
12 d. laidoje pranešė, kad 
Stockholmo komitetas, kuris 
rūpinasi Krišnos sekėjų pa
dėtimi Sovietų Sąjungoje, ga
vo pluoštą dokumentų, kurių 
pusė buvo parašyti lietuvių 
kalba. Šiuos dokumentus pa
dėjo išversti Jonas Simokai- 
tis.

Iš šių dokumentų aiškėja, 
kad Krišnos sekėjai praėjusių 
metų gruodžio mėn. kreipėsi 
į Vilniaus miesto vykdomąjį 
komitetą ir, remdamiesi Sov. 
Lietuvos konstitucijos 50-uo- 
ju straipsniu, prašė juos už
registruoti kaip religinę gru
pę ir duoti nemokamai kulto 
tikslams patalpas. Prašymą 
pasirašė V. Komockis, G. Sa- 
mukas, R. Sprangauskas ir kiti.

Prašytojams registracijos 
sąlygos buvo aiškios: jie turi 
būti lojalūs valdžiai ir vykdyti 
jos įstatymus, turėti pastovų 
darbą, neatsisakyti tarnybos 
kariuomenėje, neardyti šeimų, 
nesiųsti į Vakarus informaci
jų ir santykius su užsieniu ri
boti religiniais reikalais; 
kulto grupės taryboje turi būti 
trys asmenys, kurių vienas gali 
nedirbti — jo paskirtis: san
tykis su valdžia.

Nors Krišnos sekėjai sutiko 
visas šias sąlygas priimti, ta
čiau valdžia š. m. gegužės 8 d. 
padarė sprendimą jų neregis
truoti. Stockholme gautų doku
mentų tarpe buvo ir Krišnos 
sekėjų virimo knyga, parašyta 
lietuvių kalba.

Krepšinis be Sabonio
Šių metų birželio pradžioje 

Atėnuose vyko tarpvalstybinis 
Europos vyrų krepšinio turny
ras, kurį laimėjo Graikija, 
baigmėje įveikusi Sovietų Są
jungą pasekme 103:101. Pagal 
Maskvos dienraštį “Izvestia”, 
Sov. Sąjungos rinktinėje žai
dė Kauno “Žalgirio” krepšinin
kai Chomičius ir Jovaišas, ir 
Vilniaus “Statybos” — Marčiu- 
laitis. Pagal “Izvestijų” spor
to korespondentą S. Belovą, 
labai šlubavo sovietų gynimas. 
Birželio 16 d. Ididoje jis rašė: 
“Aišku, jeigu rinktinėje žaistų 
Sabonis, mums gintis būtų 
lengviau”.

viau aprašyti ir suprasti vie
nas kito norus, troškimus, lai
mėjimus ir ypatingas progas.

Linda Hughes pasakojo, kad 
prieš porą metų jos laikraštis 
pasamdė “Ethnic Beat” skyriui 
etninių grupių žurnalistę, ku
ri kasdien rašė žinias apie 
Albertos ir Kanados etnines 
grupes. Netikėtai skyrius bu
vo nutrauktas, kai žurnalistė 
pakeitė savo darbą. Bet kilo 
mintis, kodėl tokie žurnalistai 
nerašo reguliarių straipsnių 
apie etnines grupes didžiuo
siuose Kanados laikraščiuose?

Visi trys žurnalistai sutiko, 
jog ši konferencija buvo labai 
naudinga, nes sustiprino ry
šius tarp spaudos ir etninių 
grupių. Ateitis parodys ar iš 
tikrųjų etninės grupės mokės 
stiprinti ryšius su anglų spau
da, kad ši kreiptų daugiau dė
mesio į etnines problemas.

Gaila, kad šioje konferenci
joje dalyvavo labai mažas skai
čius Rytų Europos etninių gru
pių atstovų, nes tai buvo labai 
puiki proga susipažinti ir už
megzti ryšus su šio krašto įta
kingais spaudos, radijo ir te
levizijos darbuotojais bei iš
girsti iš jų pačių pasiūlymus 
ir pageidavimus, liečiančius 
santykiavimą su Kanados 
spauda, radiju ir televizija. 

Sabonis, tas pats laikraštis 
birželio 22 d. laidoje rašė: 
“Dar vis gyvos mūsų atmintyje 
dramatiškos baigminių rungty
nių paskutinės minutės ir se
kundės. Tą vakarą, įbedę akis 
į televizoriaus ekraną dūsa
vome: ‘Ak, kad dabar aikštėje 
būtų Sabonis!’ Tačiau mes ži
nojome: Arvydas prieš Euro
pos čempionato turnyrą gavo 
traumą. Į Graikiją sovietų 
rinktinė išskrido be jo. Sabo
nis irgi stebėjo turnyro rung
tynes: jo ligoninės palatoje 
buvo pastatytas televizorius. 
Kada Graikijoje prasidėjo pir
mosios rungtynės po jo opera
cijos buvo praėjusios penkios 
dienos.

Nelaimė įvyko gegužės mė
nesį eilinėje treniruotėje. 
Medikai konstatavo: kulno 
sausgyslė yra pilnai trūkusi 
ir reikalinga greita operacija. 
Sabonis tvirtai pareiškė: ‘No
rėčiau būti operuojamas Vil
niuje, daktaro Vitkaus klini
koje.’

Ketvirtadienį, gegužės 28 d., 
susirišome su lietuviais mikro- 
chirurgais. Sabonis buvo pri
statytas į Lietuvos mokslinių 
tyrinėjimų institutą, medici
nos eksperimentų klinikos 
mikro-chirurginį skyrių.” 
vadovaujami chirurgai — J. 
Olekas, M. Minderis ir S. Špo
kevičius. Anestetiku buvo A. 
Ručinskas.

Birželio 18 d., lygiai trys sa
vaitės po operacijos, A. Sabo
nis išsirašė iš klinikos. Kol 
kas viskas vyksta normaliai — 
komplikacijų nėra. Iš palatos 
jis išėjo be pagalbos, bet su 
ramentais: koja dar yra sugip
suota. Išėjo su gera nuotaika: 
pirmoji gydymo dalis pilnai 
pavyko”.

Littmanas kritikuoja
Simono Wiesenthalio centro 

atstovas Kanadai Sol Littma
nas Toronte leidžiamame mė
nesiniame žurnale “The Ca
nadian Forum” birželio-liepos 
mėn. laidoje paskelbė straips
nį apie teisėjo Deschenes ko
misijos nutarimus apie karo 
nusikaltėlių teismus.

Straipsnio autorius stebisi, 
kad Kanados žydų ir ukrainie
čių bendruomenės palankiai 
sutiko šios komisijos spren
dimus. Littmanas kritikuoja 
Deschenes komisijos nutari
mus dėl šių priežasčių: a. Joks 
įtariamas karo nusikaltėlis 
nebus perduotas kitai valsty
bei, bet bus teisiamas Kana
doje; 2. Kanados teismai truks 
ilgai ir, autoriaus manymu, 
per sekančius 10 metų tik 2-3 
asmenys bus teisiami, nors 
Kanadoje esą apie 2.000 nacių 
karo nusikaltėlių (Deschenes 
komisija turi tik 20 pradėtų 
bylų ir 213 asmenų bus dar ti
riami; 3. Deschenes komisija 
nuėmė grupinę atsakomybę 
nuo ukrainiečių divizijos 
“Halyčyna” karių — jeigu rei
kės, jie bus teisiami už tai, 
ką jie kaip individai padarė, 
bet ne už tai, kuriam kariniam 
daliniui ar organizacijai pri
klausė.

Straipsnio autorius taip pat 
kritikuoja Deschenes 1979 m. 
išleistoje knygoje “The Sword 
and the Scales” pareikštą min
tį, kad ne tik vokiečiai yra 
padarę karo nusikaltimų.

Su pastarąja mintimi ukrai
niečiai pilnai sutinka. To
ronto ukrainiečių savaitraš
tis “Novyj šliach” 1987 m. lie
pos 4 d. laidoje įdėjo šio turi
nio skelbimą:

“Sovietų karo nusikaltėliai.
Pagal naujus kriminalinius 

Kanados įstatymus galima bus
teisti sovietų kaip ir kitus, 
Kanadoje gyvenančius, karo 
nusikaltėlius.

Prašome mums siųsti infor
macijas apie Jums žinomus 
tokius asmenis Kanadoje. Mes 
perduosime jų pavardes tei
singumo ministeriui. Jeigu 
Jūs to pageidautumėte, .Jūsų 
pavardė bus laikoma paslap
tyje”.

Toliau yra nurodytas “Civil 
Liberties Commission — Uk
rainian Canadian Committee” 
adresas, kur galima informa
cijas siųsti.

Tas pats ukrainiečių savait
raštis gegu'ės 30 d. laidoje 
rašė, kad inėto komiteto pir
mininkas Ivan Grigorovič per
davė teisingumo ministerijai 
1000 (čia vėl tūkstančiai) as
menų pavardes, kurie yra įta
riami esą sovietų karo nusikal
tėliai ir veikę Baltijos kraš
tuose. J.B.
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Iš Toronto Maironio mokyklos X skyriaus abiturientų išleistuvių. Baigu
sieji atlieka programų, kurioje atsako į klausimų: “Ką man reiškia Lietu
va?” Kairėje matyti RASA PAJAUJYTĖ, viduryje - JONĖ MACIJAUS
KAITĖ, dešinėje AUDRA PUZERYTĖ ir kiti Nuotr. St. Dabkaus

Apie “terbas” ir obuolius

Mitai apie senėjimą
Santrauka Paul Cullen straipsnio, išspausdinto “Catholic 

Digest” 1987 m. liepos mėnesį
1980 m. JAV gyventojų sura

šymas rodo, kad maždaug vie
nas iš devynių asmenų yra 65 
metų amžiaus ar senesnis. Yra 
daug mitų apie šios amžiaus 
grupės asmenis.

Atsakykite: teisingi ar klai
dingi yra šie klausimai:

l.Seni asmenys paprastai 
yra finansinė našta savo vai
kams.

2. Senų asmenų dauguma 
tampa susenusiais (senile).

3. Sendami žmonės'tampa re
ligingesni.

4. Seni asmenys nesidomi 
intymių santykių palaikymu.

5. Seni žmonės yra neveik
lūs ir daugiausia praleidžia 
laiko žiūrėdami televiziją.

6. Senstant protinės galios 
silpnėja.

7. Senų žmonių dauguma gy
vena slaugos namuose.

8. Senų žmonių dauguma yra 
neturtingi ir vieniši.

Jeigu teigiamai atsakėte į 
bet kurį iš šių klausimų turite 
pakeisti savo nuomonę, nes vi
si šie tvirtiniai yra klaidingi.

Pirmas mitas: seny žmonių 
daugumas yra finansinė našta. 
Pagal tarptikybinę grupę, tei
kiančią religinius patarnavi
mus senesniems asmenims, 
tiktai 1% visų jų pajamų duo
da giminės arba draugai. Pa
prastai senesni asmenys vei
kiau teikia finansinę paramą 
savo vaikams ar giminėms.

Antras mitas: senų žmonių 
daugumas tampa susenusiais 
(senile). Sociologas James Pe
terson sako, kad 96% senesnių 
asmenų nėra susenę ar prara
dę protinę orientaciją. Stu
dija rodo, kad tiktai 2% ar 3% 
senesniųjų yra protinių ligų 
institucijose.

Trečias mitas: sendami žmo
nės tampa religingesni. “Jeigu 
žmonės yra religingi būdami 
jauni, bus religingi ir pase
nę” — sako monsinjoras Fa
hey, Fordhamo universiteto 
Trečiojo amžiaus centro direk
torius.

Ketvirtas mitas: seni žmo
nės nesidomi intyminių san
tykių palaikymu. Pagal tarp
tikybinę grupę, teikiančią re
liginius patarnavimus senes
niems asmenims, seksas tebė
ra jų normali ir pasitenkini
mą teikianti gyvenimo dalis.

Penktas mitas: seni asmenys 
yra neveiklūs ir daugiausia 
laiko praleidžia žiūrėdami te
leviziją. Pagal Harris’o ap
žvalgą, pagrįstą pasikalbėji
mais su daugiau kaip 4250 as
menų, įskaitant beveik 2800 
senesnių asmenų, tiktai 35% 
senesnių asmenų daug laiko 
praleidžia žiūrėdami televi
ziją. Visų amžiaus grupių na
riai praleidžia laiką miego
dami, skaitydami ir dalyvau
dami klubuose bei bendruo
menės organizacijose. Jie yra 
linkę daugiau praleisti savo 
laiko su skirtingo amžiaus as
menimis ir nenori būti išjungti 
iš aplinkinės bendruomenės. 
Fizinė mankšta gali padėti ge

riau veikti širdžiai ir plau
čiams, sumažinti kraujo spau
dimą ir sulėtinti osteoporozę 
— liguistą kaulo išretėjimą 
senesnėse moteryse.

Šeštas mitas: senstant proti
nės galios mažėja. Amerikos 
senėjimo institutas praneša, 
kad senesnieji palaiko savo 
protines galias ir sensdami 
net sustiprina jas. Tik kai ku
rie protiniai veiksmai (pvz. 
pajėgumas kaitalioti dėmesį 
žiūrint į daug daiktų arba pri
siminti tam tikras informaci
jas iš didelio kiekio daiktų) 
senstant mažėja. Senėjimo 
institutas nurodo, kad proti
nės galios, kurios priklauso 
nuo švietimo ir patyrimo, gali 
iš tikrųjų sustiprėti. Pietų 
Kalifornijos universiteto stu
dija rodo, kad senstant žody
nas ir pajėgumas mastyti są
vokomis (conceptualize) page
rėja. Taip pat ši studija su
gestionuoja, kad senesni žmo
nės paveikiau galvoja nei jau
nesni, nes gyvenimo patyrimas 
įgalina juos greičiau daryti 
sprendimą.

Septintas mitas: dauguma 
senesniųjų asmenų gyvena 
slaugos namuose. Statistika 
rodo, kad senesnių asmenų tik
tai 5% gyvena slaugos namuo
se, pensininkų institucijose 
ar ligoninėse. Pagal JAV pen
sininkų sąjungą, maždaug aš- 
tuoni iš dešimties vyrų ir še
šios iš dešimties moterų gyve
na su savo šeimomis.

Aštuntas mitas: dauguma 
senų asmenų yra neturtingi 
ir vieniši. 1980 m. surašymas 
rodo, kad 16% asmenų, peržen
gusių 65 metus, yra neturtingi, 
o kiti 10% beveik neturtingi. 
Dauguma asmenų, peržengu
sių 65 metus, aplanko savo«vai- 
kus kartą per savaitę ir dau
giau kaip pusė mato savo vai
kus kartą per dieną.

Kiti mažiau žinomi faktai
• Pensininkai yra laimingi. 

Monsinjoras Fahey iš Ford
hamo mano, kad pensininkų 
dauguma teigiamai žiūri į gy
venimą. Ir Harris’o apžvalga 
nurodo, kad trys iš keturių 
pensininkų su pasitenkinimu 
prisimena savo praeitį ir tiki, 
kad dabartis yra tokia pat įdo
mi, kaip ir praeitis.

• Senesni asmenys mažiau 
praleidžia darbo dienų kaip 
jauni, mažiau patiria nelai
mingų atsitikimų darbe, yra 
labiau patenkinti savo darbu, 
veiksmingi, kaip ir jaunesni 
darbininkai.

• Senesni amerikiečiai 
praleidžia vieną iš penkių 
dolerių maistui namie, apie 
20% visų dolerių praleidžia 
vaistams, kurie gaunami be 
gydytojo recepto.

• Vidutinis senesnis as
muo yra baigęs 10.2 metų moks- 
linimąsi. Keturi iš dešimties 
yra baigę aukštesnę mokyklą, 
vienas iš 10 baigęs ketverių 
ar daugiau metų kolegiją.

Paruošė J. Str.

Atrodo, kad savo diskusiniu 
straipsneliu “Gyvenkime dau
giau realia dabartimi” (“TŽ” 
1987 m. 2 nr.) būsiu netyčia už- 
kludęs “širšių lizdą”. Oponen
tams, diskusijas baigiant, ga
lima būtų atsakyti dvejopai, 
būtent ignoruojant ar jiems 
atsakant. Kadangi oponentų 
mintys yra pilnos insinuaci
jų, iškraipymų, nesusigaudy
mų ir savos kūrybos, įdedamos 
į mano lūpa^, tai teko pasi
rinkti antrąjį kelią.

Savo trumpame straipsnely
je bandžiau iškelti keturias 
dabartinio okup. Lietuvos gy
venimo apraiškas: reikalą įpi- 
lietinti ir suprasti jaunąją, 
jau trečios generacijos, lie
tuvių kartą, jos galvojimą ir 
aspiracijas, reikalą keisti se
nąjį mūsų veiksnių aprobuotą 
bendravimo su tautos kamienu 
principą, reikalą išsiaiškinti, 
kas gi iš tikrųjų yra likusios 
mūsų tautos kamienas; ir rei
kalą paruošti mūsų jaunimą 
politiškai, kad jis galėtų at
silaikyti antikomunistinėse 
diskusijose, nedraudžiant jam 
aplankyti savo tėvynės.

Atrodo, diskusijoms temų 
būtų pakakę. Jeigu A. Svilo- 
nis nelaiko jų diskutuotino
mis, o tik kontroversinėmis, 
tai jau jo dalykas. Oksfordo 
anglų kalbos žodynas taip ap
taria kontroversiją: “dispu
tation, argument conducted in 
the press”, o “disputation” 
— “argumentative debate”. 
Sapienti sat.

Diskusijos susilaukė trijų 
oponentų: A. Balašaitienės iš 
Klivlando, A. Svilonio (slapy
vardžiu pasirašiusio) iš nau
jojo laikraščio “Lietuvių bal
sas”, ir inicialais pasirašiu
sio A. Str.

A.B., nežinau kodėl, savo 
straipsnį pradėjo žodžiais 
“... atsakydama (ai’ atsiliep
dama) į J.R. straipsnį”, nors 
tame “atsakyme” nebuvo pa
liesta nei viena mano aukš
čiau minėtų temų. Savo neva 
atsakyme ji siūlo sudaryti dar 
vieną naują lietuvių išeivijos 
politikos koordinacinį organą 
(su pilnais politinių partijų 
įgaliojimais) derinti visai mū
sų politinei veiklai. Argi A.B. 
nieko nėra girdėjusi apie VLI- 
Ką, kuris ir atstovauja, su 
pilnais įgaliojimais, mūsų po
litines partijas? Mano many
mu, mums daugiau jau veiks
nių nebereikėtų. Ko mums tik
rai reikėtų, tai glaudaus ir 
nuoširdaus jų bendradarbiavi
mo. O tai galima bus pasiekti 
tik tada, kai mes išmoksime 
gerbti vienas kito nuomonę ir 
išvadas daryti nuosaikiose 
diskusijose.

A. Str. savo atsakyme man 
gana plačiai rašo apie VLIKą, 
tai gal ir būtų atsakymas 
A.B., nes aš savo straipsnyje 
apie VLIKą nesu užsiminęs 
nė vienu žodžiu.

Kiti du oponentai — aiškūs 
“kietosios’’ linijos atstovai, 
nes jų straipsniai persunkti 
sodriu, vis kitus pamokančiu 
patriotizmu, lyg kitokias nuo
mones turintieji lietuviai bū
tinai yra pasimetėliai ar tė
vynės išdavikai. Prisiskaitėme 
mes čia, daugiausia čikagiš- 
kiai, jų straipsnių užsidariu
siose čikagiškėse “Naujieno
se” (neduok Dieve, kad ir jų 
naujasis laikraštis susilauk
tų tokio paties likimo).

Didžiausia, manau, mūsų 
silpnybė išeivijoje arba mū
sų bendro nesugyvenimo veiks
nys yra tas, kad mes nesu
gebame išklausyti ramios ir 
neužgaulios kitų nuomonės. 
Jeigu dalykai dėstomi nepu- 
čiant per “mūsų dūdą”, tai 
stengiamasi juos jau taip 
iškraipyti, kad net ir pats 
autorius jų nesuprastų. Kad 
mano žodžiai nebūtų tušti, 
štai pateikiu ir keletą pavyz
džių.

1. Jeigu A. Svilonis nurodys 
kurioje mano straipsnio vieto
je jis rado mano pasiūlymą 
“. . . kad reikėtų užčiaupti 
burną ir tylėti. .(kaip kad 
jis rašo savo straipsnyje “Į 
kontroversines mintis” (“Lie
tuvių balsas” 1987. 9 nr.), tai 
aš galėsiu jam tik padėkoti. 
Bet kadangi tokio posakio 
mano straipsnyje nėra, tai jį, 
aišku, išgalvojo pats oponen
tas.

2. Toliau A. S. taip rašo: “... 
minkštiesiems (atseit ir J.R., 
nes vienoje savo straipsnio 
vietoje jis jau kategoriškai 
tvirtina, kad dabartis nesire
mia JO, atseit J.R. “minkštą
ja” linija) ir partizanų pasi
priešinimas buvęs tautai ir 

valstybei daugiau žalingas ne
gu naudingas ...” Paklausčiau, 
kur jūs tai radote p. Sviloni? 
Mano buvo rašyta taip: “. . . be
sąlyginis pasipriešinimas, 
koks buvo partizanų laikais, 
jau yra (atseit dabar, esama
jame laike) daugiau žalingas 
negu naudingas . .. “Parafra
zuojant esamąjį laiką į būtąjį 
ir iš to padarant insinuaciją, 
kad J.R. niekina partizanus 
yra nemoralus žurnalizmas. 
Jis turi ir savo vardą, tik jo 
nedrįsčiau pakartoti.

A. Str., išvardinęs tik dalį 
okupuotos Lietuvos kankinių, 
atrodo, nerado reikalo at
kreipti savo dėmesį į mano 
straipsnio pastraipą apie tau
tos kankinius, kuri buvo už
baigta žodžiais “... mes juos, 
be abejo, didžiai gerbiame ir 
prisimename, nes negali būti 
tautos be herojų . ..” Išrankio
ti iš straipsnio tik tai, kas 
jums patinka, nėra nei moralu, 
nei etiška.

Visiška A. Str. nesąmonė 
ir nesusigaudymas yra apie 
VLIKo “kvietimą” pereiti į L. 
Bendruomenę. Oponentas, ma
nau, gal kanadiškis, taigi ir 
mažai orientuotas apie ilga
metę Amerikos lietuvių dvie
jų Lietuvių Bendruomenių 
problemą. Ji buvo paliesta 
mano straipsnelyje prabėgo
mis. Bendruomenėms bandant 
susitaikyti, natūraliai kilo 
klausimas, kaip aukštoji Re
organizuotos B-nės vadovybė 
galėtų pritapti ar būti įjung
ta į vieną B-nę. Kalba buvo tik 
apie B-nes, o ne apie jokį VLI
Ką, kurio niekas nekvietė, nei 
pats VLIKas, būdamas aukš
tesnė institucija kaip B-nė, 
nė nebandė veržtis į L.B-nės 
vadovybę.

Straipsnio pradžioje A. Str., 
A. Svilonio pavyzdžiu, rašo: 
“. .. kad dvi naujos kartos, J.R. 
supratimu, dėl gardaus valgio 
šaukšto yra jau prisitaikiu
sios. Gal galėtumėte p. A. Str. 
nurodyti, kurioje straipsnio 
vietoje aš taip rašiau? Nema
nau, kad rastumėte. O mano 
buvo parašyta taip: “.. . tos 
mūsų minimos kartos, patyru
sios buvusiųjų kartų likimą, 
suprato, kad j norint gyventi 
okupacijoje hent minimaliu 
žmogaus gyvenimu (atseit tu
rėti darbą, pastogę, maistą, 
auginti šeimą ir jai sudaryti 
minimalias sąlygas ateičiai) 
reikia prisitaikyti prie esamų 
gyvenimo sąlygų ir okupantų 
reikalavimų”. Jeigu jau A. Str. 
nepatenkintas prof. Vardžiu ir 
jo klasifikacijomis, tai gal ga
lėtų duoti “kredito”, kaip ame
rikiečiai sako, dr. Juozui Gir
niui, “Aidų” redaktoriui, kuris 
savo filosofinėje knygoje “Tau
ta ir tautinė ištikimybė” rašo: 
“Sovietinio teroro vergijoje 
sunku išlikti absoliučiai ‘šva
riems’. ‘Švarūs’ išliko tik tie, 
kurie pasirinko mirtį. Tam tik
ras prisitaikymas visiems ne
išvengiamas. Tačiau tai ne
duoda teisės iš aukšto žiūrėti 
į pasilikusius krašte ir jų ‘su
sitepimą’, taip kaip kad ir nie
ko nuopelningo nėra mūsų 
‘švarume’ — pabėgime iš tėvy
nės”.

Aptardamas mūsų politines 
linijas, nesu užsiangažavęs 
nė vienai iš jų. Savo asmeni
nėje “politikoje” aš pagiriu 
kiekvieną pozityvią pastangą 
ar darbą mūsų laisvinimo by
loje. Lygiai taip pat ir papei
kiu bereikalingas peštynes ir 
nesusigaudymą. Tai aš pabrė
žiau ir savo straipsnyje. Ap
tardamas “minkštąją” liniją 
dar pasakiau, kad pasak jų, 
atseit tai nebūtų mano nuomo
nė. Ar tai jau, turint gerą in
tenciją, oponentams sunku bu
vo susigaudyti?

Išvadoje manau, kad opo
nentai nė nebandė atsakyti į 
mano straipsnyje iškeltus 
klausimus, tik, gavę progą, 
bandė, kaip ir senovėje, “iš
lieti savo tulžį” ant “minkštų
jų” ir parodyti savo patrioti
nį pranašumą.

Ir šitokiomis insinuacijo
mis bei nesusigaudymais var
taliodami, kaip obuoliais po 
terbą, patys pasirašydami 
slapyvardžiais (A. Svilonis) 
dar drįsta viešai reikalauti 
iš kito jo pavardės, lyg jie ir 
jų pavardės būtų neliečiamos, 
kaip “tabu”, anot Polinezijos 
čiabuvių šventojo žodžio. J.R.

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

Baltiečių jaunimo surengtoje sibirinių trėmimų vigilijoje Toronto Nathan Phillips aikštėje 1987 m. birželio 13 d. 
grupė baltiečių vadovauja bendram giedojimui. Antra iš dešinės - DARIJA DEKSNYTĖ Ntr. Lino Daukšos

Nerašyti atsiminimai II
Lietuvos gimnazijų mokytojai pirmaisiais sovietinės okupacijos metais

Tie pirmosios sovietų oku
pacijos metai Lietuvoje nebu
vo lengvi visiems. Daug žmo
nių nustojo darbo, buvo tar
dyti, suimti, sugrūsti į kalė
jimus ar kažkur slaptai išvežti.

Politrukai gimnazijose
Mokytojų darbas Kauno 

gimnazijose irgi buvo neleng
vas, nes paskirti politrukai 
rusai (daugiausia kariai), nors 
ir nemokėjo lietuvių kalbos, 
reikalavo, kad mokytojai turi 
ką nors dirbti komunizmui, o 
ne tik savo pamokas atlikti ir 
skirstytis namo.

Tuoj buvo panaikinti įvairūs 
mokinių būreliai (literatūros, 
istorijos, meno ir kt.), skautai, 
o jų vietoje atsirado komjau
nuoliai. Mokytojai nežinojo 
nieko apie tuos komjaunuo
lius, bet atsirado gimnazijo
se mokytojų, kurie patys pasi
siūlė perimti komjaunuolių or
ganizavimą. Kai kurių gimna
zijų mokytojai susirūpino, nes 
visai nežinojo, kad tarp jų yra 
komunistuojančių. Iš mokinių 
atsirado komjaunuolių, ypač 
žydų, nors jų buvo nedaug, nes 
žydai Kaune turėjo dvi savo 
gimnazijas.

Naujas direktorius
Šiandien prisimenu, kad mo

kytojai pradėjo mūsų gimnazi
joje nebijoti naujo direkto
riaus ir inspektoriaus. Direk
torius buvo baigęs Vytauto D. 
universitete istoriją, o inspek
torius — ekonomiją. Apie ins
pektorių nieko negalėčiau pa
sakyti, nes jis buvo labai ty
lus ir nekalbus. Kartais atrody
davo, kad sunku būtų ir pasa
kyti kas jis toks yra. Su juo 
nesusipratimų ir ginčų turbūt 
taip ir neteko niekam per tuos 
metus patirti.

Direktorius mokytojų kam
baryje kartais pasakodavo 
apie savo mokslą, o vieną kar
tą pasisakė, jog komunistu jau 
buvo nuo IV klasės Kėdainių 
gimnazijoje. Tada, su kitais 
klasės draugais, pasistatę ša- 
pirografą kviečiuose spaus
dino darbininkams proklama
cijas. Aš juodu abu pažinojau 
universitete, bet tik iš maty
mo.

Mokytojų kambaryje daž
niausiai tylėdavome, nes rei
kėjo saugotis visų, netgi ir sa
vo bendradarbių. Vieną dieną 
man VII klasės mokinys kori
doriuje tyliai pasakė, jog kom
jaunuoliai nori įskųsti direk
toriui, nes pasakiau, kad Vaiž
gantas buvo kunigas.

Komjaunuolių siautėjimas
Tais metais turbūt dau

giausia reikėjo bijoti komjau
nuolių. Jie kartais pamokų 
metu slaptai vaikščiodavo po 
koridorių ir klausydavo prie 
durų, apie ką mokytojai kalba. 
Būdavo ir taip, kad jie ateida
vo į mokytojų kambarį ir įteik
davo direktoriui sąrašą moki
nių, kuriuos reikia išmesti iš 
gimnazijos, nes jie pasakoja 
anekdotus apie Staliną ir juo
kiasi iš rusų.

Neprisimenu tikrai, kaip ki
tose gimnazijose būdavo, bet 
mūsų direktorius paimdavo 
tuos sąrašus ir pažadėdavo 
peržiūrėti, mokytojų posė
džiuose svarstyti, bet dėl to 
nė vienas mokinys per tuos me
tus iš gimnazijos nebuvo iš
mestas.

Suėmimai
Blogiau būdavo, kai įeidavai 

į klasę ir pamatydavai tuščią 
suole vietą. Mokiniai tą rytą 
būdavo nusiminę, o kuris nors 

pašnabždėdavo: “Naktį su
ėmė”.

Į gimnaziją dažnai ateida
vo tėvai ir pasakodavo, kaip 
suėmė. Jie skųsdavosi, kad bu
vo prie kalėjimo, kur norėjo 
įduoti drabužių ir maisto, bet 
sargai neprileisdavo nė iš tolo.

Suėmė ir kelis mokytojus. 
Vieno matematikos mokytojo 
žmona pranešė, kad jų name 
vakare buvo mitingas, kur kal
bėjo žydas, o josios vyras pa
teikė kelis klausimus apie ko
munizmo sistemą. Josios vyrą 
suėmė prie namų.

Tų metų pačioje pradžioje 
buvo suimta ir rašytojos Rū- 
telionienės dukra, VIII klasės 
mokinė. Motina buvo atėjusi į 
gimnaziją ir papasakojo, kad 
dukra yra Mickevičiaus gatvės 
kalėjime, bet niekas negalėjo 
jai padėti. Kai 1941 m. birže
lio 22 d. prasidėjo vokiečių 
karas su rusais, tai ji išėjo iš 
kalėjimo su visais, kai kaliniai 
išlaužė duris ir vartus. Vėliau 
ji atėjo į gimnaziją ir papasa
kojo, kad rusai ja ištisus metus 
laikė tamsiame kalėjimo rūsy
je. Kai ėjo iš kalėjimo, tai nuo 
pirmos šviesos beveik apako. 
Gerai, kad kaliniai jai padėjo 
ir išvedė. Visą mėnesį labai 
blogai matė, bet pamažu ėjo 
geryn.

Vienas VII klasės mokinys 
pasakojo, kai jis kalinio dra
bužiais ir klumpėmis eidamas 
namo į Vilijampolę, kur jo tė
vai gyveno, pamatė ant Neries 
tilto tą pačią žydę, kuri naktį 
atėjusi su keliais rusų karei
viais jį suėmė. Ji tekina sku
bėjo su savo šeimos nariais ir 
krepšiais. Klasės draugai tada 
jam patarė: “Reikėjo griebti 
tą žydelką ir įmesti į Nerį”.

Vietoj kryžiaus Stalinas
Vieną rudens dieną kažkas 

pasibeldė į VI klasės duris. 
Tai buvo gimnazijos sargas, ku
ris pasakė: “Aš labai atsipra
šau, bet turiu nuimti kryžių ir 
pakabinti šitą.” Tai buvo Stali
no paveikslas. Mokiniai visi 
nuleido galvas, kai kurios mer
gaitės (vėliau pasakojo) pra
dėjo melstis. Klasėje buvo mir
tina tyla, o aš, kai sargas ant 
rankų išnešė kryžių, nežinojau 
nuo ko pradėt kalbėti. Tą sa
vaitę ir kitose Kauno gimnazi
jose buvo įsakyta nuimti nuo 
sienų kryžių, vytį, kitus pa
veikslus ir pakabinti Staliną.

Pokalbis su politruku
Mūsų gimnazijai buvo pa

skirtas politrukas rusų karys. 
Jis sakėsi esąs kapitonas, bet 
mums toks neatrodė. Pradžio
je buvo nedrąsus ir kalbėjo tik 
su direktoriumi. Turbūt nervi
nosi, nes visą laiką rūkė savo 
atsivežtas cigaretes. Ateidavo 
rytą ir sėdėdavo mokytojų 
kambaryje. Į klases jis neidavo.

Mokytojai į tą politruką žiū
rėjo su baime. Pagaliau pama
žu visi apsiprato, o jis pradėjo 
kalbėti ir su mokytojais, kurie 
mokėjo rusiškai. Prisipažino, 
jog tas darbas jam nelabai pa
tinka, bet geriau negu būti 
fronte. Taipgi papasakojo apie 
savo žmoną, kuri ruošiasi jau 
atvažiuoti. Tada drąsesni mo
kytojai (žinoma, labai atsar
giai) vieną dieną paklausė, 
kodėl sovietai pralaimėjo ka
rą su suomiais. Jis aiškino, 
jog tai buvo ne pralaimėjimas, 
o tik karo užbaigimas. Mat 
jiems buvo reikalinga tik Ka
relija, kuri turėjo apsaugoti 
Leningradą karo metu.

Mokytojai labai pergyven
davo, kai reikėdavo pasilikti 

po pamokų ir klausyti tų po
litruku aiškinimų apie komu
nizmo laimėjimus. Tačiau blo
giau buvo, kai tie politrukai 
pradėjo gimnazijose rengti va
karėlius — pasilinksminimus, 
į kuriuos atveždavo rusų karei
vių būrį. Tie kareiviai, atli
kę programą scenoje su šo
kiais, dainom ir balalaikom, 
pradėdavo vesti mokines šokti, 
o tos neidavo. Tuomet direkto
rius ir klasių auklėtojai turė
davo aiškintis, jog mergaitės 
nemoka gerai šokti, o, be to, 
jos daugiau papratusios su sa
vo klasių mokiniais.

Mokytojos atvejis
Vieną dieną Kaune pasiro

dė mokytoja iš Vilniaus. Ji bu
vo lituanistė. Ji papasakojo 
mums savo pergyvenimus Vil
niuje.

Tada ji dėstė lietuvių kalbą 
vienoje gimnazijoje. Kartą at
ėjo po pamokos į mokytojų 
kambarį ir rado kalbantį rusų 
karį, kuris niekino Lietuvą ir 
mūsų kariuomenę. Šiandien 
aš dar labai gerai prisimenu 
ir galiu pakartoti jos žodžius: 
“Padėjau dienyną ant stalo ir 
vožiau ranka tam rūskiūi per 
snukį”. Tuomet ji paėmė savo 
lietpaltį su portfeliu ir grei
tai išėjo iš gimnazijos. Gerai, 
kad jos niekas nesulaikė. Lai
mingai atėjo pėsčia net iki 
Lentvario, iš kur traukiniu 
atvažiavo į Kauną.

Ji mums sakė nevažiuos į tė
viškę Vilkaviškio apskrityje, 
bet bandys pasiekti Marijam
polę, nes ten turi giminių. Mo
kytojai tą dieną dar surinko 
jai pinigų, ir ji išvažiavo.

Korsakienės vizitai
Tais metais Kauno gimnazi

jose pradėjo lankytis H. Kor
sakienė. Kokias pareigas ji 
tada ėjo, taip ir neteko suži
noti. Prisimenu, kad jos vyras 
K. Korsakas tada buvo Kaune 
radiofono direktorium. Ji mo
kytojams aiškino, jog visi turi 
gerai pasiruošti, o ypač iš dai
nų, šokių ir muzikos, nes vasa
rą Maskvoje bus gimnazijų mo
kinių festivalis. Deja, to jos 
festivalio taip ir nesulaukėme.

Į Sibirą
O Lietuvoje birželio mėne

sį prasidėjo didysis tautos nai
kinimas — masinis trėmimas į 
Sibirą. Mačiau tą pirmąjį trau
kinį Kauno geležinkelio stoty
je. Priekiniai vagonai jau buvo 
uždaryti, o į kitus dar grūdo 
žmones iš sunkvežimių. Ap
linkui stovėjo rusų kareiviai 
su atkištais šautuvų durtuvais. 
Prasiveržusi žmonių minia 
bandė paduoti maisto, bet ka
reiviai neprileido. Kai kurie 
bandė mesti ryšulėlius, bet ne
pasiekė vagonų, o rusai juos 
paspirdavo su kojom į šonus. 
Taip palikau verkiančius žmo
nes stotyje ir sugrįžau į na
mus kaip po liūdnų laidotu
vių ...

Tad taip gyveno ir dirbo pir
mosios sovietų okupacijos me
tais gimnazijų mokytojai. Nors 
šie įvykiai ir nebus aprašyti 
mūsų istorijoje, bet man atro
do, jog kartais verta juos pri
siminti, nes kiekviename iš jų 
yra ir mūsų maža dalis. B.D.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. o. Box 1343, Postal Stalon “B”
Mississauga, Ontario L4Y 4B6



Ankstyvosios išeivijos rašytoją išlydėjus
A. a. Marija Aukštaitė-Navikevičienė 1896. VII. 18 — 1987. IV. 26

M. F. YOKUBYNIENĖ

1987 m. balandžio 26 d. Kana
dos lietuvių visuomenė nusto
jo neeilinės dukros.

Gimusi ir augusi Lietuvoje, 
velionė iš 90 metų savo am
žiaus paskutiniuosius 57 me
tus gyveno išeivijoje.

Ateidama į šį pasaulį, ji 
atsinešė meilę plunksnai 
bei visapusiškam Dievo žmo
nijai dovanotam grožiui. Bu
vo smulkios, lieknos išvaizdos, 
bet iš jos sielos veržėsi vers
mės, daug didesnės už ją pa
čią. Ji rašė, rašė ir rašė! Pa
čioje jaunatvėje linko poezi- 
jon, bet ateitis praplėtė jos 
kūrybos sritis — daug rašė ir 
prozos.

1930 m., atkviesta savo vyro 
Antano Navikevičiaus (atvyku
sio Kanadon 1928 m.), su dviem 
sūneliais — Antanu ir Algirdu 
— Marija atvyko iš Lietuvos 
Montrealin. Čia, šiek tiek pa
siruošusi pastoviam gyveni
mui, įsikūrė su dalimi savo 
šeimos (Lietuvoje liko 2 sūne
liai). Vienas jų — Vytautas — 
jau po žemele, o Jonas, 13 me
tų gimnazistas, dėl trūkumo 
pinigų kelionei liko su auto
rės tėveliais Prienuose.

Varginga pradžia
Marijos Aukštaitės atvykimo 

Kanadon laikotarpiu visame 
Šiaurės Amerikos žemyne (ir 
Kanadoje) siautė skaudi eko
nominė depresija: nei darbų, 
nei pinigų. Įvairūs trūkumai 
bei bado šmėkla švaistėsi dau
gelio žmonių gyvenime. Tai pa
tyrė ir Navikevičių šeima. Ta
čiau jie nebuvo likimo audro
je užmiršti. Kaimynystėje, vie
name namelyje, gyveno nestip
rios sveikatos senutė. Sužino
jusi apie atvykusią šeimą, pra
šė prižiūrėti ją ir jos namelį. 
Tuo būdu atsirado pagrindas 
šeimos pragyvenimui ir rašyto
jos kūrybai nuotaika.

1933 m. poetas Juozas Tyslia- 
va, “Vienybės” redaktorius iš 
JAV, besilankydamas Toronte 
ir Montrealyje, susipažino su 
rašytoja Marija Aukštaite ir 
pakvietė ją bendradarbiauti 
“Vienybėje”. Tai buvo pirmas 
žingsnis į Amerikos lietuvių 
spaudą, kurioje bendradar
biavo.

Rašytoja apie save
Dabar leiskite pacituoti 

mons. dr. Juozui Prunskiui 
įteiktą Marijos Aukštaitės 1947 
m. autobiografiją, išspausdin
tą “Drauge” (1987. V. 23).

“Gimiau iš Baltramiejaus ir 
Katarinos Baltrušaitytės-Rad- 
kevičių. Gimtoji lūšna — Sta
naičių km. prie Garliavos gi
rių. Ąžuolynai, girių gilybės 
ir jų ošimas taip užburdavo 
sielą, kad dažnai tėvelis va
karais turėdavo su šviesa kla
joti ir ūkauti po šilus. Ras
davo kur nors prisišliejusią 
beklausančią šilo maldos.

Paūgėjusi ganiau gyvulius, į 
šilus ar pievas nusiginus. Kai 
gyvulėliai žolelę gružendavo, 
aš pasilipdavau ant akmens ir 
ištiesus rankas sakydavau pa
mokslus. Iš tų pamokslų atme
nu tiek, kad kalbėjau į žmo
nes — į tuščias erdves kreip
damasi.

Žiemomis tėvelis po dvarus 
ir kaimus mokytojavo. Iš jo 
išmokau skaityti ir rašyti, 
būdama šešerių metų. Kiek pa
ūgėjus ir tėveliui atsiradus 
vis daugiau mokinių po dva
rus ir kaimus, o labai trūko 
kas mokytų, todėl, mane pa
skyrė mokyti didesnius ir vy
resnius už mane pačią. Juos 
mokydavau skaitymo ir rašto. 
Persikėlus tėvams į Šaltupio 
dvarą gyventi, pridavė mane į 
sodą, prie iš Varšuvos parvež
to daržininko. Čia išmokau 
inspektų darbo. Su kauptuvė- 
liu, grėbliu, kastuvu ir lais
tytuvu.

Auginau ponams daržoves, 
gėles, agrestus ir serbentas, 
prižiūrėdavau jaunus mede
lius, ‘gracavodavau’ sodo ta
kus, o lūpomis vis bėgdavo tie 
‘pamokslai’ ir pašnekesiai su 
gamta. Vieną tokių ‘pamokslų’ 
atsitiktinai nugirdęs dvarpo
nio giminaitis pradėjo mane 
sekti.

Ir taip vieną vakarą, palais- 
čius kliomboje gėles po palo- 
cių langais, matau — ant šva
raus, bet šlapio tako guli kaip 
pasaka gražus melsvas, bal
tomis aftavonėmis moteriškas 
kalnierėlis. Tikra vilionė. 
Imt... ar ne? Kariauja min
tys. Jei paimsiu — nuodėmė. 
Nepaėmus — sušlaps, susipur

vins. Juk tai panos Marijos kal
nierėlis! Pažįstu! Paėmus 
slenku prie durų ... Tokie rū
mai ... Aš tokia vargšė... Po 
dienos darbo, inspektų ir 
kliombų laistymo kojos purvi
nos, šlapios, rankos suskirdu
sios . .. Tiesiu pirštus skam
bučiui. Tik štai, pro kolona
das, išnyra pana Marija. Grie
bia mane į glėbį, karštai nu
bučiuoja ir sako: ‘Dabar būsi 
mūsų šeimos narė, už teisin
gumą ir tu nešiosi kalnierėlį. 
Eikš į vidų’.

Nuo tada rūmuose ir pasili
kau prie ponų vaikučiu už auk
lę. Ši lenkų Geištanj šeima da
vė man privatų mokslą ir iš
auklėjimą. Ten gimė ir mano 
pirmoji poezija lenkų kalba. 
*... Czemu smutek serce nisz- 
czy’.

1914 metų karas tą viską su
griovė .. . Išplėšė sužadėtinį. 
Ištekėjau už Antano Navikevi
čiaus granatų sūkury. Susilau
kėme keturių sūnų: Jono, Vy
tauto, Antano ir Algirdo.

Lietuvos nepriklausomybei 
kuriantis visa siela jai pasi- 
švenčiau. Rengėme savano
rius, dirbau Lietuvos gynimo 
komitete, draugijose, sceno
je, chore, miesto taryboje ir 
t.t. Bandžiau plunksną žurna
le ‘Moteris’, ‘Darbininkas’, 
‘Tėvynės sargas’. Pasirašyda
vau ‘Nemuno Vilnis’. Pirmas 
gimtąja kalba eilėraštis bu
vo išspausdintas “Tėvynės 
sarge’ — ‘Būkie laiminga že
mė didvyrių”.

Kančioje ir veikloje
Toliau savo autobiografijoje 

M. Aukštaitė rašo: “Dėl šio sū
nelio, tėvelių ir Tėvynės pa
likimo prasidėjo mano skau
džiausia tragedija. Užpuolė 
dvasinės kančios. Tas kančias, 
ilgesius ir skausmus pradė
jau pinti į raštus. Savo ne
laimingą gyvenimą pradėjau 
maskuoti plunksna. Pradėjau 
‘Vienybėje’ savo koliumną 
‘Montrealio dienos’. Su tomis 
‘Dienomis’ vis labiau įsisiū
bavau ir nuo 1936 metų sukū
riau arti 60 ilgesnių ir trum
pų novelių ir apysakų (reiškia 
iki 1947 m. — M.F.Y.).

Montrealyje suorganizavau 
porą draugijų, redagavau žur
nalėlį ‘Nepriklausoma 'Lietu
va.” (Šis žurnalas buvo įsteig
tas Toronte, Ont., 1941 metų 
pradžioje. Redagavo V. Dagi
lis). Dėl atsiradusio nuomo
nių skirtumo leidėjų buvo nu
spręsta perkelti jį Montrea
lin. Rašytoja Marija Aukštai
tė sutiko redaguoti. Ji, su 
komisija atvykusi, perėmė re
dagavimą tų pačių metų pabai
goje. Šis posūkis buvo naudin
gas: išlaikė tą leidinį paten
kinančioje aukštumoje. Nėra 
abejonės, kad redaktorės sū
nūs Antanas ir Algirdas savo 
motinėlei talkino, padėdami 
paruošti stencilius, dauginti 
lapus, išsiuntinėti skaityto
jams. Be to, jų piešinėliai 
puošdavo leidinį.

Po II D. karo prasidėjus 
lietuvių imigracijai Kanadon, 
susilaukta daug šviesių žmo
nių, įvairių specialistų, net 
ir redaktorių. Tada Marija 
Aukštaitė perdavė “NL” reda
gavimą naujom jėgom. Marijos 
Aukštaitės redagavimo laiko
tarpį galima vaizduotis kaip 
saugų tiltą tarp “NL” įsteigi
mo tarpsnio iki stipresnių pa
jėgų atvykimo. Palaipsniui 
“NL” išaugo iki savaitraščio, 
kuris ir dabar gyvuoja. Š. 
Amerikos lietuvių spaudoje 
M. Aukštaitė dalyvavo: “Dar
bininke”, “Drauge”, “Dirvoje”, 
“Amerikos lietuvyje”, “Aiduo
se”, “Lietuvoje”, “Kristaus 
Karaliaus Laive”, “Žvaigždė
je” ir “Tėviškės žiburiuose”.

Vyriausias sūnus Jonas, ka
rininkas, žuvo Lietuvoje.

Motinos rauda
Savo autobiografijoje Ma

rija Aukštaitė rašo: “Su bol
ševikų antplūdžiu į Lietuvą 
mane užgulė baisūs rūpesčiai 
ir nemigo naktys, suspaudė 
ligos. Ant Tėvynės aukuro sū
nui padėjus gyvybę, likau ne
byliu lavonu .. . Bet jaučiu, 
kad jo kapas šaukia į nebaigtą 
kovą, kad jo karžygiškas kar
das įpareigoja mane į plunks
nos darbą.”

Mons. dr. J. Prunskis savo 
pastaboje prie M. Aukštaitės 
autobiografijos rašo: “Jos kū
ryba buvo gausi. Jei ne visi 
puslapiai švytėjo kūrybinėmis 
aukštumomis, tai vis dėlto jos 
knygos persunktos dideliu 

nuoširdumu, moterišku jaut
rumu”.

Leidiniai
Marija Aukštaitė, talkinama 

savo sūnų, išleisdino šešias 
savo kūrybos knygas: 1. “Ro
žių vasara” — eilėraščių rink
tinė, 1966 m., 2. “Išeivės keliu”, 
1978, 3. “Išeivė”, 1980, 4. “Nu
bangavę kūdikystės dienos”, 
1981, 5. “Ant marių krašto”, 
1981, 6. “Lyrika”, 1983. Be to, 
M. Aukštaitė paliko apie 70 
apysakų, poezijos ir užrašų.

Mons. dr. Juozas Prunskis 
pastebi: “Taigi plunksna ne
krito iš rankų, beveik iki pati 
mirtis jas atšaldė”.

Velionės kūryboje gana ryš
kiai atsispindi jos erškėčiuo
tas gyvenimo kelias. Jinai 
jaučia savo kūrybos netobu
lumus, tačiau neatsispiria 
norui save išsakyti, dalintis 
savo vidaus pasauliu su skai
tytojais. Įžangoje leidinio 
“Rožių vasara” (8 psl.) ji krei
piasi į skaitytoją:

“Prašau priimti. Atleisti man 
už klaidas ir netobulumą. Už mei
lę, skausmą ir tiesą. Be to viso - bū
čiau nepilna. O trokštu parodyti 
savo gyvą, pilną veidą, nors ir su 
trūkumais, bet realų. Tokį, kokį pa
darė pats margas gyvenimas: lūšne
lė ir rūmai. Lietuva ir išeivystė. 
Piemenėlės basumas, vėliau grėb
lys, šakė, kastuvas .. . Dar vėliau: 
knygos, plunksna, aristokratų vai
kai ir governantės velionėlis.

Velionėlio vergystės ir didžių 
rūmų dėka išsivystė mano plates
nė pasaulėžiūra. Prispaustai auk
lėta, rūmų įtakos įžiebta, esu dėkin
ga anai šviesai praskleidusiai man 
prošvaistę, bet lūšnelės ir mano 
tėvelių dvasia sumetė man dar ma
žutei tikėjimo ir tautos meilės 
kibirkštis į mano širdį, balanos 
liepsna pralenkė aristokratinių 
kristalų žiburius, išsiveržė gyva 
patriotinė ugnis, įsijungė į Tėvy
nės vargus ir kovas, Lietuvai ne
priklausomybės siekiant, o ir pa
siekus — atidavė Jai širdį ir jė
gas .. . Įsipulsavo visu pulsu į Jos 
atstatymo gyvybę ... Ir, kas slėgė 
Tėvynę — slėgė mane.

Pirmus savo eilėraščius sukū
riau dar globėjų soduos. Rankraš
tį buvau pavadinus: “Netikėti žie
dai”, netikėtai jie ir suvyto: 1914- 
jų metų karui mobilizavus jaunuo
lius, tarp jų ir mano sužadėtinį, 
kurs atminimui išsivežė rankraštį, 
ir karo sūkuriuose jis kažkur pasi
metė.

Paskutinės dienos
M. Aukštaitė Kanadoje gy

veno trijuose miestuose — 
Montrealyje, Toronte ir Port 
Hope. Antanui teko gyventi su 
motina. Jis jai buvo daugiau 
nei sūnus — buvo globėjas ir 
artimiausias bičiulis iki pas
kutinės minutės jos gyvenimo.

Sūnus Antanas laiške rašo: 
“Gan dažnai paimdavau moti
ną truputį pavažinėti gamto
je, Ošavos, Trentono, Peter- 
boro miestų trikampyje. Visą 
laiką grožėjosi gamta, ypač 
pavasario atgimimu ir tikėjosi, 
kad kelionės ją sustiprins, 
vis norėjo pasigrožėti žydin
čiais sodais ir apylinkės aly
vų medžių žiedais. Bet 1987 m. 
balandžio 26 dieną, savo na
muose, belaukdama lietuviš
kos radijo programos ‘Tėvy
nės prisiminimai’ keletą mi
nučių prieš 2 v.p.p. jos širdis 
sustojo. Per 5 min. buvo nuvež
ta Port Hope ligoninėn, bet 
daktarai negalėjo atgaivinti”.

Laidotuvės įvyko balandžio 
29 d. St. Mary’s kapinėse iš Our 
Lady of Mercy šventovės Port 
Hope, Ontario, arčiau savo li
kusių sūnų. Šios kapinės yra 
Port Hope mieste, skersai Pine 
View Plaza, šalia Highway 2, 
viena minutė nuo Highway 401.

* * *
Kūrybinis velionės paliki

mas gana stambus. Jos talen
tas neabejotinas, bet dėl ne
palankių gyvenimo sąlygų ne
galėjo pilnai išsiskleisti. Li
teratūrinį autorės palikimą 
reikia vertinti ne šių dienų, 
bet ano meto akimis. Tokiuose 
rėmuose išryškės ir jos kūry
bos vertė. Be to, ji dar nėra 
pasverta ir laukia lietuvių iš
eivijos tyrinėtojų plunksnos.

Atsiųsta paminėti
SUDIEV 1987. Toronto Mairo

nio mokyklos abiturientų leidi
nys. Paruošė X sk. mokiniai ir jų 
auklėtoja S. Bubelienė. (Mašinė
le rašytas leidinys) ir padaugintas.

MOTERIS, lietuvių moterų žur
nalas, 1987 m. 3 (177) nr. Redak
torė - Nora Kulpavičienė, admi
nistratorė - L. Senkevičienė, lei
dėja - Kanados lietuvių katalikių 
moterų draugija, 1011 College St., 
Toronto, Ont. M6H 1A8, Canada. 
Metinė prenumerata $10, garbės 
— $15.

Išeivijos rašytoja a. a. MARIJA AUKŠTATITĖ-NAVIKEVIČIENĖ, miru
si Kanadoje 1987 metų balandžio 26 dieną, sulaukusi 90 metų amžiaus

Baltieciai tarptautiniame rašytojų suvažiavime
Sovietų Sąjungos rašytojų organizacija reikalauja uždaryti laisvajame 
pasaulyje veikiančius estų ir latvių klubus. Lietuviams atstovavo rašytojas 

A. Landsbergis. Priimta rezoliucija, smerkianti rašytojų kalinimą

1987 m. gegužės 10-17 d. Lu
gano mieste, Šveicarijoje, įvy
ko 50-sis tarptautinis PEN 
Klubo suvažiavimas, kurio 
tema buvo “Pakraščio sričių 
literatūros”. Suvažiavime da
lyvavo keturi estai, penki lat
viai, atstovaujantys savo PEN 
centrams. Vienintelis lietu
vis buvo A. Landsbergis, trem
ties PEN centro delegacijos 
narys.

Ypatingas baltiečių laimėji
mas buvo gegulės 15 d. Beveik 
vienbalsiai priimta rezoliu
cija, kurioje pasmerkiamas ir 
lietuvių katalikų inteligenti
jos persekiojimas, knygų bei 
rankraščių konfiskavimas. Už 
rezoliuciją balsavo 31 centras, 
susilaikė trys — Bulgarija, Ry
tų Vokietija ir Kinija. Ši re
zoliucija yra savotiškas pa
saulinės rašytojų organizaci
jos atsakas į sovietų pastan
gas įtikinti PEN vadovybę, kad 
būtų uždaryti estų bei latvių 
PEN centrai ir būtų apribota 
išeivių PEN centro veikla. Tuo 
Maskva stengiasi ir pasaulinio 
rašytojų bendravimo rėmuose 
įteisinti Baltijos valstybių 
okupaciją.

Po daugelio metų pertraukos 
Lugano suvažiavime dalyvavo 
ir du “stebėtojai” iš Sovietų 
Sąjungos: neseniai “Sovieti
nio taikos gynimo komiteto” 
pirmininku paskirtas Genri- 
kas Borovikas ir savaitraščio 
“Ogoniok” redaktorius Vitali
jus Korotičius. Derybos dėl 
sovietinių rašytojų organiza
cijos įstojimo į PEN klubą 
vyksta jau nuo 1964 m. Pagrin
dinė kliūtis — PEN vadovybės 
atsisakymas uždaryti dar ne
priklausomybės metais įsteig
tus estų ir latvių PEN centrus. 
Derybų metu sovietiniai atsto
vai primygtinai tvirtino, kad 
Estija, Latvija ir Lietuva esan
čios Sovietų Sąjungos dalis. 
Šios linijos laikėsi ir 50-me 
PEN suvažiavime apsilankę 
“stebėtojai”. Atrodo, kad da
bar jie savo tikslo sieks sub
tilesnėmis priemonėmis — 
mėgindami palaipsniui įtikin
ti pavienius PEN centrus ir 
jos vadovybę, kad “nebeeg
zistuojančių valstybių” cent
rų uždarymas nedidelė kaina 
už “didžiosios sovietų rašy
tojų šeimos” įstojimą į pasau
linę rašytojų organizaciją.

Korotičius ir Borovikas 
šiandien yra uolūs Gorbačiovo 
politikos vykdytojai, nors sa
vo ankstesnėje karjeroje jie 
tebuvo ortodoksiški komunis
tų aparatčikai. Korotičius re
daguoja populiarų savaitraštį 
“Ogoniok”, o Borovikas nese
niai buvo paskirtas “Sovieti
nio taikos gynybos komiteto” 
pirmininku. 1985 m. vasarą jis 
vadovavo Pabaltijo aparatči- 
kų delegacijai, kuri lankėsi 
Kopenhagoje “duoti atkirtį” 

baltiečių tribunolui. JAV vals
tybės departamento leidinyje 
“Foreign Affairs Note” 1987 m. 
gegužės numeryje Borovikas 
taip apibūdinamas: “KP narys, 
daug keliavęs koresponden
tas, buvęs KGB agentas (ir da
bar palaikantis glaudžius ry
šius su KGB; vienas jo užda
vinių buvo užverbuoti užsie
nio žurnalistus).

PEN konferencijos metu 
buvo beveik vienbalsiai pri
imtas ir kalinamų rašytojų 
bei žurnalistų komiteto pra
nešimas, kuriame išvardinti ir 
baltiečiai “sąžinės kaliniai”. 
Minimi Viktoras Petkus, Balys 
Gajauskas, nutrėmime esantys 
Gintautas Iešmantas ir Povilas 
Pečeliūnas. (Petkų savo gar
bės nariu yra priėmęs škotų, 
o Iešmantą — amerikiečių 
PEN centras). Paleistųjų są
raše — Algirdas Statkevičius, 
Vytautas Skuodis, Liudas 
Dambrauskas, Antanas Ter
leckas ir Vladas Lapienis. Pra
nešime rašoma, kad Sovietų 
Sąjunga, drauge su Vietnamu 
ir Turkija, tebėra uoliausios 
rašytojų kalintojos.

Išrinktas naujas kalinamų
jų rašytojų komiteto pirmi
ninkas švedas Thomas von 
Vegesack, kuris yra gerai su
sipažinęs su Baltijos kraštų 
problema. Savo kalboje jis 
paminėjo neseniai iš kalėji
mo paleistą latvį kitamintį, 
kuris valdžios atstovą paklau
sė apie savo teisinę padėtį. 
Tasai patarė paleistajam ne
turėti jokių iliuzijų, nes jis 
tebėra laikomas nusikaltėliu: 
“Šiuo metu mums nepraktiška 
laikyti jus kalėjime”.

Viena PEN suvažiavimo po
pietė buvo skirta latvių li
teratūros klasikams — Janiui 
Rainiui ir Aspazijai. Jos me
tu apie Rainio glaudžius ry
šius su Lietuva kalbėjo A. 
Landsbergis.

Rezoliucija
Tarptautinis PEN klubas 

gegužės 15 d. savo suvažiavime 
Šveicarijoje priėmė šią rezo
liuciją:

KADANGI vengrų policija 
1987 m. kovo 4 d. Budapešte 
konfiskavo 350 egz. naujų veng
rų savilaidinio žurnalo “Eg- 
tajak Kozott” (Tarp kompaso 
taškų) ir daugelį rankraščių;

KADANGI šimtai knygų bei 
rankraščių, ypač istorinėmis 
bei religinėmis temomis, ir 
vertimų (Paskalis, Orwellis, 
Solženicinas), buvo konfiskuo
ta 1986 m. gegužės-gruodžio 
laikotarpyje prieš Lietuvos 
katalikų inteligentiją nu
kreiptos akcijos metu šios tau
tos 600 m. krikščionybės su
kakties išvakarėse;

KADANGI lagerio vyriausy
bė neseniai konfiskavo lie
tuvių kritiko Viktoro Pet-
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□ K11LTIMĖJE VEIKIOJE
Sol. Vilija Mozūraitytė, mezzo- Septintoji baltiečių dailininkų

sopranas, pernai yra laimėjusi du 
jaunųjų dainininkų konkursus V. 
Vokietijoje: V. Berlyne-F. Men- 
delssohno, Miunchene - R. Straus- 
so. Šią vasarą ji gastroliuos Ispa
nijoje ir Italijoje.

Šešiasdešimt pirmojoje R. Vo
kietijos baltistų konferencijoje 
R. Berlyne pagrindinis dėmesys 
teko 1987 m. balandžio 16 d. miru
siam prof. dr. Viktorui Falkenhah- 
nui. Jo gyvenimo kelią, nuopelnus 
mokslui bei kultūrai išsamiai api
būdino valstybinės bibliotekos 
vadovė prof. F. Krautzė. Velio
nis dirbo iki mirties. 1986 m. gruo
džio mėnesį, jau turėdamas 83 me
tus amžius, jis dalyvavo 60-tojo- 
je R. Vokietijos baltistų konfe
rencijoje, žvaliai reiškėsi disku
sijose, kėlė naujus sumanymus. 
Keletą dienų prieš mirtį prof. dr. 
V. Falkenhahnas su artimu savo 
talkininku įkalbėjo į magnetofo
no juostelę nebaigto novelių ro
mano apie J. Bretkūną trūkstamas 
vietas, aptarė romano pabaigos 
planus. Minėtajai R. Vokietijos 
baltistų konferencijai vadovavo 
šio mokslinio susivienijimo pirm, 
prof. R. Ekertas, R. Vokietijos 
mokslų akademijos narys. Vilniu
je išleistus J. Bretkūno “Rinkti
nius raštus” recenzavo daktarė 
H. Bart iš E. M. Arnto universi
teto Greifswalde. Darbus latvis- 
tikos temomis skaitė latvis rašy
tojas J. Melbarzdis.

Lietuvių istorijos draugijos susi
rinkime gegužės 14 d. Čikagoje, 
Jaunimo centro kavinėje, J. Sakas 
skaitė įdomią paskaitą “Kun. Juo
zo Vailokaičio (1880—1953) įna
šas nepriklausomos Lietuvos ūkiui”. 
Paskaitininkas, pateikęs pagrindi
nių kunigo, visuomenininko ir 
ekonomisto J. Vailokaičio bio
grafinių duomenų, pabrėžė Sei
nuose leistą “Šaltinį”. Jo reda
gavimą kun. J. Vailokaitis perėmė 
1907 m., pradėjęs kovą su Lietu
vos rusinimu, prenumeratorių 
skaičių padidinęs iki 15.000. Kun. 
J. Vailokaitis ypač kritikavo oku
pacinės valdžios perkamus dvarus 
Lietuvoje ir juos dalinamus ru
sams, nors žemės labai reikėjo 
paties lietuviams. Savo rašiniuo
se “Šaltinio” red. kun. J. Vailo
kaitis primindavo skaitytojams, 
kad žemės atėmimas lietuviams 
yra baisesnis už spaudos draudi
mą. Esą lietuviai, netekę žemės, 
neteks ir tėvynės. Už tokius straips
nius kun. J. Vailokaitis keliskart 
buvo nubaustas piniginėmis bau
domis ir vieną kartą kalėjimu 
trim mėnesiam. Norėdamas su
stabdyti žemės atidavimus rusams, 
kun. J. Vailokaitis 1912 m. įstei
gė Brolių Vailokaičių bendrovę, 
kuri sutelktu kapitalu pradėjo 
supirkinėti dvarus ir juos išda
linti lietuviams žemdirbiams. I D. 
karo metais kun. J. Vailokaitis 
Petrapilyje leido ir redagavo “Va
do” laikraštį, įsteigė keliolika 
tūkstančių lietuvių sutelkusią 
Liaudies sąjungą, skleidė socia
linį sąmoningumą katalikybės pa
grindais. Pokaryje organizavo lie
tuvių grįžimą prisikeliančion ne- 
priklausomon Lietuvon, kur 1919 
m. kun. J. Vailokaičiui teko bū
ti Katalikų veiklos centro pirmi
ninku, krikščionių demokratų 
centro komiteto nariu. Vėliau 
jis pasitraukė iš politikos ir su 
broliu Jonu įsijungė ekonominėn 
veiklon. Jiedu suorganizavo ak
cinę “Maisto” bendrovę, įsigijo 
brolių Šmitų geležies fabriką, 
plytinę Palemone, organizavo bū
tų statybą Aleksote, rūpinosi ki
tų įmonių steigimu ir finansavi
mu. Per pirmuosius masinius lie
tuvių trėmimus 1941 m. vasarą 
kun. J. Vailokaitis buvo išvežtas 
Altajaus kraštan. Pokaryje greit 
grįžo Lietuvon, buvo paskirtas Paš- 
tuvos klebonu ir ten mirė 1953 m.

kaus išsamų rankraštį apie 
pasaulio literatūrą, prie ku
rio jis triūsė septynerius 
metus Permės 36-1 konclage- 
ryje;

KADANGI ukrainiečių poe
tas Mykolas Rudenko neseniai 
pareikalavo, kad lagerio va
dovybė sugrąžintų konfiskuo
tą jo rankraštį,

TARPTAUTINIS PEN klu
bas pakartoja savo chartoje 
išreikštą nusistatymą, kad 
niekas neturi teisės atimti iš 
bet kurio asmens ar bet kurios 
tautos svarbius jų kultūrinio 
palikimo dalies ar apriboti jų 
ryšius su pasauline literatūra, 
ir

PAREIŠKIA, jog knygų bei 
rankraščių, kaip ir rašytojų, 
negalima įkalinti ar naikinti. 
Išreiškia viltį, kad tokie veiks
mai nebepasikartos. ELTA 

tapybos darbų paroda atidaryta 
Vilniaus dailės parodų rūmuose 
gegužės 12 d. Ji yra tradicinė, Vil
niuje, rengiama kas treji metai 
jau du dešimtmečiai. Šiemetinėn 
įsijungė 55 Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tapytojai su 165 naujau
siais savo kūriniais, kuriuos paro
dai atrinko vertintojų komisija. 
Parodos atidaryme buvo paskelbti 
jos laureatai. Pagrindinis paro
dos prizas teko A. Savickui, trys 
lygiavertės Lietuvos dailininkų 
sąjungos premijos — estui J. Pal- 
mui, latviui H. Heinrichsonui ir 
lietuviui L. Surgailiui. Vilniaus 
vykdomojo komiteto premiją lai
mėjo R. Vaitiekūnas, Lietuvos 
profsąjungų tarybos — latvė D. 
Skulmė. Svečių teisėmis parodon 
buvo pakviesti trys žinomi mol
davų tapytojai.

Nikodemas Martinonis (1887— 
1957), chorų vadovas, pedagogas 
ir kompozitorius, šimtųjų gimimo 
metinių proga birželio 1 d. prisi
mintas ir pagerbtas Vilniaus fil
harmonijos Kauno skyriaus salėje. 
Prisiminimais apie savo buvusį 
mokytoją dalijosi muzikai - A. 
Arminas ir B. Mačikėnas, kompo
zitoriai — K. Kaveckas, P. Tamu- 
liūnas, J. Nabažas, V. Jurgutis. 
Koncertinę programą atliko: Kauno 
J. Gruodžio aukštesniosios muzi- 
kos mokyklos mišrus choras, Lie
tuvos aklųjų draugijos kamerinis 
choras, vyrų choras “Varpas”, 
mišrus Kauno choras, Vilniaus 
operos solistai I. Milkevičiūtė, 
G. Šmitas ir B. Tamašauskas. Kon
certe skambėjo N. Martinonio 
solo bei choro dainos J. Jano
nio S. Nėries, B. Sruogos žodžiams, 
harmonizuoti kūriniai. Chorai ir 
solistai koncertą papildė Vakarų 
klasikų, M. K. Čiurlionio, J. Gruo
džio, J. Naujalio, S. Šimkaus bei 
kitų kompozitorių dainomis.

Stogastulpį “Kalvis”, skirtą 150- 
tosioms Druskininkų kurorto me
tinėms, sukūrė specialion darbo 
stovyklon sukviesti liaudies meist
rai: meninės kalvystės atstovai - 
alytiškis Kazys Babravičius, šiau
liečiai Julius Bukauskas, Pranas 
Kontrimas ir Gintas Kurmanskis, 
Zigmas Žilinskas iš Klaipėdos, 
kauniečiai kalviai Alfredas ir Zig
mas Staškai, metalo plastikos 
meistrai vilnietis Stasys Babikas 
ir druskininkietis Gintaras Žilys, 
vadovaujami dailininkų Liongino 
Virbicko ir Žilvino Bautrėno. 
Stogastulpį Druskininkų sukak
čiai skirta saulute apvainikavo 
kalvių kalvis Vytautas Jarutis. 
Stogastulpis “Kalvis” pastatytas 
Druskininkuose steigiamoje poil
sio zonoje šalia šilo ir Druskonio 
ežero, kur bus įkurtas kalvystės 
muziejus, išaugs aikštė masiniams 
renginiams. Dzūkija garsėja kal
vystės menu. Druskininkuose ren
giamos tradicinėmis tapusios Kal
vių dienos. Jas vasarvietės lan
kytojams dabar primins kaltų me
talinių saulučių stogastulpis “Kal
vis”.

Nidos “Agilos” salėje paskutinį 
gegužės savaitgalį įvyko estradi
nių liaudies ansamblių festivalis 
“Neringos vėtrungės-87”. Lietu
voje dabar yra 15 tokių ansamb
lių, kurie visi dalyvavo festivaly
je, išskyrus Panevėžio “Ekraną” 
ir Tauragės “Optimą”. Gausius 
žiūrovus ir vertintojų komisiją, 
vadovaujamąkompoz. M. Noviko, 
džiugino išaugęs ansamblių muzi
kavimo lygis. Laureatų vardą ir 
žiūrovų prizą išsikovojo panevė
žiečių ansamblis “Vaivorykštė”, 
kuriam dabar vadovauja “Nerin
gos vėtrungės-85” festivalyje ge
riausiu dainininku pripažintas V. 
Bleivydas. Ansambliu įsijungė ga
bus dainų autorius A. Armonas ir 
naujas dainininkas K. Kerbedis, 
pripažintas geriausiu šiemetinia
me festivalyje. Specialiu prizu 
buvo pažymėtas ir garso rež. R. 
Kišonas. Lygiaverčiu “Vaivorykš
tės” varžovu tapo K. Lukšo vado
vaujamas kauniečių ansamblis 
“Elektra”, trečią kartą pripažin
tas festivalio laureatu. “Elektra” 
susilaukė trijų prizų: už brandžiau
sią programą, geriausią vokalinę 
grupę ir geriausią dainininkę R. 
Dirsytę. Prizą už geriausią jauni
mui skirtų dainų atlikimą laimėjo 
E. Gražio vadovaujamas biržiečių 
“Portalas”. Geriausia instrumen
tine grupe buvo pripažintas vil
niečių ansamblis “Ad libitum”, o 
specialų prizą už geriausią dainą 
apie Nidą išsikovojo vilniečių an
samblio “Veidrodis” sol. V. Fatė- 
nas. Festivalyje dalyvavo ir ge
rokai pasikeitusi kauniečių “Vers
mė”, grojanti klasikinio džiazo 
kompozicijas. Jai dabar vadovau
ja būgnininkas A. Jofė, pripažin
tas geriausiu šiemetinio festiva
lio instrumentalistu. V. Kst.
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ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind..........  63/4%

180-364 d. term, ind.......... 63/«%
1 metų term, indėlius......  7 %
2 metų term, indėlius ......  774%
3 metų term, indėlius......  7'/z%
1 metų GlC-met. palūk...... 8 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 77z%
2 metų GlC-met. palūk...... 87z%
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 77z% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 8 % 
Specialią taup. s-tą .........  6’A»%
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 6 74% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53Ai%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ............... 107z%
Sutarties paskolas 

nuo ...............  107z%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 9’/z%
2 metų ................ 10 %
3 metų ................ 107z%
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.

Toronto atžalyniečiai vaidina lietuviškas vestuves tautybių savaites metu "Vilniaus” paviljone, kuris buvo įreng
tas Prisikėlimo parapijos salėse Nuotr. St. Dabkaus

Kanados įvykiai

ruJn’AMIA LIETUVIŲ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

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
2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

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

(Atkelta iš 1-mo psf.) 
talinio dolerio įvedimą pa
diktavo gerokai sumažėjusi 
kanadiško dolerio vertė. Me
talinio dolerio dabar jau rei
kia miestų viešojo susisieki
mo priemonių dėžutėse, kai ku
riuos reikmenis parduodan
čiuose automatuose. Metali
nio vieno dolerio projektai 
buvo atrinkti specialiame kon
kurse 1978 m. Pirmoji vieta ta
da teko doleriui, kuriame vaiz
duojamas valtimi keliaujantis 
XIX š. prekiautojas. Šio pro
jekto teko atsisakyti, kai stai
ga persiuntime dingo jau pra
dėti įgyvendinti monetos pla
nai. Neužmirštama pabrėžti.

leriais, kai jų didesnis skai
čius susirinks piniginėje ar 
kišenėje.

Popiežius Jonas-Paulius II, 
1984 m. viešėdamas Kanado
je, buvo planavęs susitikti su 
Kanados indėnais ir eskimais 
Fort Simpson vietovėje. Šiau
rės vakarų teritorijoje. Pla
nus tada sukliudė tą vietovę 
apsupęs rūkas, dėl kurio ne
būtų galėjęs nusileisti lėktu
vas. Šv. Tėvas pažadėjo pas in
dėnus ir eskimus atvykti kita

pų konferencija dabar paskel
bė, kad Jonas-Paulius H šie 
metinę savo devynių dienų 
viešnagę JA Valstybėse su
jungs su apsilankymu Fort 
Simpsone. Grįždamas Romon, 
jis iš Detroito rugsėjo 19 d. 
atskris Edmontonan, kur per
nakvos vietiniame pilkųjų se
selių vienuolyne ir rugsėjo 20 
d. mažesniu lėktuvu atskris 
Fort Simpsonan trim ar ketu
riom valandom. Tada vėl grįš 
Edmontonan ir tęs kelionę Ro
mon Oficialaus Šv. Tėvo su
tikimo Kanadoje nebus, nes 
šis jo apsilankymas pas indė
nus ir eskimus yra susietas su 
asmeniniu pažadu.

MOKA:
6’/4% už 90 dienų term, indėl. 
6’/4% už 6 mėn. term, indėlius
7 % už 1 m. term. Indėlius 
774% už 2 m. term, indėlius 
77z% už 3 m. term, indėlius
8 % GIC 1 m. garantuoti

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

investavimo pažymėjimai
77z% už pensijų planą

(variable rate)
8 % už 1 m. term, pensijų planą 
77z% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
674% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
5’/4-67z% kasd. palūkanų sąskaita 
53/4% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines 

paskolas nuo... 107z%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................. 974%
2 metų .................. 1074%
3 metų ..................10’/4%
(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 mortglčial.

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).

proga. Kanados katalikų vysku-

Tautinių šokių šventė

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.PG0MES
Red Estete* Insurance LM

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybe visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

Vitų rūšių automobilių išorės body taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,------------------------ --------------------------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

PA Sf R INKf f R 
S A LJ /XA/VIzV - 
su

žfc patyrusiu atstovu 
sąžiningu patarnavimu
asmeniniu patarimu ANTANAS GENYS

1 east mall crescent 232-9000
elobicoke. Ontario M9B 6G8 res: 231-2839

an independent member broker

Rf/VfKK professionals inc. Realtor

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

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

Klientei patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

kad jie buvo siunčiami ne per 
Kanados paštą, o per vieną kur
jerių bendrovę. Įpusėto pro
jekto atsisakyta, nes jį galė
jo būti pavogę būsimos mone
tos klastotojai. Apyvarton 
1987 m. liepos 1 d. nutarta iš
leisti II premiją laimėjusį do
lerio monetos projektą, sukur
tą dail. B. Carmichaelio, gy
venančio Ontario provincijoje, 
Sylvan Valley vietovėje prie 
Sault Ste. Marie. Jo sukurtame 
vaizde matyti ežere plaukian
tis kanadiškas naras (loon). 
Vieno dolerio monetą nuo ki
tų padės atskirti vienuolika 
jos skritulin įjungtų nedide
lių, bet pirštais juntamų kam
pų. Naujoji moneta yra auksi
nės spalvos, pagaminta iš me
talo mišinio, kurį sudaro 88% 
vario ir 12% cino (alavo).

Popieriniams vieno dolerio 
banknotams pakeisti iki 1989 
m. bus išleista 450 milijonų me
talinių dolerių. Pranašaujama, 
kad metalinės dolerio mone
tos sutaupys nemažai lėšų Ka
nados iždui, kuriam jas reikės 
rečiau pakeisti už greičiau su
sidėvinčius popierinius dole
rio banknotus. Dolerio mone
tomis džiaugiasi ir viešojo su
sisiekimo TTC bendrovė To
ronte, pernai išleidusi mili
joną dolerių į jos autobusų ir 
tramvajų dėžutes įmestiems $43 
milijonų vertės banknotams 
išlyginti ir suskirstyti. Tuo 
tarpu $176 milijonų monetų 
surūšiavimas būtų kainavęs tik 
$200.000. Šiandien jau daug 
kas yra užmiršęs, kad šias pa
pildomas išlaidas atnešė pati 
TTC tarnautojų unija. Seniau 
į dėžutes buvo mėtomi tik ma
ži bilietėliai, kurių atitinka
mą skaičių už nustatytą kainą, 
nereikalaudami grąžos, kelei
viai nusipirkdavo iš sustojusio 
autobuso ar tramvajaus vai
ruotojo. Bilietėlių pardavimo 
sustabdymą autobusuose ir 
tramvajuose iškovojo TTC tar
nautojų unija. Buvo teisina
masi, kad pagausėjo užpuoli
mai ir apiplėšimai pinigų tu
rinčių vairuotojų. Šią grėsmę 
lengvai galėjo pašalinti pa
tys vairuotojai, už bilietėlius 
gautus dolerius įmesdami ke
leiviams skirton dėžutėn, kur 
jie būtų nepasiekiami plėši
kams. Dabar TTC bilietėlių 
galima įsigyti tik požeminio 
traukinio stotyse ir kai kurio
se krautuvėse. Keleiviai, ne
turintys bilietėlių, buvo pri
versti į dėžutes įmesti mone
tas ar popierinius dolerius. 
Tokiu atveju jiems pabrangs
ta kelionė, kuri yra pigesnė 
su TTC bilietėliais, branges
nė su įmetama valiuta, o dėžu
tėse susirenka krūvos monetų 
ir popierinių dolerių. Šią pri
vilegiją, nepatogią keleiviams, 
jau yra išsikovojusios ir kitos 
viešojo susisiekimo bendrovių 
unijos. Dėžutėse surinktos va
liutos surūšiavimo išlaidas su
mažins įvedama dolerio mone
ta. Tačiau ir vėl niekas neuž
simena apie svorio problemą, 
ateinančią su metaliniais do-

VIII Tautinių šokių šven
tės rengėjų komitetas Ha
miltone liepos 6 d. turėjo po
sėdį su šventės programos va
dovais.

Nutarta pasirašyti sutartis ir 
įmokėti už visas šventei užsa
kytas reikalingas sales, orkest
rus, ruošti tautinių šokių gru
pių vadovams kursus suderini
mui šokių, kurie bus atliekami 
šventėje. Tautinių šokių šven
tės vadovai praneš apie tai gru
pių vadovams.

Dėkojame Kanados lietuvių 
fondui, pažadėjusiam pradinę 
$5000.00 paskolą. Bet tai tik 
lašas jūroje. Esame gavę iš JAV 
Liet. Bendruomenės valdybos 
$2500.00. Bradinis įmokėjimas 
už sales, orkestrus spaudinius 
ir kt. siekia arti $10,000.00. Tie 
(mokėjimai daromi skolinant 
lėšas iš KLB valdybos iždo.

Tautinių šokių šventės fi
nansinio skyriaus pirminin-

kas J. Krištolaitis įpareigo
tas rūpintis visomis šventei 
reikalingomis lėšomis - jų 
sutelkimu, išmokėjimu ir atsi
skaitymu. Tam darbui atlikti 
finansinio skyriaus pirminin
kas sudarė penkias komisijas. 
Jų vadovai yra sekantys: dr. S. 
Čepas - lėšų telkimo, A. Juoza
pavičius - loterijos organiza
vimo, J. Stankus - bilietų pla
tinimo ir atsiskaitymo, R. Lu- 
koševičiūtė-Kurienė - ryšiams 
su Kanados valdžiomis, R. Sa
kalas - šventės iždininkas. Lė
šų, loterijos ir bilietų komisi
jų pirmininkai sudaro savo ko
misijas bent iš trijų asmenų. 
Tolimesnius komisijų prane
šimus ar prašymus paruoš sek
cijos savo nuožiūra.

Jau pats laikas pradėti telk
ti lėšas VIII Laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventės 
reikalams! j. Krištolaitis

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N6A3.

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 Unija) 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.

SPORTAS
GOLFO ŽINIOS

Karštam ore ir kalnuotoje Bol- 
tono aikštėje liepos 12, sekma
dienį, prakaitavo 30 Toronto lie
tuvių golfo klubo narių — 4 mote
rys ir 26 vyrai.

Geriausius rezultatus pasiekė 
Aug. Simanavičius ir R. Šimkus, 
nugalėdami kursą 76 smūgiais. 
Antra vieta teko V. Kaknevičiui 
77, trečia A. Stauskui 78, ketvir
ta Al. Simanavičiui 79. Toliau 
sekė V. Pulkys, A. Banelis po 80, 
V. Astrauskas 81, V. Siminkevi- 
čius, P. Stauskas 82, Al. Kuolas, 
R. Kymantas 83, A. Balnis. L. Bazi- 
liauskas 84 ir t.t. Su išlyg. smū
giais laimėjimai teko: V. Pulkiui 
58, A. Balniui 59, B. Sergaučiui 60. 
R. Kymantui 61, L. Baziliauskui. L. 
Radzevičiui, Aug. Simanavičiui po 
63, V. Siminkevičiui, V. Astraus
kui 65, V. Kaknevičiui, R. Šimkui, 
V. Vaitkevičiui po 66 ir t.t.

Moterų grupėje pirma vieta teko 
I. Kymantienei 94, antra — E. 
Kėkštienei, trečia — D. Deksny- 
tei. Su išlyg. smūgiais pirma 
vieta teko D. Deksnytei ir G. Staus- 
kienėi 66, antra — I. Kymantie
nei 70 ir trečia — E. Kėkštienei.

Premijas už tiksliausius smū
gius, primetant sviedinuką ar
čiausiai prie vėliavėlės iš vieno 
ir dviejų smūgių, gavo R Šim
kus, L. Radzevičius ir Al. Sima
navičius.

Turnyrui vadovavo klubo pirm. 
A. Stauskas. Sekantis turnyras 
— Glen Eagles aikštėje liepos 
26 d., 12 v.

Metinis baltiečių turnyras, 
kuriame varžysis lietuvių, lat
vių, estų ir suomių komandos, 
įvyks Rolling Hills aikštėje 
rugpjūčio 30 d. Tą pačią dieną 
vyks ir klubo turnyras Golf Haven 
aikštėje 11 v.r. Inf.

Skautų veikla
• Romuvos 25 metų sukaktu

vinė stovykla įvyks rugpjūčio 1-15 
d.d. Prašome stovyklautojus at
važiuoti į stovyklą rugpjūčio 1 d. 
tarp 1 ir 3 v.p.p. Registracijos bei 
informacijos reikalais prašome 
kreiptis į draugininkus arba į A. 
Dailydę tel. 277-1117 (Mississauga) 
ir A. Baltakienę tel. 385-5681 (Ha
milton). Dar jieškoma šeiminin
kių pirmai ir antrai savaitei sto
vyklos ir pirmai savaitei ūkvedžio.

Šiuo reikalu kreiptis į K. Batūrą 
tel. 239-8986.

• Rugpjūčio 8, šeštadienį, 4 
v.p.p.. įvyks Romuvos stovyklos 
25 m. sukakties iškilmės. Rugpjū
čio 9, sekmadienį, 10.30 v.r., bus 
Mišios ir Lietuvos krikščionybės 
sukakties minėjimas. Visi kviečia
mi iškilmėse dalyvauti.

• Liepos 12-13 d.d. įvyko darbo 
iškyla į Romuvą, dalyvaujant 30 
žmonių. Tęsiami darbai: salės 
grindų remontas ir vandens šil
dymo tankų įrengimas. Kitos dar
bo iškylos bus liepos 18 ir 25 d.d. 
Laukiame, kad kuo daugiau įsi
jungtų tėvų ir jaunimo į šias išky
las. Informacijų teirautis pas K. 
Batūrą tel. 239-8986.

• V.s. VI. Bacevičius atsiuntė 
sveikinimą: “Su dideliu džiaugs
mu sveikinu jus iš Romos iškil
mių. Šiuo laiškeliu noriu per
siųsti jums bent dalelę to, ką šian
dien čia jaučiame". J.D.B.

4887 dunda* *> »<•*• 
Islington, Ontario M9A 182 
res: 767-0889

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

232-2322
PRINCE EDWARD ir BLOOK - trijų miegamųjų, puikiai išre- 
montuotas, vienaaugštis namas. Kaina - 8239,900.
BABY POINT - gražiai išreinontuolas dviejų miegamųjų namas. 
Kaina-8179,900.
HIGH PARK-trijų miegamųjų namas su garažu. Kaina-8164,900. 
ISLINGTON-DUNDAS - trijų miegamųjų, labai didelis sklypas. 
Kaina - 8289.900.

‘NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

VIDA TURŪTAITĖ, kuriai 1987 m. 
birželio 28 d. Toronto universite
to Convocation salėje buvo įteik
tas George Brown kolegijos pritai
komosios grafikos diplomas su (ho
nours) garbes pažymiu. 1985 m. Vi
da baigė Yorko universiteto psi
chologijos fakultetą bakalauro 
laipsniu. Sėkmingai dirba meno 
srityje “Art Variations" bendro
vėje. Jau dveji metai darbuojasi 
Toronto Lietuvių namuose kaip pa
tarėja socialiniais reikalais. Yra 
baigusi Toronto Maironio mokyklą, 
skautė, buvusi "Gintaro" ansamb
lio šokėja

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

624-6336 namų 897-0068

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

• atlieku visus elektrinius darbus — namų. įstaigų, įmonių
• parduodu ir (rengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
• (rengiu 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
THf SIGNOf DISOmC TION

Tel. 535-2331
arba 537-2869
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Lietuvių kunigų nutarimai
Vatikane 1987 metų birželio 27 dieną įvykusio Pasaulio 

lietuvių katalikų kunigų suvažiavimo nutarimai
1. Pasaulio lietuvių katalikų 

kunigų vienybė apgailestauja, 
kad šiais Lietuvos krikščiony
bės sukaktuviniais metais so
vietinių pasaulio galiūnų ne
buvo leista lietuvių tautai vie
ningai minėti savo krašto su
kaktį drauge su Kristaus vie
tininku žemėje:

a. Šv. Tėvui Jonui-Pauliui 
II ir išeivijos lietuviams ne
buvo leista susirinkti ta pro
ga Vilniuje prie tautos glo
bėjo šv. Kazimiero karsto;

b. Lietuvoje gyvenantiems 
tikintiesiėms, išskyrus vieną 
vyskupą ir aštuonis kunigus, 
nebuvo leista atvykti į iškil
mes krikščionyės lopšyje prie 
šv. Petro karsto Romoje;

c. visiems lietuviams nebu
vo leista tą šventę minėti is
torinėje Vilniaus katedroje, 
kuri tikintiesiems yra užda
ryta ir šv. Kazimiero palaikai 
iš jos ištremti.

2. Kunigų vienybė dėkoja Šv. 
Tėvui už sukaktuvines pamal
das prie šv. Petro karsto, už 
audiencija lietuviams bei lie
tuviškai tartą žodį, už apašta
linį laišką Lietuvos tikintie

siems, už mokslinį simpoziu
mą Lietuvos krikščionybės 
klausimu ir už nuolatinį rū
pestį bei globą, teikiamą lie
tuviams tikintiesiems.

3. Kunigų vienybė reiškia 
padėką arkivyskupui P. Mar
cinkui, prel. A. Bačkiui ir 
prel. A. Bartkui, kurių pagal
bos bei rūpesčio dėka Pasau
lio lietuvių katalikų kunigų 
suvažiavimas galėjo įvykti Va
tikano patalpose.

4. Pasaulio lietuvių katali
kų kunigų vienybės valdyba 
įpareigojama sudaryti refor
mos komisiją, kuri išstudi
juotų organizacinę katalikų 
veiklą išeivijoje ir pateiktų 
savo rekomendacijas vyskupui 
P. Baltakiui, OFM.

5. Kunigų vienybė jungiasi 
su visa okupuotoje Lietuvoje 
persekiojama tikinčiųjų Bend
rija, meldžia jai ištvermės ir 
išreiškia viltį, kad sovietinė 
priespauda pasibaigs, pakils 
visa tauta naujam gyvenimui 
nepriklausomoje Lietuvos 
valstybėje, užtikrinančioje 
tikėjimo ir kitas žmogaus 
laisves bei teises.

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų studentai, baigę kursus, džiaugiasi išleistuvėse Prisikėlimo parapijos 
salėje. Viduryje - Maironio mokyklos vedėja GIEDRA PAULIONIENĖ, dešiniame krašte kursų mokytoja IRENA 
ROSS. Studentai iš kairės: Indrė Freimanaitė, Dana Pargauskaitė, Zita Gurklytė, Linda Radzevičiūtė, Aras Nau
sėdas, Dovydas Genys, Gailė Jonytė Nuotr. R. Pranaičio

kunigą Petrą Rukšį, 
gyvenanti Sao Paulo, 
Brazilijoje, kunigystės 

šventimų 20-tųjų metinių 
proga (1967.VI.29), lin
kėdami sveikatos, ister
inės, uolumo ir visų kitų

Šventosios Dvasios dovanų jam pačiam ir jo aptar
naujantiems tikintiesiems - „ , y. „ .Rūkstą, Remeiką ir 

Seibučią šeimos

PADĖKA
Tėvams pranciškonams už visas paslaugas, solistui 
Vaciui Verikaičiui, bičiuliams bei pažįstamiems, prisi
minusiems velionę

ELENĄ ŠALTMIRIENĘ,
įvairiaip prisidėjusiems prie jos šermenų ir laidotuvių, 
gili dukrų, sūnų ir vaikaičių padėka.

JAV Lietuvių katalikų kunigų vienybės valdyba, posėdžiavusi 1987 m. ge
gužės 12 d. Sėdi iš kairės: sekr. kun. dr. V. CUKURAS, pirm. kun. A. KON- 
TAUTAS, ižd. kun. K. PUGEVIČIUS; stovi vicepirmininkai: kun. J. RIK- 
TERAITIS, kun. dr. Z. SMILGA, kun. J. MATUTIS. Šios valdybos rūpes
čiu išleista P. Skabeikio knygelė “Catholic Lithuania 600 Years” 20.000 
tiražu Lietuvos krikščionybės sukakties proga

Ne visa duona vienoda

SKAITYTOJAI PASISAKO
KANADOS PAŠTAS

Dovanokite, pavėlavau atsily
ginti už įdėtą skelbimą, bet ir Ka
nados paštas pavėlavo. Per tris 
savaites gavau vos vieną “TŽ” nu
merį (25-tą). O kur kiti?!

Kad pašto unija yra paklydusi 
tyruose, mes gerai žinome, tačiau 
Kanados pašto organizacija irgi 
ne geresnė. Mes, Kanados gyven
tojai, paštą išlaikome ir su paga
liu atgal gauname.

A. Ripkevičius

LITUANISTIKA UNIVERSITETE
Girdėjau, norimą įvesti litua

nistikos kursą Toronto universi
tete, jeigu atsiras bent 16-20 stu
dentų, norinčių pagilinti lietuvių

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

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugėtos 
kainos. Gaunami kontakto lesiai 

(contact lenses)

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

kalbos mokėjimą. Tai labai geras 
užmojis. Rodos, tokį skaičių su
rinkti bus gana lengva. Deja, iki 
šiol vos vienas studentas užsire
gistravo, o registracijos laikas 
baigiasi.

Yra žmonių, kurie labai stengė
si tokius kursus įvesti Toronto uni- 
verstete, deja, jų pastangos bus 
tuščios, jeigu neatsiras daugiau 
studentų.

Argi ne mes, vaikų tėvai, esame 
už tai kalti? Neskatiname savo vai
kų pramokti tubuliau savo ir savo 
tėvų kalbos! Jei mes ir toliau ne
sistengsime savo vaikus išmokyti 
lietuvių kalbos, tai gana greitai 
turės pranykti lietuviškoji spau
da, institucijos, parapijos ir kt. 
Tik išgirsime kalbant, kad “my dad 
and my mum was Lithuanian”.

Stasys Prakapas

Paskirtos stipendijos
Pomirtinis dr. Kazio Martin- 

kaus (1953-1984) stipendijos 
fondas, mirus jam 1984 m. sau
sio 13 d., buvo įsteigtas ir in
korporuotas kasmetinis sti
pendijų fondas 1985 m.

1987 m. birželio 13 d. stipen
dijų fondo komisija, suside
danti iš a. a. dr. Kazio Martin- 
kaus tėvų ir sesers, chemijos 
dr. Vytauto Naručio, chemijos 
inžinieriaus Richardo Jam- 
boro, finansininko Sauliaus 
Mikaliuko ir pshichologijos dr. 
Algio Norvilo, apsvarstė gau
tus stipendijų prašymus ir nu
tarė skirti iš gautų palūkanų 
šias stipendijas:

1. Antaninai Žmuidzinaitei, 
Dartmouth Medical School 
biochemijos doktorantei - 
$1,000.00;

2. Birutei Tamulynaitei, Uni
versity of Chicago lietuvių kal
botyros doktorantei - $500.00;

3. Daivai Bobelytei, Virginia 
Commonwealth University far
makologijos doktorantei - 
$500.00;

4. Aidui Kriaučiūnui, Texas 
Tech. University biochemijos 
doktorantui -$250.00;

5. Inai Lukoševičiūtei, To
ronto University farmacijos 
magistrei - $250.00.

Ilgus metus amerikiečiai 
valgė vien tik baltą duoną. Ta
čiau šiuo metu dirbtine kaita 
suprastinta pūkinė balta duo
na išeina iš “mados” ir ją pa
keičia tamsesnė, tirštesnė 
(kondensuotesnė) pilnų kvie
čių (rugių) maišyta duona.

Hunter kolegijos mitybos 
profesorius dr. Tom Watkins 
apie baltą duoną kalbėdamas 
pusiau humoristiškai pareiš
kė: “Pūkinės duonos era bai
giasi. Ji neturėjo maistingumo 
vertės, bet tiko, “pagniaužio- 
jus ir pakeitus kepaliuko for
mą, spardymui vietoj futbo
lo . ..”

Populiarėjanti tamsi duona 
primena akmens girnas ir kai
mo duonkepę. Bet ar tikrai 
tamsiosios duonos yra geres
nės už baltąsias, ir ar vienos 
duonos yra sveikiau valgyti 
negu kitos?

Nežiūrint baltos duonos blo
gėjančios reputacijos (jos pa
reikalavimas nukrito 17%), mi
tybos žinovai pabrėžia, kad ji 
toli gražu dar neprilygsta be
verčiu! maistui, angliškai 
“junk food” vadinamam. Visos 
duonos turi daug proteinų ir 
prilygsta maždaug vienam 
trečdaliui keptos jautienos 
proteinų kiekiui. Be to, duo
noje yra mažiau riebalų, ku
rių viena riekutė turi apie 
70-80 kalorijų.

“Kalbant apie vienos duonos 
pranašumą prieš kitą, visai 
nėra abejonės, kad pilnų kvie
čių duona, kurios pareikala
vimas nuo 1977 metų pakilo 
45%, turi daugiau maistingų 
dalių, negu balta susmulkin
ta duona”, — sako Amerikos 
Kepimo instituto direktorius 
dr. Gur S. Ranhortra.

Balta duona (pūkinė) gami
nama tik iš vienos grūdo da
lies. Kai grūdas malamas ir pa
verčiamas į baltus miltus, jis 
suskaldomas į tris sudėtines 
dalis: pluoštą (fiber), diegą 
(germ) ir spermą (endosperm), 
kurių tik trečioji — sperma, 
susidedanti iš krakmolo ir pro
teinų, naudojama. Šiuo siekta 
prailginti miltų sandėliavimo 
laiką, kadangi grūdo diegas, 
šiltam orui esant, greit ap
karsta. Be diego miltai neturi 
geležies, thiaminų, ribofla- 
vinų, niacinų.

Pilnų grūdų duona, aišku, 
kepama iš visiško grūdo, t. y. 
su diegu ir pluoštu. Tokia duo
na ir maistingesnė už baltų 
miltų duoną, nes turi vitami
nų B, geležies ir pluošto. Kvie
čių pramonės tarybos teigimu, 
pluošto kiekis šioje duonoje 
yra tris kartus didesnis už 
baltos duonos.

Perkant duoną reikia at
kreipti dėmesį į maišelio už-

Š YPSENOS
Susirašinėjimas

Rašytojas Mark Twainas su 
daug kuo plačiai susirašinė
davo. Tai jį vargindavo ir at
imdavo daug laiko.

Vienas literatas parašė 
Twainui laišką ir, negauda
mas atsakymo, vėl kreipėsi į 
Twainą, pridėdamas prie savo 
laiško pašto ženklą ir popiė" 
riaus. Po kelių dienų gavo iš 
Twaino atviruką!

— Popieriaus ir pašto ženklą 
gavau. Prašau atsiųsti voką.

Sąžiningumas
Anglijos rašytojas Doyle, 

detektyvo “Šerloko Holmso” 
nuotykių autorius, pasiuntė 
kartą aštuoniems sąžiningo 
vardo bendrininkams telegra
mas:

“Bėk, viskas išaiškinta”.
Kitą dieną visi išbėgo iš Ang

lijos ...
Kancleris ir komikas

Bismarkas, “geležinis kanc
leris”, labai vertino ir mėgo 
garsųjį Berlyno komiką Hel- 
merdingą. Po vieno vaidinimo 
Helmerdingas gavo milžiniš
ką gėlių glėbį. Norėdamas pa
gerbti kanclerį, jis, priėjęs 
prie ložės, įteikė gėles kanc
leriui Bismarkui. Publika plo
jo.

Staiga koncleris garsiai nu
sikvatojo. Visi nustebo. Kone 
susirietęs iš juoko, Bismarkas 
atsistojo ir garsiai perskaitė 
įrašą gėlių kaspine: “Didžiau
siam šio šimtmečio komikui”.

rašą. Ant geros duonos maiše
lio turi būti užrašas: “100 per
cent whole wheat”. Duonos su 
užrašais: “Wheat bread” ir 
“Stone ground wheat bread” 
viliojančiai skamba, bet turi 
nemažą baltų miltų priemaišą.

Rye bread (ruginė duona) 
paprastai yra baltų (kvietinių) 
ir ruginių miltų mišinys, ku
rioje ruginių miltų yra dides
nė dalis. Tokia duona yra bal
tos duonos maistingumo. Ge
resnio maistingumo duona yra 
ta, kurios etiketėje pirmoje 
vietoje yra pažymėta “whole 
rye flour”.

Pumpernickel duona papras
tai yra dviejų trečdalių bal
tų ir vieno trečdalio ruginių 
miltų mišinio. Atitinkamai 
spalvai gauti primaišoma me
lasos ar deginto cukraus.

Dr. Ranhotra teigimu, šioje 
duonoje yra daugiau geležies 
ir natrio.

(“Pensininkas” 1987 m. vasaris)

Papūga teisme
Rytų Vokietijos vokiečiui va

dinamoji liaudies demokrati
jos valdžia įkyrėjo iki gyvo kau
lo. Vengdamas ką nors blogo 
pasakyti draugams, jis, sugrį
žęs iš darbo į namus, užsidaręs 
langines išliedavo visą pyktį, 
šaukdamas:

— Šalin Chruščiovas! Po vel
nių komunizmas!. . .

Šiuos jo žodžius greit išmoko 
kartoti vienintelis liudinin
kas — papūga. Vokiečiui į dar
bą išėjus, papūga ir viena 
šiuos žodžius išrėkdavo. Po 
trumpo laiko vokietis gavo 
kvietimą liaudies teisman at
vykti ir kartu atsinešti savo 
papūgą.

Vokietis išsigando ir nuėjo 
pas savo parapijos kleboną pa
tarimo. Klebonas patarė į teis
mą nusinešti klebono papūgą.

— Prisipažinkit, — šaukė 
liaudies teisėjas pilnutėlė
je salėje, — kad ne tik pats 
plūdai taikos trokštančią dar
bininkijos valdžią, bet ir šį 
nekaltą paukštelį išmokei.

Teisėjas, norėdamas susirin
kusiems įrodyti kaltinimą, 
pats pradėjo šaukti, tačiau 
papūga tik kraipė galvą ir ne
šaukė ...

Teisėjas įsiuto ir liepė vi
siems susirinkusiems drauge 
su juo visu choru šaukti:

— Šalin Chruščiovas, po vel
nių komunistai!

Pagaliau įsidrąsino ir pa
pūga ir ėmė sakyti: '“Dieve, 
išklausyk jų maldas; Dieve, 
išklausyk jų maldas!”

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

S EKSKURSIJOS
į VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

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.

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

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

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 atsįovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų M0SS, LAWSON & CO. LIMITED

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

west realty inc., realtor 
an independent member broker

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3 769-1616

Ali THE

WORLD" ,MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

ta D17 Q TT17 R insurance &17 £1 lj O 11 Ej 11 real estate brokers

233-3334 - 231-2661 - 231-6226

3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8 

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

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

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

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

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

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

— Iš didžiųjų Lietuvos krikš
čionybės iškilmių Romoje jau grį
žo visi ekskursijos dalyviai, išsky
rus grupę, kuri po iškilmių Romo
je išvyko okupuoton Lietuvon. Ji 
grįžta liepos 15 d. Klebonas kun. 
J. Staškus filmavo visas pagrin
dines iškilmes Romoje. Tuos isto
rinius vaizdus jis parodys parapi
jiečiams Anapilyje ir Wasagoje, 
kai bus tinkamai pasiruošta.

— Vasaros atostogų metu sek
madienių pamaldose dalyvauja 
tautiečių, atvykusių iš JAV, Lie
tuvos ir kitų lietuvių gyvenvie
čių Kanadoje. Po pamaldų jie ap
lanko veikiantį knygyną ir apsi
rūpina naujais lietuviškais leidi
niais bei plokštelėmis. Knygyno 
vedėjas-V. Aušrotas.

— Plučų šeima, darbavusis Ana
pilio salių priežiūroje, nuo š. m. 
liepos 1 d. iš tų pareigų pasitrau
kė. Jos vieton atsikėlė Birutės 
ir Romo Jurų šeima. Klebonijos 
šeimininkavimą perėmė Danutė 
Ramanauskienė, o Jurgis Rama
nauskas įsijungė į kapinių ir ki
tus darbus.

— Palaidotas lietuvių kapinė
se 1987 m. liepos 8 d. a.a. Jonas 
Gaivelis, 65 m., iš Staynerio, Ont.

— Lietuvos krikščionybės sukak
ties renginiams aukojo: $100 - P. 
Kirstukas.

— A. a. kun. P. Ažubalio VII mir
ties metinių proga parapijai pa
aukojo: $200 J. O. Ažubaliai.

— Parapijai paaukojo: $100 - R. 
Kymantas; Anapilio muziejui 
$1,500 - A. Lapinskienė; Šv. Jono 
lietuvių kapinėms: $50 - G. Kau- 
lienė; $100 - E. Senkus.

— Mišios lipos 19, sekmadienį, 
9.30 v.r. - už a.a. Oną Šalinskienę, 
11 v.r. - už a.a. Vincą Žakevičių; 
Wasagoje 10 v.r. - užKasperavičių 
mirusius, 11 v.r. - už a.a. Antaną 
Rinkūną.

Išganytojo parapijos žinios
— Liepos 19 ir 26 d.d. pamaldas 

šventovėje 11.15 v.r. laikys kun. 
P. Dilys.

— Liepos 25, šeštadienį, 3.30 
v.p.p., šventovėje bus bendram 
vedybiniam gyvenimui palaiminti 
John Edward Johnston ir Kristina- 
Irena Povilaitytė, Jurgio ir Juli
jos Povilaičių duktė.

Lietuvių namų žinios
— Sekmadienio popietėje da

lyvavo per 200 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: J. Vilkas — Flori
da, Justas Augis — Edmonton, 
Vincas ir Barbora Taraška su šei
ma — Wickliffe, Ohio, Barney ir 
Millie Skimar, Bernice Kiveris 
visi iš Hemet, Kalifornija, M. 
Dženkaitytė iš JAV.

— LN valdybos posėdis — liepos 
23 d., 7.30 v.v.

— Naujas LN narys — Jonas Paš
kevičius.

— Norintieji vykti į LN poilsio 
stovyklą rugpjūčio 8-16 d.d. re
gistruojasi pas V. Kulnį 769-1266 
arba LN raštinėje.

— Slaugos namų statybos rei
kalai stumiasi į priekį. Smulkes
nių detalių stengsimės pateikti 
netolimoje ateityje.

— LN socialinių reikalų sekci
jos ligonių lankytojų komitetas 
stengiasi bent vieną kartą per 
mėnesį aplankyti sergančius tau
tiečius. Birželio mėnesį ligonius 
lankė: L. Balsienė, A. Borkertas, 
T. Dambaras, A. Gačionis, E. Jaš- 
kienė, O. Juodišienė, Br. Macke
vičius, B. Norkienė, A. Petryla, 
J. Prišas, S. Rudienė, O. Tunai
tienė, Br. Trukanavičius, R. Žio- 
garys. Sekantis ligonių lankyto
jų posėdis — liepos 22, trečiadie
nį, 8 v.v., LN posėdžių kambaryje. 
Visi komiteto nariai ir kiti asme
nys, galintieji prisidėti prie 
ligonių lankymo, kviečiami daly
vauti. Žinantieji apie sergančius 
arba kitokios socialinės pagal
bos reikalingus tautiečius prašo
mi pranešti J. Kulniui tel. 769- 
1266 arba J. Dambarui, tel. 769- 
4891.

JAUNA VEDUSIŲ PORA jieš- 
ko buto Toronte. Skambinti tele
fonu 292-9540.

PARDUODAMAS GERAI PRIŽIŪ
RĖTAS VASARNAMIS trijų mie
gamųjų su kabina ant didelio skly
po Wasaga Beach vietovėje. Kai
na - $69,000. Skambinti telefonu 
457-1083 po 6 v.v.

DAŽAU, tapetuoju kambarius 
ir namus. Skambinti po 9 vai. vak. 
tel. 276-6799.

LIETUVAITĖ MERGAITĖ jieško 
nedidelio buto prieinama kaina 
High Park rajone, arti susisieki
mo. Skambinti vakarais j Oshawą 
(collect) tel. 1-576-9016.

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.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kanados lietuvių katalikų 

centras organizuoja kelionę į 
Kanados kankinių šventovę Mid- 
lande, kur stovi ir lietuviškas 
kryžius. Toji kelionė įvyks rug
pjūčio 2, sekmadienį, ir bus skir
ta Lietuvos krikščionybei bei 
palaimintajam arkivyskupui Jur
giui Matulaičiui. Autobusas iš
vyks 11.30 v.r. nuo Prisikėlimo 
šventovės, grįš 6.30 v.v. Kaina į 
abu galus — $14. Registracija ke
lionei autobusu jau prasidėjo 
klebonijoje.

— Susituokė Mary Ann Sodonis 
su David Colgan.

— Parapijai aukojo: $100 — M. 
Vaškevičienė a.a. vyro Juozo 
mirties metinių proga, K. Abro
maitis; Religinei šalpai: $100
— S. V. Liuimos; remontams: $300
— D. Zulonienė; vargonų vajui: 
$200 — E. G. Kuchalskiai, M. Vaš
kevičienė vyro a. a. Juozo mirties 
metinių proga; $100 — P. Ūkelie- 
nė; pranciškonų klierikų fondui: 
$50 — P. Skablauskas.

— Mišios liepos 19, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Stasį Gaidelį, 
9.20 v.r. — už a.a. Bronę Karase- 
vičienę, 10.15 v.r. — už a.a. Vitalę 
Žukauskienę, 11.30 v.r. — už para
piją, 8.30 v.r. — už Prūsaičių šei
mos mirusius.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už gražų ir 
įspūdingą mergvakarį, kuris bu
vo surengtas birželio 14 dieną 
Toronto Lietuvių namų salėje.

Dėkoju Lilijai Pacevičienei, 
kuri šią popietę suruošė. Taip 
pat dėkoju visoms pamergėms, 
rengėjoms ir giminėms, kurios 
įdėjo daug darbo. Ačiū už gražias 
dovanas ir vaišes.

Dėkoju Danutei Petrauskienei 
už pravedimą ir visus sveikinimus.

Kartu su Juozu nuolat prisimin
sime šią gražią mergvakario po
pietę ir jūsų visų nuoširdumą.

Vaida Stirbytė
A. a. Marijonos Subačienės 

atminimui Teofilius Subačius 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $50.

A. a. Jono Gaivelio atmini
mui, užjausdami žmoną Mėtą, 
D. A. Keršiai paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $15.

A. a. Jono Gaivelio atmini
mui vietoje gėlių Vilius ir Žen
tą Gvalda paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $40.

A. a. Jono Gaivelio atmini
mui paaukojo “Tėviškės žibu
riams”: D. Puzerienė ir V. Birš
tonas $20, Z. ir K. Beržanskiai 
$15.

Pagerbdami a.a. Eleną Šalt- 
mirienę, Olga ir Otto Kryge- 
riai, gyvenantys Oakvillėje, 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $15.

Prisimindami savo sūnų a.a. 
Rimvydą, mirusį Montrealyje, 
Sofija ir Juozas Skučai meti
nių proga paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $50.

KLK moterų draugijos Delhi 
skyrius, dosniai remiantis lie
tuvišką spaudą, atsiuntė “Tė
viškės žiburiams” $100 auką iš 
savo pajamų per iždininkę E. 
Rugienienę. Ačiū už dosnią pa
ramą.

“Tėviškės žiburių” bendra
darbis fotografas V. Bace
vičius, gyvenantis Klivlande 
dalyvavo Lietuvos krikščiony
bės sukakties iškilmėse Ro 
moję ir atsiuntė specialų svei
kinimą su Vatikano pašte 
ženklais, išleistais minėtos 
sukakties proga.

“The Inner Circle” yra Kings- 
tono psichiatrinės ligoninės 
periodinis leidinys, kuriame 
spausdinami ir buvusio toron- 
tiečio J. Dumbliausko eilėraš
čiai bei piešiniai. 1987 m. 
vasaros numeryje išspausdinti 
trys jo eilėraščiai lietuvių 
kalba ir vienas piešinys.

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

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.

Antras atviras metinis lietuvių beisbolo 
(Coed 3 F=> i te bi Softball)

turnyras 
1987 m. rugpjūčio 1, šeštadienį, ir 
rugpjūčio 2 sekmadienį, Kinsman Field, 
Mosley Street, Wasaga Beach prie Beacon.
DIENOS METU - “Beer Garden" ir “Barbecue", VAKARE - šokiai.

Komandų ir paskirų asmenų registracija, 
įėjimas: komandai — $1 OO, asmeniui — $1 O. 
Smulkesnių informacijų teirautis pas Flick Drešerį, 
71 Botfield Ave., Etobicoke, Ontario M9B 4E3. 
Namų telefonas: (416) 233-8788, darbo: 233-3334. 

Terminas registruotis — 1987 m. liepos 24 d. 

Rengia ir visus dalyvauti kviečia —
Toronto lietuvių sporto klubas “Jungtis”

-WASAGOJE

A6 d-d- 
sW'

POILSIO STOVYKLA
Patalpų kainos stovyklos 

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

Patalpas galima nuomoti ir 
padieniui.

Maistą gamins patyręs virėjas 
V. Birštonas.

Maistas perkamas atskirai, 
kainos prieinamos.

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

Rengia Lietuvių namų vyrų būrelis

S ■

Paskaitą apie dabartinę Ka
nados imigraciją rengia Peel 
daugiakultūrės tarybos tei
sinė sekcija liepos 15 d., 7.30 
v.v., Mississauga Civic Centre, 
Committee Room B (II aukš
tas). Kalbės Gerry Le Blanc, 
Mississaugos imigracijos cent
ro vedėjas.

Rumunų meno paroda ati
daryta liepos 8 d. Robarts bi
bliotekos patalpose. Joje yra 
keramikos, tekstilės, knygų, 
aprangos, rankdarbių rodinių. 
Paroda veiks iki rugpjūčio 21 
d. Lankoma nuo pirmadienio 
iki ketvirtadienio 8.30 v.r. 
iki 11 v.v., penktadienį 8.30 v. r. 
iki 6 v.v., šeštadienį 9 v.r. iki 
5 v.p.p. Parodos rengėjas — Ka
nados rumunų draugija “Car- 
pati”.

Ukrainos krikšto tūkstant
metis Toronte bus paminėtas 
specialiu koncertu š. m. liepos 
26 d. Roy Thompson Hali. Cho
ras (50 asmenų) atliks kompo
zitoriaus D. Bortnianskio kū
rinius, parašytus 1800 metais 
ir atrastus pastaraisiais me
tais Britų muziejuje Londone. 
Bilietai bus gaunami prie įėji
mo arba telefonu 368-1998 Mil
lenium Concert Office.

Audėja Aria Škėmienė daly
vavo Riverdale ligoninės su
rengtame daugiakultūriame 
festivalyje birželio 25 d. Iš 
rengėjų jinai gavo šį laišką: 
“Daugiakultūrio festivalio 
darbo grupės vardu dėkoju 
Jums už dalyvavimą šiame va
dovybės renginyje. Mačiusieji 
jūsų lietuviškąjį audimą ža
vėjosi Jūsų darbo įmantrumu 
bei meistriškumu. Piešinių 
detalės buvo tikrai puikios”. 
Š. m. liepos 10 d. A. Škėmie
nė išvyko trim savaitėm į Pet
ro Reginos meno galeriją “Ne
munas” prie Kingstono, kur 
ten surengtoje dailės paro
doje demonstruoja lietuviško 
audimo meną.

“Kretingos” stovyklavietėje 
sėkmingai vyksta lietuviškai 
kalbančių vaikų stovykla. Joje 
stovyklauja apie 70 vaikų. Lie
pos 11, šeštadienį, buvo su
rengtas laužas su stovyklau
tojų programa. Dalyvavo gausi 
publika, ypač stovyklautojų tė
vai. Ši stovykla baigsis liepos 
18 d., 11 v.r., ir prasidės lie
tuviškai nekalbančių lietuvių 
vaikų stovykla, kurių dalyvaus 
120.

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

Estonistikos studijų kated
ros profesoriumi Toronto 
universitete 1987-88 metams 
pakviestas prof. H. Rebas iš 
V. Vokietijos Kielio universi
teto. Jis yra istorikas, dėstęs 
istoriją Gotenburgo ir Kielio 
universitetuose. Toronte dirbs 
istorijos departamente ir Ru
sų bei Rytų Europos studijų 
centre.

Knygos “Nemarus mirtinga
sis — Arkivyskupas Teofilius 
Matulionis” vokiškoji laida 
yra gana plačiai paskleista. 
Pastaruoju metu gautas padė
kos laiškas iš pranciškono 
Manfredo Lemmers, kuris ra
šo: “Jūsų knyga užpildo spra
gą K. Bendrijos istorijoje ir 
dėl to labai vertinga mūsų 
aukštosios mokyklos bibliote
kai”.

Kanados pašto laiškanešių 
streikas visuomenėje susilau
kė daug neigiamų komentarų, 
pareikštų spaudoje. Vieną to
kių komentarų išspausdino 
“The Toronto Star” 1987. VII. 
4 laidoje. Esą visa pašto or
ganizacija yra labai nelanks
ti, išpūsta: reikia reformuoti 
ne tiktai tarnautojų darbą, bet 
ir vadovybės. Pastarosios vir
šūnėje yra 21 vicepirmininkas, 
151 direktorius, 105 reikalų 
vedėjai, 22 vykdomieji asis
tentai. Su tokia vadovybe jo
kia bendrovė negalinti išsilai
kyti. Prie to galima pridurti, 
kad laiškanešių streikui pasi
baigus, kitą streiką planuoja 
vidaus tarnautojų unija, kuri 
rugpjūčio mėnesį jau turės tei
sę skelbti streiką.

Opozicijos narys Kanados 
parlamente Sergio Marchi 
išsiuntinėjo laikraščiams 
pranešimą apie savo pastan
gas įrašydinti į Kanados 
konstituciją daugiakultūrį 
jos gyventojų pobūdį. Dabar
tinė konstitucija mini tiktai 
anglus ir prancūzus, nors Ka
nadoje trečdalį gyventojų su
daro kitų tautybių žmonės. 
Tą klausimą jis iškėlė parla
mente, bet nesusilaukė teigia
mo atsakymo. Šį klausimą ti
ria speciali parlamento komi
sija, kuri jau yra paruošusi 
savo pareiškimą.

Kanados daugiakultūrių rei
kalų komitetas, vadovaujamas 
Gus Mitges, studijavęs pavestą 
sritį, paruošė federacinei vy
riausybei rekomendacijas 
(150 psl.). Š. m. liepos 6 d. 
Toronte tuo reikalu buvo pa
darytas pranešimas spaudos, 
radijo ir televizijos atsto
vams. Pranešimui vadovavo A. 
Witer, dalyvaujant komiteto 
nariams — S. Marchi, E. Epp 
ir W. Sheridan. Šio studijinio 
darbo paruošimui išleisti du 
milijonai dolerių. Su prane
šimo rekomendacijomis bus 
supažindinta visa Kanados vi
suomenė, ir suinteresuoti as
menys bei organizacijos galės 
pareikšti savo pastabas. Pra
nešimas bus galutinai baigtas 
ruošti š. m. spalio mėnesį. 
Kanados daugiakalbės spau
dos sąjunga sudarė specialią 
komisiją paruoštoms reko
mendacijoms nagrinėti ir pa
reikšti savo nuomonę. Šioje 
spaudos konferencijoje “TŽ” 
atstovavo V. Matulaitis.

B MONTREAL
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvini

mo komiteto seimas įvyks 1987 m. 
spalio 9-10-11 d.d. Montrealyje, 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Jau sudalytas seimo rengėjų komi
tetas, kuris pirmajame posėdyje 
pasiskirstė pareigomis: J. Šiau- 
čiulis - pirmininkas, A. Staškevi
čius - pirmininko pavaduotojas, 
K. Toliušis - iždininkas, J. Luko
ševičius - protokolų sekretorius, 
A. Mylė - parengimų organizato
rius, kun. St. Šileika - pamaldų 
tvarkytojas. J. Adomonis rūpin
sis nakvynės reikalais, A. Lyman- 
tas informuos spaudą. Trūksta dar 
meninių parengimų vadovo. Pir
mą kartą VLIKo seimas renkasi se
niausioje Kanados lietuvių kolo
nijoje Montrealyje. A. L.

“Nepriklausoma Lietuva” š. m. 
liepos 2 d. laidoje pranešė, kad 
dėl pašto streiko išleidžia tik še
šių puslapių laikraštį ir sekantį 
numerį išleis antrą rugpjūčio sa
vaitę. Liepos mėnesį savaitraš
čio darbuotojai atostogaus.

Paulius Mališka, studijuojan
tis teologiją Romoje, įšventintas 
dijakonu vyskupo P. Baltakio. 
Lietuvos krikščionybės iškilmių 
Mišiose Šv. Petro bazilikoje š. m. 
birželio 28 d. jis atliko dijakono 
pareigas ir giedojo Evangeliją.
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Kanados valstybės sekre
toriatas paskyrė $15.000 Metro
polinio Toronto profesinei žy
dų tarnybai (The Jewish Vo
cational Service) paruošti pa
tarėjus imigrantų organizaci
jom, kurie padėtų klientam 
gauti darbus. Šios organiza
cijos uždavinys — parūpinti 
darbus įvairių tautybių klien
tams ir padėti bedarbiams 
pereiti į atitinkamas profe
sijas.

Ontario anglų katalikų moky
tojų sąjunga leidžia žurnalą 
“The Reporter”, kurio redakci
joje kaip antroji redaktorė 
dirba Vida Žalnieriūnaitė. 
Š. m. birželio laidoje yra 
išspausdintas straipsnis 
“Lithuanian teachers” skyriu
je “Teacher Watch” apie sovie
tų kalinamus lietuvius moky
tojus — Povilą Pečeliūną ir 
Viktorą Petkų. Patariama ra
šyti Gorbačiovui, prašant juos 
išlaisvinti. Adresas: RSFSR, 

g. Moskva, Kreml, 4 Staraya 
Ploschad, Tsk KPSS, General- 
nomu Sekretaryu, Gorbachev, 
M.S., USSR.

“The Sunday Sun” 1987. VII. 
12 išspausdino informaciją 
apie latvį Andrew Gauch, 25 m. 
jaunuolį, pabėgusį laiveliu iš 
Latvijos ir per Ispaniją pa
siekusį JAV. Atitarnavęs 3 me
tus sovietinėje kariuomenėje, 
jis dainavo latvių “rock” mu
zikos grupėse, bet jautė visą 
laiką sovietinę priespaudą. 
Latvijoje liko jo tėvai pensi
ninkai ir brolis. Informacijo
je prašoma rašyti jiems laiš
kus ir pagelbėti gauti emigra
cijos leidimą. Taip pat prašo
ma rašyti laiškus lietuviams, 
kalinamiems sovietiniuose la
geriuose: Jonas Pakuckas, 
USSR, 618810, Permskaja obl., 
Chusovskoy r-n, St. Vsevyats- 
kaya, uchr. VS-39-35; Pranas 
Zakšauskas (tas pats adresas). 
J. Pakuckas esąs 27 m. amžiaus,

MARIJA ADAMONYTĖ, šiemet 
baigusi Montrealio McGill univer
sitete politinius mokslus. Rudenį 
tame pačiame universitete tęs stu
dijas “Diploma in Management” 
srityje. Marija yra Petro ir Julijos 
Adamonių dukra, veikli lieuviško- 
se organizacijose. Baigusi šešta
dieninę mokyklą, dabar pati joje 
mokytojauja. Yra “Pavasario” choro 
dainininkė nuo pat choro įsteigimo. 
Yra buvusi “Gintaro” ansamblio šo
kėja ir jau antri metai yra vadovė 
“Kretingos” stovykloje

netekęs vienos akies; suimtas 
1981 m. už bandymą pereiti 
Sov. Sąjungos — Suomijos sie
ną; nubaustas 12 metų griežto 
režimo lagerio. Pr. Zakšauskas 
esąs nubaustas 15 metų griežto 
režimo lagerio už dalyvavimą 
tautinėje veikloje.

Aukos Tautos fondui
M. M. Januškos iš Winnipego - 

25 dol., V. E. Januškos iš Germain, 
Manitoba - 25 dol., Br. Keburis iš 
Stratroy, Ontario -25 dol.; a. a. An
tano Gurgždžio atminimui žmona 
Ona Gurgždienė paaukojo 50 dol.; 
a. a. Marijos Lucienės atminimui 
J. Bubnys paaukojo 10 dol.

Visiems aukotojams nuoširdus 
ačiū.

Tautos fondo atstovybė 
Kanadoje

Mažosios Lietuvos 
fondas

Gautos šios aukos: $500 - S. Ja- 
rembauskas iš Australijos; $500 
austr. - Endrius Jankus; $200 - 
Prisikėlimo parapijos kredito 
unija; $150 - Toronto Mažosios 
Lietuvos moterų dr-ja; $100 - Pra
nas Kaziukonis (iš viso $200), M. 
Šiliamskienė, Petras Šernas, dr. J. 
J. Vingilis, Olga Krivickienė (iš vi
so $220), G. Baltaduonienė (iš viso 
$220), Jurgis Reisgys iš Australi
jos, J. Paškevičius; $50 - P. Vilu- 
tis; $25 - J. V. Danys, J. Kęsgailie- 
nė (iš viso $50), A. Masionis (iš vi
so $175).

Iš viso per antrąjį metų •ketvir
tį suaukota $1775, plius $500 aust
rališkų. Nuoširdi padėka visiems, 
savo įnašais padedantiems įgy
vendinti mūsų užsimojimus. Fon
do sąskaita “Paramoje” nr. 8032.

Fondo valdyba

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181


