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Pasaulio įvykiai
Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmės trijose 

pasaulio sostinėse - Vilniuje, Romoje ir Vašingtone jau 
praėjo. Didingiausios iškilmės, pasaulinio masto, buvo 
Romoje. Jos nuskambėjo per visą pasaulį. Ko negalėjo 
padaryti sovietinę priespaudą kenčiantis Vilnius, pa
darė Roma Šv. Tėvo Jono-Paulius II dėka. Plataus masto 
iškilmės buvo Amerikos sostinėje Vašingtone, kur savo 
žodį apie Lietuvą tarė ne tik aukštieji dvasiškiai, bet ir 
prezidentas R. Reaganas, vadovaujantis pasaulio politi
kai. Vilniaus iškilmės buvo kruopščiai paruoštos, bet 
kuklios. Tai matyti iš pirmųjų pranešimų sovietinėje 
spaudoje, gautų nuotraukų ir garsinės vaizdajuostės, ku
ri pripuolamai pasiekė Torontą. Pagrindinės iškilmės 
buvo 1987 m. birželio 28 d. Šv. Petro ir Povilo šventovėje, 
kitos - tą pačią dieną dar penkiose šventovėse. Kodėl 
jos buvo kuklios? Ar trūko platesnio užmojo, organizaci
nio pajėgumo? Anaiptol ne! Trūko ne užmojo, o tinkamos 
aplinkos. Šv. Petro ir Povilo šventovė meniškai graži (pa
rapija įsteigta 1387 m., t.y. Lietuvos krikšto metais), bet 
tokiom didingom iškilmėm per maža. Pamaldų metu ji bu
vo kimšte prikimšta maldininkų, kurių minios stovėjo 
šventoriuje. Viduje esantys mirko prakaite, o šventoriu
je susibūrę - lietaus vandenyje. Tokioje aplinkoje ne
įmanomas joks platesnis užmojis.

KURGI tad tokios iškilmės turėjo būti rengiamos 
visos Lietuvos mastu? Atsakymas labai aiškus - 
Vilniaus katedroje! Tai visos Lietuvos šventovė, 

religinis krašto centras nuo seniausių laikų. Kaip rodo 
naujausi kasinėjimai, toje vietoje buvo ir pagoniškosios 
religijos židinys. Ten prasidėjo veiksmingasis lietuvių 
tautos krikštas, ten įsteigta pirmoji katedra, iš ten Lietu
vos valdovai pradėjo skelbti krikščioniškąją Evangeliją. 
Tai vieta, nuo seniausių laikų susijusi su visos Lietuvos 
gyvenimu. Joje tad ir turėjo būti Lietuvos krikščionybės 
sukakties iškilmės. Antra, Vilniaus katedra yra erdvi, 
talpinanti daug daugiau maldininkų negu parapinė Šv. 
Petro ir Povilo šventovė. Iškilmės joje būtų platesnio 
bei didingesnio pobūdžio. Nebūtų tokios spūsties dėl 
erdvės stokos. Ir kodėlgi Vilniaus katedra tokių istori
nių iškilmių dieną liko tuščia, nebyli, paniekinta? Todėl, 
kad okupacinė Sov. Sąjungos valdžia užsimojo iš krikš
čioniškos katedros padaryti ateistinę šventovę. Ji ten 
įsteigė paveikslų galeriją, koncertų salę. Ir tai ne dėl to 
kad tokiem dalykam Vilniuje trūktų patalpų. Okupacinei 
ir ateistinei valdžiai rūpėjo suduoti smūgį tikinčiajai 
Lietuvai - atimti iš jos širdį, kad ji nebeplaktų krikščio
nišku ritmu. Taip, Lietuva neteko savo širdies - stovi jos 
katedra paniekinta, šalta, priversta tarnauti antikrikš- 
čioniškai jėgai.

RAŠYTOJAS Justinas Marcinkevičius yra sukūręs 
draminį veikalą “Katedra”. Jame vaizduojamas 
‘ architektas Laurynas Stuoka, pastatęs tą kated
rą, vienoje vietoje taria: “Bet kurgi tie, kurie iškelt galė

tų ir Lietuvos, ir Katedros idėją? Iškelt, o nesupurvinti. 
Suprantat?” Tasai rašytojo kūrinys įvairiai aiškinamas, 
nes yra pilnas simbolių, bet šiuo atveju aiškiai matyti, 
kad autorius pabrėžia mūsų krašto bei tautos esminį ry
šį su tikėjimo simboliu katedra. Lietuvių tautai Vilniaus 
katedra yra simbolis krikščioniško jos tikėjimo. Tikin
tieji ją pastatydino ir iškėlė iki šventumo aukštumų, o be
dieviškoji jėga, atkeliavusi iš rytų, ją supurvino, panie
kino, pavergė, kaip ir visą lietuvių tautą. Tie, kurie ga
lėtų ją vėl iškelti, slypi pogrindyje, kalėjimuose, sibiri- 
niuose lageriuose. Tai jėga, kuri šiandieną gyvena Lietu
vos katakombose, nes ją prislėgė nepaprastai didelė 
ateistinė ir imperalistinė jėga. Ji didelė, bet purvina. 
Niekindama kitų šventoves, ji niekina ir pati save, nes 
kompromituojasi viso civilizuoto pasaulio akivaizdoje. 
Pasaulio spaudoje vis džniau minima iš tikinčiųjų atim
ta Klaipėdos šventovė, Šv. Kazimiero šventovė ir Vilniaus 
katedra. Tai didžioji sovietų gėda. Jau laikas tą gėdą ati
taisyti - grąžinti atimtąsias šventoves tikintiesiems ir ne
būti jų purvintojais.

KANADOS ĮVYKIAI

Kylantys socialistai
Viešosios nuomonės Gallupo 

instituto tyrimuose š. m. liepos 
8-11 d.d. pirmon vieton su 41% 
apsisprendusių rėmėjų iškopė 
NDP socialistai, antroje vieto
je su 35% palikę liberalus, tre
čioje su 23% - konservatorius. 
NDP vado E. Broadbento 
džiaugsmą drumsčia tik iki 31% 
pakilęs neapsisprendusių rin
kėjų skaičius. Laikinai šią pro
blemą leido užmiršti NDP per
galė trijų parlamento narių 
papildomuose rinkimuose - 
Niufaundlandijoje, Ontario 
Hamiltone ir Jukone. Dviem 
rinkiminėm apylinkėm anks
čiau atstovavo konservatoriai, 
vienai - NDP atstovas I. Deans. 
Oficialiai NDP socialistai išsi
kovojo dvi papildomas vietas 
Kanados parlamente. Džiau
giamasi, kad šis laimėjimas pa
tvirtino Gallupo instituto pa
skelbtus duomenis apie NDP 
socialistų pirmavimą visoje 
Kanadoje. Iš tikrųjų tokia iš

vada yra per drąsi. Ji tik liu
dija, kad E. Broadbentas yra 
populiaresnis už kitus vadus: 
konservatorių B. Mulronį ir li
beralą J. Turnerį. Balsuotojai, 
trijose vietovėse pasirinkda
mi NDP socialistų atstovus, 
tikriausiai galvojo tik apie E. 
Broadbentą bei opoziciją B. 
Mulroniui ir J. Turneriui. Juk 
šiandien niekas nežino NDP 
partijos užimamos pozicijos 
ir jos planų. Išlipimas pirmon 
vieton buvo pasiektas E. Broad
bento ir kitų partiečių tylos 
dėka, nesigarsinant ateities 
planais, kurių vis dėlto reikės 
rinkiminiam Kanados parla
mento vajui.

Aktualų klausimą apie NDP 
partiją š. m. birželio 28 d. “The 
Sunday Star” laidoje palietė 
nuolatinis šio dienraščio bend
radarbis S. Handleman, norė
jęs žinoti, kodėl Kanados so
cialistai taip bijo ir vengia tie- 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Nepriklausomos Lietuvos pareigūnai Kauno aerodrome išlydi užsienio reikalų ministerį JUOZĄ URBŠĮ 1939 m. į 
Maskvą deryboms su Sovietų Sąjungos vyriausybe, kuri, remdamasi Ribbentropo-Molotovo sutartimi, vėliau įvedė 
karines savo įgulas į Lietuvą, Latviją, Estiją ir jas okupavo. Iš kairės: užsienio reikalų ministerijos departamento 
direktorius E. TURAUSKAS, neatpažįstamas, užsienio reikalų min. J. URBŠYS, karinis Sov. Sąjungos atsto
vas (pavardė nežinoma) Nuotr. J. Miltenio

Dalybų sutartis, perskėlusi Europą 
Ribbentropo-Molotovo sutartis, pasirašyta 1939 metais, įgalino II D. karą, Baltijos valstybių 

okupaciją, sovietinės imperijos išsiplėtimą
Šveicaras Hans Rychner, 

gyvenęs Baltijos kraštuose ir 
gerai susipažinęs su jų pro
blemomis, taikliai parašė (“El- 
ta-Pressedienst” 1987 m. 3 nr.) 
apie slaptąjį Hitlerio-Stalino 
protokolą, pasirašytą Maskvo
je 1939 m. rugpjūčio 23 d. Juo 
buvo pasidalinta Europa 
prieš 48 metus, ir tas pasida
linimas, padarytas Sov. Sąjun
gos naudai, tebėra galioje ir 
dabar.

Kadangi tai gėdinga sutartis 
tarp dviejų diktatorių, užsi
mojusių pavergti Europą, ven
giama minėti net ir Sov. Sąjun
goje, ypač dabar “glasnost” 
laikotarpyje. Pasak H. Rych- 
nerio, reikia stebėtis, kad ir 
Vakaruose ta sutartis mažai ži
noma, nors ja yra paremta ne
teisėta santvarka bei valdžia 
Rytų bei Vidurio Europoje, Vo
kietijos padalinimas ir net vi
so pasaulio.

Panašią išvadą esąs padaręs 
ir Lietuvoje užaugęs poetas- 
rašytojas Česlovas Milašius 
(Milosz). Gavęs Nobelio.premi
ją 1980 m. jis savo kalboje 
pareiškė:

Deja, netenka reikšmės jau 
minėtos datos, lyginant su kita 
data, kuri turėtų būti kasmet 
su liūdesiu minima, nes jauno
sios kartos mažai apie ją tegir
di. Tai 1939 metų rugpjūčio 23- 
ji. Anuomet du diktatoriai su
darė sutartį su slaptu protoko
lu apie pasidalinimą kaimyni
nių valstybių, turinčių savo 
sostines, vyriausybes ir par
lamentus. Tai reiškė ne tik 
pradžią baisaus karo, bet ir 
grąžinimą kolonijinio princi
po, pagal kurį tautos tėra gy
vulių bandos, parduodamos ar 
perkamos pagal savininko už
gaidas. Jų kraštų sienos, jų 
apsisprendimo teisė, jų pasai 
nustojo egzistavę.

Hitleris ir Kremlius
Pasak H. Rychnerio, kon

ferencija Miunchene 1938 m. 
rudenį parodė Hitlerio ryžtin
gumą ir Vakarų valstybių silp
numą. Staigi krizė Europoje 
Stalinui atrodė grėsminga, ga
linti apsupti bei izoliuoti 
Sov. Sąjungą. Dėl to jis ryžo
si sąjungai net su pagrindiniu 
savo priešu. Tokia sąjunga 
reiškė ne tiktai karą Vaka
ruose, bet ir laiko laimėjimą 
menkai karui tepasiruošusiai 
Sov. Sąjungai bei teritorinius 
užkariavimus.

Pirmas mostas tokiai sutar
čiai atėjo iš Stalino 1939 m. 
pradžioje. Pirmiausia prasidė
jo slaptos prekybinės derybos 
tarp hitlerinės Vokietijos ir 
Sov. Sąjungos. Netrukus Stali

nas atsidūrė vilionių pozici
joje, nes jį pradėjo kalbinti 
ir Vakarų valstybės per antra
eilius atstovus Maskvoje bei 
siūlyti karinę sąjungą. Kadan
gi vakariečiai nenutiko su Sta
lino sąlygomis, Vorošilovas 
rugpjūčio 21 d. pranešė jiems 
derybų nutraukimą, nes Hitle
ris jau buvo gavęs Stalino pa
žadą.

Derybų eiga
1939 m. rugpjūčio 23 d. Mask

von atskrido Vokietijos dele
gacija su Ribbentropu prieš
akyje. Maskvos orauostyje ple
vėsavo hitlerinė ir sovietinė 
vėliava. Dalyvių labai mažas 
būrelis. Orkestras pagrojo 
Horst-Wesselio himną ir Inter
nacionalą.

Žinia apie Vokietijos dele
gacijos atvykimą trenkė kaip 
žaibas iš giedro dangaus, su- 
krėsdamas visą Europą. Visi 
žinojo, kad Kremliuje vyksta 
lemtingos derybos, kurioms 
vadovauja Stalinas. Apie jas 
Vokietijos pasiuntinybės sek
retorius Hans Herwarth taip 
rašo savo atsiminimų knygoje 
“Zwischen Hitler und Stalin” 
(Propylaen-Verlag, Frankfurt, 
1982):

Rugpjūčio 23 d., 15 v., pra
sidėjo vokiečių-sovietų dery
bos, kuriose iš sovietinės 
pusės dalyvavo Stalinas ir Mo
lotovas, iš vokiečių pusės — 
Ribbentropas, von Schulen- 
bergas ir Hilgeris. Ribben
tropas buvo atsivežęs naują 
Hitlerio raštą, kuriame buvo 
parašyta: “Nuo dabar visos 
problemos Rytų Europos bus 
vien tiktai Vokietijos ir Ru
sijos reikalas”. Derybose Sta
linas tuoj pat iškėlė svarbų 
klausimą, būtent Rusija turi 
gauti latvių uostus Baltijoje 
— Liepoją ir Ventpilį. Ribben
tropas telefonavo Hitleriui, 
prašydamas jo sutikimo su 
tuo reikalavimu ir leidimo 
pasirašyti slaptam protoko
lui, kuris nustato abiejų da
lininkų įtakos sferas. Hitle
ris liepė skubiai jam atnešti 
žemėlapį, pažvelgė į jį ir at
sakė apie 20 vai.: “Taip, su
tinku”.

Stalinas pareiškęs, kad Sov. 
Sąjungos — Vokietijos suartė
jimo seniai pageidavęs, bet 
nenorėjęs, kad vieno vokiečio 
padaryta nuotrauka, kurioje 
matyti Stalinas ir Ribbentro
pas su pakeltais vyno stiklais, 
būtų paskelbta spaudoje. Pa
keldamas vyno taurę, Stalinas 
vokiečių Fuererį pavadino 
“molodiec” — bravo vyru. Rug
pjūčio 23 datuota sutartis bu

vo pasirašyta rugpjūčio 24 d., 
2 v. ryto.

H. Rychneris, gyvendamas 
Šveicarijoje, žinią apie Rib- 
bentropo kelionę Maskvon su
tiko kaip bombos sprogimą. Ją 
sužinojo iš laikraščio “Schwei- 
zerhof’ per vieną moterį, kuri 
skaitydama ekstra laidą savo 
palydovei tarė: “Ačiū Dievui, 
dabar nebebus karo”. Deja, 
Hitlerio ir Stalino draugys
tė reiškė didelę grėsmę. Ir nė 
dešimčiai dienų nepraėjus, 
prasidėjo karas Lenkijos už
puolimu.

Slaptoji pusė
Žinia apie minėtos sutarties 

pasirašymą darė didelį įspūdį 
visame pasaulyje, bet buvo 
sutikta labai nevienodai, nes 
buvo jaučiama, kad už tos su
tarties slepiasi svarbūs slapti 
susitarimai. Politiškai nusi
teikę laikraščiai nebesuprato 
pasaulio. Anuo metu dėl opozi
cijos stalinizmui į Vakarus 
pabėgęs prof. Wolfgangas 
Leonhardas savo knygoje “Hit
lerio-Stalino sutarties sukrė
timas” (“Der Schock des Hit
ler-Stalin Pakts”, Herderver
lag, 1985) rašo, kaip tas isto
rinis įvykis buvo sutiktas Sov. 
Sąjungoje, V. Europoje ir JAV- 
se. Jis ten tarp kitko cituoja 
vieną rusų studentą, pareišku- 
sį: “Mūsų dauguma prarijo tą 
žinią kaip karčią tabletę — 
nemalonią, bet reikalingą”. 
Suomijos politikas Paasiki- 
vi, nujausdamas slaptus su
tarties protokolus,rašė:

Kai Vokietija ir Sov. Sąjun
ga rugsėjyje užpuolė Lenkiją 
bei ją pasidalino, ir kai Krem
lius pradėjo intensyvią savo 
veiklą prieš Baltijos valsty
bes bei Suomiją, o 1940 m. va
sarą prieš Rumuniją, — buvo 
aišku, kad Ribbentropo-Molo
tovo sutartis tiems įvykiams 
nutiesė kelius” (J. K. Paasiki- 
vi, Meine Moskauer Mission 
1939-1941).

Rumunijos užsienio reikalų 
ministeris Grigore Gafencu 
savo atsiminimuose “Pasiruo
šimas karui rytuose”rašė:

Atrodė tarytum abiem val
džiom staiga būtų perplyšęs 
šydas, ir nušvitusi jųdviejų 
giminystė bei visa iš jos plau
kianti nauda.

Šveicarų nuomonės
Wolfgangas Leonhardas sa

vo atsiminimuose mini ir vie
ną šveicarą, būtent Walterį 
Bringolfą, Schaffhauseno 
miesto burmistrą ir žymų so
cialdemokratų veikėją, kuris 
buvo užkluptas žinios apie

(Nukelta į 3-čią psl.)

KARO VEIKSMUS TARP IRANO IR IRAKO VIENBALSIAI 
priimta rezoliucija bandė sustabdyti Jungtinių Tautų saugumo 
taryba. JAV iniciatyva paruoštą rezoliuciją atmetė Iranas, nepa
tenkintas, kad Irakas nėra pavadintas užpuolėju, nors jis šį karą 
pradėjo 1980 m. rudenį staigiu įsiveržimu Iranan. Atmetime taipgi 
pabrėžiama, kad rezoliuciją nelegalia padaro Persijos jūron at
siųsti JAV karo laivai. Iš tikrųjų jie ten atplaukė užtikrinti netruk
domo naftos tiekimo, kuriam dabar nauja grėsme tapo komunis
tinės Kinijos “Silkworm" raketos. Šias prieš laivus nukreiptas 
raketas įsigijo ir prie Hormuzo sąsiaurio išdėstė Iranas. Di
džiausią pavojų jos sudaro Kuwaito tanklaiviams. Mat Iranas 
Kuwaitą jau seniai laiko pagrindiniu Irako rėmėju ginklų tie
kime. Praėjusią savaitę Ku-> 
waitas vienuolika savo tank
laivių užregistravo JAV, ara
biškus jų pavadinimus pakeis
damas angliškais, kapitonus - 
amerikiečiais. Tanklaiviai da
bar plauks su JAV vėliavomis, 
o juos lydės apsaugai skirti 
JAV karo laivai. Pirmajam ban
dymui buvo pasirinkti Kuwai- 
tan grįžtantys tanklaiviai 
“Bridgeton” (Al-Rekkah) ir 
“Gas Prince” (Al-Minagish), ly
dimi trijų JAV karo laivų - 
“Fox”, “Cromelin” ir “Kidd”. 
Tanklaivių apsaugon taipgi bu
vo įjungti ir JAV lėktuvnešio 
“Constellation” naikintuvai. Per 
Hormuzo sąsiaurį laivai per
plaukė be jokio incidento. Kai 
iki Kuwaito buvo likę tik 190 
km, didysis tanklaivis “Brige- 
ton” užplaukė ant minos, pra- 
mušusios nemažą skylę. Niekas 
nebuvo sužeistas.

Spraga apsaugoje
Minos sprogimas buvo ne

tikėtas. Ji buvo paslėpta po 
vandeniu, inkaru prirakinta 
prie dugno. Tanklaivius lydė
ję trys JAV karo laivai netu
ri priemonių tokiom minom su
sekti ir sunaikinti. Jie tegali 
pastebėti vandens paviršiumi 
plaukiojančias minas, kurias 
sunaikina taiklieji šauliai, 
pataikydami į ragus turintį 
užtaisą. Susidūrimas su povan
deninėmis minomis nebuvo 
numatytas. Tanklaivių palyda 
neturėjo nei minogaudžių lai
vų, nei minoms surasti paruoš
tų malūnsparnių. Šiandien nie
kas nežino, kaip ta povandeni
nė mina atsidūrė Persijos įlan
koje. Spėjama, kad ji greičiau
siai buvo sovietinės gamybos ir 
kad tokių nesurastų minų gali 
būti daugiau. Irano premjeras 
H. Monsavis džiūgauja, kad 
JAV politika ir karinis presti
žas susilaukė naujo smūgio. 
Iranas žada nepulti JAV karo 
laivų lydimų Kuwaito tanklai
vių, kol nebus puolami Irano 
laivai.

Nutraukti ryšiai
Prancūzų tanklaivius Persi

jos įlankoje ruošiasi lydėti ir 
gerokai menkesnį pajėgumą tu
rintis Prancūzijos karo laivy
nas. Prancūzija nutraukė dip
lomatinius santykius su Iranu 
dėl Irano ambasados Paryžiu
je vertėjo W. Gordjo. Teismas 
Paryžiuje jį norėjo apklausi
nėti dėl pernai rudenį sprogu
sių bombų, nužudžiusių 13 pa

Šiame numeryje: 
Be katedros

Lietuvos krikščionybės iškilmėms Vilniuje trūko katedros
Dalybų sutartis, perskėlusi Europą 

Ribbentropo-Molotovo sutartis, kurios pasekmes kenčia Europa 
Asado šalis Argentina

Vaizdai, matyti jos sotinėje - Buenos Aires mieste
Išeivijos lietuviškumo krizė

Aliarmuojančios mintys Australijoje gyvenančio tautiečio
Muziejus šventovėje

Mokslo muziejus, įrengtas Vilniaus Šv. Jono šventovėje
Tarp pelių ir didvyrių

Keliama daug gerų idėjų, bet trūksta vykdytojų
Senojo pasaulio kultūra naujame krašte

Kanadietė rašo apie lietuvių meno parodą prie Kingstono
Pažanga alergijų gydyme

Santrauka pokalbio su tos srities specialistu gydytoju
Nuostabą ir grauduli kelianti “Nora”
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Trūksta skaitinių vaikams, nėra kalėdinių atvirukų
Spragos lietuviškame vaikų švietime ir jaunose šeimose

ryžiečių, sužeidusių daugiau 
kaip 200. Irano užsienio rei
kalų minsterija atsisakė leis
ti tokį terorizmu įtariamo W. 
Gordjo apklausinėjimą. Iranas 
tada špionažo veikla apkalti
no Prancūzijos ambasadorių 
Teherane J. P. Tonį bei kitus 
ambasados pareigūnus. Abi 
ambasados dabar yra apsuptos 
ginkluotų policininkų. De
monstracijas prieš Prancūzi
ją Libane, Balbeko vietovėje, 
pradėjo Iraną remiantys šiitai, 
save vadinantys Dievo partijos 
nariais. Jie grasina nužudyti 
penkis įkaitais Libane laiko
mus prancūzus. Kerštas gali 
pasiekti ir 500 Prancūzijos 
karių Libane, priklausančių 
Jungtinių Tautų priežiūros ko
misijai, kurią ignoruoja Iz
raelis. Abi pusės dabar siekia 
saugaus savo diplomatų susi
grąžinimo.

Totorių protestai
Maskvos Raudonojoje aikš

tėje praėjusią savaitę net tris 
kartus demonstravo keli šimtai 
Krymo totorių, reikalavusių su
sitikimo su kompartijos vadu 
M. Gorbačiovu. Krymo totoriai 
yra senosios Rusijos mongolų 
palikuonys, kompartijos nema
lonėn patekę H D. karo metais. 
Jie buvo apkaltinti bendra
darbiavimu su okupacine vo
kiečių kariuomene. Kai Kry
mą vėl atsiėmė Sovietų Sąjun
ga, Krymo totoriai masiškai 
buvo ištremti į Uralo kalnus 
ir centrinę Azijos dalį. Toto
rių veikėjai teigia, kad kerš
tingame trėmime tada žuvo 
apie 100.000 totorių, maždaug 
pusė visų Krymo pusiasalyje 
gyvenusių totorių. Gyvieji ir 
žuvusiųjų įpėdiniai dabar vėl 
nori grįžti Kryman. Demonst
rantų plakatai skelbė: “Tėviš
kė arba mirtis”, “Totoriams 
taip pat reikia demokratijos 
ir atvirumo”. Demonstrantai, 
atrodo, naudojosi M. Gorba
čiovo skelbiamomis reformo
mis, leidžiančiomis toleran
tiškai sutinkamą kritiką. De
monstrantai neišvengė smul
kesnių susidūrimų su milici
ninkais, bet demonstracijos 
nebuvo sustabdytos, nors jas 
stebėjo šimtai Raudonojoje 
aikštėje sutelktų milicininkų. 
Pasak užsieniečių žurnalistų, 
tris dienas trukusios Krymo 
totorių demonstracijos buvo 
M. Gorbačiovo atvirumo poli
tikos išbandymas.
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9 RELIGINIAME GWENIME
Prancūzu žurnalas “L’Actuali- 

tė religieuse dans le monde” 
1987 m. 46 nr. išspausdino ve
damąjį, pasirašytą redaktoriaus 
Jose De Broucher ir pavadintą 
“Anapus Lenkijos”. Jame rašo
ma apie Lietuvą. “Ties Lenki
jos vartais yra maža šalis Lie
tuva. Taip artima bendra siena 
ir ta pačia religija: 80% gyven
tojų yra katalikai, priklausan
tys nuo Maskvos; nuo 1940 m. 
Lietuva yra paversta socialis
tine sovietų respublika, prak
tiškai, Sovietų Sąjungos depar
tamentu. Taip artima, bet kartu 
ir tolima, tarytum iš kito pasau
lio. Iš pasaulio, kur prieš 15 me
tų studentas Romas Kalanta 
(tekste - Roman Kalatna, Red.) 
susidegino, bandydamas pra
laužti tylos mūrą, už kurio vyks
ta žiaurus persekiojimas, pasi
ryžęs sunaikinti tikėjimą ir ti
kinčiųjų Bendriją. Iki šiol pasta
roji išliko, bet minėtasis mūras 
tebėra nesugriautas. Jonas-Pau- 
lius II triskart lankėsi Lenki
joje. Ir triskart nebuvo įleistas 
Lietuvon nė keliom valandom. 
Dėl to jis, grįžęs iš Varšuvos, 
tęs savo kelionę į Rytus, iškil
mingai minėdamas birželio 28 d. 
600 metų sukaktį Lietuvos atsi
vertimo į krikščionybę (straips
nis rašytas 1987.VI.4 Red.). Ne
įmanoma užmiršti, kad anapus 
Lenkijos, anapus Lietuvos nusi
tęsia didžiulė imperija, kurio
je valstybinis ateizmas užkaria 
geležinius savo įstatymus sąži
nėm, šeimom, krikščioniškom or
todoksų bendruomenėm. Nėra 
abejonės, kad anapus Lenkijos 
egzistuoja šios šaltos, ledinės 
imperijos širdis bei siela, ku
rią Šv. Tėvas tikisi paliesti, su
šildyti, jei galima, išlaisvinti 
per įsipareigojimą ginti bei kel
ti žmogaus teises, per sielova
dinį rūpestį apleistais tikin
čiaisiais, per pastangas paspar
tinti atėjimą dienos, kurioje 
abi ‘plaučių pusės’ vienos Kris
taus Bendrijos - rytinė ir vaka
rinė vėl galės drauge pilnai kvė
puoti”.

Italijos teismas Milane, kur 
pradėta bankrotavusio Ambro- 
siano banko byla, buvo įsakęs 
policijai suimti kaltinamą to
je byloje arkivyskupą P. Mar
cinkų - Vatikano religinės veik
los instituto direktorių ir Va
tikano valstybės propreziden- 
tą drauge su dviem kitais parei
gūnais pasauliečiais. Šis įsaky
mas aukščiausio Italijos teismo 
1987 m. liepos 17 d. buvo panai
kintas, remiantis Vatikano advo
katų teigimu, kad Italijos vy
riausybė neturi teisės kištis į 
Vatikano vidaus reikalus.

“The Washington Times” 1987.- 
VL29 išspausdino Andrew Boro- 
wiec straipsnį antrašte “Popie
žius tikisi aplankyti Sovietų Są
jungą ir pradėti dialogą”. Straips
nis rašytas iš Romos, kur auto
rius, matyt, rinko informacijas. 
Pasak jo, Šv. Tėvas tęsia plačiai 
garsinamą piligriminę diploma
tiją ir nori aplankyti Sov. Są
jungą, jeigu jos vadovybė jau
čiasi pakankamai stipri jį įsi
leisti. Vatikane dirbančių so
vietinių reikalų žinovų nuomo
ne, naujoji M. Gorbačiovo poli
tika nerodo jokių kompromiso 
ženklų. Vis dėlto Jonas-Paulius 
II, daugiausia keliavęs popie
žius ligšiolinėje istorijoje, yra 
pasiryžęs kalbėti su visais val
dančiais žmonėmis, nepaisant 
jų nusteikimo bei politikos re
ligijos atžvilgiu. Anot kardino
lo A. Casaroli, Vatikano valsty
bės sekretoriaus, “galutinis tiks
las yra rasti būdą pereiti iš te
roro laikysenos į tarptautinio 
bendradarbiavimo dinamiką”.

Vatikanas ne tik vadovauja 
840 milijonų katalikams, bet ir 
turi 113 diplomatinių atstovy
bių visame pasaulyje. Jonas-Pau- 

lius II tapo kelionių meisteriu. 
Nuo jo išrinkimo 1978 m. popie
žiumi jis išbuvo kelionėse 222 
dienas, pasakė 1,128 kalbas, ap
lankė 80 šalių ir 291 miestą. Tuo 
būdu jis gerokai pakėlė Vatika
no prestižą. Katalikų Bendrijoje 
yra 2,246 dioceziniai ir 1,718 ti
tulinių vyskupų, 75,317 labdaros 
institucijų, įskaitant ligonines, 
našlaitynus, prieglaudas. Kas
met šventovėse susituokia ke
turi milijonai porų.

Vienas iš Šv. Tėvo užmojų 
šiuo metu yra aplankyti Lietu
vą, kurią prisijungė Maskva 1940 
m. Ištisus šimtmečius ji gyveno 
unijoje su Lenkija. Bet tokia Šv. 
Tėvo kelionė, pasak Vatikano 
pareigūnų, būtų laikoma sovie
tinės vadovybės ne tik lietuvių 
katalikybės sustiprinimu, bet 
ir nacionalistinio bei separa
tistinio nusiteikimo padrąsini
mu. Esą Šv. Tėvas negali važiuo
ti tenai ir sakyti, kad nėra pro
blemos. Jo prašymą aplanky
ti Lietuvą sovietai atmeta nuo 
1984 m.

Dalį savo straipsnio autorius 
skiria aprašymui Lietuvos krikš
čionybės sukakties iškilmėm 
Romoje.

“The Long Island Catholic” 
1987.VI.25 paskelbė straipsnį 
antrašte “Viktoras Petkus kalė
jime”. Jo autorius Ivan J. Kauf
man atpasakoja kalinio biogra
fiją, primindamas, kad V. Petkus 
pirmą kartą buvo suimtas 17 me
tų amžiaus. Atsėdėjęs šešerius 
metus, grįžo “laisvėn”, bet po 
ketverių metų vėl buvo suimtas 
ir nuteistas aštuoneriem me
tam kalėjimo bei lagerio. De
šimtį metų pagyvenęs “laisvė
je”, 1976 m. trečią kartą buvo 
suimtas kaip Helsinkio grupės 
narys ir tebėra lageryje. Jo žmo
na atleista iš tarnybos. Straips
nio autorius primena, kad su V. 
Petkumi drauge kalėjęs žydas N. 
Šaransky pareiškė: “Petkus yra 
tikrai neeilinis žmogus, kurio 
draugystė padėjo man kalėjimo 
dienomis”. N. Šaransky esąs 
laisvas, o V. Petkus tebėra ka
lėjime. Ir tai todėl, kad pasau
lio žydai pakėlė tokį triukšmą, 
kurio negalėjo negirdėti nė KGB. 
“Tuo tarpu katalikai nė vienu 
žodžiu neužsiminė apie Petkaus 
kalinimą lygiai už tą patį “nu
sikaltimą”. Iš viso mažai kas 
iš mūsų žinojom, kad toks žmo
gus egzistuoja. Prez. R. Reaga- 
nas ir J. Carteris savo susitiki
muose su sovietų vadais kėlė Ša- 
ranskio klausimą, o apie jo drau
gą Petkų nieko nežinojo. Tai pa
darė mūsų tyla.

Vilniaus Šv. Rapolo šventovės 
klebonas kun. Antanas Dilys su 
15 savo parapijiečių lankėsi Aust
rijoje, Salzburge. Papasakojo, 
kad jų šventovėje sekmadieniais 
būna trejos Mišios lietuviškai, 
vienerios lotyniškai ir dar vie- 
nerios lenkiškai. Iš viso Lietu
voje uždaryta 80 šventovių, 313 
koplyčių ir 158 vienuolynai.

Kardinolas Jaime Sin, Filipi
nų Manilos arkivyskupas lanko
si Sov. Sąjungoje. Jo kelionės 
tikslas - pirmiausia aplankyti 
katalikų tvirtovę Lietuvą. Numa
tyta aplankyti Vilnių ir Kauną. 
Jis taipgi aplankys Rygą, Kije
vą, Leningradą ir Maskvą. Jis 
ten lankosi kaip privatus asmuo, 
tačiau Filipinų spauda, komen
tuodama jo kelionę, spėlioja, 
kad tai Vatikano diplomatiniai 
ėjimai, kuriems hierarchai iš 
Trečiojo pasaulio kraštų vis daž
niau panaudojami. Esą taip leng
viau nutiesiamas kelias tikintie
siems tarp kraštų už geležinės 
uždangos ir Vatikano. 1984 m. 
kard. Sin lankėsi komunistinėje 
Kinijoje, kurioje yra gimęs jo 
tėvas. Ta proga jis buvo susiti
kęs su komunistinei vadovybei 
pavaldžia Patriotinės Katalikų 
Bendrijos vadovybe.

Kelionė per Pietų Ameriką

Asado
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Buenos Aires pasiekiam 
jau pavakary ir apsistojame 
“Plaza” viešbutyje. Miestas 
yra Argentinos sostinė ir turi 
per 10 milijonų gyventojų, o 
pats kraštas turi 30 milijonų 
gyventojų.

Gatvės dainininkai
“Plaza” viešbutis stovi ne

toli Floridos gatvės, kuri yra 
paversta pėsčiųjų gatve. Čia 
susispietusios didžiausios ir 
prašmatniausios krautuvės, 
ypač didelis pasirinkimas 
odos dirbinių. Šeštadienio 
rytą visa grupė pasileidom 
ta gatve, žvalgydamiesi ap
linkui ir stebėdami būrius su
stojusių žmonių, kurie klau
sėsi sklindančio dainavimo. 
Pasirodo, beveik ant kiek
vieno skersgatvio sustoję dai
nininkai, vadovaujami diri
gentų, traukia dainas. Po kiek
vienos dainos apstoję žiūro
vai smagiai ploja. Suskaičia
vau eidamas dviejų blokų tar
pe bent penkis atskirus cho
rus, kurie linksmino publiką. 
Vienas choras buvo visai ma
žų vaikų, antras aklųjų, kiti 
— jaunimo ar vyresnių daini
ninkų.

Pasivaikščioję mieste, pie
tus turėjom restorane, kur ga
vom dideles porcijas ir labai 
skoningos keptos jautienos. 
Neveltui Argentinos jautiena 
išgirta — bevalgant galima ir 
liežuvį nuryti...

Dairomės
Popietė buvo skirta ekskur

sijai po miestą. Apžiūrėjom 
operos rūmus, kurie talpina 
3.500 žiūrovų. Ten pat ir ba
leto mokykla, muziejus ir ap
rangų rinkinys. Pravažiavom 
ir pro inžinerijos mokyklą, 
iš kurios rūmų balkono Pero
nas kalbėdavo į publiką. Bue
nos Aires gatvės plačios, su 
medžiais ir namais įvairios 
architektūros. Aikštėse ir 
skveruose stovi paminklai. 
Parlamento rūmų stogas iš va
rio. Gatvėse daug juodos spal
vos žmonių, nes tik 1813 m. 
panaikinta vergija. Tai pali
kuonys buvusių vergų.

Mirusių mieste
Nepamirštamas buvo aplan

kymas Recoleta kapinių. Bent 
man neteko anksčiau tokio po
būdžio kapinių matyti. Niekad 
nepagalvotum, kad tai ištisos 
gatvės, myliomis besitęsian
čios šio mirusiųjų miesto. Tai 
paskutinė poilsio vieta tik žy
miems ir labai turtingiems: 
prezidentams, generolams, 
poetams, daktarams. Norma
lių kapų čia nematyti. Yra 
įrengtos kriptos, mauzoliejai, 
koplyčios, kur palaidotos iš
tisos kartos žymių šeimų po 
marmuriniais pastatais. Šio
se kapinėse pradėta laidoti 
nuo 1600 m. Jos paverstos da
bartiniu miestu 1881 m. Čia 
laidojimas yra nepaprastai 
brangus, nes vieta kriptai 
įrengti kainuoja iki 200.000 
dol.

Einam per tas gatves, kurios 
yra asfaltuotos, o iš abiejų pu
sių įvairūs mauzoliejai ir pa
minklai viens už kitą gražesni 
ir didingesni. Vienas ypatin
gai gražus paminklas stovi 
prie koplyčios durų. Tai bal
to marmuro mergaitės statula, 
besibeldžianti į duris. Vado
vė papasakoja istoriją, kad 
prieš šimtą metų įvykiui pri
siminti pastatytas paminklas, 
nes tuo laiku turtingos šeimos

Argentinos sostinės Buenos Aires pėsčiųjų gatvėje šeštadienio rytą dainuoja choras, linksmindamas praeivius

Argentinos gaučas (kaubojus), at
likęs programą praeiviams gatvėje

mergaitė buvo palaidota mau
zoliejuje gyva. Atgijusi nak
ties metu pajėgė atvožti karsto 
dangtį, bet nepajėgė atidaryti 
užrakintų durų ir vėliau buvo 
rasta negyva. Po to įvykio var
tai nakties metu nebeužraki- 
nami, o skulptorius sukūrė 
neužmirštamą paminklą.

Peronienės kapas
Apžiūrime paskutinę poil

sio vietą ir garsios Evitos Pe
ronienės, prezidento Perono 
antrosios žmonos, kuri mirė 
1952 m. Tuolaikinė valdžia ne
leido jos viešai laidoti. Pra
slinkus 30 metų, buvo leista 
palaidoti ją Familia Duarte 
mauzoliejuje. Palaidota ne 
mauzoliejaus viduje, bet iš 
lauko prie durų marmurinia
me kape. Ant juodo marmuro 
dankčio iškaltos tik datos 
1952-1982, bet be jos vardo ir 
pavardės. Tačiau mirusiajai ir 
dabar reiškiama pagarba. Ger
bėjai padeda gėles prie jos 
kapo.

Netoli įėjimo vartų, pagrin
dinėje gatvėje; yra didinga 
kripta buvusiam prezidentui 
Pedro Aramburu, iš kurios ko
munistai 1970 m. buvo pavogę 
jo palaikus ir paslėpę kitur.

Aikštėse
Prie kapinių glaudžiasi par

kas ir sporto aikštė, kur būrys 
jaunimo šūkaudamas žaidė 
futbolą. Argentinoje yra labai 
populiarus šis sportas, ir kiek
vienoje aikštelėje ar rames
niame gatvės kampe matėme 
būrius spardančių futbolą.

Atėjus vakarui, Floridos 
gatve pasivaikščioti išėjom 
lydimi vadovės Irenos, nors 
čia vakarais gali ir vienas 
vaikščioti, nes yra saugu. 
Vakare krautuvės buvo užda
rytos, bet daugybė žmonių 
vaikščiojo ir stoviniavo prie 
langų. Pačioje gatvėje jau ki
to pobūdžio susibūrimai trau
kia dėmesį. Vakare gatvių 
kampuose susimetę įvairūs or
kestrai, gitaros, akordeonai, 
dar kitur dunda būbnai arba 
solo šokėja tango demonstruo
ja. Vis kitokio pobūdžio ir su
dėties tie orkestrai. Kai ku
rie labai triukšmingi ir tran
kūs. Apstoję žmonės gyvai rea
guoja plodami' ir šaukdami. 
Ant žemės padėta dėžutė, kur 
praeiviai įmeta pinigą tos pro
gramos atlikėjams.

Dideliame ūkyje
Sekančią dieną važiuojam 

užmiestin. Lankomas ūkis yra 

115 km nuo Buenos Aires. Ke
lionė užtrunka apie porą va
landų. Pakelėje laukai apau
gę medžiais ir krūmais. Matosi 
ir pelkėtų vietų. Arti kelio 
jokių sodybų ar namų nema
tyti. Kai kur tolumoje matosi 
gyvulių bandos. Pakelėje po 
medžiais sustoję automobiliai, 
žmonės ant žolės susėdę už
kandžiauja. Nesimatė, kaip 
pas mus įprasta pakelėje, pik- 
nikautojams įrengtų stalų ir 
šiukšlių dėžių.

Pasiekiam ūkį — ranchą iš
sukę iš plento į šoninį papras
tą keliuką, kuris nuveda prie 
didelės sodybos. Pasitinka 
piemenys, apsirengę Argenti
nos kaubojų drabužiais su pla
čiais diržais, daugybe blizgu
čių ir plačiabrylėm skrybė
lėm, lydimi keleto šunų. Jie 
nuveda prie aikštelėje med
žių pavėsyje stovinčių pabal
notų arklių. Kas nori, gali 
pajodinėti. Nesusigundę jo
jimu susodinami į ūkinį veži
mą su sėdynėmis ir vėžinami 
aplink sodybą. Po to grįžtam 
prie aikštelės, kur kaubojai 
pademonstruoja savo jojimo 
sportą lenktyniaudami, taipgi 
parodo, kaip jų dresiruoti šu
nys gano arklių bandą ir kaip 
pagal švilptelėjimo komandą 
tuos arklius varinėja norima 
kryptimi arba atskiria pavie
nius arklius ir atvaro prie 
stovinčio kaubojaus.

Lauke prie specialios kros
nies kepama jautiena mėsa, 
kuria vėliau esam vaišinami. 
Pavalgius, tie patys kaubojai 
atlieka trumpą programą, pa
dainuodami ir pašokdami ke
lis Argentinos šokius. Šokiams 
ir dainoms pritarė akordeonu 
ir gitara.

Diena buvo saulėta ir karš
ta, o autobusas smarkiai vė
sinamas, tad pradėjom čiau
dėti ir sloguoti dėl staigaus 
temperatūros keitimosi. Ypač 
triukšmingai ir labai garsiai 
čiaudėdavo Carl iš Texas, su
keldamas visiems juoko. Grįž
tame į miestą La Plata upės 
pakrantėmis, kuri yra plati 
kaip jūra, nes antro kranto 
nesimato. Upė plugdo vande
nį tamsų ir juodą, nes aplin
kui labai derlinga žemė, kuri 
išplaunama ir nudažo vande
nį tamsiai.

Iguassu kriokliai
Tenka labai anksti keltis, 

nes lėktuvas į krioklius iš
skrenda ankstyvą rytą. Auto
busu važiuojant į orauostį dar 
saulei netekėjus, vadovas Ver
non uždainuoja dainelę. Hu
moristinė dainelė visus kiek 
prablaivino.

Skrendam pagal La Plata 
upę, kurioje daugybė salų, 
salelių, taipgi daug upės in
takų. Prieš nusileidžiant, 
matyti miškų masyvai, džiung
lės. Nusileidus papuolam kaip 
į pirtį — taip tvanku ir drėg
na, jaučiasi džiunglių atmos
fera, nors temperatūra tik 73°F.

Iš viešbučio verandos jau 
matosi dalis krioklio ir girdi
si tolimas vandens šniokšti
mas, kur iš 72 metrų aukščio 
vanduo krinta žemyn. Šis 
krioklys yra ne tokio pobūdžio, 
kaip Niagara Falls, nes yra ne 
vienas krioklys, bet daugybė 
pasiskirsčiusių kelių mylių 
plote. Nežinau, ar kas taip 
greitai suskaičiavo, bet tvir
tinama, kad čia yra 275 atskiri 
kriokliai ant Iguassu upės, ku
ri, prieš įtekėdama į Paraną, 
praplatėja iki dviejų mylių 
prieš statų uolų šlaitą, kuriuo 
vanduo krinta beveik 200 pė-

(Nukelta į 4-tą psl.)

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 dali, 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 siųstu
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

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

AfA 
PRANUI PAŽERECKUI

mirus Lietuvoje,
jo brolį ANTANĄ PAŽĖRŪNĄ, su šeima gyvenantį 
Toronte, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime-
V. J. Biskiai J. Liutkienė

A. Gaidelienė V. Paliulis

PADĖKA
1987 metų gegužės 16 dieną mirė 

mylimas tėvelis ir brolis

a. a. VACLOVAS PALIŪNAS.
Nuoširdi padėka dvasiškiams už lankymą jo ligoninėje, 

maldas laidotuvių namuose, atnašavimą gedulinių šv. Mišių.
Nuoširdžiai dėkojame prel. J. Tadarauskui už prasmin

gą pamokslą, kun. K. Kaknevičiui už velionies palydėjimą į 
amžino poilsio vietą.

Nuoširdus ačiū aukojusiems šv. Mišias, atsiuntusiems 
gėles, pareikštas užuojautas asmeniškai bei per spaudą, 
atsilankiusiems Toronto laidotuvių namuose, dalyvavusiems 
šventovėje ir pąlydėjusiems velionį į kapines.

Dėkojame visiems, aukojusiems Kanados lietuvių fon
dui, “Tėviškės žiburiams”, Motinos Teresės labdarai ir ki
tom labdaringom organizacijom.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams.
Dėkojame D. Rotkienei už vargonavimą ir giedojimą šv. 

Mišių metu.
Dėkojame B. Greičiūnienei už pusryčių paruošimą ir 

mieloms ponioms už pyragus.
Liūdintys: dukra Gražina,

seserys - Bronislava Lietuvoje, 
ir Liudvika su vyru Vaclovu Kanadoje

PADĖKA
AfA

IGNAS SLABŠINSKAS,
mylimas brolis ir svainis, mirė 1987 metų 

gegužės 17 dieną St. Petersburge, Floridoje.
Reiškiame padėką gydytojams - dr. Kaziui Bobeliui, 

dr. Birutei Pumputienei, dr. Mikui A. Valadkai už medicininę 
pagalbą.

Nuoširdžiai dėkojame: kun. Vytautui Zakarui, OFM, 
lankiusiam velionį ligoninėje, suteikusiam paskutinį patar
navimą ir atnašavusiam šv. Mišias St. Petersburge; Toronto 
Prisikėlimo parapijos klebonui kun. Augustinui Simanavi
čiui, OFM, už maldas laidotuvių namuose Toronte; prel. 
Juozui Tadarauskui už pamokslą, užuojautą ir šv. Mišias; 
kun. Liudui Januškai, OFM, už apeigas kapinėse; Danguo
lei Radtke už vargonavimą pamaldose.

Nuoširdi padėka Jurgiui Lešinskui ir jo žmonai Joanai, 
padėjusioms visuose reikaluose ir daug laiko skyrusiems 
velioniui bei mums padėti, Zinai Beržanskienei ir p. Ro- 
mienei, lankiusioms ligonį St. Petersburge, lengvinusioms 
velionies kančią sunkią valandą.

Nuoširdžiai dėkojame nešusiems karstą, A. Krulikienei, 
suorganizavusiai šv. Mišių aukas St. Petersburgo Lietuvių 
klubo vardu.

Esame dėkingi visiems, užprašiusiems šv. Mišias St. 
Petersburge, Toronte, Čikagoje ir Arkanse, aukojusiems 
laikraščiui “Tėviškės žiburiai”, pareiškusiems užuojautas 
spaudoje, laiškais ir žodžiu, atsilankiusiems laidotuvių na
muose, kapinėse ir geduliniuose pusryčiuose, B. Stanulienei 
ir jos padėjėjoms, paruošusioms maistą.

Dėkojame visiems, palengvinusiems mums sunkias va
landas.

Sesuo Paulė Gudaitienė ir vyras Vytautas

Canadian Slrt Memorials Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
‘Namų telefonas 278-4529



Aliarmuojančios mintys

Išeivijos lietuviškumo krizė
Jaunimas tolsta nuo savo kamieno — šeima, mokykla, organizacija, parapija neatlieka 

savo paskirties. Reikia naujo sujudimo

Muziejus šventovėje
Mokslo muziejus kunigo Alfonso Lipniūno šventovėje 

Vilniaus mieste

ANTANAS V. STEPANAS, 
Australija

Kas atsitinka, kai Lietuvos iš
laisvinimo viltis susiduria su 
lietuvybės išlaikymo tikrove? Šį 
klausimą gvildeno dr. Antanas 
V. Stepanas Melbourne su Aus
tralijos lietuvių jaunimo sąjun
gos atstovais, susirinkusiais ruoš
tis VI PLJS kongresui. Čia patei
kiamos jo mintys santraukiniu 
būdu. Paruošė Ramūnė Jonaitienė.

RED.
Prof. Antanas Maceina yra 

teigęs: “Gimtoji kalba ir istorija 
yra du pagrindiniai tautos 
žadintojai ir palaikytojai”. 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimas 1918 m. kaip tik buvo 
pagrįstas šiais dviem veiks
niais. Mūsų garbinga istorija 
žadino sąmoningus XIX š. lie
tuvius ryžtis, kad tauta vėl iš
didžiai stotų į laisvų tautų 
eiles, o atkaklus gimtosios kal
bos skleidimas tapo pagrindi
niu ramsčiu liaudies pasiprie
šinimui prieš rusą okupantą.

Mums, netekus nepriklauso
mybės, istorija taip pat galė
tų žadinti ryžtą laisvę kraštui 
vėl atgauti ar bent duoti vil
ties, kad ji ne amžinai pra
rasta. Juk po trečiojo Lietu
vos ir Lenkijos padalijimo 
1795 m. Lietuva buvo okupuota 
123 metus, o mes dar nesame 
nė 50 m. netekę nepriklauso
mybės!

Gimtoji kalba dabar jungia 
mus visus, išsisklaidžiusius 
po pasaulį, ir tebėra stipriau
sias ramstis mūsų lietuviškam 
savitumui.

Tačiau istoriniai palygini
mai vargu ar aktualūs mūsų 
dabarčiai. Mūsų pirmosios 
okupacijos istorija rišasi su 
mūsų dabartinio nepriklauso
mybės praradimo istorija tik 
menkiausiais bruožais, nes 
1944 m. mūsų tautos būklė pa
grindinai pasikeitė. Lietuva 
skilo į dvi skirtingas dalis: 
mes išeivijoje laimėjome lais
vę, bet praradome kraštą; mū
sų broliai Lietuvoje turi kraš
tą, bet neteko laisvės. Svars
tant galimybes nepriklauso
mybę kada nors atgauti, reikia 
atskirai žvelgti į tas dvi tau
tos dalis.

Viltis, kad okupuotoje Lie
tuvoje galėtų reikštis nepri
klausomybės atgavimo veikla, 
yra nereali. Psichologinė ir 
sociologinė sovietų priespau
da, paremta ginklu ir bruta
lia valia tą ginklą panaudoti, 
visai užgniaužia mūsų brolių 
laisvės siekimo veiklą.

Išeivijos jaunimas
Galimybės mums išeivijoje 

atgauti tautai laisvę taip pat 
neteikia vilčių. Mūsų pastan
gos pasižymi nesėkmingumu 
labiau, negu konkrečiais lai
mėjimais. Laikas susitaikyti 
su tikrove: išlaisvinimo vil
tys, kurias išsivežė mūsų tė
vai, turi persiorientuoti į rim
tą išlikimo darbą — išlikimo 
išeivijoje lietuviais. Iš vie
nos galvosenos į kitą turime 
peržengti be jokių abejonių, 
ir tai greitai, nes mūsų lietu
vybės ateitis išeivijoje yra 
krizės būklėje.

Matant neginčytinus faktus: 
kad mūsų jaunimas yra tautos 
atžala; kad, kaip teigia Macei
na, gimtoji kalba yra vienas 
pagrindinių tautos palaikyto
jų; kad tautos pagrindai yra 
kultūra ir tautinė sąmonė (Juo
zo Girniaus pareiškimas), da
rosi aišku, kad išeivijos jau
nimas neišpildo tautos išliki
mo sąlygų. Ir čia išryškėja 
mūsų tautos išeivijos krizės 
pagrindas. Išeivijos jaunimo 
lietuviškumas palaipsniui 
menkėja.

Dalis Kanados lietuvių jaunimo atstovu posėdžiauja, aptardami savo daly
vavimą pasaulio lietuvių jaunimo kongrese Australijoje. Iš kairės: Loreta 
Stanulytė, Daina Kalendraitė, Aidas Vaidila, Marytė Rudytė, Mirga 
Šaltmiraitė. Jiems rūpi ypač lėšų telkimas kelionei

Šį teigimą ginčytų lietuviai, 
gyvenantys didžiosiose koloni
jose, bet šių miestų privilegi
juota padėtis pagrįsta tik gau
sumo statistika. Dar viena ar 
dvi generacijos, ir laiko tėk
mė sulygins jas su mažesnė
mis, kurios jau dabar vargsta 
su jaunimo nutautimu.

Australijoje kasmet mažėja 
lietuviško jaunimo skaičius 
lietuviškos veiklos židiniuo
se. Atžalos nyksta. Šis rūpes
tis randa tokį pat atgarsį Lon
done, Mančesteryje, Paryžiuje, 
Štutgarte, Bogotoje, Buenos 
Aires ir net JAV ir Kanados 
lietuvių kolonijose.

Reikalas paprastas: gimusio 
Australijoje lietuviško jau
nimo dauguma, gyvendama 
svetimame krašte, seka visai 
normalų asimiliacijos kelią. 
Jis visai natūraliai rūpinasi 
savo išsimokslinimu, profesi
niu iškilimu ir, jei vedęs, sa
vo šeimos gerove. Perėję aus
trališkas mokyklas, jie lais
vai kalba ir galvoja angliškai. 
Grynai dėl susidariusių ap
linkybių jie draugauja su ne
lietuviais. Jaunimas auga kaip 
Australijos piliečiai su lie
tuviška prigimtimi, o ne kaip 
lietuviai, gyvenantys Austra
lijoje.

Kodėl taip yra?
Kodėl? Tai natūrali eiga jau

nam žmogui, augančiam sveti
mame krašte: viskam neužten
ka valandų. Priklausyti no
rintiems lietuviškai visuome
nei, reikštis lietuviškoje veik
loje statoma griežta sąlyga 
— mokėk lietuviškai, kitaip 
netinki! Kur lietuvių kalbos 
mokymas menkas, jaunimas 
jos neišmoksta. Lietuviška 
veikla Australijoje augan
čiam jaunimui jau nebeaktua
li. Per daug tos veiklos ele
mentų atsivežta iš Lietuvos 
ir bandyta persodinti čia. 
Viskas dvelkia “geto” menta
litetu, patogiu įpratimu. Nie
kas jaunime neuždega tautinio 
idealizmo ugnies.

Senosios kartos nustatytuo
se veiklos rėmuose nepalikta 
vietos originalių minčių puo
selėjimui. Į valdybas išren
kami jaunuoliai tik simboli
niam atstovavimui — jie neturi 
tikros įtakos. Bendruomenė ar 
organizacijos neaugina įpėdi
nių, neruošia jaunimo organi
zaciniam darbui. Nėra dialogo 
tarp Bendruomenės ir antros, 
trečios kartos jaunimo.

Bendruomenės jėgos dar nu
kenčia nuo nesantaikų politi
nėm ir religinėm temom. To
kiu būdu išeivijos lietuviai, 
save naikindami, tik padeda 
okupantui. Jaunimas sąmonin
gai nusigręžia nuo šitokios 
bergždžios veiklos, nuo griež
tos kritikos, tuščio meilika
vimo, ignoravimo jų pastangų.

Pagaliau atsiranda vaikų- 
tėvų tarpgeneraciniai konflik
tai, kuriuose nukenčia vaiko 
lietuvybė. Ką pasakysi paaug
liui kuris teigia, kad jam ne
įdomios lietuviškos organiza
cijos, nuobodūs tautiniai šo
kiai, minėjimai, kad jam leng
viau kalbėti angliškai, kad lie
tuviška veikla ne tik nieko jam 
neduoda, bet ir tėvus atitrau
kia nuo vaikų?

Lietuviams tėvams, veikė
jams laikas blaiviai ir rimtai 
peržvelgti savo lietuvybės tiks
lus ir principus. Kam viduri
nė ir vyresnioji karta dirba, 
kuria bendrumenes, organiza
cijas, stato Lietuvių namus, 
jeigu tuo tarpu jų vaikai, lie
tuvių tautos atžala, kreipia 
į tai mažiausią dėmesį? Ar tė
vai tikrai dirba tautai ir jos 
labui, ar tam, kad patenkintų 
save, kad malšintų savo sąži
nės graužimą neįdiegus savo 

vaikams lietuvybės, ar jieško 
sau garbės?

Kažkas tikrai netvarkoj su 
išeivijos lietuviais. Aiškiai 
reikia daryti ką nors, kad iš
liktume. Bet ką? Galiu tik pa
teikti keletą siūlymų.

Kas darytina?
Įsidėmėtina, ką sako Juo

zas Girnius: perduoti vaikams 
bei jaunimui du principinius 
tautos pagrindus — kultūrą ir 
tautinę sąmonę svarbiausias 
šaltinis yra šeima. Taigi tė
vams tenka pagrindinė lietu
viško auklėjimo atsakomybė. 
Dabartinėje krizėje naudinga 
būtų grįžti prie pirminių šei
mos principų: tėvai privalo 
skirti savo dėmesio, jėgų ir 
pastangų pagrindinę dalį savo 
vaikų auklėjimui — bendram 
ir lietuviškam.

Dabartinė padėtis mažai ski
riasi savo grėsme (nors dia- 
metriškai skiriasi priežasti
mi — laisvės ir laisvo pasirin
kimo perteklius vietoje prie
spaudos) nuo spaudos draudi
mo laikotarpio prieš 100 metų. 
Anuomet mamytė, pasisodinu
si ant kelių vaikelį su knyga 
rankoje, išgelbėjo mūsų kalbą 
ir didele dalimi prisidėjo 
prie nepriklausomybės atga
vimo. Ir dabar toksai pasišven
timas atgaivintų išeivijos 
lietuvių gyvastingumą. Gal šei
moje būtų mažiau pinigo, gal 
tėvai patys mažiau pasireikš
tų veikloje, bet vaikai užaug
tų sąmoningais lietuviais, iš 
kurių toliau plauktų tos veik
los tęstinumas, gal kiek kuk
lesnis, bet amžinesnis.

Girnius taip pat teigia, kad, 
šalia šeimos, lietuviškos orga
nizacijos yra vienas svarbiau
sių tautos pagrindų perdavimo 
kanalų. Tačiau, kad jos būtų 
efektyvios, turi būti aktualios 
dabartinei būklei.

Mūsų išeivijos istorija rodo 
esminį daugumos organizaci
jų netinkamumą. Jos nyksta 
arba jau visai dingusios. Rei
kia naujų organizacijų, tinkan
čių 1988 metams. Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjunga didele 
dalimi tą tikslą pasiekia — 
ji verta dėmesio ir paramos.

Jeigu Bendruomenė rimtai 
rūpinasi išeivijos lietuvių at
eitimi, privalo jaunimą įau
ginti į bendruomeninę veiklą. 
Reikia remti jaunimą, jo pa
stangose dirbti lietuviškoje 
veikloje; stengtis, kad veikla 
— parengimai, minėjimai bū
tų aktualūs jaunimui. Kaip 
sužinoti kas aktualu? Pravesti 
dialogą su 18-30-mečiais, ku
rių protai patys aktyviausi ir 
kurie amžiumi stovi asmeninio 
apsisprendimo kryžkelėje, 
klausdami save: “Būti ar ne
būti lietuviu?” Pasidalinti idė
jomis, kartu sprendžiant pro
blemas (“think tank” pobū
džiu) be pamokslavimų. O iš 
tokių diskusijų suformuluoti 
pragmatinius ateities veiklos 
projektus — nes tik per veik
lą ne žodžiais įtaigosi šių die
nų skeptiškai logišką, tautai 
abejingą jaunimą.

Kokį vaidmenį gali turėti 
mūsų lietuviška parapija bei 
misija išeivijos lietuvybės 
išlaikyme? Kol neatsiras jau
nų lietuvių kunigų, kurie su
pranta šių laikų jaunimą ir su
geba vesti su juo reikšmingą 
dialogą, tol parapija teigia
mos įtakos neturės.

Lietuviška spauda panašiai 
neįtakinga, nejautri jaunimo 
poreikiams. Leidiniai, kaip 
Australijos “Jaužinios”, Ang
lijos “Lynes”, JAV “Lituanus”, 
“The Observer” ir “Baltų foru
mas”, greičiau pasieks jauni
mą.

Lituanistinių mokyklų nepa
sisekimo vaisius yra lietuviš
kai nemokantis, Lietuvai at- 
krentantis jaunimas. Laukiu 
patarimų iš pedagogų šioje 
srityje.

Ryšiai su Lietuva
Lietuvoje likę mūsų broliai 

“lietuviškiau” laikosi, negu 
mes išeivijoje. Rusinimo grės
mė reali, bet ginčytina, ar iki 
šiol jos pasekmės kenksmin- 
gesnės mūsų tautos likimui, 
negu išeivijos pasyvios asi
miliacijos pasekmės. Taip pat 
verta blaiviai pastebėti, jei 
mes išeivijoje išnyktume, tau
tos eventualiam likimui mažai 
tai turėtų įtakos, bet jei Lie
tuvoje lietuvybė išnyktų, Lie
tuvos vardas amžinai dingtų.

Iš to galima padaryti išva
dą, kad ryšiai su lietuviais

Šv. Jono šventovė Vilniuje, praeityje tarnavusi universitetui bei tikin
čiajai visuomenei, dabar paversta mokslo muziejumi

Juodojo kaspino diena
Jau antri metai rugpjūčio 

23 d. didžiuosiuose pasaulio 
centruose bus minima gėdin-' 
goji Molotovo-Ribbentropo 
pasirašytoji Sovietų Sąjun
gos ir nacių Vokietijos' su
tartis. Toje sutartyje abi pa
saulio jėgos sutarė pasida
linti Europą ir įgalino II D. 
karą. Buvo išžudyta apie 100 
milijonų žmonių ir apie 300 
milijonų dar dabar tebėra ver
gijoje.

Šių metų dienos tema — re
liginė laisvė, kurios nėra ko
munistinėje vergijoje. Narsus 
afganistaniečių priešinimasis 
sovietams kaip tik ir kyla iš 
noro turėti savas teises bei 
garbinti Dievą pagal savuosius 
įsitikinimus.

Lietuvoje, švenčiančioje 
savo krikščionybės 600 metų 
sukaktį, nebuvo leista 'iškil
mėse dalyvauti Šv. Tėvui nei 
užsienio lietuviams. Panašią 
padėtį patirs Ukrainos tikin
tieji ateinančiais metais, švęs
dami 1,000 metų krikščionybės 
sukaktį.

Mintį tarptautinės Juodojo 
kaspino dienos iškėlė Toron
te Markus Hess, jaunas estų 
inžinierius, pastebėjęs, kad 
per 300 milijonų komunizmo 
pavergtųjų žmonių yra bai
giami laisvojo pasaulio pa
miršti. Dar blogiau, tai, kad 
laisvasis pasaulis ima tą pa
dėtį laikyti normalia.

Prie Markaus tuoj prisijun
gė David Sommerville, Kana
dos piliečių sąjungos vice
pirmininkas su savo organiza
ciniais talentais ir nukalė

Lietuvoje mūsų išsilaikymui 
išeivijoje svarbus elementas. 
Jo svarba kils proporcingai 
su mūsų išeivijoje skaičiaus 
mažėjimu. Kaip kamienas duo
da šakai sultis, taip Lietuvos 
lietuviai mums. Politinius — 
propagandinius nuodus gali
ma išfiltruoti, o ant šakos 
lapų pagavus laisvės saulę, 
galima atgal į kamieną siųsti 
gaivaus atsparumo priešintis 
okupanto knisimuisi po kamie
no šaknimis. Baimei dėl oku
panto įtakos mums per tokius 
ryšius nėra vietos. Priešingai, 
jis turi daugiau ko bijotis iš 
laisvę turinčių įtakos lietu
viams Lietuvoje.

Istorija nedaug naudos tei
kia mums dabartinėje išeivi
jos būklėje. Su gražiom nostal
gijom jaunimo tautiškumu ne
uždegsi! Tačiau galime pasi
mokyti iš klaidų, kurios kenkė 
mūsų tautos išeivijoje gyvas
tingumui ir privedė prie da
bartinės krizės.

Gimtajai kalbai išeivijoje 
išgelbėti skubiai privalome 
grįžti prie pagrindinio auk
lėjimo principo: tėvai apsi
ima auginti, mokyti savo vai
kus lietuviškos šeimos aplin
koje. Bendruomenė ir kitos or
ganizacijos turi vesti sąžinin
gą dialogą su jaunimu, kad 
nustatytų dabarčiai ir ateičiai 
reikšmingos veiklos gaires.

VI Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas savo šūkiu pasirin
ko: “Tautos likimas — mūsų 
atsakomybė!” 

tarptautinės Juodojo kaspino 
dienos šūkį: “Taika laisvėje”.

Tai šūkis, kuris prieštarau
ja asmenims, skatinantiems 
vienpusišką nusiginklavimą 
vergijos sąskaiton. Vėliau 
prie sąjūdžio prisijungė dr. 
Linards Lukss, Rytų Europos 
pavergtųjų tautų komiteto pir
mininkas. Paskui prie baltie- 
čių ir Rytų europiečių prisi
jungė jugoslavai, vietnamie
čiai, kiniečiai, korėjiečiai, 
kubiečiai ir galiausiai — pas
kutinioji auka — afganistanie
čiai.

Pasiruošimas Juodojo kas
pino dienai reklamuojamas 
per televiziją, radiją ir spau
dą. Platinami segtukai, kas
pinai, plakatai, brošiūros. 
1986 m. Juodojo kaspino die
na Kanadoje vyko Toronto, 
Montrealio, Otavos, Vankuve
rio, Kalgario, Winnipego, Ha
miltono, St. Catharines ir Sud- 
burio miestuose. JAV-se: Va
šingtone, Niujorke, Los Ange
les ir Seattle. Užjūryje — Pa
ryžiuje, Londone, Stockholme 
ir Adelaidėje. Didžiausia de
monstracija buvo Toronte, lie
tingą dieną sutraukusi per 
4,000 asmenų minią.

Dabar sąjūdis jau turi savo 
centrinę raštinę su samdomu 
koordinatoriumi, o įvairiuose 
miestuose jau įkurti sąjūdžio 
padaliniai. Sąjūdyje aktyviai 
dalyvauja ir lietuviai, kai ku
riose vietovėse vadovaudami 
padaliniams. Inf.

Dalybų sutartis...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

vokiečių-rusų nepuolimo su
tartį. Pažymėtina, kad Brin- 
golfas dar tą pačią dieną pa
rašė straipsnį laikraščiui 
“Volksrecht” Ciuriche, kuria
me yra šis sakinys: “Toji sutar
tis reiškia, be jokios abejonės, 
Lenkijos atidavimą”. Net ir 
idealistiškai nusiteikęs švei
carų komunistų vadas Hum- 
bert-Droz, kadaise buvęs pro
testantų dvasiškis, kuris 1920 
m. buvo ne kartą susitikęs su 
Leninu, aiškiai matė susida
riusią būklę. Savo atsimini
muose jis įrašė:

Ši sutartis yra pradžia to
limesnių klastų, būtent: Rau
donosios armijos įžengimas 
Lenkijon bei jos pasidalini
mas su Hitleriu, užpuolimas 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
bei jų įjungimas Sovietų Są- 
jungon, nors Leninas jų nepri
klausomybę buvo pripaži
nęs.. . Reikia gelbėti Sov. 
Sąjungą ir pasaulio laisves. 
Nepaisant Stalino ir jo poli
tikos.

Labai teisingai matė “komu
nistas” Humbert-Droz. Partija 
jo nepakentė — buvo išmestas 
iš jos eilių. Michailo Gorba
čiovo reformos, siekiančios 
daugiau atvirumo ir teisingu
mo, pasiliks miglų pūtimu, kol 
nepavyks įtikinti Sovietų Są
jungą, kad tamsiausia jos is
torijos pusė yra slaptasis Hit- 
lerio-Stalino sutarties proto
kolas.

Šia išvada H. Rychneris bai
gia savo straipsnį. M.

KAZYS MILERIS

Kun. Alf. Lipniūno pamoks
lais aidėjusioje Vilniaus šven
tovėje dabar yra įrengtas 
mokslo muziejus. Toj didingoj 
barokinio meno šventovėje da
bar jau niekas nebesimeldžia. 
Lyg Kryžiaus kelius eidami, po 
ją vaikštinėja turistai, o gru
pių vadovai įvairiomis kalbo
mis aiškina ir pasakoja to ar
chitektūrinio paminklo istori
ją bei jo meną. Prie įėjimo ru
siškai kalbanti moteriškė pa
ima iš kiekvieno įeinančio po 
25 kapeikas ir nurodo ekskur
santams judėjimo kryptį. Čia 
įžengęs žmogus iš Vakarų pa
saulio pasijus esąs ne kokiame 
muziejuje, bet tikroje šventyk
loje. Ir viskas yra palikta taip, 
kaip yra buvę Šv. Jono maldos 
namų egzistavimo laikais. Da
bar šventovę atnaujinant ir 
restauruojant nebuvo bandyta 
ką nors išimti, paslėpti ar pa
keisti.

Įėjus į akis krenta švento
vės didingumas su visais jos 
barokiniais išraitymais. Pa
matai didįjį altorių su šv. Jo
no, šv. Ignoto, šv. Ksavero ir 
kitų šventųjų figūromis. Nau
jai išdažyti suolai, paauksuoti 
sakyklos kraštai, priekyje pa
liktos dvi išpažinčių klausyk
los, apie kurias bolševikinis 
rašytojas P. Cvirka yra kalbė
jęs, kad iš jų išeitų geros viš
čiukų peryklos. Blizga kažkada 
iš Polocko atgabentų vargonų 
vamzdžiai.

Apėjęs aplink, pamatai, kad 
čia nieko daug apie mokslą, o 
daugiau paveikslų ir biustų 
galerija. Yra įdomi ta visa 
ekspozicija pamatyti kiekvie
nam, juo labiau ji įdomi lie
tuviui. Neabejotinai kiekvie
nas sveikai galvojantis žmo
gus čia save paklaus: kodėl 
tokia puošni ir istorinė šven
tovė nebenaudojama kulto rei
kalams? Ar čia bandoma lietu
vių šventoves ir pačią religi
ją parodyti kaip jau muzieji
nį dalyką?

Turi 600 metų istoriją
Ši šventovė, kaip ir Lietu

vos krikščionybė, turi jau 600 
m. istoriją. Jos statyba, kaip 
Jogailos fundacija, buvo pra
dėta 1387 metais. Ją statė tuo 
laiku buvusioje miesto turgaus 
aikštėje. Šiandien ji yra B. 
Sruogos ir šiuo metu taisomos 
išversto grindinio M. Gorkio 
gatvių sankryžoje. Įeini į ją iš 
B. Sruogos gatvės pro archit. 
V. Bakšienės 1979 m. rekonst
ruotus įdomius metalinius 
vartus, kurie veda ir į didįjį 
universiteto kiemą.

Pirmojo medinio pastato 
forma ir išvaizda per daugelį 
metų buvo keičiama, tobulina
ma ir duodamas jai vis naujas 
meninis apipavidalinimas. XV 
š. šventovė yra turėjusi goti
kinį stilių, XVIII š. po gaisro 
ji buvo rekonstruota archit. 
J. K. Gliaubico vilnietiškuoju 
baroku, o XIX š. pradžioje — 
klasikiniu stiliumi. Prie jos 
buvo pristatomos vis naujos 
koplyčios, keičiami fasadai. 
Iš buvusių 23 altorių dabar
tinėje struktūroje dar yra likę 
10. Šventovė 1571 m. vysk. Pro- 
tasevičiaus buvo perleista Vil
niaus kolegijai. Taip jos liki
mas ir liko visą laiką susijęs 
su Vilniaus universitetu. So
vietinė Lietuvos vyriausybė 
1963 m. šią šventovę atėmė iš 
tikinčiųjų ir padarė iš jos mu
ziejų. Dideli remontai ir res
tauracijos darbai pagal archit. 
R. Jalovecko projektą buvo 
užbaigti 1978 m. Dar ši šven- 
tovė-muziejus yra naudojamas 
įvairiom didesnėm iškilmėm 
bei koncertam.

Istoriniai rūdiniai
Man šis muziejus atrodė yra 

daugiau skirtas Lietuvos krikš
čionybės istorijai. Taip pat čia 
ir visa Vilniaus universiteto 
istorija. Daug paveikslų, skulp
tūrų, memorialinių lentų. 
Daug įrašų su pasisakymais 
Lenino ir kitų komunizmo šu

Devenių kiilturos fondo leidiniai |
i. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 
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2.
3.
4. 
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lų. V. Kapsuko-Mickevičiaus 
su Leninu susitikimo didelė 
nuotrauka. Tam pačiam Kap
sukui priskiriamas ir nuopel
nas atsikūrusioje Lietuvoje 
Vilniaus universiteto atsta
tymo.

Ant sienų portretai visų 
universiteto pirmūnų ir jame 
dirbusių žymesnių dėstytojų. 
Nuo paaukštinimo j tave žiūri 
atsilošusio Adomo Mickevi
čiaus skulptūra, rašytojo Liud
viko Kondratavičiaus, karve
džio Tado Kosciuškos. Kitoje 
pusėje visus stebi liūdno vei
do Simonas Daukantas, šalia 
jo — Vilniaus akademijos pro
fesorius ir pirmojo lietuvių 
kalbos žodyno autorius jėzui
tas Konstantinas Sirvydas, 
dar kitas universitete dėstęs 
retoriką ir gerą elgesį, taip 
pat buvęs ir universiteto rek
torium Kazimieras Kojalavi- 
čius ir kt.

Yra parodyti visi šio univer
siteto pradininkai, kaip vysk. 
Protasevičius, Lenkijos kara
lius Steponas Batoras, pirma
sis Vilniaus kolegijos rekto
rius St. Varševickis, vėliau 
jau pirmasis akademijos rek
torius P. Skarga ir kt. Yra ten 
ir mūsų garbingieji Jonai — 
Basanavičius su Jablonskiu, 
didysis Lietuvos šventovių 
statytojas architektas L. Stuo
ka-Gucevičius, 18 metų Šv. Jo
no parapijoj buvęs vargoni
ninku žinomas kompozitorius 
S. Maniuška.

Ten iškabinti Lietuvos dai
lininkų sukurti portretai ir 
biustai dabartinių dar mūsų 
prisimenamų įžymybių — prof. 
B. Sruogos, kalbininko J. Bal
čikonio, Kauno chirurgo VI. 
Kuzmos, matematiko Z. Žemai
čio, neišaiškintomis aplinky
bėmis žuvusio lituanisto J. 
Kazlausko, V. Krėvės-Mickevi
čiaus. Padėta išlieta metali
nė V. Mykolaičio-Putino galva. 
Ji nusvirus, lyg verkianti. Di
delė nuotrauka iš seniau fizi
kos fakulteto atidarymo iškil
mių, kur okupuoto krašto vy
riausia galva LKP gen. sekre
torius P. Griškevičius kalbasi 
su Gorbačiovu.
Sakykla be kun. Alf. Lipniūno
Muziejum pavadinta šven

tovė — be degančių žvakių, be 
mirksinčios amžinosios ug
nies, be dvasiškio. Naujai iš
auksuoti altoriai, bet apnuo
ginti, be jokio balto užtiesa
lo. Blizga ąžuolo medžio klau
syklos ir pakilusi sakykla, ku
rion jau niekad nebeįlipa ku
nigas. Šios šventovės skliau
tuose jau seniai nustojo aidė
jęs kun. Alf. Lipniūno balsas. 
Vokiečių okupacijos metais, 
būdamas pirmojo kurso stu
dentas, ateidavau čia į pamal
das ir pasiklausyti mieste iš
garsėjusio pamokslininko. Bal
to veido, apvalių akinių rėmų 
ir į viršų sušukuotų tamsių 
plaukų jaunas kunigas kalbė
davo žmonėms be didesnių 
oratorinių manierų, be šūka
vimų ir be grasinimų praga
rais. Jo storos lyg išpūstos 
lūpos rodės sulaikydavo trum
pam apsigalvojimui kiekvieną 
ištariamą žodį. O tas kiekvie
nas jo ištariamas žodis rodėsi 
išeina iš pačių jo širdies gel
mių. Persviręs per sakyklos 
atramą, atrodė norėjo būti 
dar arčiau žmonių. Ne iškal
bingumas, bet meilė žmogui, 
artimui, savo tautiečiui darė 
jį charizmatiniu.

Paskutinį kartą Šv. Jono 
šventovėje klausiausi jo pa
mokslo, kur jis kalbėjo apie 
šeimos neišardomumą, lipniū- 
niškai prašydamas vedusius 
nevažiuoti atostogų pavieniui. 
Jis buvo mūsų įsivaizduojamo 
idealaus kunigo bei dvasiškio 
pavyzdys. Tai jis patvirtino 
su kitais lietuviais patriotais 
patekęs į Stutthofo koncen
tracijos stovyklą ir paskui nuo 
šiltinės mirdamas Pucko lau
kuose. Jieškojau muziejuje 
paveikslo ir a.a. kun. “Alfon
so Lipniūno, bet niekur nega
lėjau surasti. ..
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NAUJI RŪMAI

Panevėžyje, Nevėžio pakran
tėje, išaugo naujieji “Ekrano” 
gamyklos kultūros rūmai, kurių 
projektą paruošė kaunietis ar
chitektas Henrikas Balčiūnas. 
Pastate yra trys salės — posė
džių, diskotekų ir žiūrovų, erd
vios patalpos repeticijoms.

GYVENTOJU SURAŠYMAS
Sąjunginis gyventojų surašy

mas įvyks 1989 m. sausio mėnesį. 
Sovietų Sąjungoje tai bus jau 
septintasis gyventojų surašymas, 
o jos okupuotoje Lietuvoje — 
ketvirtasis. Gauti duomenys 
atspindės paskutiniajame de
šimtmetyje įvykusius gyventojų 
sudėties, ekonomikos ir kultū
ros pakitimus. Gyventojų sura
šymui ruošiamasi kai kuriuose 
Sovietų Sąjungos rajonuose at
liekamais bandomaisiais sura
šymais. Lietuvos centrinės sta
tistikos valdybos darbuotojai 
dalyvavo Gudijos Molodečno ra
jone įvykusiame bandomajame 
surašyme.

“BALTARAGIO MALŪNAS”
Žemaitės kolchozas Kapsuko 

(Marijampolės) rajone, Kūlokų 
kaime gimusį ii- augusį rašyto
ją Kazį Borutą įamžino prie Do
vinės upelio išaugusiu “Baltara- 
gio malūnu”. Toje vietoje kadai
se buvo tik apgriuvusios seno 
malūno liekanos. Visuotiniame 
susirinkime buvo nutarta atsta
tyti tą senąjį malūną ir jame 
įrengti Žemaitės kolchozo poil
sio centrą, pavadintą “Baltara- 
gio malūnu”. Mat Kazys Boruta, 
net ir gyvendamas miestuose, at
važiuodavo į gimtąjį kaimą pas 
brolį Petrą, vaikštinėdavo Do
vinės ir Šešupės pakrantėmis. 
Malūno atstatymo ir aplinkos su
tvarkymo projektą paruošė ar
chitektas Jonas Putna. Staty
bos darbus atliko visi bendro
mis jėgomis, pagerbdami Kazio 
Borutos atminimą, tik apdailai 
buvo pakviesti “Dailės” įmonės 
specialistai iš Kauno. Trijų aukš
tų “Baltaragio malūnas”, tapęs 
poilsio centru, turi erdvias sa
les, jaukius poilsio kambarius, 
baseiną ir pirtį. Dovinės upe
lio šlaite įrengtus laiptus, ve
dančius į “Baltaragio malūną”, 
puošia kauniečių skulptorių Si
gito Straigio ir Petro Amanke- 
vičiaus iš ąžuolo išskobtos Gird
vainio, arkliavagio Kaupio, sen
mergės Uršulės, žaviosios Jur
gos, klastingojo kipšo Pinčiu
ko skulptūros. Trūksta tik pa
ties malūnininko Baltaragio, 
kurio skulptūra bus pastatyta 
garbingiausioje vietoje. Jį da
bar pakeičia laikiniu malūno 
šeimininku tapęs pensininkas 
Alfonsas Juškauskas, svečius 
linksminantis armonika ir akor
deonu. Žemaitės kolchozo na
riai “Baltaragio malūne” kelia 
vestuves, švenčia gimtadienius 
ir vardynas ar šiaip susirenka 
laisvesnėmis dienomis.

KAI SUDŪŽTA AKINIAI
Zigmas Liubikis, gyvenantis 

Kapsuku pavadintoje Marijam
polėje, darbovietėje netyčia su
daužė akinius: vienas stiklas vi
sai subiro, o iš antrojo ištrūko 
atplaiša. Be akinių negalėdamas 
dirbti, nedelsdamas kreipėsi į 
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optikos parduotuvę. “Tiesos” 
birželio 10 d. laidoje jis skun
džiasi redakcijai: “Deja, ten pa
sakė, jo reikia turėti gydytojo 
receptą, kuris galioja metus, ar
ba sudužusių akinių stiklus. Iš
ėjau ir galvoju, ką daryti? Mano 
receptas jau negalioja, pas gydy
toją greičiau kaip per savaitę ne
pateksiu, belieka važiuoti ir 
ieškoti akinių stiklo šukių. Lai
mei, pusę duženų radau, nors ir 
sugaišau gerą pusdienį. Nune
šęs į optikos parduotuvę, papra
šiau, kad priimtų skubų užsaky
mą, nes be akinių negaliu dirb
ti. Man atsakė, kad skubių užsa
kymų nebūna ir teks laukti. Ir 
štai gaunu kvitą nr. 789414, ku
riame aiškiai parašyta, kad aki
nius gausiu tik po dešimties die
nų. Tokia yra nustatyta tvarka. 
Tačiau tas, kad ją nustatė, matyt, 
akinių nenešioja. Pasidalijau 
savo nesėkme, kad kitus įspė- 
čiau: jei sudužo akiniai, kruopš
čiai surinkite stiklelius, jie ręi- 
kalingi perkant naujus”.

“AUTOSERVISO” NAUJOVĖS
Su “Autoserviso” gamybinio 

susivienijimo naujovėmis “Tie
sos” skaitytojus gegužės 13 d. 
laidoje supažindina generalinis 
direktorius Algimantas Ugians- 
kis. Sugedus automobiliams, 
techninė pagalba pernai buvo 
teikiama tik greitkelyje Vilnius 
- Kaunas. Šiemet ją žadama teik
ti dviejuose kelių ruožuose: Vil
nius-Kaunas-Klaipėda ir Šiau
liai - Panevėžys - Ukmergė - Vil
nius. “Autoserviso” gamybinis 
susivienijimas yra įsteigęs pri
vačių taksių parką, kuriam vi
soje Lietuvoje priklauso apie 
700 automėgėjų su nuosavais 
automobiliais. Trečdalis jų sa
vo paslaugas siūlo Vilniuje. 
Kasdien gaunama vis naujų pa
reiškimų iš žmonių, norinčių 
vežioti keleivius. Neigiamų at
siliepimų nebuvo gauta. Priva
čiais taksistais patenkinti ir 
autoinspektoriai. Anksčiau jiems 
nebuvo leista imti keleivių iš 
orauosčio ir geležinkelio sto
ties. Dabar tas suvaržymas at
šauktas, kai ten susidaro dides
nis keleivių srautas. Privatūs 
taksiai neturi įrenginių radijo 
ryšiams. Jiems planuojama įsteig
ti telefoninę centrinę, kurion 
iš įvairių Vilniaus vietų turės 
paskambinti jie patys ir gauti 
informacijų apie taksio norin
čius klientus. “Autoservisas” 
yra sudaręs sutartis su 76 Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, Šiau
lių ir Panevėžio gyventojais, ku
rie taiso ar dažo automobilių 
kėbulus, remontuoja variklius, 
dirba plovykloje ar kaip kitaip 
padeda automėgėjams. Prie 
“Autoserviso” susivienijimo Vil
niuje jau yra priregistruoti trys 
automobilių remonto koopera
tyvai. Toks kooperatyvas Medi
ninkuose remontuos automobi
lių kėbulus, Karoliniškėse - va
riklius ir elektros prietaisus, 
Žvėryne - aubomobilių važiuok
les, kėbulus, dės automobilio dug
ną nuo rūdies apsaugantį sluoks
nį. Steigiamiems automobilių 
remonto kooperatyvams trūks
ta automobilių keltuvų, prie
taisų ratams balansuoti bei ki
tos aparatūros. Be šių renginių 
kooperatyvai negali pradėti 
darbo. V. Kst.

Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmių dalyviai gieda "Lietuva brangi” 1987 m. birželio 28 d. Šv. Petro bazi
likos aikštėje po didžiųjų iškilmių bazilikoje Nuotr. V. Bacevičiaus

St. Petersburg, Fla.
- ĮŽYMI AMERIKOS LIETUVĖ. 
St. Petersburgo priemiesčių tar
pe Treasure Island yra sala, pla
čiai žinoma įspūdingais paplūdi
miais. Artumoje į pietų? nuo šios 
salos gyvena Viktorija Jacobson, 
gerbiama ne vien lietuvių ir įvai
rios kilmės amerikiečių, bet ir 
daugiaspalvės tautybės imigran
tų. Savo artimais ryšiais su “ga
lingais" amerikiečiais V. Jackob- 
son yra daug pasidarbavusi Lie
tuvos laisvinimo srityje. Būda
ma geros, plačios širdies, jinai 
yra padėjusi daugeliui lietuvių.

Nepaisydama vyresnio amžiaus, 
Viktorija Jacobson, kupina ener
gijos, visad juda, organizuoja mi
nėjimus bei parengimus su atgar
siais platesnėje viešumoje. Ji yra 
Pavergtųjų tautų Floridos sky
riaus pirmininkė. 1959 m. sena
tui ir atstovų rūmams priėmus 
vienbalsiai rezoliucijas, prezi
dentas D. Eisenhoweris tų metų 
liepos 17 d. paskelbė liepos 3-čią 
savaitę “Pavergtųjų tautų savai
te”. Įsisteigė Pavergtųjų tautų 
draugija, kuri plito ir šiuo metu 
jungia narius, kilusius iš 31 tau
tos, pavergtos sovietų bei kitų 
komunistinių diktatūrų.

V. Jacobson, kaip Pavergtųjų 
tautų draugijos Floridos pirmi
ninkė, pereitą liepos 18 d. suor
ganizavo įspūdingą Pavergtųjų tau
tų savaitės minėjimą Treasure 
Island Bendruomenės centre. Su
sirinko apie 300 įvairių tautybių. 
Arti pusės tos minios buvo lietu
viai.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo pa
rinktas Thomas E. Gouttiere, Neb- 
raskos universiteto tarptautinių 
studijų direktorius, gyvenęs 10 
metų Afganistane. Jo pakvietimas 
buvo gal ir simboliškas: Afganis
tanas yra paskutinė auka sovietų 
nepasotinamos agresijos! T. E. 
Gouttiere pasakojo daug ne visiems 
įdomių smulkmenų ir pranašavo 
sovietų pralaimėjimą toje nely
gioje kovoje, dar nesulaukus šio 
dešimtmečio pabaigos.

Kongreso nariai Wm. Young ir 
Mike Bilirakis buvo žadėję minė
jime dalyvauti, bet dėl iššaukimo 
į Filadelfiją atsiuntė savo sekre
torius. Treasure Island burmist
ras, didelis lietuvių bičiulis Stubbs 
perskaitė savo itin nuoširdžią pro
klamaciją. Pavergtų tautų šeši 
veikėjai sakė prakalbas, jų tarpe 
VLIKo pirm. Kazys Bobelis. Visas 
iškilmes elegantiškai pranešinė
jo ABC stoties pranešėjas Al Rue- 
chel.

Savo kilmės neatsisakiusių šia
me krašte gimusių lietuvių skai
čius nuolat mažėja. Viktorija 
Jackobson yra šviesi asmenybė, 
savo kilmės tautai atsidavusi ame
rikietė. V. Z.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
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%

Asado šalis Argentina
(Atkelta iš 2-ro psl.)

du žemyn sudarydamas Iguas- 
su krioklius. Kadangi uolu 
praėjimas nėra vienodam ly
gyje, tad vanduo nekrenta vie
nu dideliu kriokliu, bet su
skaldomas visu plotu į daugy
bę atskirų didesnių ir mažes
nių krioklių.

Šioje vietoje taipgi sueina 
trijų valstybių ribos: Argen
tinos, Brazilijos ir Paragva
jaus. Iš kiekvienos valstybės 
pusės yra įrengti valstybiniai 
parkai su takais, prieinančiais 
prie gražiausių ir įspūdingiau
sių krioklių.

Keliaujame pėsti
Mes buvome Argentinos pu

sėje. Su vadovu pasileidom iš 
viešbučio, kuris randasi par
ko rajone, krioklių link. Einam 
ir brauktam prakaitą, nes ne
paprastai tvanku, o pėsčiam iš
vyka parko takais trunka porą 
valandų. Temperatūra nesie
kia nė 80°F, bet drėgmė siekia 
beveik 100%. Nors miškas ap
linkui atrodo kaip džiunglės, 
pilnas vijoklių, tačiau pagal 
vadovo aiškinimą tai “lietaus 
miškas” (rain forest). Visur iš
vedžioti cementiniai takai, 
tad priėjimas patogus. Tačiau 
reikia daug vaikščioti, nes il
gas takas veda aukštyn prie di
džiausio krioklio — Velnio

Veiklūs tautiečiai jaunosios kartos atstovai - inž. ALFONSAS STANEVI
ČIUS, “Aukuro” aktorius, buvęs Aušros Vartų parapijos tarybos pirmi
ninkas, daugelio organizacijų narys, ir VIDA STANEVIČIENĖ, Vyskupo 
Valančiaus mokyklos vedėja ir mokytoja Hamiltone

Hamilton, Ontario
VASARIO 16 GIMNAZIJAI REM

TI Hamiltone trigubas būrelis 
1987 m. sausio mėn. pasiuntė$l,823 
gimnazijos' išlaikymo reikalams, 
kuriuos sudėjo 62 būrelio nariai 
ir 5 aukotojai, neįsijungę į būre
lio narius. Išsiuntus pinigus gim
nazijai, per sekančius mėnesius 
savo aukomis papildomai prisi
dėjo šie asmenys: $50-Sofija Rakš- 
tienė; po $100 - Vladas Ruzinskas 
ir Pranas Šimelaitis. 'Gautos ata
kos $250 buvo įneštos į Šalpos fon
do komiteto sąskaitą “Talkoje” ir

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

gerklės. Šis krioklys atrodo 
labai įspūdingai, kai vanduo 
krenta žemyn iš didelio aukš
čio, ir vaivorykštės spalvos 
žaidžia vandens rūke. Aptver
tas takas priveda visai prie 
krioklio viršaus, iš kur vanduo 
strimagalviais verčiasi že
myn, sudarydamas neužmirš
tamą vaizdą.

Nuo Velnio gerklės krioklio 
kiti takai veda prie šone esan
čių mažesnių krioklių, kur 
vieni šniokšdami per akmenis 
verčiasi, kiti — mažiukai ma
ža srovele teka žemyn. Jie visi 
turi vardus: Santa Maria, Deo- 
doro, Floriano ir Benjamin 
Constant. Jie, prisiglaudę ne
toli didžiojo Velnio gerklės 
krioklio, savo grožiu papildo 
jį, sudarydami didingą ir ilgai 
neužmirštamą vaizdą.

Aplink krioklius tropikiniai 
miškai ir daugybė peteliškių. 
Jų dauguma yra mėlynos spal
vos ir einantiems leidžiasi ant 
rankų, galvų. Medžių šakose 
straksi džiunglių paukščiai. 
Einam ir einam takais bei ta
keliais vis prie kitų krioklių, 
kurie visi išsidėstę to parko 
rajone. Kiekvienas traukia 
savo grožiu. Stengiamės foto 
aparatų spraksėjimais įam
žinti tuos retus reginius. Su
plukę ir sušilę grįžtam jau pa
vakary viešbutin. (Bus daugiau)

liepos 17 d. persiųstos Vasario 16 
gimnazijai Vokietijoje. Nuošir
di padėka šiems aukotojams, kurie 
didesnėmis sumomis parėmė besi
mokantį jaunimą Vasario 16 gim
nazijoje.

Nuo būrelio įsteigimo 1965 m. 
per 22 metus iš viso surinkta ir 
išsiųsta Vasario 16 gimnazijai 
$19,033.00. Sekantiems mokslo 
metams įnašus iš būrelio narių 
pradėsiu rinkti lapkričio-gruo
džio mėn.

Malonu pranešti, kad šiemet iš 
Hamiltono į Vasario 16 gimnaziją 
vyksta mokytis P. Babeckas ir J.
Miltenis, kuriems linkime sėkmės 
moksle, o tėvams dėkojame už pa
siryžimą leisti ten mokytis.

St. J. Dalius, 
būrelio vadovas

Stayner, Ontario
A. a. JONO GAIVELIO atmini

mui Kanados lietuvių fondui pa
aukojo: $25 - J. Mažeika; $20 - E. 
Jasiūnienė, P. Juozaitis, E. Hei- 
kis ir V. Stanevičius; $10 - J. Bara- 
kauskas, V. Geras, O. Juodišienė, 
A. Sekonis, A. Hirsch; $5 - J. Kap- 
teinis, A. Rūta, B. Vitkus, E. Tribi- 
navičienė, A. Butchereit, A. Leh
man. Kvitai bus siunčiami iš cent
ro valdybos vėliau.

AGUTĖS HEIKIENĖS ATMINI
MUI mirties metinių proga jos 
vyras Edvinas paaukojo $50. Kana
dos lietuvių fondo vardu dėkoju 
visiems aukotojams.

J. Mažeika, 
Wasaga-Stayner įgaliotinis

London, Ontario
MINĖDAMA SAVO BROLIO 

a. a. Broniaus Misiaus (ne Prano, 
kaip per klaidą buvo rašyta “TŽ” 
1987 m. 25 nr.) dvejų metų mirties 
sukaktį, Pranė Kisielienė paauko
jo Kanados lietuvių fondui $1000.

JA Valstybės
A. a. Alicija Rūgytė antrųjų 

mirties metinių proga prisimin
ta birželio 10 d. Lietuvių isto
rijos draugijos narių susirinki
me Čikagoje, Jaunimo centro ka
vinėje. Apie velionės gyveni
mą ir veiklą, jos pastangų dėka 
išleistus leidinius skaitė S. Ja- 
kubonienė. Velionės bute 1957 
m. gruodžio 15 d. įvyko steigia
masis Lietuvių istorijos drau
gijos organizatorių susirinki
mas, buvo išrinkta valdyba, nu
tarta leisti žurnalą “Tautos pra
eitis”. Didžiausiu a.a. A. Rūgy
tės nuopelnu tebėra laikomas 
“Aušros” komplekto išleidimas 
1983 m. šimto metų sukakties 
proga. Prieš mirtį ji buvo pra
dėjusi rūpintis “Varpo” komp
lekto išleidimu. Tą užmojį da
bar vykdo Lietuvių istorijos 
draugija. Valdybos pirm. J. Ma- 
silionis dalijosi atsiminimais 
apie a.a. A. Rūgytę iš Schein- 
feldo lietuvių gimnazijos laikų 
pokarinėje V. Vokietijoje. Gra
žiais žodžiais velionę prisimi
nė ir T. Blinstrubas, ją pažino
jęs Švėkšnoje.

Marijonų vienuolijos parei
gūnų suvažiavime Romoje bir
želio 15-27 d.d. išrinkta nauja 
vadovybė: vyriausiuoju vadovu 
- kun. Donaldas Petraitis, I pa
tarėju - kun. Eugenijus Delikat, 
II - kun. Vaclovas Makoš, III - 
Kazimieras Kžyžanovskis, IV - 
kun. Stanislovas Klimaševskis, 
generaliniu ekonomu - kun. Jo
nas Obrębskis. Vyriausias vado
vas kun. D. Petraitis, priklau
santis JAV Šv. Kazimiero provin
cijai, gimė Čikagoje 1937 m. rug
pjūčio 13 d., vienuolijon įsijun
gė 1956 m. liepos 16 d., kunigu 
įšventintas 1964 m. gegužės 9 d. 
Jam teko būti Marianapolio mo
kyklos direktoriumi, Šv. Kazi
miero provincijos tarybos nariu, 
vyriausiojo vadovo pavaduotoju.

Mirties metinių proga evan
gelikų “Tėviškės” parapija Čika
goje birželio 21 d. prisiminė 
a.a. vysk. Ansą Trakį, savo stei
gėją ir ilgametį kleboną, kuris 
lietuviams protestantams at
stovaudavo tarptautiniuose su
važiavimuose. Velioniui skir
tas pamaldas laikė jį “Tėviš
kės” parapijoje pakeitęs kun. 
H. Dumpys. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas tnuz. Arū
no Kaminsko. Po pamaldų visi 
susirinko parapijos salėje. Apie 
velionies gyvenimą ir veiklą 
kalbėjo parapijos tarybos pirm. 
Kasparas Vaišvila. Kai kurie 
dalyviai aplankė velionies ka
pą Tautinėse lietuvių kapinė
se, pažymėtą kukliu mediniu 
kryžiumi. Velionis palaidotas 
šalia savo motinos.

Lietuvišką kryžių prie Nekalto 
Prasidėjimo šventovės Čikago
je prieš porą metų nutarė pasta
tyti LB Brightono parko apy
linkės valdyba. Šis sumanymas 
buvo įgyvendintas š. m. birželio 
26 d. Dail. Jurgio Daugvilos su
projektuotą ir pagamintą kryžių 
prie šventovės pastatė M. Miku- 
taitis, V. Račiūnas, K. Daulys ir 
Z. Krasauskas, dalyvaujant para
pijos klebonui kun. J. Kuzinskui, 
LB apylinkės valdybos pirm. S. 
Daulienei, būreliui susirinku
sių stebėtojų. Kryžius bus pa
šventintas rugsėjo 7 d. Jis yra 
medinis, 14 pėdų aukščio, lietu
viški ornamentai - metaliniai. 
Kryžiun įjungtos dvi išskaptuo
tos statulos: šv. Kazimiero ir Ši
luvos Marijos. Apačioje bus pri
tvirtinta bronzinė plokštė su jon 
įrašytomis organizacijomis, fi
nansavusiomis kryžiaus pagami
nimą. Kryžiui buvo surinkta ir 
išleista apie $4.000. Maždaug 
tiek pat reikės pakeisti pasenu
siai metalinei tvorai. Mintį pa
statyti lietuvišką kryžių prie Ne
kalto Prasidėjimo šventovės da
vė Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktis. Jo pastatymas beveik su
tapo su krikšto sukakties iškil
mėmis Romoje ir Vilniuje.

Australija
Prano Pusdešrio amžiaus sep

tyniasdešimtmečio sukaktis ge
gužės 31 d. paminėta Adelaidėje, 
Lietuvių katalikų centro salė
je. Sukaktuvininko veiklą ir 
ypač jo įnašą Šv. Kazimiero pa
rapijai nušvietė tarybos vice- 
pirm. V. Baltutis. Sukaktuvinin
kui teko ginti lietuviškos para
pijos ir Lietuvių katalikų cent
ro reikalus spaudoje, kur jis 
taipgi yra daug rašęs ir kitais 
aktualiais klausimais. Nesiek
damas ypatingų naujovių, jis 
taipgi rašė eilėraščius ir netgi 
vaidinimus saviveikliniam teat
rui. Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakčiai yra skirta paskutinė 
P. Pusdešrio drama “Vardan 
Dievo”, kurios spektaklius ruo
šia Melburno lietuviai teatra
lai. Kūrybinę sukaktuvininko 
veiklą apibūdino Augustinas 
Kubilius. Trumpą dainų progra
mėlę atliko S. Pusdešrienės va

dovaujamos “Nemuno dukros”. 
Sukaktuvininką sveikino: kle
bonas kun. J. Petraitis, MIC, pa
rapijos tarybos vicepirm. V. Bal
tutis, katalikių moterų vardu - 
Z. Vencienė, parapijos choro - 
V. Opulskis, savaitgalio mokyk
los - E. Varnienė, “Vaidilos" 
teatro - J. Miliauskas, ateitinin
kų - B. Sabeckis. Dalyviai sukak
tuvininkui sugiedojo “Valio, 
valio”.

Britanija
Sibirinių trėmimų minėjimą 

Derbio ir apylinkių lietuviams 
birželio 13 d. Ukrainiečių salė
je surengė DBLS skyriaus valdy
ba, vadovaujama pirm. Juozo Le- 
vinsko, tarusio įvadinį žodį. Da
lyvius su Lietuvą 1941 m. vasarą 
ištikusiais tragiškais įvykiais 
supažindino Bronius Zinkus. 
Ypač jautriai buvo sutikti jo 
įspūdžiai iš Jonavos stoties, kur 
buvo sudarytas 60 prekinių va
gonų traukinys, pilnas vyrų, mo
terų ir vaikų, pro plyšius kaišio
jusių laiškus ir juos prašiusių 
pasiųsti Lietuvoje pasiliekan
tiems artimiesiems.

Metinis Londono lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos narių susi
rinkimas birželio 6 d. įvyko jos 
svetainėje. Susirinkimas suta
po su Britanijos parlamento 
rinkimų vajumi. Tad jin atvyko 
ir trumpą kalbą pasakė konser
vatorių partijos kandidatė Olga 
Maitland. Dalyviai jai palinkė
jo sėkmės rinkimusoe. Viešniai 
išvykus, buvo tęsiama lietuviš
koji metinio parapijos susirin
kimo dalis. 1986 m. veiklos pra
nešimą padarė klebonas kun. dr. 
J. Sakevičius, MIC. Tais metais 
mirė septyni parapijiečiai, gi
mė du, įvyko dvejos vestuvės, 
Sutvirtinimo sakramentą pri
ėmė vienas. Toliau klebonas 
kun. dr. J. Sakevičiaus, MIC, 
priminė artėjančias iškilmes 
liepos 26 d. Tada bus paminėta 
deimantinė Šv. Kazimiero šven
tovės sukaktis, pašventintas pa
laimintuoju paskelbto arkiv. J. 
Matulaičio, MIC, paveikslas. 
Tarybos pirm. S. Kasparas kal
bėjo apie Londone įvykusį VLI 
Ko seimą, kuriam skirtose pa
maldose Šv. Kazimiero švento
vėje dalyvavo apie 150 lietuvių 
iš keturių pasaulio žemynų. Ižd. 
V. Velička pranešė, kad parapi
ja 1986 m. turėjo 11.395 svarus 
pajamų ir 6.836 svarus išlaidų. 
Diskusijose nusiskųsta, kad lie
tuviai nenoriai lankosi parapi
jos susirinkimuose. Buvo išrink
ti ir naują parapijos tarybą su
darė: pirm. S. Kasparas, vice
pirm. V. Piščikas, ižd. V. Velič
ka, narės - P. Senkuvienė, Z. Gru- 
piljonienė, H. Piščikienė ir M. 
Parulienė.

Šveicarija
A. a. Vladas Gegeckas, visuo

menininkas, ilgametis Šveicari
jos LB valdybos pirmininkas, po 
ilgos ir sunkios ligos mirė Ciu
riche birželio 15 d. Velionis bu
vo panevėžietis, gimęs 1905 m. 
rugpjūčio 17 d., I D karo metais 
su tėvais atsidūręs Rusijoje. Lie
tuvon grįžo 1920 m., dirbo Kauno 
pašto valdyboje, baigė suaugu
sių gimnaziją, ekonomijos studi
jas Vytauto D. universitete. Pri
klausė Kauno jachtklubui, paš
tininkų šaulių sporto klubui. 
Vadovavo Kauno kultūros rūmų 
dailiojo čiuožimo sekcijai. 1944 
m. rudenį su žmona pasitraukė 
Vokietijon, iš kur sekančiais 
metais, dar karui nepasibaigus, 
su būreliu lietuvių perėjo sie
ną Šveicarijon. Įsikūrė Ciuri
che, kur daug metų teko dirbti 
mašinų technikos pramonėje. 
Išaugino sūnų, tapusį gydytoju, 
susilaukė vaikaičių. Sutrikusi 
sveikata pagerėjo 1976 m., ta
čiau sunkiu ligoniu tapo 1981 
m. po eismo nelaimės. Iki mir
ties velionį namie globojo ir 
slaugė žmona.

Lenkija
A. a. Antanas Žukauskas, žy

mus lietuvių veikėjas, sulau
kęs 57 metų amžiaus, mirė Vroc
lave 1987 m. birželio 10 d., pa
kirstas vėžio ligos. Palaidotas 
birželio 16 d. Laidotuvėse daly
vavo trys kunigai ir apie 100 lie
tuvių bei lenkų, suvažiavusių iš 
visos Lenkijos. Atsisveikinimo 
pamokslą sakė velionies bičiu
lis kun. Alfredas Rūkšta. Visi 
sugiedojo giesmę “Marija, Ma
rija” ir “Lietuva, tėvyne mūsų”. 
Laidotuvių pamaldoms vadova
vo kun. Alfonsas Jurkevičius, 
o pamokslą vėl skaitė kun. A. 
Rūkšta. Lietuvių klube po lai
dotuvių buvo surengti pietūs, 
kuriuose dalyvavo abu lietu
viai kunigai ir apie 40 lietuvių. 
Velionis prisimintas kaip uolus 
lietuvių veikėjas, buvęs Lie
tuvių visuomenininės kultūros 
draugijos Vraclavo skyriaus 
sekretorius.



DR. V. A. DAMBRAVOS pagerbime Venezueloje, įteikiant jam Šv. Gregoriaus Didžiojo ordiną. Iš kairės: kun. 
Manuel Diaz, kun. Amador Merino, inž. Feliks Zubr, vysk. Miguel Delgado Avila, Karako arkivyskupas kardinolas 
Jose Ali Lebrun, dr. Vytautas A. Dambrava, Unda-Apolonija Dambravienė, Elena Gutauskienė, inž. Bronius 
Deveikis. Ordiną įteikė pats kardinolas už dr. A. V. Dambravos nuopelnus visuomenei

Jaunimo kongreso žinios

Keliama daug sumanymų, reikalavimų, projektų, bet bėgama nuo jų vykdymo

JUOZAS ŽYGAS

Daugelis žino tą apysaką, 
kurioje pelės tarėsi, kaip bū
tų galima geriausiai kovoti 
prieš mirtiną priešą — nenau
dėlį katiną. Vienai pelei pa
siūlius katinui parišti varpe
lį, visos sutiko. Bet iškilo 
nenumatyta problema, kokios 
ir pas mus dažnokai pasitaiko: 
neatsirado norinčių savano
riškai to nutarimo vykdyti. 
Kai nėra vykdytojų, tai ir ge
riausias nutarimas nieko ver
tas.

Didvyriškumas labai graži 
sąvoka: kas iš mūsų nenorėjo 
didvyriais būti? Atsimenu, 
kai dar su trumpom kelnėm 
bėgiojau, tai bent savo vaiz
duotėje buvau didvyris. Ap
žergęs pagaikštį ar šiaip ką 
nors parankaus radęs, po dar
žą jodinėjau ir narsiai galvas 
kapojau. Kai jau pradėjau kny
gas skaityti, paauglių tarpe 
labai mėgstamas autorius bu
vo Thomas Mayne, kurio “Karo 
taką”,“Baltaveidį vadą” ir ki
tus panašius veikalus, kaip 
“Paskutinis mohikanas” ir mū
sų “Algimantas”, ryte rijau. 
Tuose veikaluose buvo pilna 
herojizmo. Be to, mano motina 
gavėnios metu skaitydavo 
“Šventųjų gyvenimus”. Kadan
gi knyga ant stalo gulėdavo, 
tai ir aš paskaitydavau. Kiek 
ten buvo herojizmo tų šventų
jų gyvenimuose, savęs atsiža
dėjimo ir nevengimo kankinio 
mirties! Mano manymu, kokie 
buvo laimingi tie, kurie tais 
laikais gyveno, kai galėjo kan
kiniais būti. Ir gailėjaus, kad 
aš negyvenau tais laikais. Tai 
buvo vaikystė ir jos svajonės. 
Dauguma vaikystėje gal pana
šias svajones turėjo.

Bėgo metai, keitėsi gyveni
mas ir mes patys keitėmės. Kai 
atėjo Lietuvai baisios dienos, 
kai reikėjo jai gynėjų ir did
vyrių, kažkaip noro ir drąsos 
pritrūko. Be to, buvo vieša pa
slaptis, kad tie, kurie iškilmin
gomis progomis kalbėjo “kaip 
saldu mirti už tėvynę”, jau 
Dresdene įsitaisę buvo. Atro
dė, geriau būti Dresdene ar 
Vienoje, negu į miškus eiti. 
Taip atrodė man ir, manau, 
dauguma tų, kurie į vakarus 
patraukė, taip galvojo.

O vis dėlto didžioji tautos 
dalis buvo tie, kuriems širdys 
nesudrebėjo. Krašte pasilikti 
daugiau drąsos turėti reikė
jo. Atsimenu, jau būnant Kau
no geležinkelio stotyje ir lau
kiant kokio nors prekinio ar 
evakuacinio traukinio, prie 
manęs priėjo jaunas vyrukas. 
Priėjęs sako: “Na, tai bėgate!” 
Toks pasakymas man buvo vi
sai netikėtas, tad sakau jam: 
“Ką padarysi — nėra kito ke
lio.” Į tai jis atsakė: juo dau
giau jūsų išbėgs, juo sunkiau 
bus krašte pasilikusiems. Tuo
met mes negalvojome, kad ir 
krašte žmonės turės gyventi, 
kad visa tauta neišbėgs. Rū
pėjo kaip nors gauti vietą ant 
platformos ir kiek galint grei
čiau tolti nuo ateinančio koš
maro. Vilniaus pusėje dangus 
žaižaravo. Greičiau! Skubėti! 
Tolti!

Mes, nekantriai trypdami ge
ležinkelio stoties perone, tuo
met nežinojome, kad jau buvo 
prasidėjęs Vilniaus puolimas. 
Tie, kurie liko, turėjo pergy
venti tą košmarą, tą tvaną ir 
jame nepaskęsti. Kai yra biolo
ginio išlikimo klausimas, nie
kas neklausia — kuris būdas 
geresnis ar kilnesnis, svarbu 
yra išlikimas. Jeigu mes galvo
jame apie Lietuvos prisikėli
mą, tai ją prikels gyvieji, o ne 
mirusieji. Tad reikia žiūrėti, 
kad daugiau lietuvių išliktų.

Yra tokių patriotų, kurie no
rėtų visus lietuvius kalėjimuo
se ar Sibiro taigoje matyti. 

Tokių manymu, visi lietuviai 
turėtų būti kankiniai. Tačiau 
patys nenorėjo ir dabar nenori 
kankiniais tapti. Taip sakant, 
varpelį parišti reikėtų, bet 
svetimomis rankomis. Daug 
patogiau po šluota tupėti, o 
ne didvyriu būti.

Kaip jau buvo minėta, po 
šluota daug idėjų gimsta. Kuo, 
kuo, bet idėjų trūkumu nusi
skųsti negalime. Visai nesvar
bu, ar idėjos įgyvendinamos ar 
ne, taip pat nesvarbu, ar jas 
kas vykdys. Svarbu, kad jos bū
tų sugalvotos ir paskelbtos. 
Tuomet, atėjus laikui, galima 
sakyti: “Va, ar aš taip nesa
kiau!”

Visokių projektų ir visokių 
sumanymų turėjome. Tuo me
tu, kai dar rengėmės pirmuo
ju laivu grįžti, juo rėksminges- 
ni projektai, juo geresni bu
vo. O reikėjo patriotu būti, ka
dangi kitu atveju galėjome bū
ti iš Kybartų atgal grąžinti. 
Kybartai buvo lyg koks bau
bas. Jais gąsdindavo, sakyda
mi: “Kybartuose tavo diplomas 
nebus pripažįstamas” arba 
nuomonėms nesutapus: “Mes 
dar Kybartuose susitiksime”. 
Prieš tokį svarų argumentą, 
žinoma, nutilti tekdavo.

Laikai pasikeitė, nebėra 
tų, kurie rengėsi pirmuoju 
laivu grįžti. Vargu ar tokį 
laivą ir berastume. O jų vai
kai arba vaikaičiai, jeigu 
laivais ir plaukioja, tai tik- 
į Bahamas arba Jamaiką. Apie 
kompaktišką grįžimą ne tik ne
bekalbame, bet net ir negal
vojame. Aplamai, visokio kom
paktiškumo vengiame, nebent 
mėnesio pradžioje kompaktiš
kai į bankus einame pasiimti 
pensijų arba prie sūrio dali
nimo. Taip pat kompaktiškai 
apleidome lietuviškas gyven
vietes, kad kuo toliau viens 
nuo kito būtume. Tvarka visai 
suiro, tokia tvarka — tai ne 
tvarka, o tikras blūdas.

Tačiau ir iš tų pakrikusių 
eilių dar pasigirsta balsai, 
kad mūsų vadai ar veiksniai 
(nesvarbu, kaip juos vadinsi
me) nieko neveikia. O kokios 
veiklos iš jų mes norime? Tu
rime džiaugtis, kad dar atsi
randa kas mums vadovauti no
ri. Turime žinoti, kad ne dėl 
garbės, o tik iš pasiaukojimo 
jie tai daro. Kampe sėdint ar 
po šluota tupint, lengva apie 
juos kalbėti. Žinoma, gal ne
galima jų lyginti su žuvusiais 
partizanais, tačiau kalbant 
apie rezistenciją ir kovotojus, 
eilės tvarka ir juos paminėti 
reiktų.

Geras gyvenimas mus suga
dino. Mes tik varge mokame 
vieningai gyventi. Gal vis tai 
baudžiavos palikimas. Buvome 
vieningi vokiečių okupacijos 
laikais. Taip pat ir lagerinio 
gyvenimo pradžioje, kol nepra
dėjo šalpa iš Amerikos lietu
vių eiti. Kai pradėjo kelnes, 
batus, sukneles dalinėti.. . 
tai ir pradėjo byrėti bendras 
frontas.

Atvažiavę į Ameriką, vėl bu
vome vieningi, kol buvome 
“burdingieriais”. Kai pradė
jome “bangaliukus”, o vėliau 
net rezidencijas pirkinėti, vėl 
subyrėjo mūsų vieningumas. 
Vis iš to gero gyvenimo!

Vieningumui pradėjus byrė
ti, didelių rietenų dar ne
buvo. Rietenos prasidėjo, kai, 
varžtus kiek atleidus, pradėjo 
mūsiškiai važinėti į Lietuvą. 
Turiu pasitaisyti — kol dar 
manęs neapšaukė išdaviku, 
kai pradėjo važinėti ne į Lie
tuvą, o į okupuotą Lietuvą (lyg 
būtų kita Lietuva, kuri nėra 
okupuota). Šis žodis (okupuo
ta) ir yra tas kelmas, kuris ap
vertė bendruomenės vežimą ir 
mus suskaldė. Prasidėjus ne
sutarimams, visos pelės iš ply
šių išlindo. Atsirado tokių pa
triotų, kuriems atsivėrė nauja 

veiklos bazė: stebėti ir sekti 
važiuojančius. Susidarė net 
tam tikras kultas. O koks gali 
būti kultas be pamokslininkų! 
Tad ir jie atsirado. ’Pradėjo 
ne tik važiuojančius, bet ir 
krašte pasilikusius mokyti. 
Apie reikalą visur kelti oku
pacijos klausimą, reikalauti 
rusų išsikraustymo, sąžinės 
kalinių paleidimo. Reikalauti, 
reikalauti. . . Deja, tie reika
lavimai drąsiai keliami, kai 
žinoma, kad dar yra Atlantas. 
Tai yra tolygu pelių norui ko
voti, kol pačiom nereikia var
pelio užkabinti.

Ne visi didvyriais gimę, tad 
reikia priimti jų žmogiškąsias 
silpnybes. Tačiau tie, kurie 
pastoviai tą patį iki nuobodu
mo kala, reikalaudami kovos ir 
didvyriškumo (patys gyvenda
mi Marquette Parke), turėtų 
tai praktiškai parodyti. Ką 
mes čia kalbame ir reikalau
jame, Lietuvoje ne visuomet 
išgirstama. Reikėtų gyvo pa
vyzdžio. Kurie šventai savo 
reikalavimams tiki, turėtų tai 
veiksmu paremti. Ne! Ne Mar
quette Parke ir ne Čikagoje, 
bet ant Įgulos šventovės laip
tų ar Kauno miesto sode turė
tų pareikalauti rusų išsineš- 
dinimo ir laisvės Lietuvai! 
Kol tai nedaroma, tai tėra tik
tai retorika. Čia ir yra tas 
skirtumas tarp pelių ir didvy
rių.

“Sutartinė” Australijon. Vienin
telis vienetas iš Šiaurės Ameri
kos, kuris šiuo metu yra sutikęs 
vykti į jaunimo kongresą 1987 m. 
gruodžio 19 - sausio 9, tai Nijo
lės Benotienės vadovaujamas dai
nos vienetas “Sutartinė” iš To
ronto. Tai liaudies bei estradi
nių dainų merginų kvartetas, ku
ris savo dainas palydi akordeonu, 
gitara bei elektroniniu instru
mentu. Jis yra sėkmingai koncer
tavęs Kanados lietuvių kolonijo
se bei keletą kartų pasirodęs ir 
JAV-ėse: Čikagoje, Detroite ir ki
tur. Kanados lietuviams dar di
desnė paskata remti vykstančius į 
kongresą, nes mums atstovaus ne 
tiktai jaunimo kongreso atstovai, 
bet ir savo koncertais duos kul
tūrinį įnašą Australijos lietu
viams Toronto “Sutartinė”. Ji krei
piasi į lietuvių finansines insti
tucijas, prašydama paramos bei 
planuoja savo koncertą rudenį.

Kongreso šūkis: “Tautos likimas
- mūsų atsakomybė!” Prieš 4 me
tus įvykusiame V-tame Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese Šiau
rės Amerikoje dalyvavo 11 kraš
tų. Tačiau jame nebuvo Lietuvos. 
PLJS pagrinde apėmė išeivijos lie
tuvių jaunimą. Tačiau pirmasis 
dialogas tarp Lietuvos ir išeivi
jos jaunimo prasidėjo IV PU kong
reso metu Europoje, kai kongre
są pasiekė Lietuvos jaunimo svei
kinimas, išspausdintas “Alma ma
ter” 3 nr. (pogrindžio leidinyje 
1979 m.). Prieš dvejus metus Va
karus pasiekė naujas Lietuvos po
grindžio leidinys “Juventus aca- 
demica”, kuriame paskelbta, kad 
Lietuvoje įsisteigė Lietuvos jau
nimo sąjunga - LJS. Rašoma: “LJS
- Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos dalis, mūsų interesus kongre
suose ir suvažiavimuose atstovau
ja mūsų išrinktas įgaliotinis, o vi
si kartu - pasaulio lietuvių jau
nimas - esame didelė jėga ir nieko 
nepagailėsime, kad mūsų tėvynė 
būtų laisva, kad būtų užtikrinta 
tikrai tvirta taika žemėje, kad nie
kieno laisvei negrėstų pavojus”.

Šie įvykiai įpareigojo Vl-tąjį 
jaunimo kongresą organizuojan
čius atkreipti didesnį dėmesį į 
padėtį Lietuvoje ir į Lietuvos jau
nimą. Jie kartu verčia išeiviją 
plačiau pažvelgti į dabartines 
mūsų tautos problemas. Taigi bu
vo nuspręsta per šį kongresą kreip
ti dėmesį į šių problemų spren
dimą ir pasirinktas šūkis: "Tautos 
likimas - mūsų atsakomybė!" Ja
me atsispindi svarbiausia tau
tos problema: grėsmė jos egzisten

UŽTIKRINTAS GYVENAMAS PLOTAS ONTARIO PROVINCIJOJE.
Ar norite įrengti 

jūsų namą ar butą 
patogų gyventi 

invalidui?
Jus galite gauti finansinę 

paramą 3 būdais:
Namų savininkai: jeigu jūs esate 
invalidas ar turite invalidą 
šeimos narį, gyvenantį su jumis.

Jūs galite gauti subsidiją iki 
$15,000, jeigu jums reikia pritaikyti 
namą sau arba šeimos nariui, kuris 
yra invalidas. Pavyzdžiui, padaryti 
privažiavimą invalido kėdei, 
pakeisti virtuvės ir vonios kambario 
įrengimą.

Subsidiją galima gauti per 
Ontario Home Renewal Pro
gram, kuri padengs remonto kainą.

Pakeiskite jūsų namo dalį arba 
negyvenamą pastatą į įmontuo
jamą butą.

Jeigu jūs norite įrengti įmontuo
jamą butą invalidams vienos šeimos 
name arba negyvenamajame pastate, 
galite gauti paskolą be nuošimčių 
iki $5,000.

Šią finansinę pagalbą jūs galite 
gauti kartu su kita paskola ($7,000 
per butą), kuri gaunama per 
Convert-to-Rent Program.

, Senų žemų pastatų savininkai 
taip pat gali gauti pagalbą.

Jeigu turite daugiabutį namą, 
statytą prieš 1960 m., jūs galite 
gauti subsidiją iki $5,000, jeigu 
norite pritaikyti butus invalidamas.

Taip pat jūs galite gauti subsi
diją, jeigu norite atremontuoti senus 
butus. Subsidija duodama iki 2/3 
remonto kainos (ne daugiau kaip 
$5,000 per butą). Si parama 
gaunama per Low-Rise Rehabilita
tion Program. Dėl daugiau informa
cijos kreipkitės į Ministry of 
Housing vietinį skyrių.

Ontario

Ministry 
of 
Housing
Hon. Alvin Curling, Minister

Regional Offices of the Ministry of Housing
Southern Office

55 Hess St. S., Hamilton, Ontario 
L8P4R8 (416)521-7500 

or dial "0" and ask for Zenith 20450

Southwestern Office
380 Wellington St., Suite 1100, London, Ontario 

N6/\ 5B5 (519)679-7110 
or dial toll-free 1 800 265-4733

Eastern Office
1150 Morrison Dr., 2nd Fir., Ottawa, Ontario 

K2H8S9 (613)820-8305 
or dial toll-free 1-800-267-6108

Northwestern Office 
540 West Arthur Street, Thunder Bay, Ontario 

P7E5R7 (807)475-1465 
or dial toll-free 1-800 465-5015

Northern Office
1191 Lansing Ave., Sudbury, Ontario 

P3A4C4 (705)560-6350 
or dial toll-free 1-800-461-1190

Central Office
4950 Yonge Street, 4th Fir., Toronto, Ontario 

M2N6K1 (416)225-1211 
or dial "0” and ask for Zenith 20450

cijai. Tuo šūkiu norima pabrėžti 
viso pasaulio lietuvių jaunimo - 
Lietuvos ir išeivijos vienybę bei 
nurodyti to vieningumo pagrindą 
- moralinę atsakomybę už mūsų 
tautos likimą. Organizacinis ko
mitetas iš Australijos rašo: “Šiuo 
šūkiu ateinančiame jaunimo kong
rese siekiame pažadinti gal kiek 
apsnūdusį sąžinės balsą, moty
vuoti aktyviam angažavimuisi ko
vai už mūsų tautos gyvybę ir įsa- 
monint jaunimui jo vaidmenį Lie
tuvos ateities kūrimui . . . Ruoš
kimės kongresui taip, kad kiek
vienas iš mūsų galėtų drąsiai pa
sakyti: dirbau taip, lyg nuo manęs 
vienintelio-vienintelės priklau
sytų tėvynės likimas!”

Paruošiamieji darbai pasauli
niu mastu. PUS valdyba 1987 m. 
birželio mėnesį Čikagoje sušau
kė lietuviškos spaudos konferen
ciją bei pasitarimą su PLB val
dyba kongreso reikalais. Paaiškė
jo, kad pamažu atgyja JAV LJS: 
veikia skyriai Niujorke, Čikago
je, Detroite, Vašingtone, Los An
geles. Dainavoje birželio 7-14 d.d. 
įvyko paruošimo stovykla JAV at
stovams. Pradinė registracijos 
anketa rodo, kad susidomėjimas 
kelionėmis į Australiją gana di
delis: užsiregistravo per 200 as
menų. į kongresą vykti ir savo 
kraštams atstovauti tinkamus žmo
nes jau išrinko Europos ir kai ku
rie Pietų Amerikos kraštai, taip 
pat ir Kanada. Iš viso jau išrink
ta apie 80 atstovų už Australijos 
ribų. Kongrese iš viso dalyvau
ja 120 atstovų. Australijoje ruo
šiamas “Atstovų vadovas”, kuris 
padės paruošti atstovus diskusi
joms studijų dienose. PLB valdy
ba yra sudariusi Lėšų telkimo 
komitetą, kuriam pirmininkau
ja Rimantas Dirvenis ir Mečys 
Šilkaitis. Lėšos bus telkiamos 
keturiais būdais: laiškais į visuo
menę, loterija, jaunimo įsijungi
mu į aukų rinkimą ir specialiu 
kreipimusi į buvusius kongresų 
atstovus bei dalyvius. Tikimasi 
per PLB komitetą surinkti 50,000 
JAV dolerių.

Lėšų telkimo komitetas Kana
doje, vadovaujamas dr. Marijos 
Arštikaitytės-Uleckienės, Toron
te turėjo savo pirmąjį posėdį Pri
sikėlimo parapijos patalpose 1987 
m. liepos 5 d. Dalyvavo: dr. M. Ulec- 
kienė, Rita Rudaitytė, Daiva La
pienė (KUS pirmininkė), Laima 
Beržinytė, Gražina Ignaitytė, Ona 
Jurėnaitė, Gabija Petrauskienė, 
Aušra ir Ramunė Pleinytės (iš Ha
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Afganistane žuvusio lietuvio ALVYDO LAURINAVIČIAUS (1967-1987) 
kapas Utenoje. Spaudoje buvo rašyta, kad komunistą pareigūną vaikai 
raudonarmiečiai nėra siunčiami į Afganistaną. Kalbama, kad ten vengia
ma siąsti ir užsienyje turinčius gimines sovietinius karius, kad nepabėg
tą, o mirties atveju nekeltą triukšmo Vakaruose gyvenantys giminės

miltono), Aidas Vaidila ir Darija 
Deksnytė (KLB reikalų vedėja). 
Pranešta, kad KLB valdyba per pa
sitarimus su PLB ir JAV LB ir 
PLJS valdybomis pavasarį Kliv- 
lande įsipareigojusi surinkti 
$35,000 paremti kongreso atsto
vams. Maždaug pusė tos sumos bus 
skiriama Kanados atstovams; ki
ta pusė - P. Amerikos ir Europos 
atstovams. Šio komiteto iždinin
ko pareigas eiti sutiko Aidas Vai
dila. Pageidautina, kad visi lėšų 
telkimo darbai Kanadoje būtų šio 
komiteto žinioje ir kad visos lė
šos eitų per šio komiteto iždą. Vi
sos surinktos lėšos bus įnešamos į 

Lėšų telkimo komiteto iždą. Iš 
bendros sumos lėšos bus lygio
mis dalinamos atstovams.

Ligi šiol iš 14 prašymų teatsi
liepė 4: Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas davė $1,000, 
KLB Toronto apylinkės valdyba
- $100, Kanados lietuvių fondas
- $2,000, Prisikėlimo parapijos 
jaunų šeimų sekcija -$1,000.

Jaunimo lėšų telkimo pastan
gos buvo sėkmingos. Iki šiol kong
reso naudai įvyko šie renginiai: 
iš Čikagos Lituanistikos institu
to “Rugiapjūtės” spektaklis, fil
mų ir alaus vakaras, “Svajonių” iš 
Australijos koncertas, pyragų iš
pardavimai Prisikėlimo ir Lietu
vos kankinių parapijose, garažų iš
pardavimai Toronte ir Hamiltone. 
Ateities planai: Kanados mastu 
loterija, kurios laimėjimų trau
kimą planuojama daryti vėlyvą 
rudenį, buvusių kongreso daly
vių sueiga vėlyvą rudenį, pyragų 
ir garažų išpardavimai, forma
lios aprangos jaunimo šokiai.

Dviratininkai iš Montrealio. Siek
dami sutelkti lėšų jaunimo kong
resui, Romas Staškevičius, Valy
tė Valiulytė ir Andrius Gustai
nis iš Montrealio rugpjūčio mė
nesį važiuos dviračiais tarp To
ronto ir Montrealio. Jų tikslas - 
surinkti rėmėjų, kurie jiems mo
kės už nuvažiuotą kilometrą.

Atstovų paruošimas. KLJS pir
mininkė Daiva Piečaitytė-Lapie- 
nė liepos 16 d. susitiko su Gabi
ja Petrauskiene Toronte ir apta
rė Kanados lietuvių jaunimo at
stovų paruošimą. Sudarytas pro
jektas, kurį Daiva pateiks Kana
dos lietuvių jaunimo sąjungos val
dybai. Numatyti trys savaitgali
niai suvažiavimai, kurių tikslas
- paruošti Kanados lietuvių jau
nimą atstovų pareigoms. Į savait
galinius suvažiavimus numatyta 
kviesti ne tiktai atstovus (jų daly
vavimas bus privalomas), bet ir vi
są jaunimą, kuris domisi lietuviš
ka jaunimo veikla. Bus sekančios 
diskusijos: bendra orientacija 
apie išeivijos lietuvių veiklą, or
ganizacijas bei praėjusių kongre
sų apžvalga; diskusijos tema: “Ką 
man reiškia būti lietuviu? Ar man 
rūpi lietuvių tautos likimas?” 
“Lietuvių kalbos mokėjimas - ar 
būtina sąlyga lietuviškai veiklai?” 
“Ryšiai su Lietuva: kieno naudai?” 
“Ką galima pasiekti ir kuo Lietu
va gali būti mums naudinga?” Lie
tuviškos veiklos išeivijoje įverti
nimas - kas jaunimą pritraukia ir 
kas jį atstumia? Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungos veiklos įvertini
mas ir numatymas galimybių atei
ties veiklai.

Kiekvienas kraštas privalo į 
kongresą atsivežti savo siūlomą 
pasauliniu mastu veiklos projek
tą. Kanados atstovai per_vieną iš 
savaitgalinių suvažiavimų turės 
paruošti savo siūlomą veiklos 
projektą. Tam numatytos diskusi
jos apie praeityje jaunimo su
rengtus platesnio masto renginius 
pvz. Laisvės olimpiada Toronte, 
Baltijos jūros laivo kelionė, po
litinės demonstracijos Vašing
tone bei kituose miestuose.

Taip pat norima atstovus supa
žindinti su parlamentine proce
dūra ir suvažiavimų eiga, kad at
stovai patogiau jaustųsi nuvykę į 
kongresą.

Minėti suvažiavimai turės įvykti 
rugsėjo, spalio ir lapkričio mė
nesiais. Gabija
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PETRAS REGINA tarp tautiniais lietuvių drabužiais aprengtų manekenų 
tautodailės parodoje jo meno galerijoje “Nemunas” Ontario Gananoque 
vietovėje prie Kingstono, kur šiuo metu įrengta dailės paroda. P. Regina 
apsirengęs dail. A. Tamošaitienės išaustais tautiniais drabužiais

Lietuvių jaunimo grupės surengta eisena Romos gatvėmis į Šv. Petro bazilikos aikštę, kur buvo einami Kryžiaus 
keliai už Lietuvos laisvę 1987 m. birželio 26 d. Eisenoje buvo nešami trys kryžiai Nuotr. V. Bacevičiaus

Pažanga tilcrgijų gydyme
Pasikalbėjimo santrauka su dr. E. Ellis — Amerikos alergijos ir imuniteto akademijos pirmininku 

“U.S. News & World Report” 1986. VI. 2

Senojo pasaulio kultūra 
naujame krašte

Lietuvių meno lobiai naujos galerijos parodoje

Netoli Kanados Kingstono, 
Ontario provincijoje, gyvena 
statybininkas Petras Regina, 
kuris savo privačia iniciaty
va nuosavame pastate įsteigė 
meno galeriją “Nemunas” ir 
joje surengė lietuvių dailės 
bei tautodailės parodą Lie
tuvių tautodailės instituto 
dešimtmečio sukakties proga. 
Mat jis yra to instituto val
dybos narys. Minėtoji galerija 
yra Gananoque vietovėje prie 
Ontario Kingstono (Chisamore 
Point, R. R. 2 Gananoque, Ont. 
K7G 2V4. Tel. 613-382-2331 
arba 382-4366).

Apie šią galeriją ir joje su
rengtą Lietuvių tautodailės 
instituto parodą išsamų 
straipsnį parašė vietos dien
raščio “Whig-Standard” redak
cijos narė Stephanie Thorson 
(leidinio data gautoje iškar
poje nepažymėta). Būdinga 
straipsnio antraštė: “Senojo 
pasaulio kultūra naujame 
krašte”. Lietuvių dailė auto
rei yra senojo pasaulio, t. y. 
Europos atstovė, bandanti 
įleisti šaknis Kanadoje. Esą 
P. Regina nori išlaikyti gyvą 
kultūrą šalies, kurią jis pali
ko prieš 33 metus. Praėjusį 
šeštadienį (1987 m. birželio 
27 d.) jis atskleidė savo rinki
nį publikai — 540 kūrinių. Pa
roda veiksianti iki š. m. rug
sėjo 15 d. P. Reginos noras — 
išsaugoti lietuviškąjį meną 
busimosioms kartoms. Jis — 
buvęs valdžios statybos in
spektorius, 66 m. amžiaus, iš
leido $10.000 savo namo re
montui, kad jis tiktų dailės 
parodai.

Parodoje yra 400 tautodai
lės kūrinių, paskolintų iš 
įvairių savininkų Š. Ameriko
je, 60 įvairių dailininkų kū
rinių ir 80 rodinių iš priva
taus P. Reginos rinkinio bei 
dail. J. Dagio skulptūrų. Pats 
P. Regina esąs savininkas 2000 
lietuvių dailės ir tautodailės 
kūrinių.

Lietuvių tautodailės insti
tutas buvęs įsteigtas dailinin
kų Anastazijos ir Antano Ta
mošaičių. Jo skyriai esą veikia 
Toronte, Čikagoje, Bostone, 
Filadelfijoje ir Niujorke. 
Šioje parodoje matyti A. Ta

Toronto Riverdale ligoninėje 1987 m. birželio 25 d. buvo surengtas daugia- 
kultūris festivalis, kurio metu ligoninės bibliotekoje veikė baltiečių tau
todailės paroda. Prie lėlių ir gintaro rodinių stovi iš kairės: audėja ARIJA 
ŠKĖMIENĖ, Riverdale tarnautoja ir parodos rengėja ELENA NAMIKIE- 
NĖ, latvių atstovė MIRDZA TURKIS, lietuvė RŪTA ZUNDE

mošaičio kilimai, kuriuose 
pavaizduota skirtinga Lietu
vos ir Kanados gamta, skirtin
gi žvejybos ir medžioklės me
todai. Tai dviejų kultūrų su
gretinimas.

Dail. Anastazijos sesuo Al
dona Veselkienė iš Čikagos 
esanti autorė vieno iš trijų 
tautinių drabužių, kuriais ap
rėdytas manekenas. Jos aiški
nimu, kiekviena Lietuvos sri
tis turi skirtingo stiliaus 
tautinius drabužius.

Parodoje išstatyti taipgi 
Montrealio audėjų kilimai, 
jų tarpe ir kilimas, vaizduo
jantis legendą apie Eglę žal
čių karalienę.

Viršutiniame galerijos aukš
te įrengta keliaujanti dailės 
paroda, kurioje matyti pa
veikslai ir skulptūros 28 dai
lininkų. Jie esą skirtingų sti
lių, technikų, temų ir nuotai
kų. Net ir Dagio skulptūros 
rodančios nuostabų įvairumą.

Pasak straipsnio autorės, P. 
Reginos galerija tėra dalis 
plano, kurį jis numato ateity
je įvykdyti, būtent, įsteigti 
daugiakultūrę sodybą 70 akrų 
plote, kurio jis yra savininkas. 
Lėšų tikisi gauti iš privačių 
rėmėjų ir valdžios. Tai daugia
milijoninis projektas, apie ku
rį P. Regina pradėjęs galvoti 
prieš trejetą metų. Toje sody
boje esą jis planuoja pastaty
dinti muziejus, meno galeri
jas, bibliotekas, mokyklas įvai
riom tautybėm. Kadangi ši vie
tovė yra turistinėje srityje, 
minėtoji daugiakultūrę sodyba 
turėsianti daug lankytojų. M.

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

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

KAYMOND FILIP

Gyvanašlė
Išplėšta iš savo žemės, mano motina, 

Pieno ir medaus mergelė iš senojo pasaulio, 
Drovus padaras medinių klumpių jaunystėje, 

Dirbanti dosniai, dainos atstume,
Nuo mėlynų jazminų prie pakelės koplytėlių 

Savo gimtojo krašto.

Ta pati lino kaimietė sukinėjasi, 
Vokiečių saksofonistams grojant pabėgėlių lageriuose. 

Visur ieškodama vyro, namų ir laimės - 
Schleswig’as, Lūbeck’as, Kiel - ieško jų vyre,

Kurio pasaulis - padugnių pasaulis: 
Mano tėvas savo protėvių išsižadėjęs.

Kai Geležinė uždanga užkrito ant jo Pabaltiečių pirštų; 
Vėliau sudaužęs savo namus į šipulius,

Ir dalinęs baimę, kaip kasdieninę duoną.

Ta pati moteris vieną vakarą paliko savo naują gyvenimą ir išėjo 
[pažadėtą žemę iš vergovės namų,

Į neverstinus darbus; fabriko mašinų sūkuryje 
Išsieikvodama savo vaikų išlaikymui;

Susitaikius su Quebec’o separatistų diskriminacija, 
Pakuodama ir išpakuodama produktus, kurie daugiau atėmė iš jos 

Negu ji gavo iš jų, kosėdama kraujais, 
Vergaudama mašinoms širdimi ir protu, 

Iki dienos, kol nukris dirbdama, pribaigta.

Ta pati kilni moteris, vaišina besiperšančius gerbėjus, 
Įsiveržusius kaip kryžiuočius į jos užslėptą skausmą, 
Rodančius savo pinigų spalvą: dviveidžiai šykštuoliai, 

Paviršutiniški, lyg pieštuku nutrintos netikros monetos.
Ji juos suvėrę, lyg dešras ant šniūro, 

Prie vis gilėjančio nepasitikėjimo vyrais.

Sekmadieniniai rūbai jos dėvėti pakeliui į Kanadą, 
Dabar tik dulkėm šluostyti nuo 

Spalvotos televizijos ir “Electrohome” radijo, 
Lietuvių kapuose prie Toronto žolė nupjauta, kur jos kūnas ilsėsis. 

Nuo sužadėtinės iki seniai buvusios nuotakos, 
Ji lieka ta pati dosni siela, su žemės galia.

Jos gyvenimas pražydės i nekintančią šventę;
Verkiantis gluosnis, kuris niekad nepalies augančios žolės, 

Bažnyčią lankanti agnostike, giedanti chore. 
Mėlynų jazminų balsu, vystančių vedybų žiede.

Red. pastaba. Iš anglų kalbos vertė Živilė Bilaišytė, 
patobulino bei apdailino vertimą Henrikas ir Birutė Nagiai.

Už nugaros dingsta žaliuo
jantieji sodai, žydinčios pie
vos. Vingiuojančio plento po
sūkiuose pradeda rodytis nu
plikusios kalvos, aprūdiję ak
menys. Žvilgterėsi į dangų ir 
pamatysi lyg ir juostą — tai 
Sudburio nikelio įmonės dū
mai. Džiaukis, kad jie aukštai, 
nes prieš lietų, jie lyg įtūžę 
puola žemyn ir stveria žmogui 
už krūtinės. Nė atsikosėti ne
gali — plaučiai lyg rakinte su
rakinti. Keikiasi žmonės kartė
lį gerklėję pajutę, keikiasi 
apylinkės ūkininkai į sieros 
nutroškintus laukus žiūrėda
mi. Bet tie dūmai pinigą reiš
kia.

Kanados pietuose, prie Nia
garos, žmonės vaisiais verčia
si. Windsore — automobiliai 
pinigą neša. Čia, gi, šiauri
nėje Ontario dalyje, prie 
Ramsey ežero, tarp akmenų 
įsispaudusiame Sudburio 
mieste, nikelis yra viešpats. 
Lenda vyrai po žeme, kaip kur
miai knisasi — rūdą kasa. Ir iš 
tos rūdos blizgąs nikelis, žals
vas varis, auksas ir daug kitų 
metalų toje liejykloje išteka. 
Didelė liejykla, pasaulyje gal 
sau lygios neturi, todėl ir dūm
traukiai dideli, ir dūmai 
aštrūs.

Jei kada iki Sudburio atke
liausi, užsuk liejyklom Per
ves tave, kaip didžiausią poną, 
per visą rajoną. Pamatysi kur 
žmonės prie didžiulių krosnių 
sau duoną pelnosi. Netoli vie
nos jų gal išvysi ir kresną, 
ant pakaušio užsimaukšlintu 
šalmu vyrą. Gali drąsiai jį lie
tuviškai užkalbinti. Tai Pra
nas Dauknys. Lietuvis. Nesi
stebėk, nes čia daugiau lie
tuvių darbo rado. Kasyklose ir 
liejykloje. Jis tau apie tai pa
pasakos. Bet jei, užmiršęs, pa
klausi jį kuri valanda, jis šyp
telės ir tau pasakys:

“Neturiu aš laikrodžio, bro
luži”. — Ir, pamatęs tavo veide 
nustebimą, jis dar pridurs: 
“Pinigų turiu, bet laikrodžio 
neperku”.

Jei ne tas darbas, tai gal prie 
alaus bonkos “tėviškėje” (kaip 
ten Sudburyje alines vadina) 
jis tau ir papasakotų kodėl jis 
laikrodžio neperka, o gal ir ne. 
Man jis kartą tą istoriją pa
sakojo.

* * *
Visas Pabradžio kaimas, pa

matęs Dauknienę nuo stoties 
pusės vedančiu keliu vienkin- 
kiu vežimėliu grįžtant, kuria
me, be sūnaus, dar ir vyriškis 
sėdėjo, suprato, kad Dauknys 
jau čia. Taip, Dauknys grįžo.

Grįžo iš Amerikos.

Dešimt ilgų metų namuose 
jo nebuvo. Vos Pranukui gi
mus, Dauknys, su žmona pasi
kalbėjęs, į “Meriką” laimės 
jieškoti išvyko. Liko moteris
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su trimis vaikais. Vargo, ver
kė, dirbo. Kartas nuo karto se
niūnas parnešdavo iš pašto su
lankstytą voką, ant kurio pras
tomis raidėmis Dauknienės ad
resas užrašytas ir keisti paš
to ženklai priklijuoti būdavo. 
Riedėdavo jai ašaros vyro 
šiaip taip sukeverzuotus žo
džius skaitant, dar graudžiau 
apsiverkdavo laiške žalią pi
nigą radusi. Stebėdavo ją vai
kai ir suprasti negalėdavę ko
dėl mama verkia. Juk čia tas 
tėtis, kurio jie jau neprisimi
nė, pinigų atsiuntė. Tai vėl 
namuose bus smagu. Kamarai
tėje sviesto rasis. O gal kuriam 
iš jų ir naujas klumpaites dar 
nupirks.

Po kurio laiko Dauknienės 
akyse ašaros nebenudžiūdavo, 
o ir vokuose žalių pinigų ji 
jau irgi neberasdavo. Dauk
nys, po žeme kasyklose dirb
damas, ligą gavo. Plaučiai 
pagedo. Ir parašė pagaliau 
žmonai, kad grįžta namo.

Abu vyresnieji — Antanas 
ir Zabelė pas ūkininkus dir
bo ir negalėjo ateiti tėvo 
pasitikti. Bet Pranukas, jau 
vienuoliktus einąs, išsipra
šė namo — bandą tą dieną gas- 
padoriaus sūnus prižiūrėjo.

Kai dūmus ir kibirkštis 
spjaudydamas garvežys pri
traukė vagonų virtinę, Pranu
ko krūtinėje širdis kaip kal
vio kūjis kalė. Tėtis parva
žiavo!

Iš paskutiniojo vagono iš
lipusio vyriškio jis nepažino. 
Bet, mamos už rankos traukia
mas, prie jo bėgo. Apkabino 
Dauknį mama ir balsu pravir
ko.

“Neverk, Zabeliuke, nerei
kia ... Ką jau čia ...” — Bet 
ir paties Dauknio balsas vir
pėjo, ir akyse perlai žibėjo.

“Ar tai čia tas mūsų Pra
nas?” — lyg nustebęs paklau
sė jis žmoną. Toji, per ašaras 
šypsodamasi, linktelėjo galva.

Siekė Pranukas tėvui ranką 
bučiuoti, bet tas pakėlė sūnų 
nuo žemės ir prisispaudė prie 
krūtinės. Kai jį vėl ant žemės 
statė, žiponėlio saga už kažko 
užsikabino. Tai buvo laikro
džio grandinė, — stora, sunki, 
auksinė.

Lyg ir norėjo Dauknys dar 
ką sakyti, bet staiga pradėjo 
kosėti ir vos kvapą beatgavo.

Taip, Dauknys grįžo.
Parsivežė džiovą ir laikro

dį .. .
Nepalengvėjo Dauknienės 

dienos. Vyro sveikata nege
rėjo. Dirbo moteris, dirbo ir 
visi trys vaikai. Žiemomis lan
kęs pradinę mokyklą ir ją bai

Padaryta didžiulė pažanga 
šienligės ir astmos gydyme. 
Nauji antihistamininiai vais
tai yra labai veiksmingi, ne- 
sukeliantys mieguistumo. Taip 
pat yra aerosolinių naujos for
mos vaistų, kurie įkvėpuojami.

Maždaug 10% — 20% ameri
kiečių turi iki tam tikro laips
nio alergiją. Apie 20 milijonų 
serga šienlige. Kiti 9 milijo
nai kenčia nuo astmos. Dar kiti 
milijonai turi kitokias alergi
jas, įskaitant reakcijas nuo 
vabzdžių įgėlimo, maisto ir 
vaistų.

gęs, Pranukas troško aukštes
nio mokslo. Patys kąsnį sau 
nuo burnos nutraukdami, lei
do Pranuką į gimnaziją.

Ketvirtą klasę baigusį ir 
vasarai parvažiavusį Pranuką 
stotyje pasitiko tėvas. Lėtai 
abu grįžo į namus. Tėvas kas 
keli žingsniai sustodavo ir sun
kiai kvėpuodavo.

“Pranuk, tu jau vyras. Mudu 
galime vyriškai pasikalbėti. 
Tu pats matai, kad mano die
nos jau baigiasi”. Suvirpėjo 
tėvo balsas. Žmogus seilę sun
kiai nurijo. Pranukas nė žo
džio negalėjo ištarti, tik bai
mingomis akimis žiūrėjo į tė
vą. “Pranuk, kai manęs jau ne
bus, tu mamai padėk... Ji ta
ve taip myli ... O šis mano laik
rodis tau . . .”

“Tėti, — skaudžiu balsu su
šuko Pranukas, — ką tu kalbi?! 
Čia tavo laikrodis ir tu jį dar 
ilgai nešiosi!”

“Ne, Pranuk, jau neilgai. .
Tą vasarą visi aiškiai matė, 

kad Dauknys baigėsi. Bet nė 
vienas, lyg nelaimės prisišauk
ti nenorėdami, apie tai nekal
bėjo. Rudenį Pranukas vėl iš
važiavo į gimnaziją.

Vieną lietingą vakarą iš li- 
naminės grįžusi Dauknienė ra
do Dauknį prie stalo sukniu
busį. Išsigandusi paguldė vy
rą lovon ir pamačiusi, kad tas 
jau vos bepajudina akis, užde
gė žvakę ir įspraudė ją tarp 
beveik bejėgių pirštų. Dauk
nys, paskutinį kartą atsidu
sęs, sušnibždėjo: “Laikrodį 
Pranukui . ..” ir užgeso.

Kai tas liūdnas laiškas pa
siekė Pranuką, tėvas jau gu
lėjo kapinaitėse. Vaikštinėjo 
vaikinas kelias dienas kaip 
ne savas, paraudusiomis aki
mis, o iš vaizduotės tėvo vei
das nenyko...

Slinko dienos, savaitės, me
tai .. .

Jau nebe Pranukas, bet Pra
nas Dauknys sekretoriavo aps
krities valdyboje. Jo motinai 
seniūnas iš pašto vėl atnešda
vo laiškų, kuriuose visuomet 
popierinis pinigas rasdavosi. 
Tikėjosi Dauknienė nors 
prieš mirtį pailsėti.

Bet atūžė į kraštą raudono
ji vėtra. Tarp kitų ir Pranas 
buvo apšauktas liaudies prie
šu, ir jis vos bepaspėjo pasi
slėpti pas tolimą motinos gi
minaitį, kur jo niekas nepaži
nojo.

Visų gyvenimo smūgių per
nešti nepajėgdama, nustojo 
plakusi Dauknienės širdis. 
Ant jos sustyrusio veido bliz
gėjo ašaros.

Šienligė — labai dažna aler
gija. Paprastai ji sukelia čiau
dulį, nosies niežėjimą, gausų 
tekėjimą ir nosies užsikimši
mą. Astma sukelia dusulį, ko
sulį ir spaudimą krūtinėje. 
Būdingi odos alergijos ženk
lai yra egzema — raudonas, 
niežintis, dilgėlinis išbėri
mas.

Geliantieji vabzdžiai, kaip 
vapsva, bitė, širšė gali sukelti 
anafilaktinę reakciją pas tam 
tikrus asmenis. Taip pat peni
cilinas ir tam tikras maistas, 
pavyzdžiui žemės riešutų

Pavasarį, vis dar nesuras
dami Prano, rusai išvežė jo 
brolį Antaną ir seserį Zabe
lę .. .

Vokiečiams rusus išstūmus, 
grįžo Pranas į tėviškę. Radęs 
tuščius namus, nuėjo į kapinai
tes tėvo aplankyti. Ir jau ra
do du kapus. Veidu riedėjo 
ašaros, o ranka mėšlungiškai 
spaudė prie grandinės priseg
tą laikrodį. Tą patį laikrodį, 
kurį tėvas iš Pensilvanijos 
parvežė...

Atsimušė vokiečiai į Volgą 
ir pradėjo trauktis. Krašte jau
tėsi nerimas. Frontui prie Lie
tuvos priartėjus, kurie galėjo 
bėgo. Dauknį, kartu su būriu 
kitų žmonių, vokiečiai nuvarė 
prieštankinio griovio kasti. 
Bet, jiems darbo dar nepabai
gus, rusai pralaužė frontą ir 
vokiečiai juos išvežė į Vokie
tiją

Atsidūrė Dauknys Bavarijo
je. Nuo ankstyvo ryto iki vėlaus 
vakaro dirbo. Karves melžė, 
tvartus valė, mėšlą vežiojo. Ir 
visada virš jo galvos kabėjo 
žodis “Auslaender .. .”

Braškėjo frontas vakaruose, 
pagaliau visai sutrupėjo. Lau
kė Dauknys amerikiečių kaip 
savo brolių. Tikėjosi, kad jie 
laisvę neša.

Vieną rytą, nuvežęs pieną į 
pieninę, pamatė ten keistai 
apsirengusių kareivių grupę 
ir du šarvuočius. Amerikie
čiai! Nuo vežimėlio nuėmęs 
pieną jau buvo benešąs jį į pie
ninę, kai vienas iš jų kažką su
riko. Nesuprasdamas, Dauk
nys padėjo betoną ant žemės 
ir priėjo prie amerikiečių. 
Matydamas, kad jis angliškai 
nesupranta, vienas iš karių 
pradėjo jį vokiškai klausinėti.

“Kas tu esi, kareivis?”
“Ne, aš lietuvis”.
“Kas toks? Lietuvis?” — ne

suprato amerikietis.
“Taip”.
“Parodyk dokumentus.”
“Kad jie mano kambaryje, 

pas ūkininką, kur aš dirbu . .
Nepasitikinčiai žvilgterėjo į 

jį amerikietis, lyg jo mintis 
skaityti norėdamas. Mostelėjęs 
ranka dviem kareiviam, jis 
liepė jiems kartu su Daukniu 
eiti ir jo dokumentus patik
rinti. Pamatę kartu su Dauk
niu ateinančius amerikiečius, 
ūkininko šeima išsislapstė. 
Užvedęs į savo kambarį, Dauk
nys atidarė stalčių ir išėmė do
kumentus. Bet kareivių žvilgs
niai buvo nukreipti į šalia 
lovos ant kėdės atramos ka
bantį Dauknio laikrodį. . . Vie
nas jų ištiesė ranką ir jau buvo 
jį beimąs, kai Dauknys griebė 
jam už alkūnės.

“Tai mano! — jis suriko, — 
mano tėvas ..

(Nukelta į 9-tą psl.)

sviestas.
Yra asmenų, kurie jaučia pil

vo skausmus, dujas ir viduria
vimą nuo pieno. Tai bioche
minė reakcija, ne alerginė.

Dažniausi kaltininkai, su
keliantys alergijas, yra namų 
dulkės ir mažyčiai žvynai nuo 
kačių ir šunų plaukų.

Namų apyvokos chemikalai 
— valymo priemonės ir dažai 
gali būti jaudiklis asmenims 
su astma arba sukelti odos 
alergijas.

Lauke dažniausi alergijos 
sukėlėjai yra medžių, žolių, 
piktžolių žiedadulkės, ypač
ambrozijos (ragweed), ir vėjo 
atneštos sporos nuo pelėsių.

Asmenims, sergantiems ast
ma, tabako dūmai yra didelis 
jaudiklis. Jautrūs asmenys 
gali patirti sunkų astmos 
priepuolį, jei bus prirūkytame 
bare. Yra žinoma, kad astma
tikai vaikai, išaugę namuose, 
kur tėvai rūko, ypač motina, 
yra blogesnės sveikatos, negu 
astmatikas vaikas iš namų, kur 
motina nerūko.

Kiekvienas vaistas gali su
kelti alerginę reakciją, bet 
ypač penicilinas. Geriau neim
ti antibiotikų prieš virusines 
ligas, kaip pvz. persišaldymas.

Asmenys, turintys alergiją, 
turi būti atsargūs su žuvimi, 
kiaušiniais; riešutais, ypač 
žemės riešutais. Neseniai mo
teris su alergija valgė resto
rane “čili”, nežinodama, kad 
ten buvo įdėta žemės riešutų 
sviesto. Po kelių valandų ji 
mirė.

Asmenys, alergiški gelian- 
tiems vabzdžiams ar tam tik
ram maistui, visada turi turėti 
su savimi adrenalino švirkštą, 
kurį jie patys sau gali panau
doti. Adrenalinas yra svar
biausias vaistas prieš sunkią 
alerginę reakciją.

Jeigu įtariate, kad turite 
alergiją, reikia kreiptis pas 
alergijos specialistą.

Norint išvengti alergijos, 
reikia vengti viso to, kas ją su
kelia. Deja, tai ne taip leng
va. Jauniems vaikams, gimu- 
siems alerginėje šeimoje, rei
kia uždelsti duoti maistą su 
dideliu alerginiu potencialu, 
pavyzdžiui, žemės riešutų 
sviestą, kiaušinius, žuvį. Tai 
kartais gali sutrukdyti aler
gijos išsivystymą.

Turintiems alergiją galima 
sumažinti požymius, jeigu jų 
imuniteto sistema bus stipri
nama vis didėjančiais alergi
nės medžiagos švirkštais per 
kelerius metus. Šis gydymas, 
žinomas kaip alergijos imuno- 
terapija, turi būti taikomas 
ir asmenims, alergiškiems 
vabzdžių įgėlimams.

Labai veiksmingi ir labai 
saugūs yra nesedatyviniai 
(nonsedating) antihistaminai 
ir kortikosteroidiniai nosies 
purkštuvai. Kitas nosies 
purkštuvas yra “nasalcrom”, 
veiksmingas šienligei. Yra 
daug naujų vaistų gydyti ast
mai ir senųjų vaistų naujos 
formos, kurios yra labai nau
dingos.

Alergija yra paveldima, nes 
yra polinkis alergijoms tam 
tikrose šeimose.

Paruošė J. Str.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.
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Trūksta skaitiniu vaikams, nėra kalėdinių atvirukų
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Retas kuris renginys ar 
periodinis leidinys apsieina 
be “kultūros”, “kūrybos” ar 
“meno” liaupsinimo, skelbiant 
dažnas menininkų parodas, 
reklamuojant naujas knygas 
ir visada sielojantis apie 
skaitytojų skaičiaus, leidinių 
tiražo ir jaunų skaitytojų 
mažėjimą ar jų nebuvimą. Tai 
liūdni ženklai, nuolatos kar
tojami su dideliu susirūpini
mu ir apgailestavimu. Tai tik 
ženklai, kurie aiškiai įrodo 
negalavimą ar net ligos pra
džią.

Taip buvo pradžioje
Prieš kelis dešimtmečius, 

kai didelę mūsų visuomenės 
branduolio dalį sudarė apy
jaunė karta, dar nors ir kūdi
kio amžiuje mačiusi Lietuvą, 
mūsų kultūrinis gyvenimas vir
te virė, žydėjo, klestėjo. Spau
da buvo įdomi, dailininkų pa
rodos susilaukdavo ne tik dau
gybės lankytojų, bet ir gražaus 
skaičiaus pirkėjų, kurie savo 
namus norėjo puošti lietuvių 
menininkų originalais.

Prisimenu, kai vos tik įsikū
rusi Klivlande aplankiau Ado
mo Varno paveikslų parodą. 
Atrodė labai brangūs — vienas 
jų “Dailininko vila Sandūnuo- 
se” man nepaprastai patiko, 
bet pirkti neįstengiau, nes jo 
kaina buvo net 80 dolerių .. . 
O vis dėlto jis kabo ir dabar 
mano namuose, nes, padariusi 
kelių dolerių įmokėjimą, galė
jau išsimokėjimui tą paveiks
lą gauti, nors praėjo net sep
tyni mėnesiai, kol pagaliau 
jis tapo mano nuosavybe.

Užaugusi su knygų spinto
mis, su savimi atsivežiau iš 
vaikystės įdiegtą meilę ir pa
garbą knygai. Jau ir pirmai
siais įsikūrimo metais, kar
tais atsisakydama kai kurių 
kasdieninio gyvenimo reikme
nų, pirkau Gliaudos knygas. 
Vėliau savo augantiems vai
kams rinkau Bindokienės kny
gas, užsisakinėjau įdomius 
Pūkelevičiūtės romanus, Kra- 
likauską, Jurgį Jankų . . .

Literatūrinių konkursų lau
reatai mus apdovanojo turi
ninga, žavia literatūra, ža
dinančia vaizduotę, teikiančia 
didelį estetinį malonumą lais
valaikio valandoms.

Skaitiniai vaikams
Bėgo metai. Pralobome. Ge

rovės sukelta apatija nerado 
paskatos, kuri vestų prie lietu
viškos knygos, ragintų į paro
dą pasigėrėti mūsų meninin
kų darbais ir juos įsigyti. Tuo 
tarpu augo ir brendo mūsų vai
kai ...

Prisimenu, kaip mano vaiz
duotę uždegė Rubakino “Negy
venamoje saloje” ir Sinkevi
čiaus “Dykumose ir giriose”. 
Spalvotos knygelės apie papū
gos nuotykius ir “Vaikai-vana- 
gai” puošnus leidinys mane 
žavėjo dar nemokant laisvai 
skaityti. O skaityti norėjau. 
Vėliau susipažinau su Radze
vičiūtės “Baisiuoju seneliu” 
ir žavėjausi “Dainavos šalies 
senų žmonių padavimais”.

Klasikai savo minčių gilu
mu, stiliaus sunkumu nežavi 
jauno žmogaus. Gimnazijoje 
turėjau prisiversti skaityti 
Tolstojų ir Vaižgantą, Balza
ką ir Šekspyrą, bet mane vi
liojo Alios Rachmaninovos 
“Pieno pardavėja Otakringe”, 

“Studentai, meilė ir čeką” ... 
Praėjo daug metų, kol ir man 
klasikų literatūra tapo este
tinio išgyvenimo šaltiniu, ne
senstančiu savo tarptautinių 
idėjų turtais, savo minčių uni
versalumu, žmogaus sielos 
“narpliojimu”. Tiek prievar
tos, tiek įgimtos meilės lite
ratūrai skatinama, didžiausią 
malonumą pradėjau jausti, 
skaitydama gerą knygą ar ste
bėdama talentingo menininko 
sukurtą paveikslą ar skulp
tūrą.

Tuo tarpu svetimoje aplin
koje augo mano vaikai. Kaip 
baisus yra mūsų vaikams tin
kamos literatūros trūkumas! 
Jei dalis išleistų knygelių 
yra stipriai didaktiškos, ku
riose visi vaikai yra geri, 
mandagūs, aukštos moralės 
pavyzdingi mokiniai, kurie 
žavisi Lietuvos gamta, ari
mais, paukšteliais ir sody
bomis, — tai paaugliams kelios 
Bindokienės knygutės sudaro 
visą turimą literatūrą. Ir 
stebimės, kad jaunimas neno
ri skaityti Lazdynų Pelėdos 
našlaičių klaikios būties ap
rašymų, Žemaitės raštuose 
skurdžių ūkininkų išgyveni
mų, Vaižganto “Pranuko ry
tas” ... Jie mūsų jaunimui 
svetimi, nors reikalingi stu
dijuojančiam lietuvių litera
tūrą. Tačiau ką turime jiems 
pramoginiam skaitymui, kuris 
atspindėtų šios dienos ir gy
venamos aplinkos nuotaikas, 
jaunam žmogui ar paaugliui 
būtų suprantamas ir artimas?

Kalėdiniai atvirukai
Ne geriau ir su mūsų daili

ninkais. Paskutiniaisiais me
tais vyrauja grynai mechaniš
ku būdu padauginti grafikos 
darbai, dažnai labai grubūs, 
be meniškų detalių . . . Paim
kime į rankas prieš šventes 
siūlomus Kalėdų sveikinimų 
atvirukus. Mano pažįstamų ir 
bičiulių tarpe yra jaunos šei
mos, giminaičiai studentai, 
tolimoje Havajų saloje gyve
nanti dukros šeima. Norėčiau 
jiems visiems nusiųsti lietu
viškus atvirukus, bet.. . Štai 
žiūriu į vieną, vaizduojantį 
motiną su vaikais, lankančią 
Dievo Motinos koplytėlę. Pa
gaminta kažkokio svetimtau
čio. Šeima primena ukrainie
čius ar kitus slavus. Tolumo
je matosi šventovė su gaideliu 
bokšte (kodėl ne kryžiumi?) ir 
toliau grubiai per dangų nu
tįsusi žvaigždė. Keli Dievo Mo
tinos, Juozapo ir Kūdikėlio 
“portretai” nepasižymi nei 
šventumu, nei prieškalėdine 
nuotaika.

Kodėl neturime lietuvių me
nininkų, kurie pagamintų gra
žius, religinės nuotaikos kalė
dinius atvirukus, nevengdami 
nei Kalėdų senelio (juk jis vi
sada aplanko lituanistines mo
kyklas), nei smagiai degančio 
židinio, apkrauto spalvotomis 
dovanomis, žiemos vaizdo su į 
Bernelių Mišias rogėmis ke
liaujančiu jaunimu . . . Eglė- 
šakiai su sidabriniais varpe
liais . . . Sniego seniai, pasi
puošę lietuviškomis spalvo
mis . . .

Gal būkštaujama, kad meni
ninkui reikės mokėti? Bet juk 
ir ne lietuviui menininkui rei
kalingas honoraras. ..

Tinkamas tekstas yra bene 
viena svarbiausių priežasčių, 
kodėl jaunimui tokių sveiki
nimų siųsti negalima. Kalėdų 

ir Naujų Metų proga linkima 
tarp kitų, “vilties ir stiprybės”. 
Argi tai sveikinimai kaliniui, 
kuriam reikia turėti viltį, 
kad bus kada nors laisvėje, 
ir stiprybę, kad iškęstų .. . 
Tuo tarpu ištaigingi namai 
spindi kalėdiniais papuoša
lais, šaldytuve stovi šampa
nas ir brangūs užkandžiai. 
Slepiamos dovanos, girdisi 
juokas, sunkiai slepiamas 
smalsumas ir džiaugsmas. O 
turime taip puikiai rimuojan
čių poetų ir ne poetų, kurie 
keliais sakinėliais papuoštų 
kad ir patį kukliausią atviru
ką .. .

1986 metų atvirukus aš sle
piu nuo savo jaunų šeimos na
rių. Mano vyriausioji dukra 
mane paprašė jai perleisti ke
lis. Išradau įvairiausius išsi
sukinėjimus ir lietuviškų atvi
rukų jai nedaviau, nes bijojau 
ją galutinai prarasiant pagar
bą mūsų gaminiams ir leidi
niams.

Per beveik keturis dešimt
mečius laisvėje įsteigėm li
tuanistikos katedrą, sukūrėme 
operą, išgyvename ekonomi
nės gerovės dienas, tačiau 
nepajėgiame išleisti patrauk
lių ir skoningų kalėdinių at
virukų. Tam pasiteisinimo 
nėra.

Ir neteisinga, platinant to
kius atvirukus, apeliuoti į 
lietuvišką sąžinę, kad juos įsi- 
gijant remiama lietuviškos 
spaudos idėja. Atėjo laikas 
remti tai, kas remtina, o ne 
tai, kas iš mūsų išreikalauja
ma graudenimais. Turėtume 
drąsiai skelbti: “Pirkime 
lietuviškus sveikinimo atvi
rukus, nes jie yra gražūs ir 
patrauklūs, sukurti lietuvių 
menininkų”.

JUOZAS-ALMIS JLRAGIS 
Vaivorykštės šviesoj 
Lietaus lašai, 
tarytum šviesūs deimantai 
lašai . . . - 
Kaip gera būtų, 
kai širdį jie užpiltų, 
kai saulė pažvelgia staiga 
pro kraštą 
debesėlio šilto . . .

Ak, visada jautriems, 
kaip tulpės žiedas atviriems 
pajusti palaimos 
sekundę skirta, 
kai šypsosi drėgni žiedai, 
kada vaivorykštė šviesi 
mirgėdama 
žaviom spalvom, 
jausmus užgimdo nepatirtus . ..

Tada įkvėpti žodžiai 
skambėti ima lūpose, 
tada širdis gaji 
pajunta susilaukusi, 
kas laimės jai žadėta . . . 
Ir susilydo dainoje 
vaivorykščių šviesa, 
lašai, žiedai, 
Žemės malda, 
svajonių gijos, 
užgimusios 
širdy poetų . . .

• TIKRAS KŪRĖJAS savo jėgų 
svorį jaučia savyje ir dėl to kūry
biškas yra net toli nuo savųjų. Jam 
Lietuva yra ten, kur jis pats yra.

J. ERETAS

ALFONSAS NAKAS

“Nora” Avon teatre vaidi
nama nuo gegužės 21 d. Sceno
je liks iki pačios paskutinės 
festivalio dienos — lapkričio 
1-sios.

Neužmirštamos liks šio pa
statymo kelios paskutinės mi
nutės. Plačios geležinės lovos 
gale klūpo jau palaužtas, per
sigandęs Torvaldas Helmer. 
Baltais naktiniais marškiniais, 
susivėlęs, išbalęs. Mažą laga
minėlį šalia pasistačiusi, nuo 
galvos iki kojų apsirengusi, 
priešais jį stovi Nora Helmer, 
aštuonerius metus su juo gy
venusi žmona. Nebe ta links
mutė trapi jaunyste trykštanti 
moteris, kurią Torvaldas vy
turėliu vadindavo ir kurios 
kiekvieną žingsnį tarėsi ap- 
sprendžiąs, bet jį paliekanti 
sukilėlė, pasiryžusi pati vie
na savo ateitį kurti, likimą 
spręsti. Nuo piršto numovusi
grąžina jam sutuoktuvių žiedą 
ir pareikalauja savojo. Ste
biesi, kai Torvaldas paklūs
ta. Šaltas “sudie”, ir Nora 
tvirtu žingsniu žengia į du
ris. Jas atidarius, turbūt ne 
atsitiktinai anga stipriai nu
švinta. Torvaldas suima ran
komis galvą, ir širdį verianti 
rauda užlieja visą teatro erd
vę .. .

Didelė dalis šiandieninių 
žiūrovų Torvaldo ašarose ne- 
siskandins. Namažai moterų 
pasakys, kad šovinistui kiau
lei vyrui taip ir reikėjo. Ir 
vis dėlto gal daugiau moterų, 
negu vyrų, klaus: Nora, kuo 
nusikalto tavo vaikai? Tų ma
žylių, tiesa, neparodė, bet 
jiems scenoje buvo papuošta 
Kalėdų eglutė, apie juos buvo 
kalbama, mėtėsi jų žaislai. 
Tą patį rytą pakirdę ne tėvo 
jie šauksis, o mamos . . .

Tai, žinoma, ne Lucy Pea
cock, taip gerai, taip įtiki
nančiai suvaidinusios Norą 
Helmer kaltė. Ir ne režisie
riaus Brian Rintoul. “Kaltas” 
Henrikas Ibsenas, prieš dau
giau kaip šimtmetį “Lėlės na-

Iš Stratfordo festivalyje vaidinamos Ibseno dramos “Nora”: JOSEPH 
ZIEGLER, vaidinęs Torvaldą Helmerį, LUCY PEACOCK, vaidinusi Norą

(siųsta paminėti
SUVAŽIAVIMO DARBAI - JAH- 

RESTAGUNG 1986. Lietuvių kul
tūros institutas. Redaktorius - 
Vincas Bartusevičius. Lampert
heim, 1986, p. 152.

Kajetonas J. Čeginskas, ŠEŠI 
KRIKŠČIONYBĖS ŠIMTMEČIAI 
LIETUVOJE. Lietuvių kultūros 
institutas. Redaktorius - Vincas 
Bartusevičius. Lampertheim, 1986, 
p. 22.

AIDAI, kultūros žurnalas, 1987 
m. 2 nr. Straipsniai: Kęstutis Gir
nius, Branduoliniai ginklai: stra
tegija ir dorovė; M. J. Adomaitis, 
Arkivyskupas Jurgis Matulaitis 
Kaune; Jurgis Gimbutas, Būdingo
sios medinės bažnyčios ir varpinės 
Lietuvoje; Algirdas Budreckis, Se
novės lietuvių tikėjimas ir jų pasi
priešinimas krikščionybei; Sau
lius Kondrotas, 1892 metų progre
so idėja. Skyriai - “Iš minties ir 
gyvenimo”, knygų recenzijos. Re
daguoja Leonardas Andriekus, 
OFM, administruoja Benvenutas 
Ramanauskas, OFM, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, USA. 
Metinė prenumerata - $20.00. 

vaikus išauginti taip, kad mo
terims nebereiktų lėlėmis bū
ti. Tik . . . Ibseno nebepri
kelsi ir jam nebepatarsi. Pa
tarimų prieš mirdamas jis dar 
spėjo gauti apsčiai, gal šim-
tus, bet nepaklausė.

Joseph Ziegler vaidina jau
ną, savimi labai pasitikintį 
(“aš neklystu”) banko direkto
rių Torvaldą Helmerį. Tikres
nio norvego negalėjai įsivaiz
duoti: aukštas, laibas, švie
saus veido. Norą, savo vyturė
lį, jis vyniojo ant piršto iki 
tos baisios paskutinės scenos.

Goldie Semple Mrs. Linde 
vaidmenyje buvo gera tarpi
ninkė intrigai pinti. Jos šal
tumas natūralus, įtikinantis. 
Puikiu aktorium pasirodė Da
niel Buccos Nilso Krogstad 
vaidmenyje. Stratforde buvo 
tai pirmas didelis jo vaidmuo. 
Dvilypumą tarp gero žmogaus 
ir niekšo jis mokėjo balan
suoti.

Lome Kennedy daktarą 
Ranką suvaidino keistai, nu
viliančiai. Nei jis pakanka
mai reiškė platonišką meilę 
Norai, nei sunkią ligą ir išėji
mą mirti žiūrovams. Tai vie
nintelis aktorius iš penkių, 
kuriam sekančiuose spektak
liuose reikėtų labiau į vaid
menį įsijausti.

Sue LePage dekoracijos ir 
apranga atrodė tikrai devy
nioliktojo šimtmečio galo, 
viskas savo vietoje. Čia nau
jybė tik ta, kad scenos pakraš
čiuose pusračiu buvo sustaty
tos aukštos, masyvios kėdės- 
ne-kėdės, kažkas panašaus į 
katalikų šventovių klausyk
las. Savo atvaidinę, aktoriai 
neišeidavo pro duris, o sėsda
vo į vieną iš šešių kėdžių, 
nebūtinai į tą pačią. Įdomi iš
monė! Tik neaišku, kodėl pen
kiom aktoriam dar šešta kėdė?

Pabaigai turiu pasakyti, kad 
gero europinio teatro ir kla
sikinių, nemirtingų veikalų 
mėgėjams šis spektaklis — tik
ras perlas. Jis nenuvils turbūt 
nė vieno mūsų vyresniosios 
kartos žiūrovo.

Gerhard Bauer, APIE LIETUVOS 
BEŽEMIUS VALSTIEČIUS-GRY
TELNINKUS. Lietuvių kultūros 
institutas. Redaktorius - Vincas 
Bartusevičius. Lampertheim, 1986, 
p. 20.

Eberhard Demm, EIN FREIES 
LITAUEN IN EINEM BEFREI- 
TEN EUROPA. Der politische 
Kampf dės Juozas Gabrys. Re
daktorius - Vincas Bartusevičius. 
Lietuvių kultūros institutas. Lam
pertheim, 1986, p. 16.

Sesuo Joyce Ridick, S.S.C., ĮŽA
DAI: LOBIS MOLINIUOSE IN
DUOSE. Psichologiniai-dvasiniai 
svarstymai. Lietuvišką tekstą pa
ruošti padėjo vysk. Vincentas 
Brizgys. Šv. Kazimiero seserų 
kongregacijos ledinys. Čikaga, 
1986 m., 154 psl. Tai leidinys, skir
tas vienuoliniam gyvenimui, ku
rio pagrindinės gairės yra netur
tas, skaistybė, klusnumas. Auto
rė yra lietuvių kilmės psichologi
jos daktarė, dėstanti Gregorinio 
universiteto Psichologijos insti
tute Romoje, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos narė.

Pianistė Dalia Sakaitė savo kon
certą niujorkiečiams ir apylinkių 
gyventojams surengė birželio 21 
d. Bruklyne, Kultūros židinyje. 
Koncerte skambėjo K. P. E. Ba
cho, L. Beethoveno, F. Šopeno, 
F. Schuberto, R. Schumanno, G. 
Faure, Stasio Vainiūno kūriniai. 
Lietuviams ypač buvo įdomi pasta
rojo “Mažųjų vabzdžių siuita”, 
turinti keturias Uodo, Drugelio, 
Žiogo ir Širšės dalis, primenan
čias tų vabzdžių šokį Lietuvos 
gamtoje. D. Sakaitė, studijavusi 
V. Vokietijoje - Hamburgo kon
servatorijoje, JAV - Cincinnati 
konservatorijoje ir Manhattano 
muzikos mokykloje Niujorke, turi 
magistrės laipsnį.

Dail. Viktoro Petravičiaus 
grafikos darbų parodą balan
džio pabaigoje surengė Algiman
to Kezio, SJ, “Galerija” persikė
lusi į naujas patalpas Čikagos prie- 
mestyje Stickney. Parodai buvo 
sutelkta devyniolika naujausių 
dail. V. Petravičiaus darbų, ku
rių eilėse lankytojų laukė “Ro
žių sodas”, “Amžina šviesa”, “Su
sitaikymas su žeme”, “Kelionė po 
amžinybę”, penkių dalių ciklas 
“Smėlio bažnyčios”, triptikas 
“Begalinis skausmas”. Paroda ati
daryta balandžio 26 d. Dalyviai, 
prisimindami artėjantį 81-jį dail. 
V. Petravičiaus gimtadienį gegu
žės 12 d., jam sugiedojo “Ilgiau
sių metų”.

Algirdo Landsbergio pjesę “Chil
dren in the Amber Palace” išlei
do “Legerete Press”, P. O. Drawer 
1410, Daphne, Alabama 36526, 
USA. Knyga yra angliškoji versi
ja pjesės “Vaikai gintaro rūmuo
se”, laimėjusios 1981 m. JAV LB 
kultūros tarybos paskelbtą dra
mos konkursą. Premijuotą pjesę 
1985 m. išleido “Ateitis”. Angliš
koji versija “Children in the Am
ber Palace”, kainuojanti JAV 
$8.50, gaunama leidykloje. Už 
atsiuntimą reikia pridėti 75 cen
tus. Knygos aplanke primenama, 
kad tai jau ketvirtoji A. Lands
bergio pjesė anglų kalba, tęsian
ti jam būdingas temas, ypač sa
vitumo jieškojimą ir meno vaid
menį tame vyksme. Esą angliškai 
išleistoje pjesėje subtiliai atsi
spindi ir autoriaus lietuviška kil
mė bei jo gyvenimas išeivijoje.

Dickinsono kolegijos biblioteka 
Carlisle mieste, Pensilvanijos 
valstijoje, savo knygženkliui su
kurti buvo paskelbusi tarptautinį 
konkursą, kuriam 75 knygženklius 
atsiuntė 45 dailininkai iš vienuo
likos pasaulio šalių. Vertintojų 
komisijoje buvo ir lietuvis knyg- 
ženklių žinovas V. E. Vengris iš 
Vašingtono. Konkurse dalyvavo 
nemažas būrys lietuvių dailininkų, 
bet nė vienas premijos nelaimėjo, 
tik garbės žymenio susilaukė jau
na vilnietė Ramunė Kmieliauskai- 
tė. Dickinsono kolegijos bibliote
ka š. m. balandžio ir gegužės mė
nesiais surengė visų konkursui at
siųstų knygženklių parodą. Joje 
buvo knygženklių, kuriuos sukūrė 
lietuviai dailininkai - Alfonsas 
Čepauskas, Vincas Kisarauskas, 
Ramunė Kmieliauskaitė, Klemen
sas Kupriūnas, Jūratė Milkinaitė, 
Alfredas Ridikas, Antanas Tamo
šaitis, Henrieta Vepštienė ir Vy
tautas O. Virkau.

Nelė ir Arvydas Paltinai su nau
ja koncertų serija vėl aplankė pen
kias JAV lietuvių kolonijas. Tai 
buvo jau penktoji sol. Nelės ir 
muz. Arvydo Paltinų viešnagė JA 
Valstybėse. Sėkmingi koncertai 
buvo surengti: Bostone — 1987 m. 
balandžio 26 d., Baltimorėje - 
gegužės 3 d., Omahoje - gegužės 
6 d. Čikagoje - gegužės 10 d. ir 
Detroite - gegužės 17 d. Svečius 
pakvietė ir koncertais rūpinosi 
lietuviškų radijo programų vado
vai, išskyrus nedidelę Omahos 
lietuvių koloniją Nebraskoje. Ten 
koncertu rūpinosi 1955 m. suor
ganizuotas būrelis Vasario 16 gim
nazijai remti, susilaukęs paramos 
iš JAV LB kultūros tarybos pirm. 
Ingridos Bublienės. Omahoje gy
venantis Juozas Naikelis Vasario 
16 gimnazijai paaukojo $500, o 
prie jo $200 auka prisidėjo kon
certo rengėjai. Nelė ir Arvydas 
Paltinai savo gražiomis estradi
nėmis dainomis apie Lietuvą ir jos 
gamtą dar vis sutraukia gausius 
būrius klausytojų net ir Čikago
je, kur jų koncertą “Margučio” 
vedėjas P. Petrulis surengė, be
rods, jau šeštą kartą. Koncertai 
šį sykį buvo pradėti Nelės įspū
dingai atlikta Maironio eilėraš
čio “Lietuva brangi” melodekla
macija, kuriai foną sudarė Nelės 
įdainuoti garsai Arvydo paruoš- 
ton juoston. Į koncertus taipgi 
buvo įtrauktos dvi išeivijos kom- 
poz. Giedros Gudauskienės dainos.

Kaunu lėlių teatras mažuosius 
kauniečius pakvietė į pasakos 
“Skudurinė Onutė” premjerą. Ge
raširdės Onutės spektaklį paruo
šė jaunosios kartos atstovai: rež. 
M. Brėdikytė, muziką sukūręs P. 
Poškus, scenografiją ir lėles - 
dailininkė R. Raud iš Talino. Vai
dina aktoriai - E. Žckienė, L. Rup
šytė, R. Kabelkaitė, V. Aleksai- 
tis, N. Vaitkevičiūtė, L. Račkaus
kas, S. Nacius.

Kelmės rajono Žemaitės kol
chozas kasmet paskiria literatūros 
premiją už geriausią kūrinį kaimo 
tematika. Šiemetinė premija teko 
A. Čalnariui už novelę “Šeštadie
nio naktys žemuogių miške”, įjung
tą jo knygon “Gluosnių žemė”. 
Premija A. Čalnariui įteikta Vil
niuje, Lietuvos rašytojų sąjungos 
klube. Laureatą sveikino kolcho
zo pirm. V. Rupšys. Apie jo nove
lių bei apsakymų savitumus kal
bėjo literatūros kritikas A. Gus
čius, premijuotą novelę skaitė 
aktorius J. Šalkauskas. Koncer
tinę programą atliko rajoninių 
Kelmės kultūros namų saviveikli
ninkai.

Vilniaus dramos teatro mažo
joje scenoje rež. G. Padegimas 
paruošė premjerinį J. Ivanaus
kaitės pjesės “Nežaiskite su mė
nuliu” spektaklį. Scenovaizdžius 
sukūrė pati pjesės autorė, kuriai 
teko mokytis M. K. Čiurlionio me
no mokykloje ir Vilniaus dailės 
institute, muziką — kompoz. A. 
Balsys. Pagrindinius vaidmenis 
atlieka aktoriai — V. Mainelytė, 
L Kilšauskaitė, E. Jasnauskaitė, 
R. Abukevičius, R. Bagdzevičius, 
R. Jakučionytė, A. Arkauskas.

Vilniuje lankėsi Briuselio kara
liškojo teatro grupė “XX amžiaus 
baletas”, vadovaujama žymaus 
choreografo M. Bežaro. Reper
tuaro pagrindą sudaro M. Bežaro 
paruošti spektakliai, “XX am
žiaus baletą” išgarsinę visame pa
saulyje. Choreografas M. Beža- 
ras į savo spektaklius įjungia vi
sų žemynų muziką, skirtingų tau
tų šokio filosofiją. Vilniaus spor
to rūmuose svečiai iš Briuselio at
liko “Meilę ir mirtį”, “Dionizą”, 
“Fėjos pabučiavimą”, “Žmogiško
sios marionetės gyvenimą ir mir
tį” bei kitus savo spektaklius.

Pianistas Jurgis Karna vičius, 
M. K. Čiurlionio konkurso lau
reatas ir tarptautinio R. Schumanno 
konkurso diplomantas, savo reči
talį vilniečiams surengė gegužės 8 
d. Programai jis buvo pasirinkęs 
klasikinius W. A. Mozarto, L. 
Beethoveno, F. Liszto ir O. Mes- 
siaeno kūrinius. J. Karnavičius į 
vientisą cinklą sujungė F. Liszto 
“Izoldos mirtį”, “Gedulingąjągon- 
dolą”, ir “Obermano slėnį”. Vil
niečiai taipgi išgirdo dabar Lie
tuvoje retai teatliekamą O. Mes- 
siaeno penkioliktąją pjesę iš cik
lo “Dvidešimt žvilgsnių į Kūdikė
lį Jėzų”.

Vytauto Kernagio “Dainos teat
ras” paruošė jau ketvirtąją pro
gramą, kurią sudaro dvi dalys - 
“Apie medžioklę” ir “Levant car- 
mina euras” (“Dainos lengvina 
gyvenimą”). Pirmoji programa 
buvo pavadinta “Kur giria žaliuo
ja”, antroji - “Liepsnojančio krū
mo link”, trečioji - “Linkime pa
ploti”. Jeigu sąrašan būtų įjung
tas ir kabaretas “Tarp girnų”, nau
jąją programą būtų galima vadin
ti ne ketvirtąja, o penktąja. Pir
majai jos daliai “Apie medžioklę” 
panaudotos Marijaus Šnaro su

kurtos dainos R. Skučaitės žo
džiais, antrajai daliai - įvairių 
autorių kūriniai. Tarp jų yra V. 
Kernagio ir Ž. Prevero “Baladė 
apie dvi sraiges”, paimta iš vai
kam skirtos 1982 m. plokštelės. 
V. Kernagio vadovaujamas estra
dinis Vilniaus filharmonijos an
samblis šiemet oficialiai buvo pa
vadintas “Dainos teatru”.

Leidinio “Naujos knygos” skai
tytojai išrenka gražiausią metų 
eilėraštį apie žemę, žemdirbį ir jo 
darbą. Autorius įvertinamas “Žy
dinčios vyšnios šakelės” prizu. Ne
seniai buvo užbaigtas geriausio 
eilėraščio rinkimas 1986 pi. išleis
tose poezijos knygose. į šį kon
kursą šiemet įsijungė 403 “Naujų 
knygų” skaitytojai. Daugiausia 
balsų gavo fragmentas E. Mieže
laičio eilėraščio “Genealogijos 
medis”, išspausdinto knygoje “Post- 
skriptumai”. E. Mieželaičiui “Žy
dinčios vyšnios šakelės” prizas 
įteiktas Ukmergės rajono S. Nė
ries kolchoze. Į gražiausių eilė
raščių eiles taipgi įsirikiavo R. 
Graibaus “Saulė vakarop”, P. Kei- 
došiaus “Kasdienės duonos kva
pas” ir P. Rasčiaus “Lietuva”. Šie 
poetai buvo paskelbti konkurso 
“Žydinčios vyšnios šakelė” dip
lomantais. V. Kst.
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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/«%

180-364 d. term, ind..........  63/4%
1 metų term, indėlius......  7 %
2 metų term, indėlius......  774%
3 metų term, indėlius ......  772%
1 metų GlC-met. palūk...... 8 %
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 772%
2 metų GlC-met. palūk...... 872%
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 772% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 8 % 
Specialią taup. s-tą .........  61/4%
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 6'/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

IMA UZ:
Asmenines paskolas

nuo ..................... 101/2%
Sutarties paskolas

nuo ..................... 101/2%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 9’/2%
2 metų ................ 10 %
3 metų ................ 1072%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 9'/4%

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Ave. Tel. 535-I944
PRIIMA ONTARIO DRUG BENEFIT RECEPTUS 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS
------------------------ o-------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTER|)

A.P GOMES
Roal Estate* Insurance Ltd. .

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

Visų rūšių automobilių išorės įbody^ taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

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

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

telefonas 279-4371
Važiuoti (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

ZlIlCtatO Simpson's, 176 Yonge St.,
zIIIoIcIIl! Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientei patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Toronto atžalyniečiai atlieka šieninę programą Toronto tautybių savaitėje lietuvių paviljone "Vilnius”. Iš kairės:
Svirplytė, D. Augustaitė, V. Povilonis, Z. Lapinskaitė, V. Vitkūnaitė Nuotr. B. Tarvydo

Kanados įvykiai
'Atkelta iš 1-mo psl ' 

sioginio savo pavadinimo. Esą 
anksčiau jie buvo žinomi san
trumpa CCF, kurį reiškė dau
geliui beveik nesuprantamą 
pavadinimą Commonwealth Co
operative Federation. Nieko 
nepešę su tokiu pavadinimu, 
jie pradėjo dangstytis NDP 
skydu (New Democratic Par
ty). Ir šiuo atveju rinkėjams 
kyla klausimas — kas yra ta 
Naujoji demokratinė partija? 
S. Handleman stebisi, kad lig 
šiol nedrįstama pasivadinti 
Kanados socialistais, social
demokratais arba visiem su
prantamais darbiečiais, kaip 
Britanijoje, Australijoje, N. 
Zelandijoje. Atsakymas papras
tas - socializmas nėra popu
liarus Kanadoje, ypač nukreip
tas prieš Ameriką, jos užsie
nio politiką, garbinantis so
vietinį komunizmą bei jo pro- 
vežius. Dėl šių priežasčių NDP 
iškilimu nesidžiaugia net ir 
dienraščio “The Toronto Sun” 
bendradarbis Douglas Fisher, 
kuriam teko būti žymiu NDP 
veikėju ir netgi šios partijos 
atstovu Kanados parlamente. 
Savo skiltyje “The Toronto 
Sun” dienraštyje š. m liepos 
6 d. laidoje jis sakosi nenorįs 
matyti dabartinio NDP vado E.

stabdyti pasisamdytais laivais 
nelegaliai atvykstančių atei
vių iš Europos, vaidinančių po
litinius pabėgėlius iš Azijos.

Toronto dienraštis “The Globe 
and Mail” NDP vadui E. Broad- 
bentui pataria geriau susipa
žinti su Australijos darbiečių 
vadu Robertu Hawke, trečią 
kartą iš eilės laimėjusiu rin
kimus. Esą tas socialistas pasi
žymėjęs kaip kietas darbo uni
jų vadovas, tapęs ministeriu 
pirmininku, sugebėjo prisitai
kyti prie pagrindinių Austra
lijos gyventojų siekių, pasi
darė švelnus kaip koalos lo- 
kiukas vidurio klasės balsuo
tojams, kuriuos slėgdavo di
džiausia pajamų mokesčio naš
ta. Jis apkarpė gerovės pašal
pas, sumažino nedarbo drau
da! skiriamas sumas, įvedė 
griežtesnę kontrolę finansams. 
1971 m. Robertas Hawke buvo 
griežtai pasisakęs prieš ka
rines JAV bazes Australijo
je, bet jas paliko, pasirink
damas artimą bendradarbia
vimą, Australijos apsaugos 
stiprinimą.

Nelegalūs ateiviai, slaptai 
atplaukę iš Europos ir pasie
kę Kanados krantus, kurį lai
ką buvo laikomi karinėje ba

zėje N. Škotijos provincijoje. 
Apklausinėjus 174 atbėgėlius, 
paaiškėjo, kad jų dauguma yra 
sikai iš Indijos. Išskyrus 9, vi
si kiti buvo paleisti už $3000- 
$5000 užstatus. Jais rūpinasi 
sikų organizacijos Kanadoje. 
Devyni paliktieji laikomi pa
vojingais saugumui. Keturi iš 
atbėgėlių grupės esą pabėgę ir 
jieškomi policijos. Taigi bend
ras skaičius tų atbėgėlių bu
vo 178. Jų visų likimas bus ti
riamas toliau, kol bus padary
tas galutinis sprendimas.

SPORTAS
LIETUVIO LAIMĖJIMAS

1987 m. liepos 10-11 d.d. įvyko 
“Royal Canadian Legion” Onta
rio lengvosios atletikos pirmeny
bės Burlingtone. Aleksandras Ža
liauskas, 16 metų amžiaus, laimėjo 
pirmą vietą trišuolyje, nušokda
mas 12.98 metro, o antrą dieną lai
mėjo pirmą vietą šuolyje j aukštį, 
įveikdamas 2.07 metro (6-9.5”). 
Šis rezultatas yra naujas Onta
rio “Midget” (15-16 metų) klasės 
rekordas. Taip pat jis gavo teisę 
atstovauti Ontario provincijai 
visos Kanados rungtynėse Kalga- 
ryje, Albertoje, 1987 m. rugsėjo 
8-14 d.d.

Sekančios rungtynės bus Yorko 
universitete 1987 m. liepos 25-26 
d.d., kur Aleksandras dalyvaus 
visose trijuose šuoliuose Ontario 
lengvosios atletikos sąjungos pir
menybėse. T.

•
nADAMA LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
63/4% už 90 dienų term, indėl.
63/4% už 6 mėn. term, indėlius
7 % už 1 m. term, indėlius
774% už 2 m. term, indėlius 
772% už 3 m. term, indėlius
8 % GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai
872% GIC 2 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
772% už pensijų planą 

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

(variable rate)
674% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
53/4-672% kasd. palūkanų sąskaita 
53/<% už čekių s-tas (dep.)

IM A :
už asmenines

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

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................. 93A%
2 metų ....................107<%
3 metų ..................103/4%
(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 antrle/i mortglčlai.

AKTYVAI virš 61 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

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

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

Telefonas 532-1 1 49

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

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

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

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

Broadbento naujuoju Kanados 
ministeriu pirmininku. D. 
Fisheris sutinka, kad E. Broad- 
bentas partiją atvedė prie pa
žadėtosios žemės, bet jon koją 
įkėlus, reikėtų kitokio vado, 
panašaus į anksčiau turėtą 
Tommy Douglas, nes reikės ge
rokai pakeisti socialistinius 
NDP siekius.

Daug žalos NDP partijai yra 
padaręs jos kairysis sparnas, 
suvažiavimuose priėmęs Ka
nadoje labai nepopuliarių re
zoliucijų. Kanadiečių, įpra
tusių prie amerikietiškos sis
temos atneštų gerovių, nevilio
ja didžiųjų darboviečių ir įmo
nių suvalstybinimas. Perėju
sios į valdžios biurokratų ran
kas, jos greit taptų panašiomis 
į dabartinį Kanados paštą, ne
galintį išsilaikyti be finansi
nės paramos iš valdžios. Tos re
zoliucijos taipgi siūlo suvar
žymus investacijoms iš užsie
nio, nutylėdamos, kad Kanadai 
savo kapitalo nepakanka. NDP 
rezoliucijos Kanadą nori iš
jungti iš Atlanto sąjungos ir 
netgi Šiaurės Amerikos sąjun
gos. Tokia politika tarnauja 
tik Maskvai. Ją remia kairy
sis NDP socialistų sparnas, 
nekenčiantis JA Valstybių, 
nors jų dėka užtikrinamas sau
gumas V. Europai.

E. Broadbentas prisipažino, 
kad rinkiminiame parlamen
to vajuje NDP partijai teks at
sisakyti daugelio suvažiavimų 
archyvuose gulinčių rezoliuci
jų, kurios spėjo pasenti ir ne
betinka dabarčiai. Kai kurias 
teks pakeisti, kad joms galima 
būtų susilaukti kanadiečių pri
tarimo. Pvz. karinių Kanados 
bazių uždarymo V. Vokietijoje 
nereikia laikyti pasitraukimu 
iš Atlanto sąjungos. Esą tai bū
tų tik šiaurinės šios sąjungos 
dalies apsaugos sustiprinimas, 
Kanadon atitraukus gerai ap
ginkluotą kanadiečių brigadą 
ir aviacijos dalinį su moder
niais “CR-18” naikintuvais. 
Pritariama ir Kanados karo 
laivyno sustiprinimui frega
tomis, dizelinius variklius tu
rinčiais povandeniniais lai
vais. Tačiau ir vėl nutylima, 
kad pati Kanada su savo men
komis karinėmis pajėgomis ne
galės apsiginti. Šiuo metu ji 
netgi neįstengia susekti ir su-

Mirus Lietuvoje
a. a. broliui

JURGIUI JURGINUI,
seseriai DANUTEI BOBINIENEI ir jos vyrui PETRUI 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą bei kartu liūdime -

stayner, Ont. Pranas ir Pranciška Norušiai

PADĖKA
AfA

STASYS JAKUBAUSKAS
mirė 1987 m. birželio 8 d. Toronto Šv. Juozapo ligoninėje.

Palaidotas iš Lietuvos kankinių šventovės lietuvių 
kapinėse Mississaugoje, Ontario.

Dėkojame klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, klebonui 
kun. J. Staškui už šv. Mišias laidotuvių dieną.

Dėkojame klebonui kun. J. Staškui, kun. K. Kaknevičiui už 
maldas laidotuvių namuose, sol. L. Marcinkutei už giedojimą 
šventovėje.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams už pasiaukojimą gelbs
tint a.a. Stasiui paskutinėje šios žemės kelionėje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, pagerbusiems velionį savo 
atsilankymu laidotuvių namuose, užprašiusiems šv. Mišias, 
atsiuntusiems gėles, aukojusiems Kanados lietuvių fondui, 
pareiškusiems užuojautą žodžiu bei laiškais ir palydėjusiems 
į kapines.

Dėkojame Romui Žiogariui, kuris, Stasio sveikatai pablo
gėjus namuose, kuo greičiausiai atskubėjo mums į pagalbą. 
Lankė velionį ligoninėje, mirus jam, tvarkė visus laidotuvių rei
kalus. Ačiū Tau, Romai, nes Tu savo nuoširdžiu pasiaukoji
mu atlikai už mus visą mūsų darbą.

Dėkojame G. P. Kripams, kurie, supratę sunkią mūsų pa
dėtį, stengėsi mums padėti, paimdami ligonį į savo namus. 
Nuoširdžiai dėkojame mano sesutei, atvykusiai iš Amerikos. 
Ji su didžiausiu rūpestingumu gelbėjo mums. Be jos pagalbos 
būtų buvę labai sunku. Nuoširdus ačiū visiems, kurie atėjo į 
pagalbą dar ligoniui esant namuose: seselei M. Klementinai, 
St. Matuliauskienei, B. A. Petryloms, p. Pikeliui, Antosėlei, 
L. J. Venslovaičiams, M. Matusevičienei, Irutei Matusevičiūtei.

Dėkojame visiems, kurie lankė velionį ligoninėje. Speciali 
padėka Elytei Radavičiūtei. Ji, nepaisydama sunkumo, eidavo 
kiekvieną dieną į ligoninę pagelbėti Staseliui su didžiausiu 
rūpesčiu, kad Staselis būtų pavalgydintas ir prižiūrėtas.

Dėkojame mieloms ponioms, iškepusioms skanius pyra
gus, o p. Juknienei už paruoštą skanų maistą. Nuoširdus ačiū 
atsilankiusiems į laidotuvių pietus. Dėkojame Juozui Venslo- 
vaičiui už paruošimą stalų bei sutvarkymą visų kitų reikalų. 
Savo pasiaukojimu mums daug palengvinai pakelti tokį liūdną 
momentą.

Su dėkingumu visiems: liūdintys - žmona Marija ir 
sūnus Rimantas

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

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

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

232-2322
PRINCE EDWARD ir BLOOR - triją miegamąją, puikiai išre- 
montuotas, vienaaugštis namas. Kaina - $239,900.
BABY POINT - gražiai išremontuotas dvieją miegamųjų namas. 
Kaina-$179,900.
HIGH PARK-triją miegamąją namas su garažu. Kaina-$164,900. 
ISLINGTON-DUNDAS - trijų miegamąją, labai didelis sklypas. 
Kaina-$289,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

iiimilHJ
allan BROWN
■mi —J

624-6336 namų 897-0068
ALLAN BROWN REAL ESTATE (Ont.) LTD., REALTOR 
Toronto & Mississauga Real Estate Board 
4141 Dixie Rd., Rockwood Mall, Mississauga

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P1A7 

(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
THE SIGN OF DIST INC T ION

Tel. 535-2331
arba 537-2869
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SKAITYTOJAI PASISAKO
EVANGELIJŲ KLAUSIMU

Perskaitęs kun. A. Rubšio straips
nį “Kristus - gyvasis Dievo žodis” 
(“Tėviškės žiburiai”, 1987 m. birže
lio 9 ii- 16 d.), atkreipiau dėmesį į 
autoriaus cituojamas prel. L. Tu- 
labos mintis apie Evangelijų au
tentiškumą. Skirdamas vietos sa
vo straipsnyje oponentui, kun. A. 
Rubšys parodo, kad jis jo nebijo. 
Tačiau, skaitant toliau, nevisai 
aišku, kaip autorius formuluoja 
savo atsakymą, ypač prel. Tulabos 
samprotavimui, kad šaltinių ir re
dakcijos teorijos eina prieš nusi
stovėjusią Evangelijų autentišku
mo sąvoką. O kaip tik norėtųsi, 
kad Šv. Rašto profesorius tai pla
čiau panagrinėtų.

Evangelijų auteniškumas reiš
kia, kad jas parašė keturi auto
riai - Morkus, Matas, Lukas ir Jo
nas. Kas tvirtina, kad jos kilo ir iš 
kitų šaltinių ir dar buvo redaguo
jamos, eina prieš Bažnyčios auto
ritetingą mokymą. Ir todėl kun. A. 
Rubšio cituojamas prel. Tulaba 
mano, kad šaltinių ir redakcijos 
teorijos yra Tridento bei Vatika
no II santarybų atmetimas ir pri
pažinimas, kad Bažnyčia per tiek 
šimtmečių klydo.

Čia rašančio nuomone, neužten
ka lengvu rankos mostu pasmerk
ti šaltinių ir redakcijos teorijų 
šalininkus kaip “racionalistus” 
(kaip kad daro prel. Tulaba). Rei
kia pažiūrėti ir į duomenis, kurie

"Dievus teikiu mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duodu "

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

rodo, kad Evangelijos yra kilusios 
iš įvairių šaltinių ir perėjusios 
ilgo redagavimo procesą. Egzege
tų skelbiama senoji hipotezė apie 
du skirtingus apreiškimo šalti
nius - Šv. Raštą ir Tradiciją - šian
dien turi būti kitaip suprasta. Da
bar sakoma, kad krikščioniškojo 
apreiškimo pagrindinis šaltinis 
yra vienas - Tradicija. Šv. Raštas 
yra užrašytoji Tradicijos dalis, 
apimanti gana trumpą jos vystymo
si laikotarpį. Naujajame Testa
mente yra užrašyti tik pirmojo 
šimtmečio pabaigos krikščionių 
tikėjimo atspindžiai. Prieš Evan
gelijų surašymą ir po jo buvo gy
vas tikėjimo liudijimas, kuris vys
tėsi, keitėsi ir buvo nevienodas.

Negana to, Evangelijų rašymo 
“pabaigtuvėmis” reikia laikyti 
ne fizinį jų užrašymą (apie 50 - 90 
metus po Kristaus), bet daug vėliau 
įvykusį keturių Evangelijų (ir kitų 
knygų) priėmimą į oficialų Bažny
čios kanoną. Atrinkimas kanoniš
kųjų raštų ir jų atskyrimas nuo 
nekanoniškųjų (ypač gnostikų) juk 
irgi buvo redagavimo ir atrankos 
procesas. Jis buvo Bažnyčios baig
tas ir oficialiai patvirtintas tik 
ketvirtame šimtmetyje. Šv. Rašto 
įkvėpimas turi būti laikomas galio
jančiu nuo to laiko, kai Bažnyčia 
įtraukė jį į savo patvirtintą kano
ną, o ne nuo to, kai jis buvo pirmą 
kartą užrašytas ar tik žodžiu per
duotas. Pirmieji užrašymai, ku
riais evangelistai naudojosi, juk 
ir buvo pirmųjų krikščionių anoni
miniai raštai, vartojami liturgi
joje, homiletikoje, polemikoje, ar 
sačiai paimti iš esamos tautosa
kos.

Įvairių šaltinių ir redakcijos 
įtakos Evangelijų susiformavi
mui negalima paneigti. O kaip ją 
suderinti su Bažnyčios mokomuo
ju autoritetu, kad jis neatrody
tų suklydęs savo tvirtinimuose apie 
Evangelijų autentiškumą, būtų 
įdomu išgirsti pasisakymus tos sri
ties specialistų.

Algimantas Kezys

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas Vytautas Kaman- 
tas lankėsi Toronte ir ta proga 
susitiko su KLB pirm. Algiu Pa- 
cevičiumi. Be to, V. Kamantas su
sipažino su prof. Romu Vaštoku, 
kuris papasakojo apie savo ke
lionę į Angliją, kur studijavo ar
chyvinius dokumentus apie poli
tinę Lietuvos padėtį ir tarptau
tinius santykius 1935-45 metų 
laikotarpyje. V. Kamantas prita
rė prof. R. Vaštoko pasiūlymui 
išleisti bent vieną knygą ta tema.

PLB ir KLB pirmininkai taip pat 
tarėsi dėl PLB seimo, kuriame 
prof. R. Vaštokas sutiko dalyvau
ti, dėl Pasaulio lietuvių kultūros 
kongreso, Pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso ir įvairių kitų rei
kalų.

KLB vicepirmininkas Vytautas 
Bireta, nuvykęs į Romą Lietuvos 
600 metų krikščionybės iškilmėms, 
susitiko su Australijos, Italijos, 
JAV-ių, Prancūzijos, Šveicarijos 
ir V. Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenių atstovais. Jiem pasita
rus įvairiais reikalais, V. Bire
ta pakvietė visus atsilankyti 1988 
m. į Toronte ruošiamus pasaulinio 
masto renginius - kultūros kong
resą, seimą ir tautinių šokių šven
tę Hamiltone. Inf.

Toronto Maironio mokyklos VIII, IX ir X skyrių mergaičių choras, vadovaujamas muzikės DALIOS VISKONTIE- 
NĖS, dainuoja mokslo metų pabaigos iškilmėje Prisikėlimo salėje Nuotr. R. Pranaičio

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

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

Toronto miestas
Atmatų išvežimo tvarkaraštis 

SIMCOE DIENA (civilinė šventė) - 
1987 metų rugpjūčio 3, pirmadienį, 

1987 m. rugpjūčio 3, pirmadienį, atmatos nebus iš
vežamos.

Reguliarus pirmadienio (rugpjūčio 3 d.) atmatų išve
žimas bus atliktas rugpjūčio 4, antradienį.
Reguliarus antradienio (rugpjūčio 4 d.) atmatų išve
žimas bus atliktas rugpjūčio 5, trečiadienį.
Rugpjūčio 5, trečiadienį nebus išvežami nei laikraš
čiai, nei kiti sunkūs daiktai.
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui 
trečiadienį— rugpjūčio 12 d.
PASTABA: Toronte yra 18 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo 
sandėlių. Gegužės mėnesį buvo surinkta 377 tonos laikraščių, 
40 tonų stiklų ir 8 tonos skardinių dėžučių. Smulkesnių infor
macijų teirautis telefonu 392-7742.
NEDĖKITE SUDAUŽYTŲ STIKLŲ ARBA KITŲ AŠTRIŲ 

DAIKTŲ į PLASTIKINIUS ATMATŲ MAIŠUS
R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E.

viešųjų darbų viršininkas

Laikrodis
(Atkelta iš 6-to psl.)

Nebaigė Dauknys, nes ame
rikietis jį žiauriai stumtelėjo 
į sieną ir pasiėmė laikrodį. Už 
grandinės jį sukdamas, kažką 
murmėjo kitam.

“Ei! — suriko Daunys, šok
damas prie kareivio. — Tai ma
no tėvas iš Pensilvanijos . . .”

Staigiai pakilo šautuvo buo
žė ir dusliai nusileido ant laik
rodžio link ištiestos Dauknio 
rankos.

Atėjęs vokietis rado jį sė
dintį su ašaromis akyse. Ame
rikiečiai iš kaimelio jau bu

vo išvažiavę. Kartu išsivežė ir 
Dauknio laikrodį . . .

* * *
Baigęs man pasakoti, nutilo 

Dauknys. Jo žvilgsnis buvo 
įbestas į langą, rankos gniau
žė alaus butelio kaklą,-akyse 
lyg rasa matėsi.

“Gyvatės, — sumurmėjo dar 
jis, — mano tėvas anglių ka
syklose džiovą gavo, bet tą 
laikrodį iš Amerikos namo par
sivežė ... Ir aš jį kaip akį sau
gojau ... O čia gi — patys ame
rikiečiai jį iš manęs atėmė. Tė
vo laikrodį ...”

Neperka Dauknys laikrodžio. 
Jis tikisi sugrįžti į laisvą Tė

vynę ir ten įsigyti laikrodį, kad 
nepasivėluotų į Karo muzie
jaus vakarines iškilmes, kurio
se, Laisvės varpui skambant, 
jis taip mėgdavo dalyvauti.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometrists

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

(prie Lietuvių namų)
Priima pacientus pagal 

susitarimą
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

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

KRAKUS SUPERSAM
Mėsa ir skanėstai

1570 Bloor Street West. tel. 534-2023 (pusė bloko į vakarus nuo Dundas St.W.). 
Priešais lietuvių kredito kooperatyvą “Parama”

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

Pirmad.-trečiad. 8-6, ketvirtad. 8-7, penktad. 8-8, šeštad. 8-6

Gaminame per 100 įvairiu mėsos gaminių, 
paruošiamų didžiai kvalifikuotų europiečių 
mėsininkų savininko priežiūroje

maistas
Deli bufete

• Balandėliai
• Jautiena

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

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. M0SS LAWSON & CO. LIMITED

48 Yonge St., Toronto, Ont. M5E 1G7
• MŪSŲ ŠŪKIS: “Pirmiausia išbandyk, tada pirk”
• ATSIMINKITE: “Pirkinių skaičius neribotas”
Specialūs gaminiai - nuo liepos 27, pirmadienio, iki 1987 m. rugpjūčio 1, šeštadienio.

• Virtiniai
• Sumuštiniai
• Kava ir kt.

Jūsų patogumui

KIELBASA

3.29 * mo
OUR OWN PRODUCTION

BLACK FOREST 
HAMS

3.89
OUR OWN PRODUCTION

ROAST BEEF
Ready to Eat

3.99 - »•
OUR OWN PRODUCTION

DEBRECYNA 
SAUSAGE

2.49- no
OUR OWN PRODUCTION

SHOULDER HAM 
(BALERON)

2.99- i“o
OUR OWN PRODUCTION

FRESH 
BACK RIBS

2.89 ,To
ONTARIO PORK

ROAST BEEF Al
• SIRLOIN TIP

2.99 mo
ONTARIO FARMS

FRESH PORK 
SIDE RIBS

1.69- no
ONT ARK) PORK

• T-BONE
• SIRLOIN or 

• ROUND STEAK

3.89 - mo
OUR OWN PRODUCTION

ROAST BEEF Al 
• INSIDE • OUTWDE

2.99 i“o
ONTARIO FARMS

BEEF TRIPE 
Ready to Eat

1.89 -
OUR OWN PRODUCTION

FRIED BACON 
Ready to Eat

2.89- iTo
OUR OWN PRODUCTION

MEAT PATE
• HERB• COGNAC

1.89- mo
OUR OWN PRODUCTION

HUNTER'S DRY 
KIELBASA

3.99- iTo
OUR OWN PROOUCnON

CABBAGE ROLLS 
FROZEN

1 ConWnw

2.99
OUR OWN PRODUCTION

HOMEMADE 
BIGOS

1.29 B°c
OUR OWN PRODUCTION

HOMEMADE 
PEROGI •«-<

• Potatoaa a Chaaaa
» Sauarkraut witn Mushrooms

2.79 — b7c 
OUR OWN PRODUCTION

SALTED SMALZ 
HERRINGS

1.19'“* Me

SAUERKRAUT 
IN WINE 

.99 we
POLISH IMPORT

KRAKUSJAM
• Raapberry • Mor»ao Chany
• Strawberry • Plum Buffer

• Stock Currant
TO mU. Jar

EUROPEAN IMPORT

»o«<> KROKUS 
SOUP MIXES 

I’M Boren. WhH. Borefl
• Mo^iroom

• •BarNry
EUROPEAN IMPORT

INKA NATURAL 
INSTANT COFFEE

1.65
EUROPEAN IMPORT

TOBLER 
CHOCOLATE 

T« wciuBwi *° • *— 

1 19 Me 
EUROPEAN IMPORT

WEDEL BITTER 
MILK CHOCOLATE 

Tu IndoM 

.99^ «7e
EUROPEAN IMPORT

MILK CHOCOLATE 
with Hazel Nut*

Tu Inetutad

1.79 ~*uo
EUROPEAN IMPORT

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

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

Juozos (Joseph)

west realty inc., realtor 
an Independent member broker

Ši atkarpa galioja 
nuo rugpjūčio 3, pirmadienio, 

iki 1987 m. rugpjūčio 8, šeštadienio

t?2Q-$50

clip & save
KRAKUS SUPERSAM 

Meat and Delicatessen 
1570 Bloor St W. 534-2023

(1/2 block west ot Dundas St. W.)

SAVE
10%l

on Purchase

OVER $50-

MASKELL INSURANCE

“Ail The___

WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

;9e8tų EKSKURSIJOS
į VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

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.

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

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

TA T) T? Q TT17 O insurance &
Uit Ui O 11 U j II 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*

DR A LJDAl — INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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



10 psi. • Tėviškės žiburiai » 1987.VII.28 - Nr.31-32 (1954-1955)

TO RO N T O
Anapilio žinios

— Lietuvos krikščionybės su
kakties iškilmes Romoje, filmuo
tos kun. Juozo Margio, MIC, ir Vy
tauto Staškevičiaus, buvo rodo
mos didžiojoje Anapilio salėje 
liepos 26, sekmadienį, po 9.30 ir 
11 v.r. Mišių. Tai garsinės vaizda
juostės, spalvotos, kurių kopija
vimu bei rodymu pasirūpino kle
bonas kun. J. Staškus.

— Torontietis Antanas Zimnic- 
kas, praleidęs savo atostogas tė
viškėje Suvalkų trikampyje, buvo 
nuvykęs į Vilnių birželio 28 d. ir 
ten nufilmavo pagrindines Lietu
vos krikščionybės sukakties iškil
mes Šv. Petro ir Povilo šventovėje. 
Jo paruošta garsinė vaizdajuostė 
bus rodoma Anapilyje rugpjūčio 9, 
sekmadienį, po 9.30 ir 11 v.r. Mi
šių. Wasagoje tos filmuotos Vil
niaus iškilmės bus rodomos rug
pjūčio 16, sekmadienį, po 10 ir 11 
v.r. Mišių.

— Kun. Pr. Gaida yra išvykęs ato
stogų dviem savaitėm.

— Paaukojo Šv. Jono lietuvių ka
pinėms: $100 - N. Merkelienė; 
$130.43 - S. Krasauskas.

— Paaukojo Anapilio muziejui: 
$100 - M. N. Jonušaičiai.

— Paaukojo kun. P. Ažubalio sti
pendijų fondui: $100 - V. F. Skrins- 
kai.

— Paaukojo parapijai: $50 - A. 
Gačionis.

— Mišios rugpjūčio 2, sekma
dienį, 9.30 v.r. — už a.a. Mariją 
Aulinskienę, 11 v.r. — už a.a. Jurgį 
Demikį; Wasagoje 10 v.r. — už a.a. 
Jadvygą Pikšilingienę, 11 v.r. — 
už a.a. Anelę ir Vincą Augaičius.

Lietuvių namų žinios
— LN poilsio stovykloje Wasa

goje rugpjūčio 15, šeštadienį, 4 
v.p.p., rengiamos krepšinio rung
tynės tarp Toronto “Aušros” ir “Vy
čio” vyrų komandų. Abi komandos 
yra aukšto lygio, dažnai laimin
čios pirmas vietas. “Vyčio” koman
doje žais - L. Ažubalis, R. Duliū- 
nas, P. Karpis, R. Karpis, R. Sta- 
nulis, E. Stravinskas ir J. Simonai
tis, “Aušros”-S. Arlauskas, L. Ba- 
laišis, V. Demantavičius, R. Cy- 
syk, V. Gataveckas, R. Galikaus- 
kas, R. Kaknevičius, R. Tunulis, 
P. Underys ir F. Žulys. Plačiau 
apie stovyklą - “TŽ” šios savai
tės skelbime.

— LN ligonių lankymo komitetas 
birželio mėn. aplankė 39 tautie
čius, sergančius ligoninėse ar 
sveikstančius namuose. Juos lan
kė: L. Balsienė, A. Borkertas, J. 
Dambaras, A. Gačionis, E. Jaškie- 
nė, O. Juodišienė, B. Mackevičius, 
A. Petryla, J. Prišas, J. Paškevi
čius, T. Renkauskienė, S. Rudie
nė, B. Trukanavičius, O. Tunaitie
nė, B. Žiogarys. Žinantieji apie 
sergančius ar kitokios pagalbos 
reikalingus tautiečius praneški
te V. Kulniui tel. 769-1266 arba 
J. Dambarui tel. 769-4891

— LN valdyba savo posėdyje bir
želio 18 d. lietuviškoms organiza
cijoms paskyrė $7.913 šia tvarka: 
$913 - Vasario 16 gimnazijos moks
leivei Vilijai Bijūnaitei, po $500 
- “Atžalynui”, Toronto ansambliui 
“Gintaras”, Maironio mokyklai, Va
sario 16 gimnazijai; po $300 - Tau
tos fondui ir Kanados lietuvių žur
nalistų sąjungai; po $250 - “Ne
priklausomai Lietuvai”, “Tėviškės 
žiburiams”, Kanados lietuvių jau
nimo sąjungai (jaunimo kongreso 
Australijoje reikalams), Lietuvos 
krikščionybės sukakties komite
tui; po $200 — skautų sovyklavie- 
tei “Romuva”, Lietuvių tautodailės 
institutui, LN šachmatininkų klu
bui; po $100 — Lietuvių katalikų 
mokslo akademijai, Mažosios Lie
tuvos fondui, Punkriui, “Skautų 
aidui”, skautų “Rambyno” tuntui, 
sporto ŠALFASS organizacijai, To
ronto “Vyčiui”, Toronto “Aušrai”, 
Toronto “Arui”, skaučių “Šatrijos” 
tuntui, žurnalui “Moteris”, medžio
tojų ir meškeriotojų klubui “Tau
ras”, filatelistams, Lietuvių infor
macijos centrui Bruklyne, radijo 
valandėlei “Tėvynės prisimini
mai, teatrui “Aitvaras”, Išganyto
jo, Prisikėlimo ir Lietuvos kan
kinių parapijoms, “Volungės” cho
rui, ateitininkams, kanadiečių or
ganizacijoms Human Rights, Chil
drens’ Aid Society of Ontario.

A. a. Mortos Šalkauskienės 
atminimui vietoje gėlių J. ir D. 
Kaunaitės paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $30.

Toronto paežerė, vadi
nama Harbourfront nuo Yonge 
iki Bathurst gatvių, per pasku
tinius kelerius metus buvo iš
planuota ir apstatyta naujais 
pastatais, parkais, prieplauko
mis sportiniams laiveliams, pa
sivaikščiojimo takais. Kas va
landa plaukioja ekskursiniai 
laivai. Pastatuose yra įvairiau
sių pramogų patalpos: rank
darbių, muzikos, filmų, teatro, 
vaikų, suaugusių, pensininkų, 
meno galerijų, vandens sporto, 
smulkios prekybos. Labai daž
nai pravedamos įvairios pro
gramos. Gera ten pailsėti tiems, 
kurie nenori ar negali išvykti 
iš Toronto. V. M.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šis šeštadienis - mėnesio 

pirmasis. Mišios ir Rožinio mal
dos - 11 v.r.; pensininkų namuose 
“Vilnius” Mišios-5 v.p.p.

— Praėjusį sekmadienį pamoks
lus sakė ir per 10.15 v.r. Mišias 
smuiku grojo kun. Vincas Valkavi- 
čius iš Norwood, Mass.

— Ruošiasi tuoktis Pranas Ski- 
landžiūnas su Vida Turūtaite.

— Liepos 28 d. palaidotas a.a. 
Vincas Bačinskas, 66 m. amžiaus.

— Rugpjūčio 16, sekmadienį, ant
roji rinkliava skiriama Scarboro 
ir Kanados vietinėms misijoms. 
Aukų vokeliai - šventovės prie
angyje.

— Dar yra vietos autobusuose 
kelionei į Midlandą rugpjūčio 2, 
sekmadienį. Autobusas nuo Prisi
kėlimo šventovės išvyksta 11.30 
v.r. ir grįš 6.30 v.v. Kelionei 
aubusu registruojamasi kleboni
joje.

— Parapijai aukojo: $50 - J. B. 
Jonynai, A. D. Keršiai; Relig. šal
pai: $100 - M. Gečienė; vargonų 
vajui: $125 — M. Gečienė; klieri
kų fondui: $100 - M. Gečienė.

— Mišios rugpjūčio 2, sekma
dienį, 8.30 v.r. - už a.a. Barborą 
ir Julių Stendelius, 9.20 v.r. - už 
a.a. Bronių Matusevičių, 10.15 v.r. 
- už Slapšių šeimos mirusius, 
11.30 v.r. — parapiją, 8.30 v.v. — už 
a.a. Povilą Raudį.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” atos
togauja pirmąsias dvi rugpjū
čio savaites. Šis numeris yra 
paskutinis prieš atostogas. Po- 
atostoginis numeris išeis rug
pjūčio 18 d. Atostogų metu ne
veiks redakcija ir spaustuvė. 
Administracija dirbs visas die
nas, išskyrus savaitgalius. No
rintieji aplankyti “TŽ” ras jų 
patalpas atidarytas ir galės su
tvarkyti administracinius savo 
reikalus. Redakcija po atostogų 
pradės dirbti rugpjūčio 10 d. 
Visiems “TŽ” skaitytojams lin
kime gražios vasaros ir gaivių 
atostogų.

Maldinę kelionė
Ryšium su Lietuvos krikš

čionybės sukaktimi ir paskel
bimu palaimintuoju arkivys
kupo Jurgio Matulaičio Kana
dos lietuvių katalikų centras 
rengia maldinę kelionę į Ka
nados kankinių šventovę Mid- 
lande š. m. rugpjūčio 2, sek
madienį. Pamaldos prasidės 
procesija prie lietuvių kry
žiaus 2.30 v.p.p. Pamaldas lai
kys ir pamokslą pasakys vysk. 
P. Baltakis. Giedos Hamilto
no Aušros Vartų parapijos 
choras, vadovaujamas D. Deks- 
nytės, ir visi pamaldų dalyviai. 
Dalyvauti kviečiamos visos 
lietuvių parapijos, organiza
cijos su savo vėliavomis ir 
pavieniai asmenys. Autobusas 
iš Toronto į Midlandą išva
žiuos 11.30 v.r. nuo Prisikėli
mo šventovės ir grįš 6.30 v.v. 
Kaina — $14. Registruotis iš 
anksto tel. (416) 533-0621.

Vienas “TŽ” skaitytojas at
siuntė iškarpą iš sovietinio 
laikraščio ispanų kalba “No- 
vedades de Moscou” (1987, nr. 
27). Jame plačiai aprašytos Lie
tuvos krikščionybės iškilmės 
Vilniuje ir pridėta Audroniaus 
Ulozevičiaus nuotrauka iš pa
maldų Vilniaus Šv. Petro ir Po
vilo šventovėje. Tarp kitko sa
koma, kad Vakaruose paskleis
ta informacija apie draudimą 
dalyvauti Vilniaus iškilmėse 
užsieniečiams esanti neteisin
ga, nes jų buvo. Kad jų buvo 
vos keletas, laikraštis nemini.

Svečiai. Vasaros atostogų 
metu daugelis mūsų skaityto
jų keliauja, lankydami savo 
pažįstamus bei lietuviškas ins
titucijas. “Tėviškės žiburiuo
se” lankėsi kun. V. Valkavičius 
iš JAV. Jis yra ne tik smuiki
ninkas, bet ir istorikas, para
šęs keletą knygų ir daug straips
nių bei skaitęs visą eilę pa
skaitų apie lietuvių imigraci
ją Amerikoje. Ką tik baigė ra
šyti Lietuvos vyčių organizaci
jos istoriją. — V. Rociūnas iš 
Klivlando, buvęs žurnalo “Į 
laisvę” redaktorius, lietuviš
kos spaudos, ypač “Draugo” 
bendradarbis. Šiuo metu jis 
rūpinasi vieno “Ateities” žur
nalo numerio redagavimu. — 
Aleksas Kikilas su šeima iš Či
kagos, kur darbuojasi lietuvių 
Šv. Kazimerio kapinėse. Ana
pilyje jis domėjosi ir lietuvių 
kapinėmis. Minėtose Šv. Kazi
miero kapinėse iki šiol palai
dota 53,500 lietuvių. — Dail. 
A. Tamošaitienė iš Kingstono 
atvežė savo paveikslą būsimai 
“TŽ” loterijai. Ačiū už gražią 
dovaną.

Antras atviras metinis lietuvių beisbolo 
(Co&d 3 F* i t c b 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 Fiick Drešerį, 
77 Botfield Ave., Etobicoke, Ontario M9B4E3. 
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”

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ POILSIO

STOVYKLA wasagoje M k U V i I1II11
RUGPJŪČIO 8-16 DIENOMIS
Komendantas-A. Bukauskas, pavaduotojai - Z. Rėvas ir V. Samulevičius. 
Adresas: Fanciscan Fathers Camp, 9 Endrus Rd., New Wasaga Beach, Ont. 

Telefonas (705) 429-2788
Registruoja ir informaciją teikia V. Kulnys tel. (416) 769-1266.

Kasdien:
rytinė mankšta - 7.30 v.,
vadovaujama D. Klibingaitienės 
pusryčiai 8.00- 9.00 v.r. 
pietūs 12.00 - 13.00 v. 
vakarienė 18.00 - 19.00 v.

Virtuvės šeimininkas - V. Birštonas. 
Maistas pigus, visi kviečiami 
pasinaudoti virtuvės patarnavimu.

Kultūrinės programos
Rugpjūčio 1O, 
pirmadienis, 19.00 v.

B. Stundžios paskaita
“Vandens tarša ir valymas”

Rugpjūčio 11, 
antradienis, 19.00 v.

L. Balsio paskaita
“Žmogus ir technika”

Rugpjūčio 12, 
trečiadienis, 19.00 v.

L. Balsio paskaita
“Krikščionybės plitimas”

Rugpjūčio 13, 
ketvirtadienis, 20.30 v.

J. Miltenis rodo filmą
“Lietuviškų audinių dailė”

Laužai — kasdien 20.30 v., 
išskyrus rugpjūčio 13 ir 15.
Vadovai J. Maniuška ir L. Mačionienė

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas ruošia tradicinę savo 
gegužinę š. m. rugpjūčio 26, tre
čiadienį, 11 v.r., High Park 14 
nr. plote. Pietūs: vištiena, ka
va ir vaisiai vienam asmeniui 
$7.00. Programą atliks Vaclo
vas Povilonis. Bilietus užsi
sakyti pas: St. Dervinienę tel. 
767-5518 arba J. Gustainį tel. 
769-1599.

Toronto dienraščiai “The 
Globe a. Mail” 1987.VII.23 ir 
“The Toronto Star” 1987.VII.20 
paskelbė žinią, esą Izraelio 
teisingumo ministerija kaltina 
inž. Antaną Gečą, gyvenantį 
Britanijoje, žydų naikinimu, 
bet neturi pakankamai me
džiagos reikalauti jo išdavimo 
Izraeliui. S. Wiesenthalio cent
ras pateikė Britanijos vyriau
sybei 1,100 dokumentų rinkinį, 
kuriame kaltinamas ir A. Ge
čas. Jis neneiga tarnavęs karo 

metu Lietuvos policijos bata
lione, bet tvirtina nieko nežu- 
dęs. Wiesenthalio centras pa
našių kaltinamų asmenų Brita
nijoje suradęs 17, kurių 9 te
bėra gyvi. “The Globe a. Mail” 
žinioje sakoma, kad kaltina
mąją medžiagą Britanijos vy
riausybei pateikė ir Škotijos 
televizija. Jos dokumentacijo
je esą trijų liudininkų iš Sov. 
Sąjungos pareiškimai, kalti
nantys A. Gečą. Taigi abejo
tinos vertės sovietiniai liu
dijimai panaudojami ne tik 
Amerikoje, bet ir Britanijoje.

Mirę skaitytojai. Kvebeke mi
rė a.a. Romanas Vabolis, 80 m. 
amžiaus, siuvėjas ir skautų or
ganizacijos narys. Žinia apie 
jo mirtį gauta 1987 m. liepos 22 
d. - Niujorke yra miręs buvęs 
torontietis a.a. Juozas Žalia- 
duonis. Žinia apie jo mirtį gau
ta 1987 m. liepos 19 d.

Rugpjūčio 15, 
šeštadienis, 16 v.

krepšinio rungtynės.
Toronto “Aušra” ir “Vytis” 
varžysis dėl Toronto Lietuvių 
namų taurės.
Dalyvaudami rungtynėse, 
paremsime sportuojanti jaunimą. 
Įėjimas nemokamas.

Gegužinė-19.00 v.
Gegužinei pritaikytą programą 
atliks žinomi ir dar nežinomi 
menininkai.
Kreipšinio taurės įteikimas.
Šokiai, žaidimai, loterija 
ir kitos įvairenybės.
Muzika V. Povilonio.
Veiks virtuvė. Vaisvandenių ir 
ledų rasite vietoje.
įėjimas nemokamas.

Visi kviečiami dalyvauti.

Stovyklą rengia 
Toronto Lietuvų namų 

vyrų būrelis

Aukos Tautos fondui
$200: Kleopas Dalinda; $100: 

dr. A. D. Dickson, K. Lukošius, 
A. Z. Urbonas; $50: J. Budnikienė, 
F. Stirbys; $40: A. V. Bajorinas; 
$30: P. V. Rasiulis, J. Vitartienė; 
$25: E. Ališauskienė, V. Akelai
tis, J. E. Šileikiai, J. Yurkus, O. 
Urnavičienė, B. Vaičaitis; $20: M. 
Adomavičius, A. Artičkonis, B. 
Abromaitytė, A. Dimitrijevas, 
S. Sinkus, A. S. Štuikys, J. Šab- 
linskas, V. Simanavičius, A. L. 
Šeškus, A. J. Lajukas, B. P. Pra
naitis, A. Valadka, A. Dimitrije
vas; $10: R. Bekeris, J. Riauba, 
V. White, P. Šimkus, P. Skablaus- 
kas; $5: P. Čečys.

Visiems aukotojams reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Tautos fondo Toronto 
apylinkės atstovybė

Norite susipažinti su savaitraščiu 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”? Atsiųs
kite savo adresą ir gausite keletą 
numerių nemokamai.

MONTREAL
Lituanistinė mokykla organizuo

ja “Lito” ekskursiją į Safari par
ką rugpjūčio 28, penktadienį. “Li
to” nariai 6-15 metų amžiaus ir 
visi lituanistinės mokyklos moki
niai gali šioje išvykoje dalyvau
ti. Autobusas išvyks 9 v. ryto nuo 
“Lito” įstaigos (1475 de Seve) ir ten 
pat grįš 5 v.p.p. Kas nori važiuoti, 
turi “Lite” užsiregistruoti iki rug
pjūčio 21 d.

Audra, nusiaubusi Montrealį 
liepos 14 d., padarė nuostolių maž
daug už 250 milijonų dolerių. Pot
vynis buvo apsėmęs gatves, patil
tes ir rūsius. Buvo apsėmęs ir AV 
parapijos salę, garažą ir centri
nes “Lito” patalpas.

Loretos Povilaitytės su Roberto 
Tombari sutuoktuves AV švento
vėje palaimino klebonas kun. Juo
zas Aranauskas, asistuojamas di- 
jakono Pauliaus Mališkos, liepos 
18 d. Vaišės įvyko “Casabalanca" 
restorane. Abu jaunieji yra meta
lurgijos inžinieriai.

A. a. Marija Burčikienė, 73 m. 
amžiaus, mirė Ste. Julie, Que.,

“LITO” EKSKURSIJA VAIKAMS
I SAFARI PARKĄ 
rengiama rugpjūčio 28 d.

"Lito" nariai 6-15 m. amžiaus ir visi Montrealio 
lituanistinės mokyklos mokiniai kviečiami šia 
išvyka pasinaudoti.

Registruotis "Lite" - iki rugpjūčio 21.

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

I T/V CJ MONTREALIO LIETUVIŲ L.I I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

Tel. 766-5827; 766-5830
Skyriai: 3907A Rosemont Blvd, ir Šv. Kazimiero parapija

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

Nekiln. turto nuo 93/4%, asmenines - nuo 103/a%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite" 
KASOS VALANDOS

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

AKTYVAS - Virš $21,000,000; REZERVAS - virš $600,000.
MOKA UŽ:

Certifikatus ............... .... 8’/2% T aupymo — special............ .... 51/4%
Term, indėlius: Taupymo-su gyv. dr........ .... 5 %

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

IMA UŽ:

“The Sunday Sun” 1987.VI.28 
paskelbė nuolatinės savo bend
radarbės Genyos Intrator 
straipsnį “Lifeline Letters” 
skyriuje antrašte: “Lietuviai 
katalikai meldžiasi tremtyje”. 
Jame aprašo Lietuvos krikš
čionybės sukakties minėjimus 
išeivijoje, Lietuvoje ir Romo
je, cituoja JAV prez. R. Rea- 
gano pareiškimą, kuriame sa
ko: praeityje lietuviai prieši
nosi kryžiuočių prievartai, o 
dabar — sovietų. Autorė mini 
religijos priespaudą Lietuvo
je, vyskupo J. Steponavičiaus 
ištrėmimą, kalinamus kunigus 
-J. Matulionį, A. Svarinską, S. 
Tamkevičių. Ji kviečia skaity
tojus rašyti laiškus: Rev. A. 
Svarinskas, 618810 Permskaja 
obl., Chusovskoj r-n, pos. Ku- 
chino, U.S. -389/36, USSR. Rev. 
S. Tamkevičius, 431200 Mor- 
dovskaja SSR, Tengushevsky 
r-n, pos. Barshevo, uchr. Zh/Kh 

-385/3-5, USSR.

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

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

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(Contact lenses). 

miestelyje, Palaidota Longueuil 
kapinėse.

A. a. Antanas Mičiulis-Mitcheli, 
85 m. amžiaus, mirė savo namuo
se. Palaidotas iš AV šventovės 
liepos 17 d. Liko žmona ir sūnus 
su šeima.

A. a. Vincas Mikalauskas liepos 
14 d. palaidotas iš Šv. Kazimiero 
šventovės.

A. a. Antanas Stratkauskas, 79 m. 
amžiaus, mirė liepos 14 d. Palai
dotas iš Šv. Kazimiero šventovės 
liepos 17 d. Pres du Fleuve kapi
nėse Longueuil. Liko žmona ir dvi 
dukterys su šeimomis. B.S.

Klaida įvyko žinutėje, išspaus
dintoje “TŽ” 1987 m. 28 nr., apie N. 
Pr. Marijos vienuolijos seseles. 
Prie seselės Benediktos per ne
apsižiūrėjimą pateko pora eilučių 
iš informacijos apie Mariją Ada- 
monytę, kuri yra Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos vicepirmi
ninkė, organizuojanti išvyką į Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą 
Australijoje. Atsiprašome. Red.

REIKALINGA energinga moteris 
namų valymui (condominium) 
Bloor ir Avenue Rd. Toronte. Skam
binti tel. 922-7618.

PARDUODAMAS ORO VĖSINTU
VAS (air conditioner) 15.000 BTU, 
240 voltų, 14”x24” dydžio įdedamas 
į langą. Skambinti tel. 233-8108 
Toronte.

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

NORĖČIAU RASTI rimtą, nerū
kančią, negeriančią moterį, sun
kiai pragyvenančią iš savo pen
sinių pajamų ir galinčią apsigy
venti Wasagoje. Jai čia nereikėtų 
mokėti už butą, išskyrus maistą, ir 
šildymą žiemos metu. Arti krautu
vės ir autobusai. Reikalui esant 
nuvešiu ir toliau ligoninėn ar pas 
gydytoją nemokamai. Tai siūlau 
dėl vienišumo ir noro padėti pa
galbos reikalingai. Skambinti va
karais (705) 429-4735.

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.

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181


