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Deimantinė gydytojų sąjunga
Tarp daugelio dabarties sukakčių iškilo dar viena, 

būtent organizuotos lietuvių gydytojų veiklos išeivijoje 
deimantinė sukaktis. 1912 metais Čikagoje buvo įsteigta 
Amerikos lietuvių daktarų draugija, vėliau tapusi Ame
rikos lietuvių gydytojų sąjunga. Pastaroji dabartiniu 
metu įeina Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungon, kuri api
ma Kanados ir kitų kraštų lietuvius gydytojus. Šie viene
tai yra žymiai jaunesni, atsiradę po II D. karo. Deiman
tinę sukaktį mini Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga, 
kuri save laiko įpėdine Amerikos lietuvių daktarų drau
gijos. Speciali iškilmė numatyta š. m. rugsėjo 5-7 dieno
mis Oak Brook, II., vietovėje. Ten įvyks Pasaulio ir Ame
rikos lietuvių gydytojų suvažiavimas su specialia pro
grama. Kaip ir dera tokiomis progomis, gydytojai žvelgs 
savos organizacijos praeitin, pagerbs veteranus, iškels 
jų nuopelnus. Bet visa tai vyks uždaroje aplinkoje, daly
vaujant tiktai įvairių sričių gydytojams. Lietuvių visuo
menė, kuriai tie gydytojai tarnauja, nepajus jų gyvenimo 
pulso, negalės pažvelgti į atliktus ir atliekamus darbus 
išeivijai ir Lietuvai. Iš “Medicinos” žurnale paskelbtos 
programos matyti, kad daugiau dėmesio kreipiama į pro
fesinę sritį, ribojamas! savo srities profesionalais.

MINĖTOJI deimantinė sukaktis betgi verta pla
tesnio dėmesio, t.y. visuomenės dėmesio. Gydy
tojų įnašas į visuomeninį mūsų tautos gyveni

mą yra žymiai iškilesnis, negu sukaktuvinio gydytojų 
suvažiavimo programoje matyti. Nuo Pietario, Basana
vičiaus, Kudirkos laikų lietuvis gydytojas yra ne tik sa
vo žmonių sveikatos saugotojas, bet ir tautos žadintojas, 
daugeliu atvejų visuomenės veikėjas, gyvenantis savos 
tautos rūpesčiais. Visa tai įeina į gydytojo paskirtį. Siau
ras profesionalizmas, pasitenkinantis savo kabinetu ir 
ligonine, lietuviui gydytojui nėra būdingas. Jam rūpi ne 
tiktai paciento sveikata, bet ir visuomenės gerovė. Su
serga juk ne tiktai pavieniai asmenys, bet ir visuomenė, 
kuri taip pat nemažiau reikalinga gydytojo ne tik fizine, 
bet ir moraline prasme. Jei gydytojas užsidaro savo kabi
nete ir nesirūpina visuomenės gerove, neatlieka pilnai 
savo paskirties, netampa visuomenės gydytoju. Lietuviai 
gali džiaugtis, kad mūsų gydytojų eilėse yra daug visuo
meninio nusiteikimo. Tiesa, ne visi yra visuomenės vei
kėjai, tačiau gana daug gydytojų vienokia ar kitokia for
ma dalyvauja visuomenės gyvenime. Tai rodo, kad jie iš 
savo profesijos neišskiria visuomeninės misijos, nors 
ne visi lygiai atiduoda jai savo duoklę.

VISUOMENINĘ savo paskirtį pabrėžė jau ir Ame
rikos lietuvių daktarų draugija. Tai matyti iš jos 
žurnalo “Gydytojas” (1921 m., 2 nr.). Draugijos tiks
las esąs “statyti medicinos ir dentisterijos praktikavi

mą ant etiškų pamatų, kad suteikus tinkamesnį patarna
vimą ir pagalbą sergantiems, mokinti žmones raštu ir kal
bomis apie higieną ir sanitariją, užsiimti labdaringu dar
bu ir kovoti prieš apgavingus daktarus ir šundaktarius”. 
Šiame sakinyje aiškiai matyti ano meto gydytojų rūpestis 
nesiriboti vien siaura profesija, rūpintis visuomenės ge
rove. Draugija tai ir darė. Atsistatant nepriklausomai 
Lietuvai, minėtoji Amerikos lietuvių daktarų draugija 
padėjo lėšomis, jos nariai įsteigė Lietuvai gelbėti drau
giją, per kurią telkė medžiaginę pagalbą. Šiandieną vi
suomeninis gydytojų sąmoningumas yra dar stipresnis. 
Esant Lietuvai sovietų okupuotai, gyvenant tautai prie
spaudoje, išeivijos gydytojai jos anaiptol neužmiršta. 
Žinoma, toji pagalba yra sovietų suvaržyta, bet ji randa 
kelius, nors ir labai ribotus. Be to, pats faktas, kad vei
kia lietuvių gydytojų organizacijos, liudija visuomeninį 
gydytojų nusiteikimą, kuris dar ryškiau iškyla bendrinė
se lietuvių išeivių organizacijose. Dėl to deimantinė gy
dytojų organizacijos sukaktis teprimena mums visiems 
glaudų mūsų gydytojų suaugimą su sava visuomene bei 
tauta.

Pasaulio [vykiai
FILIPINŲ PREZIDENTĖS C. AQUINO VYRIAUSYBĘ PENKTA 
kartą nesėkmingai bandė nuversti kariuomenės sukilėliai, šį 
sykį vadovaujami pik. G. Honasano. Pastarasis buvo prisidėjęs 
prie gen. F. Ramos ir gen. J. Enrilo vadovauto sukilimo 1986 m. 
vasario mėnesį, pasibaigusio prez. F. Marcos pabėgimu į Hava
jus. Jį to sukilimo dėka pakeitė dabartinė prezidentė C. Aquino. 
Jos ryšiais su kairiojo sparno politikais, susilpnėjusią kova su 
komunistais partizanais nusivylė ne tik pik. G. Honasanas, bet 
ir gen. J. Enrilas, paskirtas krašto apsaugos ministerių. Pasta
rasis greit buvo atleistas iš šių pareigų ir dabar yra išrinktas se
natoriumi. Iš šios trijulės ištikimas prezidentės C. Acquino vy
riausybei liko tik dabartinis štabo viršininkas gen. F. Ramos,

"Laisvės” - šaukė Vilnius
Pagrindinę kalbą pasakė Nijolė Sadūnaitė

Apie Baltijos valstybėse įvy
kusias demonstracijas 1987 m. 
rugpjūčio 23 d. prabilo viso 
pasaulio spauda, neišskiriant 
nė sovietinės. Pirmą kartą vi
sose trijose Baltijos valstybių 
sostinėse tuo pačiu laiku (12 v.) 
įvyko demonstracijos prieš 
Molotovo-Ribbentropo sutartį, 
pasirašytą 1939 m., atnešusią 
vergiją Baltijos tautoms.

Vilniuje demonstrantai po 
pamaldų Šv. Onos šventovėje 
susirinko prie netoliese aikš
tėje stovinčio Adomo Mickevi
čiaus paminklo. Pagrindinę 
kalbą pasakė Nijolė Sadūnai
tė, pradžioje paneigdama so
vietinės spaudos tvirtinimą, 
esą šią demonstraciją suren
gė užsienio agentai. Ją suren
gėm “mes keturi” ir “kiti lie
tuviai patriotai”. Kaip matyti 
iš sovietinės spaudos, puolan
čios rengėjus, tie keturi bu
vę: Nijolė Sadūnaitė, Antanas 
Terleckas, Saulius Pažūsis 
(kai kur minimas vietoje jo 
Vytautas Bogušis), Petras Cid
zikas.

Pasak “New York Times” 
dienraščio (1987. VIII. 24), N. 
Sadūnaitė pradėjo demonstra
ciją, reikalaudama “laisvės 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai”. 
Atsiliepdama minia šaukė: 
“Laisvės, laisvės, laisvės!”

Savo kalboje N. Sadūnaitė 
padėkojo sovietinei spaudai, 
kuri, iš anksto puldama būsi
mą demonstraciją, ją išgarsi
no. Po jos kalbos buvo sugie
dota “Lietuva brangi”, “Mari
ja, Marija” ir Lietuvos himnas.

Trumpą kalbą pasakė ir Ro
bertas Grigas, prieš keletą 
metų atsisakęs tarnauti sovie
tinėje kariuomenėje ir už tai 
baustas bei persekiotas.

Užsienio spaudos korespon
dentai, stebėję vilniškę de
monstraciją, rašė savo prane
šimuose, kad dalyvių skaičius 
siekęs 500. Iš kitų šaltinių 
patirta, kad apie 12 v. prie A. 
Mickevičiaus paminklo buvo 
susirinkę 500 asmenų, bet vil
niečiai rinkosi į tą aikštę ir 
vėliau — net iki 4 v.p.p., iš-

(Nukelta į 9-tą psl.)

“Juodojo kaspino” demonstracijoje Toronte 1987 m. rugpjūčio 23 d. dalyvavo 6000 kanadiečių, protestuojančių 
prieš Molotovo-Ribbentropo sutartį, dėl kurios prasidėjo II D. karas, atnešęs vergiją Baltijos ir kitom R. Europos 
valstybėm. Nuotraukoje - DAINA KALENDRAITĖ, drauge su kitais baltiečiais, neša sovietinės vergijos ženklą - 
spygliuotų vielų grandinę, rankoje laikydama Lietuvos vėliavėlę Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

Ateistų siautėjimas prieš tikinčiuosius
Čekų ir slovakų pogrindžio spauda apie jų krašto įvykius

Religijos atgimimas ir vals
tybės priespauda Čekoslovaki
joje — tai dvi to paties meda
lio pusės. Tai liudija neoficia
lioji katalikų spauda. Čekai 
katalikai leidžia mėnraštį 
“Bažnyčios informacijos”. Ką 
tik Vakaruose gauti šiemeti
niai gegužės ir birželio nume
riai. Slovakai leidžia savo slap
tą laikraštį “Tikyba ir dabar
tis”, kurio naujesni numeriai 
dar nepasiekė Vakarų.

Čekų “Bažnyčios informaci
jos” praneša apie religijos 
priežiūros įstaigų pertvarky
mą apskrityse ir srityse. Iki 
Šiol kiekvienoje apskrityje, 
o jų yra šimtas, tikybinius 
reikalus tvarkė tik vienas pa
reigūnas, srityse buvo dar ti
kybinių reikalų sekretoriai. 
Dabar jie, vadinami vyriau
siais sekretoriais, ir kiekvie
nas turės tris padėjėjus: vie
ną katalikų, kitą nekatalikų 
tikyboms ir trečią ūkio reika
lams. Be to, jie turės mašinin
kių ir automobilį su vairuoto
ju. Apskrityse numatomas ma
žesnis darbuotojų skaičius, 
bet tiksliai nenurodomas. Jų 
paslaugoms taip pat skiriama 
po automobilį. Du tikybinių 
reikalų sekretoriato vadovai 
paskirti Čekijos ir Slovakijos 
kultūros ministerių pavaduo
tojais. Pats tikybinių reika
lų vedėjas Vladimiras Jankų 
turi sąjunginio kultūros mi- 
nisterio pavaduotojo titulą, 
nors tokios ministerijos iš vi
so nėra. Savilaidos laikraštis 
nežino, kodėl valstybė sustip
rino tikybinių reikalų prie
žiūros įstaigas. Tai rodo val
džios susirūpinimą augančiu 
visuomenės susidomėjimu re
ligija Čekoslovakijoje.

“Bažnyčios informacijos” ge
gužės numeryje paskelbė pra- 
hiečio Michalo Holečeko pa
stabas apie teisių sąjūdį 
“Charta 77”. Autorius nesu
tinka su sąjūdžio kritika, 
kuri šių metų pradžioje pa
sirodė neoficialiame slovakų 
katalikų laikraštyje “Tikyba 
ir dabartis”. Ten buvo teigia
ma, kad sąjūdis per daug pa
lankiai žiūri į Gorbačiovo 
tipo komunizmo reformas. Ho- 
lečekas mano, kad slovakų 
kritika neteisinga ir neigia 
skilimą tarp sąjūdžio ir tikin- 
čiŲjy-

Birželio numeryje tą patį 
klausimą gvildeno žymusis teo
logas ir filosofas jėzuitas ku
nigas Jozefas Zverina, kuriam 

jau 75-ri metįj Nuo 1952-jų 
iki 65-jų jis būvo kalinamas 
ir 77-siais sausio mėnesį pa
sirašė “Chartos 77” steigiamą
jį aktą. Jo nuomone, gandai 
apie sąjūdį tikinčiųjų sluoks
niuose kilo dėl nesusiprati
mo ir iš dalies dėl klaidingos 
informacijos. Kai kas užsieny
je teisių sąjūdį “Charta 77” 
laiko komunistų darbu.

Kritikai šalies viduje reiškė 
susirūpinimą, ką šio sąjūdžio 
nariai darytų atėję į valdžią. 
Kai kas juos laiko “amžinai 
nepatenkintaisiais, kurie ne
įstengia nieko pakeisti”. Dar 
kiti įtarinėja sąjūdį, kad jis 
siekia politikos tikslų, o K. 
Bendrija negalinti veltis į po
litiką.

Kun. Zverina pirmiausia nu
rodo, kad politiką galima pla
čiai suprasti. Tai visų pirma 
bendras rūpestis dorovės, vi
suomenės, kultūros ir politi
kos reikalais. K. Bendrija ir 
tikyba apima visą žmogaus bū
tybę ir visą tikrovę, todėl ne
gali nesirūpinti viešaisiais 
reikalais. K. Bendrija ir tiky
ba turi dorovinę pareigą ragin
ti gerbti žmogaus vertybę ir tei
ses. Sąjūdis “Charta 77”, pasak 
kunigo Zverinos, nėra jokia po
litikos partija ir nesiekia pa
imti valdžią. Jis rūpinasi pa
grindinėmis laisvėmis, žmo
gaus teisėmis ir demokratija. 
Tai reiškia, kad įvairūs žmo
nės gali turėti įvairias nuomo
nes ir įvairiai gyventi.

Kunigas Zverina rašo: “Ką 
kai kurie Chartos signatarai 
darytų, jeigu jie būtų valdžio
je, neturėtų niekam rūpėti. 
Svarbu tai, ką Chartos signa
tarai dabar ir čia daro. Net 
ne visiems Chartos rėmėjams 
būtina tam pritarti, bet jeigu 
kas tam nepritaria, gali pa
reikšti savo skirtingą nuomo
nę, nesmerkdamas viso sąjū
džio. Kas kritikuoja “Chartą 
77”, turi pirma geriau su ja 
susipažinti. Ypač katalikams 
derėtų perskaityti Vadavo 
Havelo ‘Politiką ir sąžinę’, 
kaip ir kitus raštus apie ‘Char
tą 77’. Kas jos nepažįsta, tu
rėtų tylėti. Kai kurie kritikai 
man atrodo panašūs į Evange
lijos Jonę: ‘Mokytojau, mes 
matėme vieną žmogų, tavo var
du išvarantį demonus. Mes 
jam draudėme tai daryti, nes 
jis nevaikščioja kartu su mu
mis’. Jėzus atsakė: “Nedraus
kite! Kas ne prieš jus, tas už 
jus!’ (Lk 9, 49-50). Paulius VI 

enciklikoje ‘Mater et magistrą’ 
patarė bendradarbiauti su ne- 
katalikais. Bijau, kad ultra- 
katalikai, atmesdami Chartą, 
spaudžia ranką K. Bendrijos 
priešininkams. Aišku, nerei
kia kiekvienam pasirašyti 
‘Chartą 77’, tačiau tie, kurie 
neturi tiek stiprybės, neturė
tų bent juodinti Chartos ir sun
kinti jos kelią, ypač jeigu jie 
patys nieko neveikia ...”

Šiemet balandžio 12 d. 216 
Olomouco gyventojų, Šiaurės 
Moravijoje, pasirašė protestą 
dėl to, kad kunigui Siostrzo- 
nekui buvo atimtos teisės. Tai 
geras kunigas ir pilietis be 
priekaišto. Pasirašiusieji 
klausia, kokia tai laisvė, jei
gu “mūsų kunigai nuolat se
kami ir tuojau, kai tik pasiro
do, kad jie turi gerą įtaką ti
kintiesiems, arba netenka tei
sių, arba keliami į kitą para
piją”

Uneticoj, netoli Prahos, sun
kiai susirgo vietos kunigas ir 
netrukus mirė. Generalinis 
Prahos vikaras tuojau papra
šė srities tikybinių reikalų 
sekretorių bent laikinai leisti 
sergantį pavaduoti kitam kuni
gui, kuriam buvo atimtos tei
sės. Kokia maloni staigmena 
buvo, rašo čekų savilaidos 
laikraštis “Bažnyčios infor
macijos”, kai prašymas buvo 
patenkintas. Bet džiaugsmas 
truko tik vieną dieną: kitą 
dieną aukštesnės valdžios įsa
kymu kunigo teisės buvo at
imtos.

Pernai rugpjūčio mėnesį 
du Šiaurės Moravijos kunigai 
pranešė savo vyskupui, kad 
slaptoji jų miesto policija 
klausinėja žmones apie jų ry
šius su kunigais. Pernai rug
sėjo mėnesį abu kunigai — Vi- 
tašekas ir Jerabekas, vėl skun
dėsi, kad slaptoji policija 
juos verčia pasidaryti infor
matoriais. Tuo tikslu jiems 
nedviprasmiškai grasoma ir 
drauge žadama karjera, jei 
bendradarbiaus. Abu kunigai 
smulkiai aprašė savo parapi
jos tikinčiųjų varginimus. 
Vienas vyras buvo triskart per 
savaitę kviečiamas į Saugu
mą, prieš tai dviejų nepažįs
tamų užpuolikų smarkiai su
muštas. Kitą nepažįstamieji 
sulaikė gatvėje ir sakė: “Ar 
neatrodai susijaudinęs? Nė 
tas jūsų dievas tau nepadės”. 
Gruodžio mėnesį kunigą Vita- 
šeką iškėlė kiton parapijon.

(Nukelta į 6-tą psl.) 

kuris yra baigęs garsiąją JAV 
karo akademiją West Point 
ir laikosi principo, kad kariuo
menės vadai demokratinėje 
santvarkoje neturi teisės kiš
tis politikon. Pik. G. Honasa
nas sukilimą pradėjo Malka- 
nango prezidentūros rūmų 
puolimu Maniloje, kitiem su
kilėliam įsakęs užimti televi
zijos stotis, kariuomenės Agui- 
naldo bazę. Dėl jėgų suskaldy
mo pik. G. Honasanui nepavy
ko užimti prezidentūros, tik 
be reikalo buvo pralietas ir 
puolėjų, ir gynėjų kraujas. 
Sukilime ginklą šį kartą ka
riai pakėlė prieš karius. Su
kilėliams pavyko užimti tele
vizijos stotis ir dalį kariuome
nės Aguinaldo bazės, kurią ne
trukus apsupo štabo viršinin
kui gen. F. Ramosui ištikimi 
daliniai. Sukilėlių vadas pik. 
G. Honasanas bandė aiškintis 
gen. F. Ramosui, kad jie ne
siekia karinės diktatūros, tik 
nori didesnės paramos kariuo
menei kovoje su komunistais 
partizanais. Gen. F. Ramoso 
atsakymas buvo trumpas: “Pa
siduokite arba būsite sunai
kinti!” Pik. H. Honasanas iš 
Aguinaldo bazės pabėgo ma
lūnsparniu, palikęs kovą pra
laimėjusius sukilėlius. Suki
lime žuvo apie 50 filipiniečių, 
buvo sužeista apie 300. Dau
giausia nukentėjo kryžminėn 
ugnin patekę civiliai. Prezi
dentė C. Aquino, sukrėsta kru
vinų aukų, šį kartą atmeta 
bausmės dovanojimą sukilimo 
vadams. Prezidentūros puoli
me buvo sužeistas jos sūnus.

Griežta bausmė
Marinų tribunolas užbaigė 

į špionažą sovietams įsivėlu- 
sio seržanto C. Lonetree bylą. 
Jis, dirbdamas JAV ambasa
dose Vienoje ir Maskvoje, bu
vo įviliotas į KGB pinkles jam 
parūpintos gražios moters. Už 
tos gražuolės seksines paslau
gas C. Lonetree KGB atstovams 
išdavė ambasadose dirbančių 
ČIA žvalgybos agentų pavar
des, parūpino abiejų ambasa
dų vidaus planus. Padarytą nu
sikaltimą C. Lonetree 1986 m. 
gruodžio 14 d. prisipažino ČIA 
žvalgybos skyriaus viršinin
kui Vienos ambasadoje. Kari
nis marinų tribunolas seržan
tą G. Lonetree nuteisė kalėti 
30 metų, jam paskyrė $5.000 
baudę, atšaukė turėtę laips
nį, užsitarnautas privilegijas 

Šiame numeryje: 
Deimantinė gydytojų draugija

Organizuotai lietuvių išeivijos gydytojų veiklai 75 metai 
Ateistų siautėjimas prieš tikinčiuosius

Kaip okupuotoje Lietuvoje, taip ir sovietinėje Čekoslovakijoje 
Astuonios dienos poilsio stovykloje

Žurnalisto įspūdžiai iš vyresnio amžiaus stovyklos Wasagoje 
Kratos ir tardymai

Saugumiečiai Lietuvoje tardė daugelį asmenų, atėmė knygas 
Lietuviški kryžiai Amerikos sostinėje 

Pranešimas apie Lietuvos krikščionybės sukaktį Vašingtone
Dvidešimt penkeri metai šakotoje veikloje 

Kunigo Jono Staškaus kunigystės sukaktis Kanadoje 
Pastabos apie nerašytus atsiminimus

Atisiliepiant į kai kuriuos priekaištus, pareikštus spaudoje 
Lenkai apie arkivyskupą Matulaitį 

Naują palaimintąjį pagarbiai vertina lenkų kunigas 
Toliai, įvykiai, gyvenimo spinduliai

Meno žmonių pokalbiai aktualiaisiais dabarties klausimais 
Nudundės, nuvingiuos traukiniai . . .

Laikraštininkas Jurgis Janušaitis - deimantinis sukaktuvininkas

ir negarbingai atleido iš ka
riuomenės. G. Lonetree yra 
pirmasis marinas visoje 212 
metų marinų istorijoje, išda
vęs savo kraštą. Bausmę jam 
teks atlikti kariniame Fort 
Leavenwortho kalėjime. Baus
mės dovanojimo jis galės pra
šyti po dešimties metų.

Demjaniuko teisinas
Šešis mėnesius trukusi iš 

JAV Izraeliui išduoto ukrai
niečio J. Demjaniuko byla Je
ruzalėje atidėta iki rugsėjo 7 
d. Jis buvo apkaltintas žydų 
žudymu Treblinkos stovykloje 
1942-43 m. Esą jį ten visi va
dino Ivanu Žiauriuoju. J. Dem- 
janiukas sakosi niekada ne
buvęs Treblinkoje ir atmeta 
teismui KGB atsiųstą jo vokiš
ką tapatybės kortelę, kuri esan
ti suklastota. J. Demjaniuko 
teismas tapo holokausto pri
minimu jaunajai izraelitų kar
tai. Užsienio stebėtojus ir nuo
saikesnius izraelitus ima pik
tinti ginčais tarp gynėjų ir tei
sėjų pažeidžiama teismo pro
cedūra. Tokiais susikirtimais 
su gynėjais ypač spėjo pasižy
mėti teisėjas Dov Levinas, ku
rio ginčuose aiškiai yra jau
čiama jo asmeninė nuomonė, 
pažeidžianti geram teisėjui 
būtiną bešališkumą. Izraelio 
teisės specialistai teigia, kad 
toks teisėjų elgesys esąs nor
malus jų teismuose. Jis netgi 
naudingas kaltinamojo gynė
jams. Jeigu teisėjas pradeda 
kibti prie kai kurių pareiški
mų, netiesiogiai parodo gynė
jams, kad tiem pareiškimam 
tenka ypatingas teismo dėme
sys ir kad juose reikia susti
printi gynybą. Kaltintojai bu
vo pakvietę liudininku vokie
tį Reinhardtę Altmanną, tei
gusį, kad vokiškoje kortelėje 
tikrai yra J. Demjaniuko nuo
trauka. Gynėjų parūpinta šve
dų kilmės amerikietė studen
tė Anita Pritchard nuotrauką 
pripažino suklastota ir netgi 
pažėrė priekaištų liudininkui 
R. Altmannui. Sekančią dieną 
ji staiga atšaukė teismui pa
darytą pareiškimą ir atsipra
šė R. Altmanną. Daug kam atro
dė įtartinas staigus liudinin
kės Anitos Pritchard nuomo
nės pakeitimas, ypač kai vė
liau ji bandė nusižudyti Jeru
zalės viešbutyje, prarijusi 50 
aspirino tablečių ir persipjo
vusi vienos rankos riešo gyslas.
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Q RELIGINIAME GYVENIME

Astuonios dienos poilsio stovykloje

Nė viename kitame sovietų val
domame krašte dvasiškiai ir pa
sauliečiai tikintieji nėra paro
dę tiek daug pilietinės drąsos, 
kaip Lietuvoje, pažymi austrų 
katalikų žinių agentūra “Kath- 
press”, šiomis dienomis infor
muodama apie tai, kad jau apie 
46.000 tikinčiųjų Lietuvoje pa
sirašė peticiją sovietinei val
džiai, prašant išlaisvinti tris 
įkalintus kunigus - Alfonsą Sva
rinską, Sigitą Tamkevičių ir Jo- 
ną-Kastytį Matulionį. Tikimasi, 
pažymi agentūra, kad greitu lai
ku peticiją pasirašiusiųjų skai
čius viršys 50.000. Peticijoje yra 
taip pat prašoma, kad vyskupui 
Julijonui Steponavičiui būtų lei
džiama iš tremties grįžti į Vil
niaus vyskupiją ir joje eiti gany- 
tojines pareigas. Austrų katali
kų agentūra “Kathpress” atkrei
pia dėmesį, kad Lietuvos tikin
tieji jau ir anksčiau daug kartų 
paliudijo savo pilietinę drąsą, 
masiškai pasirašydami įvarius 
prašymus arba protestus. Agen
tūra primena, kad dėl Klaipėdos 
šventovės sugrąžinimo peticiją 
pasirašė arti 150.000 Lietuvos 
tikinčiųjų.

Sąžinės kalinys kun. Jonas- 
Kastytis Matulionis 1987 m. lie
pos mėnesį 12 parų buvo uždary
tas karceryje. Manoma, jog kar
ceriu jis buvo nubaustas dėl to, 
kad atsisakė pasirašyti jam pa
teiktą “malonės prašymo” teks
tą. Kun. Matulionis buvo suim
tas 1984 m. lapkričio mėnesį. 
1985 m. sausio mėnesį už uolų 
kunigiškų pareigų atlikimą bu
vo nuteistas kalėti trejus me
tus. Neatsižvelgiant į jo silpną 
sveikatą, kun. kalinys buvo var
ginamas ne tik sunkiu darbu, bet 
ir karceriais bei kitomis tero
ro priemonėmis. Tikintieji mel
džiasi už kun. Joną-Kastytį Ma
tulionį, kad Dievas jį stiprintų 
ir padėtų ištverti iki bausmės 
galo. Sovietinio teismo jam pa
skirta bausmė turėtų baigtis 1987 
m. lapkričio mėnesį.

Kauno miesto laikraštis nese
niai paskelbė Klaipėdos miesto 
valdybos sprendimą grąžinti nu
savintą šventovę tikintiesiem. 
Taip ilgai su skausmu laukta ži
nia pradžiugino visos Lietuvos 
katalikus. Tačiau visus liūdina 
tai, kad šventovė numatoma ati
duoti tik dvejų metų laikotar
pyje.

Viktoras Petkus, iš kurio nuo 
1987 m. balandžio 7 iki gegužės 
28 d. nebuvo gauta jokių žinių, 
dabar yra perkeltas iš Permės 
srities ypatingo lagerio į 37-tą 
griežto režimo lagerį, kuriame 
dirba virėju. Jo perkėlimas iš 
vieno lagerio į kitą buvęs ne
lauktas. Balys Gajauskas nese
niai pradėjo tremties bausmę: 
Chabarovski kraj, Chumnikan, 
Ulica Sovietskaja 4, Indeks 68 
24 60. Jam siunčamos bandero
lės jį pasiekia, bet didesni siun
tiniai jam nėra įteikiami.

Užsienio spauda daug dėme
sio parodė Filipinų kardinolo 
vizitui Sovietų Sąjungoje, Lie
tuvoje ir Latvijoje. Kai kurie 
užsienio laikraščiai nevisai 
tiksliai atpasakojo kardinolo 
įspūdžius. Dėl to kardinolas Sin, 
atsakydamas į italų dienraščio 
“Avvenire” pateiktus klausi
mus, atitaisė kai kuriuos ne
tikslumus. “Niekada netvirti
nau, - pabrėžė Filipinų kardi
nolas, - kad Sovietų Sąjungoje 
yra kulto laisvė. Norėjau tiktai 
pasakyti, kad, susitkdamas su 
žmonėmis, visur patyriau jų gy
vą ir tvirtą religinį tikėjimą. 
Visur yra jaučiamas nuoširdus 
tautos pamaldumas į Dievo Moti
ną Marija. Žmonės tiki, kad, kaip 
yra pažadėjusi Marija Fatimo- 
je, Rusija atsivers ... Turėjau 
progos įsitikinti, kad rusų tau
ta yra giliai religinga ...” Apie 
Latviją ir Lietuvą Filipinų kar
dinolas laikraščių koresponden
tam galėjo papasakoti tik labai 

nedaug, nes neturėjęs progos 
plačiau išsikalbėti nei su vys
kupais, nei su kunigais, nei su 
pasauliečiais. Užsienio spauda 
praneša, kad Lietuvoje apie kar
dinolo apsilankymą iš anksto vi
sai nebuvo paskelbta. Nei Vil
niuje, nei Kaune tikintieji apie 
kardinolo Sin vizitą iš anksto 
nieko nežinojo. Tik atėję į šven
tovę atsitiktinai sužinojo, kad 
Mišias aukoja svečias iš Filipi
nų. Net kai kurie vyskupai nebu
vo pakankamai painformuoti 
apie svečio atvykimą ir nebuvo 
pakviesti su juo susitikti ir drau
ge su juo koncelebruoti Mišias. 
Kardinolui išvykus, visiem buvo 
aišku, jog atitinkami valdžios 
pareigūnai viską organizavo 
taip, kad svečias kuo mažiau su
žinotų apie tikrąją tikinčiųjų 
padėtį Lietuvoje.

Rugsėjo 21-30 d.d. Romoje įvyks 
ketvirtasis ukrainiečių vysku
pų sinodas - visuotinis suvažia
vimas. Jam vadovaus vyriausias 
ukrainiečių arkivyskupas kar
dinolas Lubačivsky. Sinode da
lyvaus iš viso 16 užsienyje gy
venančių ukrainiečių vyskupų: 
6 iš Kanados, 4 iš JAV ir po vie
ną iš Argentinos, Brazilijos, 
Australijos, Britanijos, Pran
cūzijos ir V. Vokietijos. Sino
de bus apžvelgta dabartinė Uk
rainos Katalikų Bendrijos pa
dėtis, bus tariamasi dėl krik
ščionybės įvedimo Ukrainoje 
tūkstantmečio paminėjimo. Ši 
sukaktis bus minima 1988 m. 
Pagrindinės iškilmės įvyks Ro
moje, vadovaujant pačiam po
piežiui Jonui-Pauliui II. Ta pro
ga popiežius drauge su visais 
ukrainiečių vyskupais du kar
tus koncelebruos Mišias. Pir
mosios Mišios bus aukojamos 
ukrainiečių šventovėje Romoje, 
o antrosios - Šv. Petro bazili
koje. Ukrainiečių vyskupų sino
do metu Romoje vyks taip pat 
ukrainiečių pasauliečių kata
likų suvažiavimas, kuriame bus 
svarstomi pasauliečių uždavi
niai K. Bendrijoje ir pasaulyje.

Latvijoje 1987 m. birželio 14 d. 
įsisteigė krikščionių teisėm gin
ti sąjūdis “Atgimimas ir atsinau
jinimas”. Tai praneša Britani
joje veikianti Kestono kolegija. 
Visi sąjūdžio nariai, su viena 
išimtimi yra liuteronų kunigai. 
Latvijos krikščionių teisėm gin
ti “Atgimimas ir atsinaujinimas” 
sąjūdžio pagrindinis tikslas yra 
viešai ginti latvių teisę krikš
čioniškai gyventi, spausdinti 
religinę literatūrą ir auklėti 
vaikus bei jaunimą krikščioniš
koje dvasioje. “Atgimimas ir at
sinaujinimas” sąjūdžio nariai 
savo steigiamajame dokumente 
birželio 14 d. pažymi, kad Lat
vijoje visos šios teisės yra vals
tybės paneigiamos. Dokumente 
Latvijos krikščionių teisių gy
nybos sąjūdis kritikuoja Latvi
joje veikiančius “Religinių su
sivienijimų nuostatus”, kvies
damas liuteronų dvasiškius vy
riausybės pareigūnam siųsti sa
vo pasiūlymus dėl nuostatų per
žiūrėjimo. Dokumente latviai 
liuteronų kunigai yra raginami 
paremti tuos krikščionis, ku
rių teisės yra pažeidžiamos, jų 
vardu kreipiantis į vyriausybės 
pareigūnus, yra kviečiami raš
tu reaguoti į Latvijos spaudoje 
pasirodančius antireliginius 
straipsnius. Latvių krikščionių 
teisėm ginti sąjūdis “Atgimimas 
ir atsinaujinimas” savo įsteigi
mą motyvuoja ir tuo, kad Liute
ronų Bendrija Latvijos gyvento
jų tarpe turi vis mažiau įtakos. 
Naujojo latvių krikščionių tei
sėm ginti “Atgimimas ir atsinau
jinimas” sąjūdžio 15 narių-stei- 
gėjų tarpe yra ir Latvijos liu
teronų teologinės seminarijos 
rektorius dr. Roberts Akmentiš 
ir trys seminarijos dėstytojai: 
prefektas Roberts Feldmanis, 
dekanai Aivars Beimanis ir Mod- 
ris Plate. CIL

ALFONSAS NAKAS

Po Stratfordo festivalio de
šimties spektaklių Kanadą 
palikęs ir Amerikoj automo
biliu poros tūkstančių mylių 
ratą apsukęs, vėl sugrįžau į 
Ontario provinciją. Šį kartą 
— į Torontą, pas keturių de
šimtmečių draugą Augustiną 
Sukauską, o jo pakviestas — 
į poilsio stovyklą Wasagoje.

Poilsio stovykla? Jos pilnas 
pavadinimas — “Toronto Lie
tuvių namų poilsio stovykla”. 
Tai tradicija tampąs renginys, 
jau vienuoliktąjį kartą ren
giamas Wasagoje, lietuvių 
pranciškonų stovyklavietėje. 
Jos rengėjas — Toronto Lie
tuvių namų vyrų būrelis. Ma
no bičiulis A. Sukauskas ne 
tik šiais metais minimam bū
reliui pirmininkauja, bet jam 
buvo patikėtos ir šios aštuo- 
nių dienų stovyklos komen
danto pareigos. Stovykla at
vira visiems tautiečiams, pa
vieniams ir šeimoms.

Ką stovykloje išgyvenau 
1987 m. rugpjūčio 8-16 dieno
mis, glaustai papasakosiu die
noraštine forma.

Rugpjūčio 8, šeštadienis
Atvažiavau 1 v.p.p. Tai pir

mas mano apsilankymas Wa- 
saga Beach po beveik ketvir
čio šimtmečio. Negalėjau at
sistebėti šios torontiečių 
(anaiptol, ne tik lietuvių) va
sarvietės išaugimu. Anuomet 
tik skurdūs mediniai vasar- 
namėliai, o dabar — daugybė 
ir mūrinių statinių, puošnių 
miestiškų rezidencijų.

Pravažiavau keletą didelių 
restoranų, maisto parduotu
vių. Nieko panašaus anuomet 
nebuvo. Radau, tiesa, ypač 
prie vandenų, ir eibę skur
džių pastatėlių, kokiuose 
anuomet mums teko su vaikais 
atostogauti. Ačiū Dievui, kad 
radau. Jie sukėlė daug gražių 
prisiminimų ...

Į stovyklavietę Endrus gat
vėje (adresas: 9 Endrus Rd., 
New Wasaga Beach, Ontario) 
įvažiavau pro plačiai atver
tus vartus. Įvažiavau tik savo 
bičiulį sekdamas. Antraip, 
gal būtų tekę paklaidžioti, 
nes jokios iškabos, jokio 
ženklo.

Stovyklavietės gamta žavi. 
Saulėtos kalvelės ir slėneliai, 
apaugę lapuočiais ir tokiomis 
vešliomis, kvapiomis skaroto
mis pušimis, kokių nė Sunny 
Hills nerasi. Ant kalvelių — 
barakai, barakėliai. Beveik 
visi mediniai, pigios statybos. 
Bet kai jie tarnauja tik du ar 
tris vasaros mėnesius, tai pa
togumų gal nedaug kas tepasi- 
genda.

Raštinės namely gavęs kam
barį nr. 5, per porą valandų 
susipažinau su “valdžia”: A. 
Sukausko pavaduotojais — dr. 
Valdu Samulevičium, Zigmu 
Revu, Algirdu Padolskiu. Su 
jais kartu tarėsi, posėdžiavo, 
kartu po pastatus lakstė Vy
tautas Kulnys, TLN kultūri
nės komisijos pirmininkas; 
vyras, parūpinęs stovyklau
tojam paskaitininkus ir pra
moginės programos atlikėjus.

Maloniai vėsią popietę sto
vyklauti susirinko pusšimtis 
žmonių. Daugiausia vyrai pen
sininkai, kai kurie su žmono
mis. Ir keletas jaunų porų, net 
su mažyliais.

Stovyklavietės centre ant 
aukšto stiebo iškilo Lietuvos 
trispalvė. Iš garsiakalbio pa
siliejo muzika. Iki pavakario 
ji mus linksmino.

Vakarienės metu prabilęs V. 
Kulnys pasidžiaugė, kad sto
vyklautojų atvykę ne tik iš To
ronto, bet ir iš Hamiltono, St. 
Catharines. Atsitiktinai pate
ko vienas kitas svečias net iš 
Lietuvos, Lenkijos (Suvalkų 
trikampio), iš Floridos. Visus 
pasveikinęs, paskelbė numaty
tą savaitės programą.

Vienintelis šeštadieno ren
ginys — vakarinis laužas. Rąs
tams liepsnojant, kibirkštims 
į pilką dangų kylant, laužo pro
gramai vadovavo Laima Mačio- 
nienė ir Jonas Maniuška. Iš 
karto patys kupletus dainavę 
ir juokus krėtę, pamažu įtrau
kė visus dalyvius į dainavimą. 
Pasirodo, publikoje būta dvie
jų ne iš kelmo spirtų daininin
kų. Tai Albinas Radžiūnas ir 
Juozas Bakša. Jiedu ne tik gra
žiabalsiai ir geros klausos, 
bet dainuojamų tekstų žinovai. 
Poros dainų jie aiškiai išdai
navo net po keliolika posmų, 
nė vieno nepakartodami. To
kių dainininkų Amerikoj man 
niekur neteko girdėti...

Kai apie dešimtą vakaro nuo 
blėstančio laužo skirstėmės, 
pro tankėjančius debesis tik 
retai beišsišiepdavo priešpil
nis ar pilnas mėnuo . ..

Rugpjūčio 9, sekmadienis
Vakarykščiai meteorologų 

spėjimai išsipildė. Ėmė lyti iš 
pat ryto. Smarkiau ar silpniau 
pylė iki vėlyvos popietės. Su 
lietsargiu reikėjo bėgti į ke
lintas patalpas praustis, su 
lietsargiu į valgyklą pusryčiau
ti ir pietauti.

Komendantas per mikrofo
ną paskelbė, kad atvažiavęs 
kunigas ir 11 v. laikys Mišias. 
Tikrai, kun. Liudas Januška 
pamaldas pradėjo punktua
liai. Meldėsi apie 40 žmonių. 
Iš trumpo pamokslo man įstri
go priekaištas, kad Dievo šau
kiamės dažnai tik nelaimės iš
tikti. Visi giedojo dvi giesmes: 
“Jėzau, pas mane ateiki” ir, 
Mišioms pasibaigus, “Marija, 
Marija”. Nedrąsiai, prislėgtai. 
Kad gi būtų taip išėję, kaip 
vakar prie laužo...

Lietui liovusis ir nuotaika 
gerėjo. Deja, vos pavakarie
niavus ir ruošiantis laužui, 
vėl ėmė purkšnoti. Rinkomės 
į valgyklos salę, kur stovyklos 
rengėjai visus vaišino kava ir 
sausainiais. Trumpą anekdo
tų ir kupletų programą, kaip 
ir vakar, atliko J. Maniuška 
ir L. Mačionienė. Pastarajai 
ypač pavyko imituoti vyrą, 
deklamuojantį Maironio “Tra
kų pilį” įvairiais gyvenimo 
laikotarpiais, pradedant pra
džios mokyklos “studentu”, 
baigiant paliegusiu seneliu.

Rugpjūčio 10, pirmadienis
Pasakiškai gražus, saulėtas 

rytas. Dieną pradedam mankš
ta, kuriai energingai vadovau
ja Dzeja Klibingaitienė. Tai 
rimtas ir nelengvas pusvalan
džio užsiėmimas. Gaila, mankš- 
tinamės tik 12 žmonių ir mūsų 
tarpe tik dvi ponios.

Po vidudienio priešpiečių, 
kuriuos čia vadina pietumis, 
su daugelį metų nematytu to- 
rontiečiu Vytautu Naruševi
čium, buvusiu mokslo kolega 
Miunchene, ilgai vaikščiojom 
Hurono vandenų paplūdimy. 
Nepaisant rūstoko vėjo ir lūž
tančių bangų, apsčiai žmonių 
ne tik saulinosi ant smėlio, 
bet ir su tom baltakartėmis 
vilnimis galynėjosi.

Po vakarienės klausėmės 
Broniaus Stundžios paskaitos 
apie brangiausią žmonijos 
turtą vandenį (“Vandens tar
ša ir valymas”). Dviem tuzi
nam klausytojų Valdis Samu- 
levičius pranešė, kad paskai
tininkas esąs chemijos inži
nierius, aukštąjį mokslą bai
gęs Vilniaus un-te 1942 m., 
toliau mokslinęsis Šveicari
joje, savo srity dirbęs Austri
joje. Kanadoje daugelį metų 
svarbias pareigas turėjęs Ap
linkos apsaugos ministerijoje 
(vėliau paskaitininkas pats 
prisimins, kad ta m-ja jo dar
bo metu išaugo iš 30 tarnau
tojų iki 2,000!).

Nors pasikuklinęs, kad pub
likai kalbėti nemokąs, kalbėjo 
gerai ir nepaprastai įdomiai. 
Dargi ir taip, kad visokio am
žiaus, nevienodo išsilavinimo 
klausytojai gerai suprastų, iš
skyrus, žinoma, keletą sunkių 
cheminių terminų. Kalbėjo vi
są akademinę valandą, o bai
gęs dar 10 minučių atsakinėjo 
į publikos klausimus. Pasako
jo apie vandenį aplamai, pas
kui apie didžiųjų ežerų van
denis, apie nutekamuosius, 
upių, šaltinių. Aiškino apie 
šių dienų rykštę — rūgščiuo- 
sius vandenis (lietų, sniegą, 
miglą). Apie geriamo vandens 
“gerinimą” chloru ir ozonu. 
Apie geriamo ir visokio van
dens valymo būdus bei prie
mones.

Po paskaitos paklaustas, 
ar nesirengia ta tema pa
ruošti straipsnį spaudai, sa
kė, kad čia ir panaudojęs 
dalį spausdinti ruošiamos 
medžiagos. Manau, kad už ke
leto mėnesių “Tėviškės žibu
riuose” ar kitur sulauksime 
įdomaus ir naudingo rašinio 
— studijos.

Vakarinio laužo metu šian
dien į programą, šalia nuola
tinių L. Mačionienės bei J. 
Maniuškos, įsitraukė akordeo
nistas Juozas Grybas, Adelė 
Šajauskienė ir D. Klibingai
tienė. Didžiausio dėmesio ir 
katučių sulaukė A. Šajauskie
nė. Ji papasakojo, kaip prieš 
75-rius metus Amerikon emi
gravęs jos tėvelis dainuoda
vęs čia lietuvių sukurtą dainą, 

kurią vadindavę Lietuvos him
nu. "My Country ’Tis of Thee” 
arba Kanados “God, Save the 
Queen” melodijai buvęs sukur
tas lietuviškas patriotiškas 
tekstas. Porą posmų ji mums 
padainavo. Vėliau L. Mačio
nienė ir D. Klibingaitienė dai
navo jų pačių sukurtus kuple
tus apie stovyklos vadovybę ir 
dar pažadėjo daugiau sukurti.

Rugpjūčio 11, antradienis
Kiek pavėlavę, mankštą pra

dėjome 13. Tokį negarbingą 
skaičių įsidrąsinusi pataisė 
vienerių metų Suvalkų trikam
pio lietuvaitė, atplasnojusi 
padėti savo mamai mankštin
tis.

Tarp pusryčių ir pietų iš gar
siakalbio skardėjo lietuviš
kos estradinės dainos. Išsi
skirsčius skystiems debesiūkš- 
čiams, pušų viršūnėse suposi 
saulė. Nekaršta, tik maloniai 
šilta. Po pietų kai kurie mau
dėmės užtektinai įšilusiame, 
tik nelabai švariame Hurono 
ežero vandenyje. Į visas išplo
vas ir pilkšvai rusvas putas gal 
ir nebūčiau šnairavęs, jei ne 
vakarykštė B. Stundžios pa
skaita ... Paežerėje sutikau 
tik ką atvykusį dar vieną 
plunksnos bičiulį, hamilto- 
niškį Kazį Milerį. Buvo proga 
pasikalbėti apie VIII Tauti
nių šokių šventę, kurią 1988-jų 
vasarą Hamiltone surengs Ka
nados lietuviai.

Po vakarienės apie 30 sto
vyklautojų valgyklos salėje 
pasilikome paskaitai. Kalbėjo 
Leopoldas Balsys. Dipl. inži
nierius, studijas pradėjęs 
VDU technikos fakultete Kau
ne 1935-6 m., su valstybine sti
pendija jas tęsęs Berlyno un- 
te ir 1941 m. baigęs laivų sta
tybos inžinieriaus diplomu. 
Karo metu tame pačiam un-te 
likęs asistentu moksliniam 
darbui. 1948-9 dirbęs laivų 
statyboje Olandijoje, o nuo 
1949 m. — įvairiose inžineri
jos srityse Kanadoje. Paskuti
nius 23 metus — vyriausias in
žinierius vienos firmos šilu
minės energijos skyriuje. Pri
klauso daugeliui technikos ir 
mokslinių draugijų.

Paskaitos tema — “Žmogus ir 
technika”. Štai viena kita pa
skaitininko mintis. Gamta žmo
gui davė medžiagą, o žmogus, 
savo mąstymo ir fantazijos 
dėka, surado būdus medžiagą 
apiforminti. Nepaprasta pa
žanga, ypač technikoje pada
ryta per paskutinius 50-60 me
tų, nors žmogaus kūrybingumo 
pėdsakų randama maždaug 
24,000 metų laikotarpyje.

Maždaug 22,000 metų prieš 
Kristų žemėje gyvenę apie vie
nas milijonas žmonių, Kris
taus laikais — apie 250 mili
jonų, o 2,000-siais metais bū
sią maždaug 6 bilijonai.

Didieji technikos atradimai, 
prasidėję tik apie XIX š. vidu
rį, iki šių dienų šitaip išsiri
kiavo: garo mašina, geležinke
liai, automobiliai, lėktuvai, 
bevielis radijas, televizija, 
atominė energija, kompiute
riai. Prelegentas nurodė ir vi
sų atradimų datas. Kad klausy
tojams būtų aiškiau, juodojoje 
lentoje kalbėtojas žmonijos 
daugėjimą ir technikos pažan
gą pavaizdavo grafiškai.

Kaip vakarykščio B. Stun
džios, taip ir L. Balsio paskai
ta buvo nepaprastai įdomi. 
Kalbėtojui dėkodamas, V. Sa- 
mulevičius teisingai pastebė
jo, kad abi paskaitos turi ir 
šį tą bendro. Pirmoji parodžiu
si, kaip techniški žmogaus lai
mėjimai užteršė vandenis . ..

Vėsokas, bet sausas, vaiskus 
vakaras prie laužo sutupdė 
beveik 40 stovyklautojų. Di
džiausią įspūdį šį kartą pali
ko du programos momentai: A. 
Šajaukienės pakartotas pasa
kojimas apie Amerikos lietu
vių susikurtą “himną” bei jo 
poros posmų sudainavimas ir 
nepaprastai jautriai, artistiš
kai L. Mačionienės padekla
muotas nežinomo autoriaus il
gas liūdnas eilėraštis (gal 
tiksliau — baladė) “Artojas”. 
Gaila, po jo, užuot dainavus 
skambias rimtas dainas, tuoj 
buvo grįžta prie vulgarių ta- 
raraikų ...

(Bus daugiau)

AfA
Lietuvos kariuomenės majorui

JUSTUI MAŠIOTUI
Čikagoje mirus, 

jo brolį JUOZĄ KRIŠTOLAITĮ liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame -

DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba bei 
sesės ir broliai šauliai Hamiltone

AfA 
MAGDALENAI BARŠČIAUSKIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame mūsų choro narius - MARYTĘ 
ir VLADĄ MICEIKAS su šeima, visus gimines, netekus 
mylimos mamytės ir močiutės -

Delhi Šv. Kazimiero parapijos choras

AfA 
MAGDALENAI BARŠČIAUSKIENEI 

mirus,
jos dukras - IRENĄ IGNAITIENĘ, MARYTĘ Ml- 
CEIKIENĘ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiu -

Kostas Grudzinskas

Mielai mamytei
AfA 

MAGDALENAI BARŠČIAUSKIENEI 
mirus,

dukrai MARYTEI, žentui VLADUI MICEIKOMS 
ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia -

Br. E. Gudinskai,
Simcoe, Ont.

MYLIMAI MAMAI
AfA

MAGDALENAI BARŠČIAUSKIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

jos dukras IRENĄ IGNAITIENĘ, MARYTĘ MICEIKIENĘ, 
seserį ALBINĄ ŠTUOPIENĘ su šeimomis, sūnų 
VYTAUTĄ su šeima Lietuvoje, visus gimines ir arti

muosius, liūdinčius mielos velionės, nuoširdžiai 
užjaučiame -

P. V. Gudaičiai Z. K. Žebrauskai

Brangiai Mamytei

AfA 
MAGDALENAI BARŠČIAUSKIENEI

iškeliavus į amžinybę,

dukras-IRUTĘ IGNAITIENĘ, MARYTĘ 
MICEIKIENĘ, sūnų VYTĄ Lietuvoje bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės jų skausmu -

E. Bersėnienė E. Kairienė
A. Čerškienė J. Valaitienė

AfA 
JONUI VAITKUI 

mirus,

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame sesutei 
MARIJAI RUDOKIENEI, broliui POVILUI ir jų 

šeimoms -

G. V. Agurkiai B. Antanaitienė
K. J. Januškevičiai O. Savickienė
E. VI. Stabingiai S. Šukaitienė

Canadian ?lrt ftlcmori als Ttb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

LOUIS TEMPORAL!! - 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



Kratos ir tardymai Rašo Lietuvos pogrindžio “LKB kronika” 
naujausiame 73-čiaine numeryje

Kaunas. 1986 m. lapkričio 
18 d. buvo padaryta kruopšti 
krata suimtojo Algirdo PA
TACKO uošvės MILIŪNIENĖS 
bute, esančiame Kaune, Alun
tos g-vė Nr. 47. Kratai vadova
vo Vilniaus KGB darbuotojas 
majoras VIDZĖNAS. Kratos 
metu paimta portatyvinė ra
šomoji mašinėlė, keli eg
zemplioriai straipsnio “Es
minis balty religijos struk
tūrinis ženklas”. Po kratos 
MILIŪNIENĖ buvo nuvežta į 
Saugumą ir ten tardyta.

Kaunas. 1986 m. spalio 10 d. 
iškviestam į Kauno KGB būsti
nę buvusiam politkaliniui 
Liudui SIMUČIUI Saugumo 
darbuotojai rodė Algirdui 
PATACKUI inkriminuojamo 
leidinio “Lietuvos ateitis” 
Nr. 6 rankraščius, tame tarpe 
jo, L. SIMUČIO, rašytą “Laiš
ką Lietuvos klierikams”; rei
kalavo pasakyti, kaip laiškas 
pateko į “Lietuvos ateitį”. 
Tardomasis paaiškino, jog 
laiškas buvo adresuotas Sau
gumo komiteto darbuotojui 
VIDZĖNUI, ir jis nežinąs, kaip 
iš šios įstaigos laiškas ga
lėjo patekti į nelegalu lei
dinį.

Kaunas. 1986 m. lapkričio 
4 d. buvo tardoma Algirdo PA
TACKO žmona Nijolė PA- 
TACKIENĖ. Ją tardė saugu
mietis STEPUČINSKAS. Če
kistas teiravosi, ar N. PATAC- 
KIENĖ pažįsta Jūratę BANE
VIČIŪTĘ, Arūną REKAŠIŲ, 
Liudą SIMUTĮ, Povilą BUT
KEVIČIŲ, kaip jis juos api
būdintų. Tardomoji atsakė, 
jog išvardintų asmenų nepa
žįstanti. Tardytojas STEPU
ČINSKAS teiravosi, ar nema
čiusi leidinių “Ethos”, “Lie
tuvos ateitis”; atsakiusi, 
kad ne. Saugumietis rodė tar
domąja! “Lietuvos ateities” 
rankraščius, teiravosi, ar 
neatpažįstanti vyro ranka ra
šytų straipsnių. Tardytojas 
įkyriai teiravosi apie A. PA
TACKO politines pažiūras, 
stengėsi įtikinti Nijolę, kad 
jos vyras antitarybinių pažiū
rų. Tardomoji įrodinėjo, kad 
jos vyras A. PATACKAS jo
kiais politiniais klausimais 
neužsiiminėjd. Tardytojas 
STEPUČINSKAS taip pat rei
kalavo apibūdinti A. PA
TACKO religines pažiūras, 
kaip dažnai jis lankydavo 
bažnyčią ir pan. N. PATAC- 
KIENĖ atsakinėti į panašius 
klausimus griežtai atsisakė.

Kaunas. 1986 m. lapkričio 
mėnesį net keturis kartus į 
Vilniaus Saugumą tardymui 
buvo iškviestas Algirdo PA
TACKO tėvas Antanas PATAC
KAS. Paskutinis tardymas vy
ko lapkričio 25 d. Antaną 
PATACKĄ tardė majoras VID
ZĖNAS, kuriam, kaip atrodo, 
nuo lapkričio mėnesio per
duotas tolimesnis Algirdo 
PATACKO bylos vedimas. Tar
dytojas rodė A. PATACKUI 
“Lietuvos ateities” rankraš

“Juodojo kaspino” demonstracijoje Toronte 1987 m. rugpjūčio 23 d. 6000 
kanadiečių protestavo prieš Molotovo-Ribbentropo sutartį, įgalinusią II D. 
karą, Baltijos ir kitų valstybių pavergimą Nuotr. St. Dabkaus

čius, reikalavo atpažinti sū
naus ranka rašytus straips
nius. Saugumietis kaltino An
taną PATACKĄ straipsnių į 
pogrindžio leidinį “Aušra” 
rašymu, knygų “Atskiroji Lie
tuva”, “Lietuvių kalbos isto
rija”, “Kun. A. JAKAVONIS” 
ir kt. parašymu. Tardomasis 
tai paneigė.

Kaunas. 1987 m. sausio 12 d. 
tardytojas STEPUČINSKAS, 
išsikvietęs suimtojo A. PA
TACKO žmoną Nijolę PATAC- 
KIENĘ, pranešė jai, kad byla, 
pagal kurią jos vyras Algirdas 
PATACKAS kaltinamas BK 
199 str., užbaigta ir perduota 
teismui. Tardymo organai esą 
įrodė, kad A. PATACKAS re
dagavo “Lietuvos ateitis” nr. 
6. Tardytojas, užbėgdamas 
teismui už akių, liepė Nijo
lei PATACKIENEI savo vyrui 
paruošti drabužius bei daik
tus, nes jis bus nuteistas 
trejiems metams kalėti.

Ruošiant Algirdui PATAC
KUI baudžiamąją bylą, buvo 
atlikta apie 100 tardymų, su
gaišta daug darbo dienų. Už 
atsisakymą duoti “reikiamus” 
parodymus nuo 1986 m. lapkri
čio 1 d. iš mokslinio bendra
darbio pareigų buvo pašalin
tas Čiurlionio dailės muzie
jaus darbuotojas Petras KIMB- 
RYS, kaip “neatitinkantis kva
lifikacijos” (šiame darbe P. 
KIMBRYS išdirbo 10 metų). 
Dar 1987 m. vasario mėnesį 
jis nebuvo gavęs darbo.

A. PATACKO bylos baigtis 
pasisuko netikėta kryptimi. 
Likus savaitei iki teismo,, 
1987 m. vasario 4 d. A. PATAC
KAS buvo paleistas iš Vil
niaus Saugumo tardymo izolia
toriaus. Prokuroro BAKUČIO- 
NIO nutarimu, buvo nurodyta 
tokia priežastis: “Ryšium su 
pasikeitusiomis politinėmis 
sąlygomis Tarybų Sąjungoje 
Algirdas PATACKAS nėra 
kenksmingas visuomenei...”

Vilnius. 1986 m. gruodžio 
9 d. Valstybinio saugumo ko
miteto prie Lietuvos TSR mi- 
nisterių tarybos tardymo sky
riaus vyr. tardytojas kapito
nas A. VIDZĖNAS kviestinių 
Edvardo ŠIMONIO, gyv. Vil
niuje, Saulėtekio ai. 35-69, 
Edmundo MIKUČIAUSKO, 
gyv. Saulėtekio ai. 29-57, aki
vaizdoje padarė kratą Vincen
tos VERTELKAITĖS, gyv. Bal
tarusių 10 name, kad paimtų 
nelegaliai gaminamą litera
tūrą ir dokumentus, galinčius 
turėti reikšmės bylai. Krata 
pradėta 11.45 v. baigta 20.50 v. 
Kratos metu V. VERTELKAI- 
TĖ sirgo. Kratą padarė 5-kiuo- 
se kambariuose ir pagalbinėse 
patalpose.

Kratos metu rasta ir paimta: 
“Aušros” nr. 31 (71), 37 (77), “Al
ma Mater” 1-1979 m., “LKB kro
nikos” nr. 56, 60, 61, 62, “Lie
tuvos krikšto veikėjai”, 9 bro
šiūros, “Žizn Jezusa” (rusų kal
ba) padauginta elektrografiniu 
būdu, 24 egz. brošiūros “Dievo 

Motinos stebuklas Girkalnyje”, 
brošiūra A. SABALIAUSKO 
“Kelionė po šventąją žemę” 4 
egz., 6 egz. St. YLOS “Žvėrys 
ir žmonės dievų miške”, 15 egz. 
St. YLOS “12 pasikalbėjimų su 
mažaisiais”, J. MARCINKAUS 
“Religija be ateistinių prie
tarų” (483 psl.), A. MACEINOS 
“Niekšybės paslaptis” 1964 m. 
išleista Bruklyne, St. YLOS 
knyga “M. K. Čiurlionis kūrė
jas ir žmogus”, padauginta 
elektrografine kopija (469 
psl.), padauginta elektrogra
fine kopija Č. GEDGAUDO 
knygos “Mūsų praeities be
ieškant”, J. GIRNIAUS kny
gos “Idealas ir laikas”, pa
dauginta elektrografine ko
pija, 71 lapas, taip pat “Žmo
gus be Dievo”, “Ethos”, “Bal
tų kultūra ir lietuviška savi
monė”, padauginta elektrogra
fine kopija, J. GLIAUDOS “Si
mas”, padauginta elektrogra
fine kopija, 5 egz. “12 pasikal
bėjimų su mažaisiais apie Jė
zų”, padauginta elektrogra
fine kopija, kun. Prospero 
BUBNIO kalba, B. BRAZDŽIO
NIO “Poezijos pilnatis”, pa
dauginta elektrografine ko
pija, PRUNSKIO “Rinktinės 
mintys”, padauginta elektro
grafine kopija, ŠILBAJORIO 
“Žodžiai ir prasmė”, padau
ginta elektrografine kopija, 
“Dievas ir žmogus”, padaugin
ta elektrografine kopija, O. 
URBANO “1410 metų karas su 
kryžiuočiais ir Žalgirio mū
šis”, padauginta elektrogra
fine kopija, 4 egz. MACEI
NOS “Niekšybės paslaptis”, 
mašinraštinė brošiūra “Kas 
ta ateistinė tiesa?” 1982 m. 
61 lapas, “Perspektyvos” nr. 
21, 12 lapų mašinraštis “Pre
lato ar teismo ir filmo nuo
polis?”, 7 lapų mašinraštis 
“Birštono-Olšausko byla”, 14 
lapų mašinraštis “Didž. Gerb. 
Tarybinės moters redakcijai”, 
mašinraštis kun. Juozapo 
ZDEBSKIO kalba 1971 m. lap
kričio 11 d., 5 lapai “Simo 
Kudirkos teismo procesas”, 
kun. Sigito TAMKEVIČIAUS 
pareiškimas 1970 m. vasario 
7 d. ir 1.1.

Kratos metu užėjusioms į 
butą Vandai KUDUKYTEI, 
gyv. Žirmūnų 81-3, ir Onai 
ČESNULEVIČIŪTEI, gyv. Kau
ne, Signalo 3, buvo paimtos 
jų užrašų knygutės su adre
sais ir telefonų numeriais 
bei kalėdiniai atvirukai.

Vincentą VERTELKAITĘ 
pirmą kartą po kratos tardė 
KGB kapitonas VIDZĖNAS, po 
to antrą kartą — saugumietis 
VALAITIS, trečią kartą — taip 
pat VALAITIS. Kai kurias kny
gas, dvi rašomąsias mašinė
les grąžino, taip pat grąžino 
magnetofono juosteles.

1986 m. gruodžio 9 d. buvo 
padaryta krata pas Joaną VER
TELKAITĘ, gyv. Vilniuje, 
Taikos 110-19 (Vincentos VER
TELKAITĖS seserį) jieškant 
Vilkaviškyje pagamintų lei
dinių. Saugumiečiai paėmė 
ir negrąžino apie 750 katekiz
mų, “Lietuvių Ėnciklopedijos” 
15-to tomo 3 egz. (išleista 
JAV), “Pasikalbėjimai su ma
žaisiais apie Jėzų” apie 15 
egz., B. BRAZDŽIONIO “Poe
zijos pilnatis”, A. MACEINOS 
“Niekšybės paslaptis” ir kt.

1986 m. gruodžio 9 d. saugu
miečiai padarė kratą pas Al
doną MATUSEVIČIŪTĘ, gyv. 
Vilniuje, Taikos 8-19; kratos 
metu paimta: A. MACEINOS 
“Niekšybės paslaptis” 200 
egz., padauginta elektrogra
finiu būdu, knygos “Dovydai
tis”, “M. K. Čiurlionis kūrėjas 
ir žmogus”, B. BRAZDŽIONIO 
“Poezijos pilnatis”; GIR
NIAUS “Tauta ir tautinė iš
tikimybė” apie 500-600 egz., 
padauginta elektrografiniu 
būdu ir kt.

Vilnius. 1986 m. gruodžio 
9 d. buvo padaryta krata pas 
Alfonsą VINCLOVĄ ir jo tė
vus. Pas Alfonsą VINCLOVĄ 
namuose paėmė knygos “įstoki 
religiji” originalą.

Vilnius. 1986 m. gruodžio 16 
d. Vilniaus KGB tardytojas 
V. M. SOKOLOVSKIS tardė 
Inetą TAMOŠIŪNIENĘ. Klau
sinėjo, ar pažįsta Gediminą 
JAKUBČIONĮ, nuo kada pažįs
ta, kaip gali G. JAKUBČIONĮ 
apibūdinti. Į šiuos klausimus 
tardomoji atsakė: “Jis labai 
gabus specialistas, baigė Mask
vos Baumano aukštąją techni
kos mokyklą, kur net įstot ne
paprastai sunku. O baigė dar 
raudonu diplomu. ENIM_ j jis 
buvo padaręs kelis išradimus”.

Toliau čekistas domėjosi G. 
JAKUBČIONIO veikla “Blai
vybės draugijoje”. Tvirtino, 
kad G. JAKUBČIONIS drau
gijos narių tarpe platino po
grindinę literatūrą. Tardomo
ji visa tai kategoriškai panei
gė. Į tai čekistas SOKOLOVS
KIS atsakė: “Mes tiksliai ži
nome, kad JAKUBČIONIS 
jums netgi į namus atnešdavo 
pogrindinę literatūrą tiesiai 
iš dauginimo bazės”. “Na, ži
note, gerbiamasis, šito tai jau 
per daug! Pamanykit, jie tiks
liai žino! Kas darosi mano bu
te, težino buto sienos! Jeigu 
žmogus ateina pas mane su di
deliu krepšiu, tai anaiptol ne
reiškia, kad aš žinau kas jame 
yra, o aš nesu įpratusi kraus
tyti savo svečių krepšius! Tai
gi, jūsų įrodymai muilo burbu
las!” — atsakė tardomoji. TA
MOŠIŪNIENEI atsisakius kal
bėti apie G. JAKUBČIONIO 
veiklą, čekistas ėmė grasinti: 
“Negadinkit su mumis santy
kių! Jūs turite pagrindo mūsų 
nemėgti! Mes žinome kieno 
Jūs duktė, bet mes tikrai ne
norime Jums nieko blogo. Jūs 
gera inžinierė, darbe apie Jus 
puikiai atsiliepia ir nesino
rėtų, kad dėl savo užsispyrimo 
po 20 metų inžinierinio darbo 
turėtumėte nemalonumų. Juk 
visur dabar mažinami etatai, 
o Jūs turite du vaikus, neiš
mokėtas kooperatinio buto 
mokestis, vyras invalidas. Be 
to, mes žinome, kur jis dabar 
ir jį galim ten užlaikyti... 
Turbūt iš tėvelio nemažai gir
dėjote apie Mordovijos grožį 
— gal ten norėtumėt ir pabu
voti? O kaip vaikai? “Manau, 
gerbiamasis, šaliai reikalinga 
darbo jėga. Ir vaikus ji užau
gins. O geri inžinieriai net 
lageriuose reikalingi. Beje, 
mano tėvas net lageryje inži
nieriumi dirbo. Po to, kai ne
mokšų suprojektuotas geležin
kelis subyrėjo, atsiminė, kad 
sėdi specialistas. Galit manęs 
nešantažuoti!” — atkirto TA
MOŠIŪNIENĖ ir paprašė ne
gaišinti jai laiko tuščiais 
klausimais. 12 v. tardymas bu
vo baigtas.

Vilnius. 1986 m. gruodžio 
16 d. KGB būstinėje buvo tar
doma Jovita NIŪNIAVAITĖ. 
Ją tardė čekistas KALAKAUS- 
KAS. Jis klausinėjo, ar pa
žįsta Gediminą JAKUBČIONĮ, 
tvirtino, kad pokalbis nebus 
panaudotas teisme, kad nebus 
rašomas protokolas. Klausinė
jo, kada ir kur su juo susi
pažino, ar neduodavo jai ko
kios nors literatūros, o gal 
ji jam ką duodavo padauginti? 
Atsakė, kad nei jis, nei ji jam 
jokios literatūros neduodavo. 
Nepatenkintas pokalbio rezul
tatais čekistas KALAKAUS- 
KAS grasino, jog prisidengę 
etatų mažinimu čekistai gali 
J. NIŪNIAVAITĘ išmesti iš 
darbo.

Kapčiamiestis (Lazdijų raj.). 
1987 m. vasario 19 d. Gintautas 
SAKAVIČIUS, gyvenantis Kap
čiamiestyje, buvo iškviestas 
į VSK būstinę Vilniuje pas 
tardytoją BUZINSKĄ. Proku
roro pavaduotojas BAKUČIO- 
NIS ir tardytojas BUZINSKAS 
teiravosi, ką G. SAKAVIČIUS 
žinąs apie “LKB kroniką”. Jau
nuoliui atsakius neigiamai, 
pareigūnai jam pateikė kažko
kią literatūrą ir vertė prisi
pažinti, kad tai jo. G. SAKA
VIČIUS tai neigė. Jaunuolis 
buvo tardomas daugiau kaip 6 
valandas. G. SAKAVIČIUS po 
apklausos protokolu nepasi
rašė.

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovanu jaunavedžiams.

Naujai įšventintas dijakonu PAULIUS MALIŠKA iš Montrealio asistuoja Šv. Tėvo JONO-PAULIAUS II Mišiose, 
kurias jis atnašavo Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakties iškilmėse 1987 m. birželio 28 d. Šv. Petro bazilikoje 
Romoje Nuotr. “L’Osservatore Romano”

Lietuviški kryžiai Amerikos sostinėje
“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Vašingtono apie Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmes

Jau du mėnesiai praėjo nuo 
birželio 26-28 d.d. savaitga
lio, kai tuo pačiu metu Lietu
vos krikšto 600 metų sukakties 
iškilmės vyko Lietuvos sosti
nėje Vilniuje, krikščionybės 
centre Romoje ir JAV sostinė
je Vašingtone. Iškilmės visose 
trijose vietose buvo įspūdin
gos, daug žmonių sutraukusios 
ir daugeliui dalyvių paliko di
dingą ir ilgai išliksiantį įspū
dį. Jei Romon iš viso pasaulio 
suvažiavę lietuviai turėjo pro
gos ilgiau ar trumpiau pabend
rauti su popiežium, tai mes 
Vašingtone jo dviejų minučių 
ilgio lietuvių kalba tartą žo
dį kelioms valandoms praėjus 
turėjom progos išklausyti iš 
magnetofono juostos, kurios 
kopiją parūpino “Amerikos 
balso” radijo lietuvių tarny
ba. Tas popiežiaus žodis bu
vo skirtas Lietuvai, ir iš Šv. 
Petro bazilikos per “Amerikos 
balso” ir Vatikano radijo lai
das jis tiesiai nuplaukė į Lie
tuvą. Vašingtone jis buvo per
transliuotas iškilmingos aka
demijos metu, dalyvaujant Va
šingtono arkivyskupui J.t Hi- 
ckey, Baltųjų rūmų pareigūnui 
L. Kojeliui ir kitiems garbės 
svečiams. Nebuvus sunku ir 
įsivaizduoti, kokias šiltas 
ovacijas už lietuviškai tartą 
žodį popiežiui Jonui-Pauliui 
II sukėlė vašingtoniškė ir iš 
kitur suvažiavusi visuomenė.

Tiksliau būtų pasakius, kad 
Lietuvos krikšto 600 m. su
kakties minėjimai JAV sosti
nėje Vašingtone prasidėjo jau 
birželio 19, nes tos dienos 
popietę prezidentas Reaganas 
Baltuosiuose rūmuose priėmė 
vysk. P. Baltakio vadovauja
mą delegaciją. Įdomu, kad de
legacijos tarpe pirmą kartą 
dalyvavo ir Lietuvos atstovas 
Vašingtone dr. S. Bačkis. Jam 
tenka dažniau su kitų diplo
matinių misijų Vašingtone še
fų atstovais dalyvauti specia
liuose prezidento rengiamuo
se priėmimuose. Tačiau šį kar
tą jis buvo lietuvių delegaci
jos narys. Šalia kitų, delega
cijoje pas prezidentą dalyva
vo ir vašingtoniškio komiteto 
pirmininkas Jonas Vaitkus.

Minėjimas pradėtas penkta
dienio vakare Amerikos ka
talikų Nekalto Prasidėjimo 
šventovėje vargonų virtuozo 
J. Žuko koncertu. Tačiau, gal 
valandai telikus iki koncerto 
pradžios, sostinę ir apylinkes 
nusiaubė stipri audra su liū
timis. Todėl į milžinišką šven
tovę tesusirinko apie šimtas 
žmonių. Jų tarpe buvo atvyku
sių iš Čikagos, Pensilvanijos 
ir kitų vietovių. Tik, deja, 
iš Kanados nesimatė nė vieno 
veido. Tikriausiai daugumas 
jų nuvyko į Romą. Antra ver
tus, Lietuvos krikšto sukaktis 
jau buvo paminėta Montrealy- 
je nauja ir puikia poeto H. Na- 
gio ir muz. A. Stankevičiaus 
sukurta kantata.

J. Žuko vargonų koncertas 
buvo aukšto lygio ir gaila, 
kad jo negirdėjo amerikiečiai 
muzikos kritikai. Todėl didžio
ji spauda koncertą nutylėjo, 
nors prieš savaitę dienrašty
je “Washington Post” buvo pa
skelbta informacija, kad toks 
koncertas įvyks.

Šeštadienis, birželio 27, bu
vo saulėta ir gan vėsi diena. 
Pavakare iš visų pusių auto
mobiliais rinkosi lietuviai 
Ukrainiečių kultūros centro 
salėn, visai netoli Tautinės 
šventovės, į Čiurlionio an

samblio koncertą. Čiurlionis 
vėl į sostinę koncertuoti at
vyko po keliolikos metų. Šį 
koncertą atlikti buvo pasiža
dėjęs Čiurlionio vadovas muz. 
R. Babickas, ansambliui vado
vauti stojęs po jo įsteigėjo ir 
ilgamečio dirigento muz. A. 
Mikulskio mirties. Tačiau 
ankstyvą pavasarį mirė ir R. 
Babickas, savo rašytame laiš
ke prieš pat mirtį nuoširdžiai 
paprašęs čiurlioniečius, kad 
jie pažadą Vašingtonui ištesė
tų. Ansamblis, suradęs naują 
vadovą muz. dr. B. Kazėno as
menyje, velionies dirigento 
pasižadėjimą išpildė ir į sos
tinę atvyko maždaug 50 žmo
nių vienetas. Jų tarpe buvo 
choristai, solistai ir kelios 
O. Mikulskienės vadovaujamos 
kanklininkės. Čiurlionis sce
noje pasirodė prieš maždaug 
500 publikos, kurios didžioji 
dalis buvo suvažiavusi iš ki
tur. Trumpai aptariant, Čiur
lionis, vadovaujamas naujo 
profesionalo dirigento dr. Br. 
Kazėno ir dainuodamas žymiai
greitesniu tąjnjHi, paliko: tik- A-
rai gerą įspūdįnir jo atliktos 
dainos buvo entuziastingai 
palydėtos. Gaila, bet vyrų vei
dai ateities ansambliui neža
da. O gal dėl to, kad jaunesni 
choristai buvo išvykę Romon.

Sekmadienio, birželio 28, 
priešpietę apie du su puse 
tūkstančio žmonių iš visų pu
sių rinkosi į Amerikos kata
likų Nekalto Prasidėjimo 
šventovę vidudienio Mišioms, 
kurios šį kartą buvo aukoja
mos už Lietuvą jos krikšto 600 
m. sukakties proga. Besiren
kančius į šventovę ant jos mil
žiniškų laiptų esančioje aikš
tėje pasitiko įdomi atrakcija 
— apie 30 natūralaus dydžio 
lietuviškų kryžių ir koplytstul
pių paroda, į sostinę atgaben
ta Baltimorės lietuvių kultū
ros muziejaus vadovybės. Ši 
paroda atkreipė daugelio žmo
nių dėmesį, kryžių nuotrauką 
įsidėjo ir sostinės dienraštis 
“Washington Post”. Tai buvo 
viena svarbiųjų minėjimo at
rakcijų.

Kai kuriuose reportažuose 
rašiau, kad Amerikos katalikų 
šventovėje į sekmadienio 12 v. 
Mišias susirenka apie 1,500 
amerikiečių ir birželio 28 d. 
dar prisidėjo apie 600 lietu
vių. Tačiau šventovės vadovy
bė teigia, kad tą sekmadienį 
žmonių buvo iki 3,000. Sėdė
damas pirmoje eilėje net nega
lėjau susidaryti vaizdo, kiek 
pamaldose žmonių dalyvavo. 
Tiek tepastebėjau, kad, kiek

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

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

tik akis užmato, visos vietos 
buvo pilnos.

Prie didžiojo altoriaus vei
du į žmones stovėjo tautiniais 
drabužiais pasipuošę čiurlio- 
niečiai ir, pagiedoję “Pulkim 
ant kelių”, laukė ateinant Mi
šių koncelebrantų bei jų paly
dovų. Pagaliau pasirodė ilga 
procesija su JAV ir Lietuvos 
vėliavomis priekyje. Procesi
joje ėjo 13 kunigų ir du arki
vyskupai — Vašingtono arki
vyskupas J. Hickey ir karinės 
apygardos arkiv. J. Ryan. 
Prieš pradedant koncelebruo- 
ti Mišias, arkiv. J. Hickey ta
rė trumpą žodį, primindamas 
gausiams amerikiečiams Mi
šių dalyviams Lietuvos krikšto 
sukaktį, o visą pamokslą, at
austą istoriniais faktais, sos
tinės arkivyskupas skyrė Ka
talikų Bažnyčios istorijai Lie
tuvoje nušviesti. Tai istorijai, 
kuri ypač pastaraisiais dešimt
mečiais pasižymi herojiškais 
aukos pavyzdžiais. O tame Mi
šių ir pamokslo fone gražiai 
derinosi Čiurlionio giedamos

Mikulskio Mišios už ken
čiančią Lietuvą.

Aukojimo procesijoje prie 
altoriaus buvo atneštas lie
tuviškas kryželis, “Kronika” 
ir kiti krikščionybės Lietuvo
je 600 metų kelio simboliai. 
Aukas, šalia vašingtoniškio 
komiteto pirm. J. Vaitkaus ir 
jo žmonos bei sekretorės E. 
Vodopalienės, dar nešė Baltų
jų rūmų pareigūnė R. Burei- 
kaitė ir LB Vašingtono apyl. 
v-bos pirmininkas, JAV ka
riuomenės pik. Skučas.

“Čiurlioniui giedant ‘Tėve 
mūsų’, šimtai, o gal ir tūkstan
čiai žmonių artinosi prie Die
vo stalo ir priėmė Komuniją. 
Kanklių skambesys ypatingai 
derinosi su Mišių nuotaika. 
Mišias arkivyskupas baigė pa
laiminimu, kurį davė lotyniš
kai, tradicine katalikų Baž
nyčios kalba ...” Taip kalbėjo 
“Amerikos balsas” Lietuvai 
Mišioms pasibaigus.

Tada ilga procesija nuo di
džiojo šventovės altoriaus, 
prie jos prisijungus ir Čiur
lionio ansambliui, pasuko į 
lietuvių Šiluvos Dievo Motinos 
koplyčią. Čia abu arkivyskupai 
ir kunigai pasimeldė, o Čiur
lionio ansamblis paparašė 
Dievo Motinos palaimos Lietu
vai, sugiedodamas “Marija, 
Marija . ..” Miniai žmonių te
ko pasilikti už koplyčios sie
nų, nes į ją tilpo tik procesi
jos dalyviai.

Po Mišių įvykusi akademija 
jau nebetelpa į šio reportažo 
rėmus.
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® PAVERGTOJE 1WNEJE
PROSTITUCIJA KLAIPĖDOJE
M. Gorbačiovo pradėtos re

formos į spaudos puslapius atne
šė daug naujų temų. Viena jų - 
lig šiol nei Sovietų Sąjungoje, 
nei jos okupuotoje Lietuvoje ofi
cialiai neegzistavusi prostituci
ja. Šią temą kartais paliesdavo 
užsieniečiai korespondentai sa
vo pranešimuose iš Maskvos, bet 
jos vengdavo sovietinė spauda. 
Apie prostituciją Lietuvoje ty
lėdavo ir lietuviškoji kompar
tijos spauda Vilniuje. Ilgą tylą 
dabar staiga nutraukė Vitas Lin
gys “Komjaunimo tiesoje” š. m. 
gegužės 7 d. ir Gediminas Pilai
tis “Tiesoje” gegužės 26 d. Pros
titucijos problemoms Klaipėdo
je jiedu skiria ilgus reportaži
nio pobūdžio rašinius: V. Lingys 
— “Moterys su žiūronais”, G. Pi
laitis — “Dramos iliuzijų mugė
je”. Klaipėdos uoste kasmet vie
ši apie 10.000 užsienio jūreivių. 
Jūrų prekybos uostan atplau
kiančius laivus prostitutės ste
bi pro žiūronus nuo greta esan
čio devynaukščio pastato stogo. 
Jos užsirašo laivo pavadinimą, 
sustojimui pasirinktą prieplau
kos numerį. Su jūreiviais susi
tinkama “Klaipėdos”, “Žuvėd
ros”, “Vėtrungės”, “Viktorijos”, 
“Bangos”, “Neptūno” restora
nuose. Operatyvinis komjauni
mo būrys vienu metu bandė su
rinkti prostitutes iš restoranų, 
autobusais išvežti už miesto ir 
palikti 30-40 km nuotolyje. To
kia kovos taktika buvo nelegali, 
jos teko atsisakyti. Panašiai bai
gėsi ir bandymas prostitučių 
nuotraukas iškabinti Klaipėdos 
centre įrengtoje vitrinoje “Jos 
daro gėdą mūsų miestui”. Buvu
si mokytoja Žana Kamarauskie
nė, tapusi ne tik prostitute, bet 
ir jų teisių gynėja, tada nedels
dama nubėgo pas Klaipėdos pro
kurorą Igną Laucių, kuriam 
anksčiau buvo pareiškusi: “Jūs 
prokurore, mums ačiū turėtumė
te sakyti. O gal dar ir algą mokė
ti. Juk mūsų nebūtų — tuoj pie
menės laisvas vietas užimtų ...” 
Miesto vadovai dabar ėmėsi ki
tos taktikos — užsieniečiai jū
reiviai į restoranus pagal užim
tą vietą eilėje įsileidžiami su ki
tais klientais, o juos lydinčios 
prositutės turi palaukti, kol su
eina normali klientūra.

NORI IŠTEKĖTI
Kiekvienos prostitutės sva

jonė — ištekėti už jūreivio ir iš
važiuoti užsienin. Deja, tokie at
vejai labai reti: kasmet už užsie
niečio jūreivio išteka tik viena 
ar dvi. Prostitutės vis dar prisi
mena Liudą Želdak, turėjusią 
tris vaikus ir girtuoklį vyrą, ku
rį, netekusi kantryės, išgujo iš 
namų. Tapusi prostitute, ji persi
kėlė į geresnį butą, gražiai ap
rengė ir rūpestingai prižiūrėjo 
savo vaikus, nepraleisdama nė 
vieno tėvų susirinkimo mokyklo
je. Vaikai gerai mokėsi, buvo 
mandagūs ir paslaugūs. Tad ne
nuostabu, kad Liuda krito į akis 
kažkokiam graikui, ir jis visą 
šeimą išsivežė. Tai tik vienas 
konkretus išsipildžiusios svajo
nės pavyzdys. Kitoms iliuzijos 
pasigauti turtingą jūreivį išga
ruoja su prabėgančiais metais, 
jas palikdamos be pinigų, puoš
nių drabužių ir šampano resto
ranuose ... Prostitutės jūrei

vius iš restoranų vedasi į gyven
tojų butuose už pinigą nakčiai 
gaunamus kambarius. Ten vis
ką girdi kitame kambaryje ir vir
tuvėlėje užsidariusi šeima su 
augančiais vaikais, kurie užau
gę kartais susigundo tokiu gy
venimu. Reportažuose rašoma 
apie Klaipėdos medienos me
džiagų kombinato elektriką Ge
nadijų Šubiną, augusį tokioje 
aplinkoje. Jis tapo prostitučių 
globėju, didžiausiu užsienio va
liutos spekuliantu, susilauku
siu šešerių metų griežto režimo 
kolonijoje. G. Šubinas prosti
tutes su jūreiviais nuveždavo į 
joms parūpintus kambarius ir 
butus, o rytą iš jų supirkdavo 
jūreivių paliktą užsienio valiu
tą. Su prostitucija siejamas net 
ir daug žalos atnešęs mazuto 
išsiliejimas iš audros 1981 m. 
gruodyje perlaužto britų tank
laivio “Globe Ašimi”. Gediminas 
Pilaitis pasakoja: “Girtą kapi
toną į savo namus parsivedė Li- 
jana Pabrėžaitė, mechanikus 
priglaudė Violeta Skipelytė, 
Laima Antanavičiūtė, Inga Bra
zauskaitė. Naktį lyg tyčia paki
lo audra, nuo krantinės atsišvar
tavęs tanklaivis bandė išplauk
ti į atvirą jūrą. Kuo tai baigėsi 
— visi žino. Ar būtume sėmę ma
zutą iš paplūdimių, jei kapito
nas su svita tą nelemtą naktį bū
tų stovėjęs laivo denyje?”

SUSTIPRINO BAUSMES
Lig šiol už prostituciją niekas 

tiesiogiai nebuvo baudžiamas. 
Prostitutės kartais baudos su
silaukdavo tik už viešosios tvar
kos pažeidimą — bandymus už
kabinėti ir prievarta nusitemp
ti užsieniečius jūreivius. Aukš
čiausiosios tarybos prezidiumas 
dabar paskelbė administracinės 
nuobaudos įsaką, kuris už verti
mąsi prostitucija numato šimto 
rublių baudą, už pasikartojan
tį atvejį vienerių metų laiko
tarpyje — dviejų šimtų. Nubaus
tiesiems asmenims patikrinama 
sveikata, jieškant venerinių 
ligų. Tokio dydžio administra
cinės baudos numatytos ir asme
nims, kurie užkabinėja užsienie
čius, norėdami pirkti, keisti ar 
kitokiais būdais iš jų įsigyti daik
tų, užsienio valiutos ar vertybi
nių popierių>Sumokėjus baudą, 
konfiskuojamas visas iš užsie
niečių įsigytas turtas.

NAUJAS RAJONAS
Augantis Vilnius susilauks 

Fabijoniškių rajono, kuris stei
giamas dešinėje Ukmergės plen
to pusėje. Ten jau montuojami 
pirmieji gyvenamieji namai. 
Vyriausias naujojo rajono pro
jekto architektas yra Kazimie
ras Balėnas. Jis džiaugiasi pie
tine Fabijoniškių dalimi, turin
čia lygios žemės plotus. Namai 
čia bus statomi palei gatves, ku
rių grupės sudarys atskirus kvar
talus, būdingus centrinei Vil
niaus daliai. Automobiliams sta
tyti aikštelės bus įrengtos prie 
pagrindinių gatvių, atokiau nuo 
namų. Kiemuose bus daugiau ža
lumos, žaidimo aikštelių vai
kams. Einantiems į visuomeni
nį centrą nereikės kirsti jud
rių gatvių. Fabijoniškėse bus 
pastatyta apie 12.000 butų, ga
lėsiančių priglausti apie 46.000 
gyventojų. V. Kst.

Čikagos kardinolas BERNARDIN (kairėje), kuriam kun. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS (viduryje) Romoje pristato 
kunigą jėzuitą iš Australijos GREGORY JORDAN (dešinėje), organizacijos “Friends of Prisoners” steigėją, daug 
pasitarnavusį lietuviams kaliniams Sovietijoje Nuotr. Gioberti

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

“AUDRA" TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
1 987 

*
Kelionių į Lietuvą 
išvykimo datos:

Rugsėjo 4 Spalio 2 Gruodžio 28

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

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

pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:

2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7 

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

London, Ontario
ŠILUVOS MARIJOS PARAPIJOS 

klebonas kun. I. Mikalauskas, OFM, 
parapijos biuletenyje išreiškė 
visiems nuoširdų kvietimą: “Ši 
Lietuvos krikščionybės 600 metų 
sukaktis yra vienintelė mūsų gy
venime, kitos nebesulauksime. 
Kviečiu visus geros valios lietu
vius dalyvauti ir padėkoti Vieš
pačiui už taip didelę dvasinę do
vaną”.

Sukakties minėjimas įvyks, rug
sėjo 13, sekmadienį, 4 v.p.p., 1414 
Dundas St.E. Bilietus įsigyti iki 
rugsėjo 8 d. Skambinti V. Gude
liui (519)451-8148. D.E.

Hamilton, Ont.
VYSK M. VALANČIAUS LITUA

NISTINĖS MOKYKLOS pamokos 
prasidės šeštadienį, rugsėjo 12 d., 
9.30 v.r., ir baigsis 12.30 v.p.p. Pa
mokos vyks Šv. Juozapo pradžios 
mokyklos patalpose, Lock ir Her
kimer gatvių sankryžoje. Naujų 
mokinių registracija įvyks tą pa
čią dieną. Prašome tėvus regist
ruoti vaikus nuo 4 metų amžiaus.

LITUANISTINIAI KURSAI pra 
sidės antradienį, rugsėjo 15 d., 
5 v.p.p., Šv. Marijos gimnazijos 
patalpose ir baigsis 8 v.v. Kitų 
informacijų teirautis pas tėvų ko
miteto pirmininką Juozą Gedrį 
575-3589 arba Vidą Stanevičienę 
627-0624 vakarais. Inf.

PADĖKA
Viešėdama Kanadoje, buvau 

maloniai nustebinta savo tautie
čių svetingumu, vaišingumu ir 
dosnumu. Visiems noriu nuošir
džiai padėkoti. Ypatingas ačiū 
mano tėvui Vladui Jasinevičiui 
ir Jadvygai Saunorienei už kas
dieninį rūpinimąsi bei dosnias 
dovanas man ir mano šeimai Lie
tuvoje. Nepaprastai esu dėkinga 
V. L. Bakšiams, O. Bakšienei, K. 
Bučienei, D. A. Kamaičiams, E. B. 
Kronams, R. E. Krukovičiams, P. 
Kučinskaitei, A. J. Palmeriams, 
V. P. Pranckevičiams, Z. A. Sau- 
noriams, P. Vitienei, P. Vizbarui.

_ Nijolė

West Lome, Ont.
VALENTINAS BUKOTA, nuo

širdus Šiluvos Marijos parapijos 
narys, paaukojo $500 Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukakties 
minėjimui. Nuoširdus ačiū.

Kun. Ign. Mikalauskas
Wasaga Beach, Ont.
IŠKELIAVUS AMŽINYBĖN a.a. 

Jonui Gaiveliui, artimieji drau
gai ir giminės aukojo Kanados 
lietuvių fondui: $25 - J. Mažeika; 
$20 - E. Heikis, P. Juozaitis, V. Sta
nevičius, E. Jasiūnienė; $10 - J. 
Barakauskas, V. Geras, O. Juodi- 
šienė, A. Hirsh, A. Sekonis; $5 - 
B. Vitkus, E. Tribinevičius, A. Rū
ta, G. Kapteinis, A. Lehman, A. 
Butchereit. Iš viso suaukota $185.

Vancouver, B.C.
MIRUS a.a. JUOZUI GULBINUI, 

žmona Ona Gulbinienė paaukojo 
$100 Kanados lietuvių fondui.

KONSTANCIJOS SMILGIENĖS 
atminimui KL fondui aukojo $65 
Aleksas ir Vera Lauraičiai iš Či
kagos.

A. a. JUOZO ŠMITO atminimui 
Kanados lietuvių fondui paaukojo 
po $50 Ona Gulbinienė ir Adelė 
Šmitienė.

Retas įvykis Ontario Londone!

Lietuvos krikščionybės

įvyks 1987 m. rugsėjo 13, sekmadienį.
Iškilmingos pamaldos - Šiluvos Marijos šventovėje,

1414 Dundas St. E. (plento nr. 2 tęsinys),
4 v.p.p., dalyvaujant dvasiškiams ir iš kitų parapijų. 
Ta proga bus atšvęsti ir Šiluvos Marijos atlaidai.

6 v.v. - trumpa ir įdomi seselės ignės Marijošiūtės 
paskaita, mūsų iškiliųjų menininkų koncertas ir... 
turtingos vaišės. Ši minėjimo dalis vyks Marconi Club, 
120 Clarke Rd. (prie Trafalgar).

Koncerto programą atliks solistai 
V. Verikaitis ir A. Pakalniškytė iš Toronto, 
smuikininkė R. Bankienė iš Londono.
Akompanuos pianistas J. Govėdas iš Toronto.

Bilietus įsigyti iš anksto, bet nevėliau rugsėjo 8 d. imtinai, 
pas V. Gudelį tel. (519) 451-8148. Jų kaina - $15 asmeniui 
ir $25 porai. Toliau gyvenantieji gali užsisakyti bilietus ir 
sumokėti atvykę. Visi būsite mieli svečiai, maloniai priimti ir 
gardžiai pavaišinti. Jauskime pareigą paminėti šį istorinį 
Lietuvos įvykį - krikščionybės įvedimą.

Šiluvos Marijos parapija

Giedraičio žūklautojų ir medžiotojų klubas
kviečia visus į

rugsėjo 13, sekmadienį, 
ruošiamą savoje sodyboje už Kaledonijos.

Pradžia -12 valandą.
Įvairūs premijuoti šaudymai, 
loterija, šilti užkandžiai, 
k a vutė ir kt. Valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT A T V A 
KREDITO KOOPERATYVAS 1ALKA 
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 MlLIJONUS DOLERIŲ

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas” /M
atstovas) ej

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 3%
santaupas........................5.25%
kasdienines palūkanas
už santaupas................. 4.75%
term, indėlius 1 m..........  8.75%
term, indėlius 3 m..........  9.25%
reg. pensijų fondo........  6.50%
90 dienų indėlius........... 7.50%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............  8.50%

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask......... 10.25%
asmenines paskolas ... 11.75%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

Dainavos stovyklavietės rėmė
jų suvažiavimas, direktorių ta
rybos posėdis ir metinė šventė 
įvyko rugpjūčio 2 d. Suvažiavi
me paaiškėjo, kad daugiausia 
aukų surinko rėmėjų komitetai 
Čikagoje, Detroite ir Klivlande, 
vadovaujami dr. Austės Vygan- 
tienės, Janinos Udrienės ir dr. 
Mariaus Laniausko. Bendromis 
pastangomis buvo sutelkta $22.- 
985 (Čikagoje - $12.000, Detroi
te - $5.685, Klivlande - $5,300). 
Ši suma greit buvo išleista. Mat 
kelių asfaltavimui vasaros pra
džioje buvo išleista $17.500. Ke
lių išlaidas padengė Čikagos ir 
Klivlando komitetų sutelktos lė
šos, o Detroito komiteto lėšos 
buvo nukreiptos į naują mašiną 
indams plauti, kainuosiančią 
apie $5.000. Aukų čekius stovyk
lavietės reikalams reikia rašyti 
“Dainava Youth Camp” vardu ir 
siųsti direktorių tarybos ižd. 
Stepui Smalinskui, 14451 Mel
rose, Livonia MI 48154. Direk
torių taryba turi trylika narių, 
kurių septynis paskiria organi
zacijos, o šeši renkami trejų me
tų laikotarpiui. Organizacijų 
atstovų grupę dabar sudaro: kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius, kun. 
Alfonsas Babonas, Janina Ud- 
rienė, Valentina Bulotienė, dr. 
Vytenis Damušis, Bronius Poli- 
kaitis ir dr. Ona Daugirdienė. 
Renkamųjų grupėn įsijungė su
važiavime išrinkti du nauji na
riai — Vytas Petrulis, Vytas Čy- 
vas, keturi perrinkti tarybos na
riai — Linas Mikulionis, Stepas 
Smalinskas, dr. Marius Laniaus- 
kas ir Birutė Bublienė. Mišias 
metinėje Dainavos šventėje at
našavo kun. V. Dabušis ir kun. P. 
Daugintis, sakęs pamokslą, ku
riame buvo pabrėžta meilė arti
mui, dosnumas lietuviškiems 
reikalams — BALFui, Dainavai, 
Jaunimo centrui, Lietuvių fon
dui, šalpai Lietuvoje.

Pavergtųjų tautų savaitės pa
grindinį minėjimą Čikagoje šie
met liepos 19 d. surengė lietu
vių komitetas, vadovaujamas 
ALTos skyriaus pirm. Matildos 
Marcinkienės. Komitetan taipgi 
buvo įsijungusi Viduriniųjų 
vakarų LB apygardos pirm. Bi
rutė Vindšienė, apylinkių bei 
kitų organizacijų atstovai. Mi
nėjimas pradėtas vysk. V. Briz- 
gio Mišiomis, kurias jis atnaša
vo Švč. Mergelės Marijos gimi
mo šventovėje. Pamokslą sakė 
parapijos klebonas kun. A. Za
karauskas. Po pamaldų visi nu
žygiavo prie Marijos gimnazi
jos, kur kalbėjo K. Oksas, Ili
nojaus valstijos ir Čikagos mies
to atstovai. Demonstrantai ne
pasižymėjo dalyvių gausumą, o 
demonstracija ilgumu, nes visus 
greit išvaikė rekordiniai karš
čiai liepos mėnesyje. Oficialio
ji dalis užbaigta pietumis Tau
tiniuose lietuvių namuose, kur 
žodį tarė ir sovietų pavergtų ki
tų tautų atstovai.

Argentina
Montevideo lietuvių tautinių 

šokių ansamblis “Ąžuolynas” 
atvyks į Buenos Aires. Svečiai 
iš Urugvajaus rugsėjo 26 d. įsi
jungs pavasario sutiktuvių šven
tėn, kurią rengia Susivienijimo 
lietuvių Argentijoje valdyba. 
Planuojami ir keli kiti vietinio 
lietuvių jaunimo susitikimai su 
lietuviškuoju Urugvajaus jau
nimu.
Australija

Pertho ramovėnai šiai negau
siai lietuvių kolonijai vakari
nėje Australijos pakrantėje bir
želio 12 d. surengė Dariaus ir Gi
rėno skrydžio per Atlantą ir tra
giškos mirties minėjimą Lietu
vių namuose. Minėjimui vadova
vo ramovėnų skyriaus pirm. B. 
Steckis, apie lakūnų žygį angliš
kai kalbėjo P. Čekanauskas. Jų 
testamentą jaunajai Lietuvai 
lietuviškai skaitė E. Stankevi
čius. ALB Pertho apylinkės var
du žodį tarė valdybos pirm. E. 
Petrukėnienė.

Britanija
Lietuvių skautų sąjungos Euro

pos rajono 38-toji vasaros sto
vykla buvo surengta liepos 25 - 
rugpjūčio 2 d.d. Lietuvių sody
boje, turinčioje 23 hektarus 
žemės. Sodyboje yra didelis pa
statas su sale, valgykla, du gėri
mų barai, o antrame aukšte kam
bariai, kuriuose žiemą ir vasa
rą gyvena pensininkai bei atos
togautojai. Sodyboje taipgi yra 
miškelis, ežerėlis, upelis ir mau
dymosi baseinas. Skautų stovyk
la turėjo dvi palapinių grupes 
skautams ir skautėms. Buvo susi
laukta 70 jaunų stovyklautojų. 
Stovyklą atidarė Europos rajono 
vadas s. S. B. Vaitkevičius. Sto
vyklautojus sveikino s. E. Šova, 
Europos rajono vadeivė s. V. 
Gasperienė ir DBLS centro val

dybos pirm. J. Alkis. Mišias sto
vyklautojams laikydavo Lietu
vių sodybos kapelionas kun. A. 
Gėryba. Juos liepos 29 d. aplan
kė Europos lietuviškųjų studijų 
savaitės dalyviai iš Londono. 
Stovyklautojus s. S. B. Vaitke
vičius supažindino su ką tik iš
leistu Europos rajono albumu, 
turinčiu 144 psl. ir 445 nuotrau
kas. Albumą spausdino “Nidos” 
spaustuvė. Turinin įjungta Eu
ropos rajono lietuvių skautų 
veiklos pradžia, įvairių skau- 
tavimo šakų vystymasis, lig šiol 
surengtos stovyklos, apdovano
jimai, skautų rėmėjai. LSS Eu
ropos rajono albumą galima gau
ti Lietuvių namuose, 2 Ladbroke 
Gardens, London Wil 2PT, Bri
tain. Albumas kainuoja 12 sva
rų. Prei jo kainos reikia pridė
ti persiuntimo išlaidas.

Dariaus ir Girėno metinių mi
nėjimą liepos 18 d. Mančeste
rio lietuvių klube surengė vieti
nis ramovėnų skyrius, vadovau
jamas pirm. K. Murausko. Pa
skaitą skaitė H. Silius, dalyviams 
atsistojimu ir tylos minute pa
gerbus žuvusius lakūnus. H. Si
lius suglaustai, bet vaizdžiai 
atskleidė 1933 m. įvykusį Da
riaus ir Girėno skrydį per At
lantą ir jų žuvimą anuometinia
me Soldine. Meninę programė
lę atliko “Rūtos” daininkės G. 
Aleknavičienė ir B. Bishop iš 
Nottinghamo, prie jų antroje 
dalyje prisijungęs V. Alekna
vičius. Trumpą žodį tarė minė
jime dalyvavęs DBLS Boltono 
skyriaus valdybos pirm. H. Vai
neikis.

Vokietija
Vasario 16 gimnazija gyveni- 

man išleido keturis abiturien
tus — Joachimą Frėterį, Rober
tą Funką, Editą Kirkickytę ir 
Tomą Veršelį. Visi jie yra gimę 
V. Vokietijoje, išskyrus Kre
tingoje gimusią E. Kirkickytę. 
J. Frėteris gimė mišrioje šei
moje - motina lietuvė, tėvas vo
kietis. R. Funko tėvas yra ame
rikietis, motina vokietė, senelė 
lietuvė. Atsisveikinimas su abi
turientais įvyko gegužės 16 d. 
iškilmingoje vakarienėje. Bran
dos atestatus abiturientams tu
rėjo įteikti vokiečių egzaminų 
komisijos pirmininkas. Jį, susi
laukusį nėldimJė'fY Šeiriloje/ pa
keitė gimnazijOfe 1 direktorius 
Andrius Šmitas. Iš jo praneši
mo paaiškėjo, kad egzaminus 
laikė penki, o išlaikė keturi abi
turientai. Suklupo viena abitu
rientė. Esą buvo tikėtasi, kad eg- 
zminai palengvės, kai*prieš po
rą metų gimnazijos kontrolę iš 
Baden-Wuerttembergo krašto 
perėmė Hessenas. Pirmaisiais 
metais susidarė toks klaidin
gas įspūdis, kai visi Vasario 16 
gimnazijos abiturientai išlai
kė egzaminus su aukščiausiais 
pažymiais visoje apygardoje, 
savo žiniomis nustebinę vokie
čius egzaminuotojus. Deja, šie
metinių pažymių vidurkis 
jau nėra rekordinis. Direkto
rius A. Šmitas kiekvienam abi
turientui su brandos atestatu 
įteikė ir dr. A. Šapokos “Lietu
vos istoriją”, kai ji gyveniman 
išeinantiem abiturientam pri
mintų gimnaziją ir Lietuvą. To
liau kalbėjo kuratorijos valdy
bos pirm. kun. Alfonsas Berna
tonis, VLB valdybos pirm. inž. 
Juozas Sabas, abiturientų kla
sės auklėtojas Aloyzas Weige- 
lis ir kt. Absolventų vardu pa
dėkos žodį tarė J. Frėteris.

Aštuntasis lietuvių evangeli
kų suvažiavimas š. m. birželio 
26-28 d.d. įvyko Neustadte prie 
Baltijos jūros. Paskaitas skai
tė kun. A. Putcė iš Anglijos — 
apie Šv. Rašto tekstą, kun. M. 
Klumbys — Šv. Rašto reikšmę 
šeimyniniame ir kasdieniniame 
gyvenime, kun. K. Felgendrė- 
heriš — apie evangeliko požiū
rį į Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakties reikšmę, pabrėžda
mas, kad šis įvykis liečia visus 
lietuvius. Diskusijose buvo iš
keltas klausimas - kodėl Lietu
va priėmė katalikišką, o ne orto
doksišką krikščionybę. Kun. K. 
Felgendrėherio nuomone, iš Va
karų ateinanti krikščionybė bu
vo dinamiškesnė. Lietuvių evan
gelikų liuteronų tarybos vardu 
iš suvažiavimo buvo pasiųsta 
telegrama vysk. Pauliui Balta
kiui, OFM. Telegramoje džiau- 
giamsi, kad Kristus jau 600 me
tų laimina lietuvių tautą. Su
važiavimo dalyviai meldžia 
Viešpatį, kad jis visus lietuvius 
išlaikytų tame palaimos ir mei
lės kelyje, kad lietuviai, kaip 
Viešpaties vaikai, galėtų išvysti 
naują laisvės rytą. Lietuvių evan
gelikų liuteronų V. Vokietijoje 
pirmininku pernai buvo išrink
tas Anglijoje gyvenantis kun. Al- 
donis Putcė, aptarnaujantis 
šiaurinėje V. Vokietijos dalyje 
gyvenančius lietuvius evange
likus.



Vasario 16 gimnazijos naujojo bendrabučio šventinimo iškilmė 1987 m. birželio 20 d. Iškilmę pradėjo gimnazijos 
kuratorijos pirmininkas kun. ALFONSAS BERNATONIS Nuotr. M. Šmitienės
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Dvidešimt penkerimetai šakotoje veikloje
Kunigo Jono Staškaus kunigystės sukaktį švenčiant

Č. SENKEVIČIUS
Per visą eilę sunkių ir viso

keriopos vilties pilnų dešimt
mečių lietuvių rankos ir lėšos 
pastatė kelias dešimtis švento
vių Naujojo pasaulio miestuo
se, kuriuose spietėsi tautų mi
šiniai su skirtingom kultūrom 
ir tradicijom. Kaip anomis pir
mųjų išeivystės metų dieno
mis, taip ir dabar — savasis 
lietuviškas telkinys, sava pa
rapija ir šventovė paliko ne
pakeičiama atgaivos sala po 
kasdieninių darbų ir būtinų 
sąlyčių su gyvenamojo krašto 
poreikiais, su ne visada priim
tinais, bet būtinais susidūri
mais . ..

Ir kartais sunku suprasti, 
kodėl mes, taip kruopščiai ir 
entuziastingai kurdami tas at
gaivos salas, per daug paviršu
tiniškai žvelgiame į to svar
baus turto ilgėlesnį išlaiky
mą savose lietuviškose ranko
se. Kaip gi ilgai galėjo laiky
tis mūsų kurtos parapijos be 
savų kunigų? Kaip ilgai dar lai
kysis dabartinės, gyvuojan
čios?

Užtat kai atsiranda proga 
prisiminti vieną kitą kunigys
tėn žengusį išeivijos jaunuo
lį, to įvykio nebegalima laikyti 
paprastu gyvenimo srities ar 
profesijos pasirinkimu. Tas 
įvykis paliečia ne vien tik patį 
pasirinkusįjį, bet ir visą lie
tuvišką išeiviją, kuriai, kaip 
patirtis rodo, savasis kunigas 
tampa ir lietuviško gyvenimo 
vadovu.

Šiandien maloniai prisime
name 20 metų sulaukusį jauną 
vyrą ir apsisprendusi eiti dva
sininko keliu — prisimename 
Lietuvos kankinių parapijos 
kleboną kun. Joną Staškevi- 
čių-Staškų, jau švenčiantį 25 
metų kunigystės sukaktį. Nuo 
Anykščių, kur busimasis ku
nigas pradėjo žemiškąjį gy
venimą, iki šių rūpesčiais ir 
laimėjimais išmargintų die
nų bėgantis laikas skaldėsi 
įvairiais pergyvenimais, dar
bais, kelionėmis, nežinia ir 
viltimis. Pirmoji formali su
kaktuvininko mokykla — 
Anykščiuose pas širdietes se
seles. Vos pirmąjį skyrių bai
gus — tolima kelionė į Vaka
rus šeimoje. Nematyti miestai, 
nepažįstami vaizdai, karo var
gai ir nepritekliai — visa bu
vo skirta pamatyti ir pergy
venti.

Karo audrai nurimus, J. 
Staškus toliau mokėsi Vakarų 
Vokietijoje — Husume, Flens- 
burge. 1948 m. — jau Anglijo
je West Wells šeimų stovyk
loje. 1950-51 m. Bath miesto 
gimnazijoje “Bath Art School”. 
1951 m. atvyko į Kanadą ir 1954 
m. Toronte baigė gimnaziją. 
Talentas ir polinkis menui 
pasuko jį į “Brigdens” firmą, 
kurioje dirbo komercinio me
no skyriuje. Tačiau platesni 
polėkiai greitai pralenkė įgim
tus gabumus — apsisprendė 
eiti pašaukimo keliu. 1955 m. 
įstojo į “St. Francis Seraphic” 
seminariją, kurioje studijavo 
lotynų, graikų ir italų kalbas. 
1956 m. rudenį — jis jau Šv. 
Augustino kunigų seminarijos 
auklėtinis Toronte. 1959 m. 
baigė filosofiją ir tuoj po to 
išvyko į Šv. Kazimiero lietu
vių kolegiją Romoje, kur teo
logiją studijavo Gregoriniame 
universitete. Jį baigė 1963 m. 
1962 m. gruodžio 22 d. įšven
tintas kunigu Šv. Jono Latera- 
no bazilikoje Romoje. Sekan
čią dieną įvyko primicijos, 
asistuojant prel. K. Dobrovols
kiui, prel. A. Bačkiui ir kun. VI. 
Delininkaičiui.

Kun. JONAS STAŠKUS, 
Lietuvos kankinių parapijos klebo
nas Mississaugoje, Pasaulio ir Ka
nados lietuvių katalikų kunigų vie
nybės pirmininkas, kurio kunigys
tės sukaktis bus švenčiame 1987 m. 
rugsėjo 27 d. Anapilyje

Grįžęs į Torontą, kun. J. Staš
kus savųjų tarpe Šv. Jono Kr. 
parapijos šventovėje primici
jas atliko 1963 m. birželio 30 
d. Tai buvo didėlis ir džiugus 
įvykis visai Toronto lietuvių 
kolonijai, juoba, kad ir nau
jasis kunigas neketino niekur 
išvažiuoti, o pasiliko dirbti 
su savaisiais.

Pirmiausia vikaravo savoje 
Šv. Jono Kr., vėliau pavadin
toje Lietuvos kankinių, para
pijoje. Šalia pastoracinių pa
reigų jungėsi į visuomeninį, 
kultūrinį lietuvių kolonijos 
gyvenimą. Dirbo su jaunimu, 
eidamas organizacijose dva
sios vadovo pareigas, kapelio- 
navo stovyklose. Visur visų 
mėgstamas dėl savo paprastu
mo ir draugiškumo. Keletą me
tų buvo Londono, Ont. ir Delhi 
lietuvių parapijų klebonu. Mi
rus Lietuvos kankinių parapi
jos klebonui a.a. kun. P. Ažu
baliui, nuo 1980 metų paskir
tas tos parapijos klebonu, ku
riuo ir dabar yra.

Lietuvos kankinių parapi
jos, Anapilio sodybos naujųjų 
pastatų tvarkymas ir adminis
travimas, Šv. Jono Kr. lietu
vių kapinių reikalai, finansi
nės ir ekonominės problemos 
sunkiu svoriu užgulė jaunąjį 
kleboną, visada sugebėjusį su 
humoru paaiškinti visus savo 
sunkumus. Tais atvejais būda
vo galima pastebėti jo nuošir
dų optimizmą, kuris jo ir ne
apvylė — parapija augo narių 
skaičiumi, stiprėjo ekonomiš
kai, sukviestų talkininkų dė
ka palengvėjo administraci
niai reikalai. O ir paties su
kaktuvininko visur buvo pilna.

Prie Šv. Petro bazilikos Romoje po Lietuvos krikščionybės iškilmių 1987 m. 
birželio 28 d. Iš kairės: kun. R. MIKUTAVIČIUS iš Babtų, vysk. A. VAIČIUS 
iš Telšių, JAV Lietuvių Bendruomenės kultūros tarybos pirm. I. BUBLIE
NĖ ir vysk. P. BALTAKIS, OFM Nuotr. V. Bacevičiaus

Šiuo metu jis yra Anapilio 
korporacijos valdybos vicepir
mininkas ir reikalų vedėjas. 
Kadangi Anapilio sodybos rei
kalai yra glaudžiai susiję su 
parapija, klebono vaidmuo čia 
yra didelis. Anapilio korpo
racijai priklauso didžiosios 
salės pastatai, kapinės, auto- 
aikštė, Gerojo Ganytojo misija 
Wasagoje. Taigi, tvarkymo, 
koordinavimo ir rūpesčių ob
jektai gana dideli. Kruopščiai 
tvarkydamas visus finansinius 
reikalus, kun. Jonas sugebėjo 
per palyginti trumpą laiką su
mokėti pusę milijono dolerių 
skolą. Ir jau šiuo metu užsimo
ta statydinti nemažą prie Ana
pilio salės priestatą, kur nu
matomos erdvios patalpos Ka
nados lietuvių muziejui, pa
rodų salė, Anapilio raštinė ir 
butas prievaizdui.

Nors ir labai daug laiko ati
ma savieji parapijos ir Ana
pilio sodybos reikalai, sukak
tuvininkas visada mielai prisi
deda ir prie bendrųjų lietuviš
kų darbų Toronte ir už jo ribų. 
Yra aktyvus KLB narys. Buvęs 
Toronto apylinkės valdybos vi
cepirmininkas, šiuo metu revi
zijos komisijos narys. Daug 
metų dėstė tikybą Toronto lie
tuvių Maironio mokykloje. 
Taipgi ir Londone, kai ten gy
veno. Yra Kanados ir Pasaulio 
lietuvių katalikų kunigų vie
nybės pirmininkas, KLK kultū
ros draugijos “Žiburiai” val
dybos vicepirmininkas, jauni
mo organizacijų dvasios va
dovas. Nesvetimas jam nė 
spaudos darbas. Kurį laiką 
redagavo “Ateitį”. Yra nuola
tinis “Tėviškės žiburių” bend
radarbis, rašo straipsnius, 
paruošia religinį skyrių. Ra
šo ir kitoje lietuvių spaudo
je. Šių metų krikščionybės su
kaktuvių proga parašė ir iš
leido knygelę “Katalikiško
jo tikėjimo pagrindai”. Ruo
šia antrąją dalį. Taipgi daug 
kam talkino, piešdamas vir
šelius programoms ar kny
goms.

Šia proga galima drąsiai 
klausti: kas gi būtų buvę, jei 
jis būtų nuėjęs kitokiais ke
liais? Kas būtų galėjęs pada
ryti tai, ką jis padarė? Prabė
go 25-ri metai šakotoj veikloj, 
vingiuotais, bet savais keliais 
beeinant ir kitus bevedant, 
dar jaunesnius, taipgi čia už
augusius, kurie jieško savų 
šaknų. Visa tai labai gražu, 
gal net romantiška. Bet mūsų 
išeivijai reikia ne tik šaknų. 
Reikia sulapojimo ir žiedų. 
Reikia daugiau jaunuolių su 
panašiu apsisprendimu, kokį 
anuomet padarė Sukaktuvi
ninkas.

Aš žinojau, kad mano atsimini
mus daugelis skaitytojų sutiks 
įvairiai. Jie per ilgai tūnojo mano 
stalčiuje, o ypač todėl, kad tenai 
yra paminėta S. Čiurlionienė, A. 
Venclova, P. Cvirka ir kiti civiliai 
apsirengę žmonės, sėdėję drauge 
su rusų kariais 1940 m. rugpjūčio 
14-15 d. mokytojų suvažiavime 
Kaune. Žinoma, dabar, po dauge
lio metų, būtų geriau, kad to su
važiavimo visai nebūtų buvę, bet, 
deja, jis įvyko, o daugelis moky
tojų, nors jau sulaukę žilo plau
ko senukai, bet dar gerai prisi
mena. Šiandien kalbėjau telefonu 
su keliais mokytojais, kurie pri
simena, kaip po S. Čiurlionienės 
žodžio mokytojai pradėjo giedoti 
Lietuvos himną, o ji atsisėdo. Ki
ti prisimena, kaip Cvirka prie gar
bės stalo atsistojo ir užsirūkė, 
kiti matė rusų šokančius kareivius 
ir t.t. Aš vėliau visko nemačiau, 
nes po himno išėjau pro duris lau
kan ir daugiau neatėjau. Aš šių 
mokytojų pavardžių nerašau, nes 
nenoriu pakenkti jų giminėms Lie
tuvoje. Be abejonės, lengva rašy
ti ir pasirašyti tiems, kurie ten 
jau nieko nebeturi.

Šie atsiminimai buvo mano 
trumpai užrašyti mažame kalendo- 
rėlyje, kurį aš atsivežiau dar iš 
Lietuvos. Jie liečia mokinius ir 
mokytojus, ateitininkus ir skau
tus, kurie gyveno, o gal dar ir da
bar gyvena Lietuvoje, Kanadoje, 
JAV-se ir net Australijoje. Pavo
jinga jų pavardes minėti spaudo
je, nes dabar Lietuvoje kai kurias 
žinias gauna greičiau, negu mes 
išeivijoje.

O apie mus rašo “Gimtasis kraš
tas”. Štai turiu 1987 m. 18 nr. Čia 
yra ištrauka iš “Akiračių”, 1986 m. 
8 nr. Rašoma apie išeivių galvose
ną. Jie ten turi net ir atskirą sky
relį “Išeivių padangėje”. Kitas nu
meris yra 1987 m. gegužės 14-20 d. 
Ten yra ištrauka net ir iš “Tėviš
kės žiburių” 1986 m. 46 nr. Rašoma 
apie spaudą. Dabar, kai rusai ir žy
dai jieško karo nusikaltėlių, rei
kia saugotis, nes gali papulti vi
sai nekaltas žmogus.

Gal kam nors bus įdomu žinoti, 
iš kur tie laikraščiai? Juos siun
čia mūsų pažįstamai šeimai iš Vil
niaus. Jie to laikraščio neužsisakė 
ir visai nemano užsisakyti. O svar
biausia yra tai, jog siunčia senus, 
o jie nežino kas, nes nėra siuntė
jo adreso. Prieš keliolika metų 
daug mūsų ateivių gaudavo tą laik- 
rštį, bet vėliau sustojo.

Skaudų visien^s buvo, kai po to 
mokytojų suvažiavimo visi tarp 
savęs pradėjo kalbėti, jog atei
tininkai turi S. Nėrį, o skautai 
S. Čiurlionienę. Daugelis moky
tojų dar prisimena, kai vienas iš 
kalbėtojų, pasakė: “Lietuvos mo
kytojas buvo ubagas tarp ponų, o 
ponas tarp ubagų”. Vienintelė pa
guoda mokytojams buvo kalba, ku
rią pasakė dr. A. Garmus. Jis mo
kytojus ramino, kad jų darbas bus 
labai sunkus, bet jie garbingai 
išveš.

Dar buvo praėję tik du mėne
siai, kai sovietai okupavo Lietu
vą, o mūsų dvi rašytojos ir moky
tojos sėdėjo su rusais. 1944 m. rug
pjūčio 3 d. Maskvoje S. Nėris skai
tė savo poemą apie Staliną. Štai 
prof. J. Grinius savo knygoje “Vei
dai ir problemos lietuvių litera
tūroje”, išleistoje Romoje 1977 
m., taip rašo: “... poetė buvo pa
skirta į delegaciją važiuoti par
vežti ‘Stalino saulės’ iš Krem
liaus, kur ji, tautiniais drabužiais 
pasipuošusi, turėjo Aukščiausia
me soviete perskaityti ištraukas 
iš savo poemos apie ‘genialųjį va
dą, tėvą ir mokytoją’. . . Šitaip 
Lietuvos pakasynų oficialioji die
na tapo naivios S. Nėries triumfo 
diena . . .” (psl.285). Ta poema 
buvo išversta į rusų kalbą. Yra 
užuominų, kad visi delegatai gavo 
iš rusų po 5.000 rublių.

Tais pačiais metais, bet 11 die
nų vėliau, t.y. rugpjūčio 14 d., kita 
rašytoja S. Čiurlionienė Kaune at
sisėdo prie garbės stalo su mūsų 
komunistais ir rusais. Venclova 
ir kiti mūsų komunistai (Palec
kis, Cvirka, Korsakas) pasiryžo 
panaudoti mūsų gabias rašytojas 
parodyti liaudžiai: štai ką turi
me, o jeigu ne, tai komunizmą 
kumščiais įkalsime į galvas!

Kodėl jos taip padarė? Į tą klau
simą niekas negali atsakyti. Apie 
S. Nėrį tiek daug visi rašė ir klau
sė, kas su ja pasidarė? Apie ją 
rašė kan. M. Vaitkus, P. Orintai- 
tė, Br. Raila ir kt., o iš jų visų su
darė labai gerą straipsnį prof. J. 
Grinius. Neaišku buvo ir todėl, jog 
jai už tuos prokumunistiškus eilė
raščius pinigai pradėjo byrėti 
kaip iš dangaus. Tačiau josios bro
lis dar neseniai rašė išeivijoje, 
kad jo sesuo buvo priversta tuos 
eilėraščius rašyti.

Apie S. Čiurlionienę niekas ne
rašė. Net ir mūsų enciklopedijose 
(lietuvių ir anglų k.) apie tą mo
kytojų suvažiavimą yra tik keli 
sakiniai ir M. Gedvilo kalbos iš
trauka.

Gaila, kad prof. J. Ambrazevi
čius, pasivadinęs J. Brazaičiu, 
rašydamas apie pirmąją sovietų 
okupaciją, taip nedaug teparašė. 
Juk jis pats dirbo universitete 
ir dėstė lietuvių kalbą buvusio
je “Aušros” mergaičių gimnazijo
je. Aš jį dar prisimenu tame mi
tinge, kur Venclova atsivedė ru

sę, mokytojams grūmojusią kumš
čiu.

Po to suvažiavimo daug kas kė
lė klausimą kas atsitiko su Čiur
lioniene? Niekas iš jos to nesiti
kėjo. Greičiausia, kad Venclova 
su Cvirka ją atsivedė? Gal jos 
dukra su vyru grafu Vladimiru 
Zubovu tai žino, bet jie to juk 
neskelbs, o ypač dabar. Štai net 
ir J. Gimbutas rašo “Tėviškės ži
buriuose” (turiu iškarpą): “Zu
bovai gyvena Kaune Sofijos Čiur
lionienės namuose ir globoja jos 
atmintinį muziejų” (1987.V.19).

Salomėjos Nėries Palemone 
taip pat yra muziejus. O, be to, ji 
palaidota buvusiame Karo mu
ziejaus sodelyje. Apie jas abi ge
riausiai yra dar Kaune pasakiu
si rašytoja J. Augustaitytė-Vai- 
čiūnienė: “Jodvi norėjo pagerin
ti savo gyvenimo būklę”. Prof. J. 
Grinius toje pačioje knygoje (psl. 
284) apie S. Nėrį dar rašo: “Kas, 
kad dėl to tada pradėjo ateiti vie
nas antras laiškas, kuriame poetė 
buvo pavadinta išdavike! Dėl šito 
buvo galima trumpai užbėgti pas 
S. Čiurlionienę ir ten išsiverkti. 
Bet to atšaukti nebebuvo įmano
ma”. Kaune tais metais buvo kal
bama, kad ir S. Čiurlionienė pa
našių laiškų, yra gavusi. Čiurlio
nienei tie visi Kauno “komunistė
liai” (taip juos tada vadino) buvo 
gerai pažįstami (Cvirka, Venclova, 
Korsakas su žmona, S. Nėris, Boru
ta ir kt.). Jie lankydavosi pas ją, 
kai būdavo šeštadieniais literatū
riniai pobūviai jos salone.

Dabar dėl A. Balašaitienės atvi
ro laiško “TŽ” 1987.VI.30. Ji ra
šo, jog aš statau S. Čiurlionienę 
šalia komunisto A. Venclovos ir 
kitų. Aš jos tame mokytojų suva
žiavime Kaune niekur nestačiau, 
ji pati įėjo į salę su visa svita 
ir atsisėdo prie garbės stalo.

A.B. rašo, kad S. Čiurlionienė 
buvo skaučių seserijos vyriausia 
skautininke, bet aš neparašiau, 
kada tai buvo. Šie mano trumpi 
atsiminimai nėra disertacija, kur 
reikėtų sudėti metus, mėnesius ir 
dienas. Autorė teisingai sako, 
kad aš norėjau “supažindinti jau
nesnę kartą su neužrašytais isto
riniais įvykiais”. O tų įvykių bu
vo tiek daug! Gal jaunimas dau
giau supras kodėl jų tėvai paliko 
gimtąjį kraštą ir atsidūrė išeivi
joje. Jokiame uždarame skautinin- 
kių posėdyje aš nebuvau. Jeigu ką 
sužinojau, tai iš kitų pasakojimų.

A.B. rašo, kad “aš pajėgiu po 
47 metų atpasakoti Čiurlionienės 
kalbą”. Tai yra netiesa, aš jos kal
bos negalėjau atpasakoti, o ta ci
tata yra ne Čiurlionienės, bet M. 
Gedvilo iš L.E. XV t. To suvažia
vimo gyvų liudininkų dar yra, bet 
jie jau retėja. Kai kurie mokyto
jai buvo, bet nieko neatsimena, 
nes jau daug metų praėjo, o kiti 
Čiurlionienės nepažinojo, nes bu
vo atvažiavę nuo Plungės ar Skuo
do ir jos niekad nebuvo matę. Tre
ti atvažiavo vėlai, o dalis anksti 
grįžo namo. Tos dvi skautininkės, 
kurios prisimena himno giedoji
mą, turbūt pavėlavo. Kadangi jos 
negirdėjo Čiurlionienės kalbos, 
tai ir nežinojo, kodėl mokytojai 
giedojo Lietuvos himną, kuris ne
buvo įtrauktas į programą. Tiesa, 
Krėvės Mickevičiaus nemačiau.

Be to, A.B. tame laiške mums 
pataria pasiskaityti sovietinę 
Lietuvos enciklopediją. Kam ji 
mums reikalinga? Juk mes čia tu
rime net dvi: lietuvių ir anglų k.

Mūsų tarpe yra visokių. Dabar 
jau atsirado ir tokių, kurie mums 
liepia užčiaupti burnas ir nutil
ti. Neseniai pasirodė kažkokio 
tautiečio straipsnis, kad tos mo
terys, kurios sugrįžo iš Sibiro, 
neturi teisės rašyti atsiminimų, 
nes jos nėra rašytojos. Ir ta varg
šė EI. Juciūtė jau gulėdama mir
ties patale, dar suspėjo jam atsa
kyti, kad jos nėra rašytojos, bet 
gyvos liudininkės.

Kalbėjau su viena senute moky
toja. Ji man aiškino, jog reikia 
gyventi krikščioniškai, viską pa
miršti ir atleisti. Aš sutinku su 
ja, jog reikia viską atleisti ir pa
likti mirusius kapuose ramybėje. 
Tačiau labai sunku yra pamiršti 
visus tuos baisius įvykius, kuriuos 
mes pergyvenome primosios sovie
tų okupacijos metais. Ar galime 
pamiršti nužudytus Pravieniškėse, 
Rasienuose, Rainių miškely, prie 
Telšių ir kitur. Ar galime pamirš
ti, kad prie Červenės (netoli Mins
ko) kalinių kolonoje buvo rastas 
nužudytas skautų brolijos vyr. 
skautininkas pik. J. Šarauskas?

B.D.

AfA 
JUOZUI ANKUI 

iškeliavus amžinybėn,
SALOMĖJĄ ir JONĄ ANDRULIUS, VYTĄ ir ALGI 
ANKUS su šeimomis, visus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame -

Aldona, Algirdas Vaičiūnai

Mylimam broliui
AfA 

JUOZUI ANKUI
Čikagoje mirus, 

jo seseriai SALOMĖJAI ANDRULIENEI ir šeimai 
reiškiame gilią užuojautą bei kartu liūdime -

Vytautas Urbonas Rūta ir Marius Rusinai

AfA 
JUOZUI ANKUDAVIČIUI

mirus Čikagoje,
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ALDONAI, sū
nums - ALGIUI ir VYTUI, broliams - FELIKSUI, ALGI
MANTUI, VINCUI ir seserim - SALOMEI, ANELEI, 
MAGDEI, ELENAI, OLESEI ir jų šeimoms, giminėms 
bei artimiesiems -

Bronė Rukšėnienė, vaikai Elytė ir Danielius,
Hamiltone

MYLIMAM BROLIUI

AfA 
JUOZUI ANKUI

užbaigus žemiškąją kelionę Čikagoje, 

liūdinčiai velionies šeimai, jo seseriai “TŽ” administ
ratorei SALOMĖJAI ir jos vyrui JONUI ANDRULIAMS 
su šeima, seserims, broliams, giminėms bei artimie
siems reiškiame gilią užuojautą bei kartu liūdime —

Kun. P^^ida '., • : V: Matulaitis
Kili* (• ‘. i ,1 Ji r.

Vyt. Kastytis B. St. Prakapai
G. V. Balčiūnai O. P. Derliūnai
G. R. Gaižučiai V. Petrauskienė

L. G. Kurpiai R. VI. Stabačinskai

E. Pr. Ališauskai G. M. Valaičiai
J. Vingelienė

AfA 
KAZIMIERUI ŠILEIKAI 

iškeliavus amžinybėn,
jo žmoną LIUDĄ, visus tris sūnus su šeimomis, gi
mines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Dzeja Klibingaitienė ir dukterys

AfA 
KAZIUI ŠILEIKAI

mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai LIUDAI, sū
nums - AUDRIUI, JULIUI, ANTANUI ir jų šeimoms bei 
giminėms -

Marija ir Jonas Karka

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” - at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optome tristė 

1551 BloorSt. W., 
Toronto, Ont. M6P 1 A5 

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

PADĖKA
Vienintelė mano sesutė, Sibiro tremtinė, dantų gydytoja

a.a. MARIJA DAILIDIENĖ-RAINIENĖ,
75 metų amžiaus, staigiai mirė
1987 m. gegužės 28 d. Kaune.

Nuoširdus ačiū draugams už gausias šv. Mišių aukas, 
už aukas N. Pr. Marijos seselėms, pareikštas užuojautas 
žodžiu bei raštu.

Ačiū Vidutei T. už jos sukurtus, širdį veriančius žodžius:

Ar matei jos veidą paskutinį kartą ? 
Gal jau karsto dangtis dengė jos akis, 
Ar iš viso leido, dar suspėt sugrįžti 
Pasimelst prie koją mirusios sesers?

Ji prie Kristaus kojų ras anas aukas, 
Meilę begalinę ir savas maldas 
Už visus brangiuosius žemės kelyje, 
Likusius tėvynėje, Sibiro take...
Atminimuos liko jaunos, linksmos dienos 
Ir tėvelių meilė, augant jums sykiu...
Ar girdi tu aidą mylinčios Širdies:
“Kas į mane tiki, nepraras vilties”.

Ačiū, ačiū visiems —
Aldona Užupienė-Lukienė
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Lietuvos krikštas Britanijos Londone
Centrinis Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakties minėjimas

STASYS KASPARAS

Iškilmė buvo surengta 1987 
m. rugpjūčio 1. d. Nekalto Pra
sidėjimo šventovėje, Berkeley 
Square, Londono Mayfair ra
jone. Šventovė pastatyta 1849 
m., turi labai gražius langų 
vitražus. Dar kitaip vadinama 
Farm Street parapija. Šalia 
šios šventovės yra Londono 
jėzuitų centras, tad ši para
pija yra aptarnaujama jėzuitų.

6 v.v. prie didžiojo altoriaus 
atėjo koncelebracinių Mišių 
eisena: kun. dr. Jonas Sake- 
vičius, MIC, kun. Tąsius Era- 
minas iš Italijos, kun. Antho
ny Nye, SJ, prel. K. Zielinski 
— delegatas lenkams Anglijo
je ir Valijoje, kun. G. Jordan 
iš N. Zelandijos, kun. J. Lang, 
SJ, kun. J. Pazderka, SJ, — če
kai, kun. J. Babik — slovakas, 
kun. G. Tutto — vengras, kun. 
Domanski, MIC, kun. A. Papu- 
žinski, MIC, dijakonas — len
kų marijonų atstovai, du len
kų kunigai svečiai ir arkivys
kupas Luigi Barbarito — Šv. 
Tėvo pronuncijus D. Britani
jai.

Šv. Mišios buvo atnašauja
mos lotynų kalba. Skaitinius 
atliko Mečys Bajorinas iš Lon
dono, Vincas Natkevičius iš 
V. Vokietijos, tikinčiųjų mal
das Paulina Ivinskienė iš V. 
Vokietijos.

Arkivyskupas Luigi Barba
rito savo pamoksle daug ką pa
kartojo iš Šv. Tėvo Jono-Pau- 
liaus II laiško Lietuvos kata
likams. Suglaustai kalbėjo 
apie palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio gyvenimą. (Arkivysk. 
Luigi Barbarito, prieš atvyk
damas čia, panašiose pareigo
se buvo Australijoje ir ten Lie
tuvių dienose yra atnašavęs 
Mišias ir jiems kalbėjęs).

Mišių aukas ir dovanas prie 
altoriaus atnešė: dr. V. Ma
jauskas iš Detroito, Alina Gri
nienė iš Miuncheno, Virginija 
Juraitė iš Watsono, S. Beach, 
R. O’Brien iš Londono, Mau
reen Dunsmuir Bellshill iš 
Škotijos.

Mišių metu Londono Šv. Ka
zimiero parapijos choras, va
dovaujamas Justino Černiaus, 
giedojo lietuviškas giesmes.

Pamaldose dalyvavo Lietu
vos atstovas D. Britanijai 
Vincas Balickas su ponia. La
bai mažas skaičius kviestų 
svečių atsilankė pamaldose: 
John Staunton su ponia (West- 
minsterio arkivyskupijos vy
riausias architektas), Old 
Street teismo teisėja Lucille 
Brazier su vyru, lenkų egzi- 
linės vyriausybės nariai, gy
venantieji Londone. Iš etninių 
grupių dalyvavo Marija Zala- 
vani — albane ir vienas atsto
vas iš ukrainiečių sąjungos 
D. Britanijoje. Kodėl buvo pa
kviesti lenkų egzilinės vyriau
sybės nariai, bet nebuvo pa
kviesti lenkų katalikų akci
jos instituto žmonės, lenkų 
“Caritas” ir kitos katalikiškos 
organizacijos, veikiančios D. 
Britanijoje ir turinčios savo 
centrus Londone?

Pamaldose dalyvavo apie 50 
tautiečių iš Europos lietuvių 
studijų savaitės, 50 skautų 
stovyklautojų iš Lietuvių so
dybos ir apie 150 Farm Street 
parapijos narių. Londono lie
tuvių galėjo būti apie 60-70, 
įskaitant ir choristus, kurių 
ne visi atvyko giedoti.

Šiam svarbiam centriniam 
renginiui buvo sudarytas D. 
Britanijos lietuvių katalikų 
sielovados vedėjo kun. dr. S. 
Matulio, MIC, komitetas šios 
sudėties: pirm. kun. dr. J. Sa- 
kevičius, MIC, kun. dr. S. Ma
tulis, MIC, kan. V. Kamaitis, 
kun. J. Andriušius, M. Bajori
nas — D. B. lietuvių sąjunga, 
G. Kaminskienė — D. B. lietu
vių katalikų bendrija, S.B. 
Vaitkevičius — LSS Europos 
rajonas, P. Dzidolikas — Ško
tijos Šv. Kazimiero draugija, 
A. Važgauskas — D. B. lietu
vių jaunimo sąjunga. Tą komi
tetą patvirtino D. Britanijoje 
besilankydamas vysk. P. Balta
kis.

Šis plačios apimties komi
tetas neatliko savo pareigų. 
Visą padėką ir pagarbą reikia

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

atiduoti to komiteto pirminin
kui kun. dr. Jonui Sakevičiui, 
MIC, kuris vienas dirbo, kiek 
jam leido sveikata ir jo gar
bingas amžius. Jis išgavo iš 
Anglijos ir Valijos vyskupų 
konferencijos maldos dieną 
už Lietuvą birželio 28, kai vy
ko iškilmės Vilniuje ir Romo
je. Ryšium su tuo Nottinghamo 
ir Salfordo vyskupai pasisiū
lė atnašauti krikščionybės 
sukakties Mišias Nottinghamo 
ir Mančesterio lietuviams. Be 
to, dar surengė 30 žmonių iš
vyką į Romos iškilmes.

To komiteto narys S. B. Vait
kevičius atstovaująs LSS Eu
ropos rajonui atliko savo pa
reigą, atveždamas 50 skautų 
stovyklautojų iš Lietuvių so
dybos. Jų dalyvavimas su gra
žiomis uniformomis darė di
desnį iškilmių įspūdį, nors 
skautams kainavo šiek tiek 
pinigo.

O kur kitos organizacijos? 
M. Bajorino atstovaujama D. 
B. lietuvių sąjungos valdyba 
neparagino, kad jos skyriai 
ruoštų išvyką į krikščionybės 
minėjimą, net valdybos nariai, 
gyvenantys Londone, nevisi pa
jėgė atsilankyti. D. Britanijos 
lietuvių katalikų bendrijos 
vadovybė nepajudino nė pirš
to šiam minėjimui. Taip pat 
minėjime nesimatė jos valdy
bos narių. Tą patį galima pa
sakyti ir apie D. B. lietuvių 
jaunimo sąjungą: Londone gy
venantieji D. B. lietuvių jau
nimo sąjungos valdybos nariai 
nedalyvavo. Sunku pasakyti, 
ar iš viso tokia jaunimo są
junga veikia D. Britanijoje.

Škotijos atstovui P. Dzido- 
likui nieko negalima prikišti, 
nes Glasgovą nuo Londono ski
ria 405 mylių atstumas. Be to, 
jie Škotijoje moka geriau už 
Anglijos lietuvius atlikti sa
vo lietuviškas pareigas.

Šiuo centriniu Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukak
ties minėjimu mes negalime 
didžiuotis. Nepajėgėm su juo 
išeiti į plačią angliškąją 
Londono visuomenę, išskyrus 
pustuzinį anglų svečių ir apie 
150 Farm Street parapijos na
rių.
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Paskelbimas arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio-Matulevi- 
čiaus palaimintuoju rado pla
tų atgarsį katalikiškoje Len
kijos spaudoje. Krokuvos ku
rijos leidžiamas savaitraštis 
“Tygodnik Powszechny” š. m. 
liepos 19 d. laidoje įdėjo kun. 
Adamo Bonieckio, MIC, iškil
mių Romoje aprašymą. 
Straipsnio autorius rašo:

“Kai popiežius ištarė bea
tifikacijos žodžius, skelb
damas, kad nuo to momento 
Dievo tarnas arkivyskupas 
Jurgis Matulevičius gali būti 
vadinamas palaimintuoju ir 
paskyrė sausio 27 dieną jo 
šventės diena, 61 metų am
žiaus vyskupas Antanas Vai
čius, apaštalinis Telšių admi
nistratorius, kuris prieš tai 
išreiškė ritualinį prašymą dėl 
paskelbimo palaimintuoju, 
krito prie popiežiaus kojų. 
Tai jokiose apeigose nebuvo 
numatyta. Šį dėkingumo mos
tą pastebėjo tik pirmose ei

Britanijos Londono lietuvių Šv. Kazimiero šentovės didysis altorius ir dalis 
šventovės, pastatytos prieš 75 metus. Šiemet paminėjo savo sukaktį

Ar galime sudominti jus 
pelkėmis, kurios yra vertos 

bilijoną dolerių kasmet?
Kanados pelkės yra vasaros 

būstinė beveik 45 milijonams 
Šiaurės Amerikos ančių ir kitų 
vandens paukščių. Tai gamtos 
išteklius, vertas daugiau kaip 
bilijoną dolerių ir duoda 40.000 
darbų kasmet per turizmą ir 
kitokią veiklą, susijusią su 
laukiniais gyviais.

Be to, pelkėse gyvena daug 
kitų gyvių. Jos yra tarpinės 
sritys, laikančios vandenį, kurios 
yra reikalingos aplinkiniams 
plotams ir sulaiko žemę nuo 
erozijos.

Deja, Kanados pelkės, liūnai 
ir raistai nyksta dėl žmonių 
įsibrovimo.

Federacinės ir provincinės 
vyriausybės ryžosi įsteigti paukš
čių ir laukinių gyvių draustinius. 
Dabar yra apsaugotas 1000 kvad- 

.ratinių kilometrų plotas.
Tačiau reikia dar daug 

daugiau pastangų.
Jei norite sužinoti, kaip svarbi 

gali būti asmeninė jūsų pagalba, 
kreipkitės į federacinės arba 
provincinės vyriausybės laukinių 
gyvių bei gamtos išteklių 
departamentą arba piliečių 
gamtos apsaugos grupę.

Atsiminkite, dabar investuo
tas jūsų laikas arba kapitalas 
Kanados ateityje duos dideles 
palūkanas.

Lenkai apie arkivyskupą Matulaitį
Straipsniai Lenkijos katalikų laikraštyje ir vyskupų pareiškimas

lėse sėdintieji, negausūs ti
kintieji ir jis nebuvo tinka
mai užfiksuotas nuotraukose, 
nes netgi įgudusiam Arturo 
Mari (“L’Osservatore Romano” 
fotografas) tai buvo visiška 
staigmena. Tas pats buvo ir su 
popiežiaus mostu, padedančiu 
vyskupui pasikelti. Tai mos
tas, kuris geriausiai išreiškia 
šio nepaprasto momento nuo
taiką. (...)

Iškilmės vyko lyg ir dviejuo
se lygiuose, kurių vienas yra 
įamžintas tūkstančiuose filmų 
juostose, kasetėse, fotografi
jose, magnetofono juostelėse, 
ir antras, žmogaus akiai ne
pastebimas, pasiliko prieina
mas tiktai tiems, kurie supran
ta, kad svarbiausia yra tai, 
kas matoma širdimi.

Lyg ir šių dviejų lygių tar

pe buvo Lietuvos dvasiškių 
dalyvavimas, kurių vienuolika 
(buvo 9, Red.) sėdėjo prie Šv. 
Petro konfesijos. Plačiai at
vertomis akimis, susijaudinę, 
tylūs, susikaupę liudininkai, 
kurie turės visa atpasakoti 
broliams savo krašte. Be to, 
tūkstančiai viso pasaulio lie
tuvių pasipuošusių gražiais 
tautiniais drabužiais, kurie 
kartais jau nebemoka gimtąja 
kalba “Tėve mūsų” maldos. 
Tai paaiškėjo audiencijos me
tu, kai popiežius, perskaitęs 
ilgą kalbą, pradėjo lietuviš
kai Viešpaties maldą, kurion 
tik negausūs dalyviai sugebė
jo įsijungti. Taip pat dalyva
vo iš įvairių pasaulio kraštų 
marijonai. Čia jie susitiko bea
tifikacijos proga, dėl kurios 
visuose namuose kiekvieną 
dieną kartu ir kiekvienas at
skirai meldėsi ir dabar matė, 
kad tai ko prašė, įvyko. (...)

Iškilmės buvo lietuviškos. 
Giedojo lietuvių chorai, lie
tuviškai vyskupas Vaičius per
skaitė altoriaus kandidato 
biografiją. Buvo daug pastan
gų, kad šis pobūdis būtų išlai
kytas. Pvz. apie naują palai
mintąjį buvo sakoma ‘Matulai
tis’ arba ‘Matulewicz’, nors 
lietuvišką pavardę jis pats, 
turėdamas 20 metų, pakeitė į 
lenkišką ir niekad prie lietu
viškos pavardės negrįžo. Šv. 
Tėvas, sakydamas pamokslą 
itališkai (vertimai į lenkų, 
lietuvių ir anglų kalbas buvo 
iš anksto išdalinti šv. Mišių 
dalyviams), Lenkiją paminėjo 
tik vieną kartą, kai vardino 
kraštus, kuriuose palaiminta
sis Jurgis Matulevičius dar
bavosi. Tai buvo didelio popie
žiaus subtilumo išraiška. (...)

Palaimintasis pagal šv. Po
vilo principą, norėjo būti ‘vis
kuo visiems’. Norėjo, kad jo 
vyskupijoje gudai galėtų mels
tis gudiškai, lenkai lenkiškai, 
o lietuviai lietuviškai. Jis ne
sutiko, kad pagalba dėl karo 
nukentėjusiems būtų teikia
ma, jeigu iš pagalbą gaunan
čių tarpo būtų išskirti žydai, 
ir tai tada, kai dar buvo jaunu 
dvasiškiu, nebijojo kaltinimų 
modernizmu ir simpatijomis 
revoliucijai, kai reikalas ėjo

Canada 

dėl tiesos ir žmogaus labo. 
Beveik visą savo gyvenimą vei
kė lojaliai ir su meile, Lenki
joje, gerbiamas ir mylimas vi
sų tų, kurie jį arčiau pažino, 
niekad nenustojo būti lietu
viu, ir Lietuvos reikalai visad 
jam rūpėjo. Ir galbūt todėl jis 
sugebėjo sušvelninti savo tau
tiečių kartėlį, kai Vatikanas 
priskyrė Vilnių Lenkijai. (...)

Naujasis lietuvių, o kartu ir 
lenkų, palaimintasis yra nau
jas bendrumo ženklas. Tegul 
jis būna, jeigu tuo bus lietu
viams artimesnis, Matulaitis, 
ir kartu tegu būna, kaip jis 
pats norėjo — Matulewicz. Ne
turime vieni kitiems šventuo
sius iš rankų plėšti”.

Antras straipsnis
Tas pats savaitraštis liepos 

5 d. laidoje išspausdino Ta
deusz Gorskio, MIC, ilgą ir iš
samų straipsnį apie arkivysk. 
Matulaitį. Štai kelios ištrau
kos:

“Birželio 28 d. Jonas-Paulius 
II Romoje paskelbė palaimin
tuoju arkivyskupą Jurgį Ma
tulevičių. Jis buvo lietuvis, 
bet žymią savo gyvenimo dalį 
praleido Lenkijoje. Dvejus 
metus prieš savo mirtį jis pa
sakė kardinolui Gasparri: “Be
veik visą savo gyvenimą nuo
širdžiai ir visomis jėgomis 
darbavausi Lenkijoje”. Jo pa
vardė kaipo visuomenės vei
kėjo, įstatų projektuotojo, 
Vilniaus vyskupo ir popiežiaus 
atstovo lietuvių tautai tapo 
įamžinta tautinių kultūrų is
torijoje. (...)

Kadangi kelis šimtmečius 
Lenkija ir Lietuva buvo viena 
valstybė, Vilniaus vyskupija 
buvo tautiškai mišri. Lietu
viai seną sąjungą su Lenkija 
laikė sau nenaudinga, kūrė 
atskirą valstybę ir negalėjo 
įsivaizduoti savo atgimusios 
valstybės be istorinės sosti
nės Vilniaus, kuriame žymią 
daugumą sudarė lenkai ir ku
ris buvo jų tautinio gyvenimo 
centru. Tuo tarpu kaimas bu
vo daugiausiai gudiškas ir or
todoksiškas. Tiktai toli ei
nantis kompromisas galėjo 
išspręsti sunkias šių tautų 
sugyvenimo problemas. Tuo 
tarpu lietuviai, kaip ir lenkai, 
nebuvo linkę daryti nuolaidų. 
Be to, lenkai manė, kad gudai 
nutautės; jie tačiau kovos at
mosferoje tautiškai brendo ir 
reikalavo jiems priklausomų 
teisių. Kadangi kompromisas 
nebuvo rastas, prasidėjo ko
va. Vyskupo Matulevičiaus 
valdymo metais Vilnius aštuo
nis kartus ėjo iš rankų į ran
kas. Pagaliau lenkai jį gink
lu paėmė. Lietuva šio fakto 
nepripažino ir paliko Su Len
kija šaltojo karo stovyje. (...)

Kadangi Vilniaus vyskupija 
buvo daugiatautė, jis dažnai 
sakydavo: ‘Esu katalikų vys
kupas ir noriu tarnauti vie
nodai visiems ir vienodai rū- 
pinsiuosi visų savo žmonių 
reikalais. Man gudai, lenkai 
ar lietuviai yra vienodai lygūs. 
(Dienoraštis, 1919 m. vasario 
27 d.). Šveicarija, jo studijų 
ir sielovados veiklos kraštas, 
jam buvo įvairiomis kalbomis 
kalbančiųjų taikingo sugyveni
mo pavyzdys.

Nepolitinis jo nusistatymas 
buvo šių principų pasekmė. 
Norėdamas būti ganytoju vi
soms kovojančioms grupėms, 
jis turėjo savo vyskupiškoje 
veikloje ribotis grynai reli
giniais reikalais ir išjungti 
politinę sritį, kuri skyrė. In- 
greso dieną, kreipdamasis į 
vyskupijos žmones, pasakė: 
‘Kristaus pavyzdžiu steng
siuosi apimti visus, būti vis
kuo visiems. Esu pasiruošęs 
už tiesą mirti. Trokštu jums 
būti tik tėvu ir ganytoju, Kris
taus sekėju”. (...)

Galbūt ypatingai jam nema
lonus buvo lenkų-lietuvių kon
fliktas. Jis numatė liūdnas jo 
pasekmes. Laiške vyskupui 
Przezdzieckiui jis išsireiškė: 
‘Bijau, kad mūsų taikinti kada 
nors gali čia ateiti kazokai’.

Tam tikru esamų sunkumų 
pavyzdžiu gali būti vyskupui 
Matulevičiui rašytas atviras 
laiškas, kuris pasirodė ‘Mū
sų krašte’ (‘Nasz kraj’) 1919 
m. gruodžio 16 d. Jį parašė 
Pilsudskiui simpatizuojantis 
liaudies tarybų politinis su
važiavimas. Autoriai reika
lavo, kad vyskupas pašalintų 
iš Vilniaus apskrities mišrių 
parapijų 10 lietuvių kunigų 
ir pakeistų lenkų naudai pa
maldų tvarką. Grasino, kad 

kreipsis į (Lenkijos) steigia
mąjį seimą ir net bandys pa
vartoti jėgą.

Faktinai ne vyskupas Matu
levičius buvo čia užpultas. Mi
nėtus klebonus paskyrė jo 
pirmtakas kun. Michalkevi
čius. Jis taip pat nustatė ir 
abiejų kalbų proporciją. Tai 
buvo K. Bendrijos visuotinu
mo užpuolimas. Iš vyskupo bu
vo reikalaujama, kad jis savo 
rankomis lenkintų Bendriją. 
Liaudies tarybų grasinimas 
nebuvo vien teorinis. Su po
licijos ir kariuomenės pagal
ba buvo išvežtas Giedraičių 
klebonas ir buvo bandoma pa
šalinti lietuvių kalbą iš šven
tovės. Vėliau tai buvo daroma 
ir kitose parapijose”.

Vyskupų pareiškimas
Lenkijos episkopatas bir

želio 28 dienos iškilmių proga 
lietuviams skirtame laiške 
(laiškas rašytas 1987 m. gegu
žės 2 d. Čenstakavoje, kur tuo 
metu vyko visuotinis episkopa
to suvažiavimas — konferenci
ja) apie arkiv. Matulaitį sako:

“Džiaugiasi Lietuva, kurios 
sūnumi jis buvo ir iš kurios 
tikėjimo lobio sėmė jo tėvai ir 
jis pats. Džiaugiasi Lenkija, 
kuri įskiepijo Lietuvai krikš
čionybę. Džiaugiasi, nes palai
mintojo Jurgio gyvenime ypa
tingai atsispindi abiejų tautų 
vienybė Dievuje. Džiaugiasi 
tėvai marijonai, kurių atnau
jintojas sulaukė palaimintojo 
garbės, ir Eucharistijos tar
naitės, kurių vienuoliją jis 
įsteigė. (...) Šiandien, bū
dami kartu su Jonu-Paulium II 
Šv. Petro aikštėje ir dalyvau
dami arkivyskupo Jurgio Matu
levičiaus beatifikacijos iškil
mėse, meldžiame Visagalį Die
vą taikos bei ramybės pasau
liui ir pilnos žmogaus bei ti
kėjimo laisvės Lietuvai ir Len
kijai”.

Lojalus Lenkijai
Būdamas Vilniaus vyskupu 

palaimintasis Matulaitis, kaip 
dažnai yra kartojama, nė vie
nai savo vyskupijos tautybei 
pirmenybės neteikė, tačiau tas 
faktas, kad Vilniaus vyskupi
jos sostas priklauso lietuviui, 
skatino lietuvius neatsižadėti 
savo tautybės. Savo pradinin
ko — Vilniaus vyskupijos ad
ministratoriaus kun. Kazimie
ro Michalkevičiaus 1911-1912 
m. nustatytos parapijose kal
bų proporcijos vysk. Matulai
tis, nežiūrint didelio lenkų 
administracijos ir dvasiški- 
jos spaudimo, nepakeitė.

Palaimintasis buvo lojalus 
lenkų valdžiai. Kai ambasado
rių konferencija 1923 m. pa
tvirtino Lietuvos-Lenkijos 
sieną, jis su visomis reika
lingomis iškilmių apeigomis 
pasitiko į Vilnių atvykstantį 
Lenkijos prezidentą Wojcie
chowski. Tačiau jau tada buvo 
numatomi galimi pasikeitimai. 
Kun. Stasys Yla knygoje “Jur
gis Matulaitis” 262 psl. rašo: 
“Ap. Sostas buvo užtikrinęs 
lietuvių delegacijai, kuri lan
kėsi 1924 m. pabaigoje Romo
je, kad faktinio politinio 
valdymo sienoms pasikeitus, 
automatiškai bus pakeistos ir 
bažnytinio sutvarkymo ribos. 
Tas principas buvo įtrauktas 
ir į konkordatą su Lenkija”. 
Politinio valdymo sienos pasi
keitė ir 1939 m.

Per paskutiniuosius 10 metų 
lenkų pažiūra į arkiv. Matu
laitį gerokai pasikeitė. Dar 
neseniai iš Panevėžio Pajuos
tės kilęs kun. Meysztowicz sa
vo prisiminimuose rašė, kad 
Matulaitis buvo nepriimtinas 
kaip Vilniaus vyskupas, nes 
buvo lietuvis. To paties sa
vaitraščio “Tygodnik Pow
szechny” skiltyse jis buvo 
vadinamas šovinistu ir atkak
liu lietuviu. Prieš II D. karą 
sunku buvo įsivaizduoti, kad 
lenkas popiežius paskelbs lie
tuvį palaimintuoju. J.B.

Ateistų siautėjimas...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Kunigui Jerabekui šiemet nuo 
balandžio mėnesio nebemoka
mas atlyginimas. Jį irgi ren
giamasi kitur perkelti.

“Bažnyčios informacijos” 
skelbia, kad tikintieji ka
mantinėjanti ir varginami ne 
tik Šiaurės Moravijoje, bet ir 
Rytų Bohemijoje. Daugiausia 
jaunimas klausinėjamas, ar ei
na į Mišias, apie savo kunigus, 
rodomos įvairių asmenų nuo
traukos. Civiliškai apsirengę 
asmenys fotografuoja išeinan
čius iš šventovės. Pastaruoju 
metu valdžios įstaigose ir vie
šai rengiamos paskaitos apie 
“slaptą K. Bendrijos veikimą 
ir apie religijos žalą.” Lmb.



Šie paveikslai ir kiti rodiniai buvo paskirstyti “Tėviškės žiburių” loterijoje Anapilio salėje 1987 metų balandžio
25 dienų metiniame spaudos vakare, dalyvaujant gausiem skaitytojam Nuotr, Ą. Rašymo

Nudundės, nuvingiuos traukiniai...
Laikraštininko ir visuomenės veikėjo Jurgio Janušaičio 
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Cl KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

Toliai, įvykiai, gyvenimo spinduliai
Dailiųjų menų klubo pokalbiai Kalifornijoje apie dabarties aktualijas ir savąją veiklą
Gerokai pavažiavus už Los An

geles, atsidūrus Fullertone, dr. 
Elenos Tumienės dviaukštis bu
tas patraukia įdomiais lietuviš
kais kūriniais, knygom, liaudies 
dirbiniais. Pasitraukusi iš profe
sūros, dr. E. Tumienė patylomis 
kažin ką rašo, kuria.

Paskutinysis Dailiųjų menų klu
bo laikotarpis, jei kas primiršo, 
savo narių kultūrinę veiklą, bu
vo našus. Tatai priminė pirminin
kė Elena Tumienė ir metraštinin
kas.

Dailiųjų menų klubas, kartais 
retokai susiburiantis, gyvuoja 
nuo 1956 m. gegužės mėnesio. Tai
gi pradėjo 32-sius metus. Pirmi
ninkė pasiūlė padaryti viešą DMK 
paminėjimą. Priminė mirusius na
rius: prof. Mykolą Biržišką, Gas
parą Veličką, J. Bertulį, J. Tini- 
nį, Praną Lembertą, J. Balčiūną- 
Švaistą, architektą Joną Muloką.

Bronys Raila pageidavo padary
ti DMK Metraščio geras kopijas, 
jas pasiųsti į svarbius muziejus, 
įskaitant Vilnių, nes jau yra ke
turi dideli iškarpų, įrašų, linkė
jimų, nuotraukų tomai vieninte
liame egzemplioriuje. Tie Metraš
čiai vaizduoja tikrą užsienio lie
tuvių kultūrinio gyvenimo dalį, 
pakliuvusią į mūsų Metraščio la
pus.

Šiemet lietuviams svarbus įvykis 
- Lietuvos krikšto 600 metų minė
jimas Vatikane, arkivysk. J. Matu
lyčio paskelbitp'aš ’į>a:lai hr’intuojii'. 
Apie tai keičias' dalyvavusių pa
sisakė. Turėjo būti aukščiausio 
laipsnio džiaugsmas, kai mūsų 
poeto eilėraščio žodžius giedo
jo choras Vatikane. Deja, lietu
viai, poetai, rašytojai buvo nu
stumti į paskutines eiles, nega
lėjo iš arti stebėti. Čia pat kai kas 
pareiškė, kad tada jie galėjo pasi
justi kaip eiliniai piliečiai, kaip 
pilkoji masė, apie kurią dainuo
jama. Dalyvavę rašytojai tarpu
savyje nutarė apie tai negarsinti, 
tegul paskęsta užmaršyje. Nors ki
ti mano, kad reikėtų pasakyti, pa
likti ateičiai prisiminimų.

Vyresnieji lietuviai pasipikti
no Vatikane dalyvavusių jaunų 
lietuvių nelietuviškumu, nes jie, 
nors apsirėdę tautiniais lietuvių 
drabužiais, tarpusavy kalbėjosi 
angliškai, vokiškai, ispaniškai ir 
kitaip, tik labai retas lietuviškai! 
Graudu buvo žiūrėti į tokį lietu
vių prieauglį, garsiai šūkaujantį 
svetimomis kalbomis.

Kažin kas ekskursijas į Romą 
(Vatikaną) taip organizavo, kad 
atvykėliai vieną dieną pavėlavo 
į paskaitas apie Lietuvos krikš
tą. Kažin kas platino ir ant kiek
vienos kėdės padėjo lapelius, pra
šančius boikotuoti Lituvos krikš
to 600 metų minėjimą, nes yra 750 
metų. Kai kas sakė, kad prieš 750 
metų pakrikštyta, o prieš 600 me
tų tas krikštas patvirtintas. Kiti 
priekaištavo, kodėl paskaitoms pa
kviesta tiek mažai lietuvių istori
kų. Vėl aiškinta, kad Lietuvos 
krikšto 600 metų paminėjimas bu
vo surengtas dalyvaujant pasauli
nio masto istorikams. Ten buvo ga
lima pasakyti kas ką nori. Paskai
tos iš anglų ar prancūzų kalbų bu
vo verčiamos į norimas kalbas.

Bernardas tarė, kad lietuviai 
dvasiškiai jam patarė popiežiui 
nedovanoti knygą, nes tai negali
ma. Tuo tarpu buvo pastebėta, 
kad lenkai ir kiti popiežiui do
vanojo knygas, jis mielai priėmė. 
Vienas net matė, kaip atvykėlis 
pakišo popiežiui pasirašyti voką, 
tenai pasirašė. Pavardė Vaityla 
turinti būti iš Vaidyla.

Girdėta, kad Sovietų Sąjunga 
pageidavusi popiežiaus raštiškos 
kalbos. Jeigu joje nebus minima 
okupuota Lietuva, tai sovietai į 
iškilmes išleis vieną lietuvių vys
kupą ir keletą kunigų. Tikrai, po
piežius savo kalboje neminėjo 
okupuotos Lietuvos, tik Lietuvą. 
Iškilmėse dalyvavo apsilankymui 
išleistas vyskupas Antanas Vai
čius ir keletas lietuvių kunigų. 
Vysk Vaičius buvo taip sužavėtas 
ir sujaudintas iškilmėmis Vati
kane, kad jis vienintelis iš visų 
dalyvavusių vyskupų klupo popie
žiui kojų bučiuoti, ko popiežius 
neleido daryti.

Vatikanas išleido tris pašto 
ženklus, primenant Lietuvos kirkš- 

to 600 metų. Gaila, tie pašto ženk
lai labai menki, juose beveik nie
ko mums istoriškai prisimintino. 
Juos nupiešė italė dailininkė. Ne
abejotina, lietuvis dailininkas 
būtų nupiešęs nepalyginamai ge
riau, reikšmingiau.

Vatikane iškilmių metu siautė 
vagys. Ar atvykusieji turistai ne
buvo perspėti saugotis itališkų 
vagių, ar jie pamiršo atsargumą, 
bet visai eilei lietuvių, lietuvai
čių Vatikane vagys iškraustė kiše
nes, rankinukus, apvogė net vieną 
lietuvį kunigą jam bedalinant 
Komuniją. Vienas lietuvis kuni
gas iš okup. Lietuvos buvo atve
žęs džiovintų rūtų. Kaip pavergto 
krašto relikviją mielai priėmė 
atvykusieji lietuviai. Manoma, 
Vatikane dalyvavo apie 3000 lie
tuvių, gal ir daugiau. Įspūdis ne
paprastas, kai Vatikane maišosi, 
kalba tūkstančiai lietuvių. Turbūt 
tuo metu net jaunimas kalbėjosi 
lietuviškai. Iš Amerikos, ypač ry
tinių pakraščių, buvo atvykusių 
daug trečios, ketvirtos kartos lie
tuvių. Daugelis jų jau nekalbėjo 
lietuviškai (pamiršę, tėvai ne- 
išnjokė), bet vis tiek save laikė 
lietuviais, turėjo prisisegę lie
tuviškus ženklelius.

Baigus vatikaniškus įspūdžius, 
kiti pasakojo įspūdžius iš Kroku
vos, Italijos, Australijos, kitokių 

'.kelionių. .
B- Brazdžionis, paskaitė Sigito 

Gedo eilėraštį “Giesmė apie gim
tąją pirkią”. Tas įspūdingas ei
lėraštis prieš kiek laiko esą skai
tytas okup. Lietuvoje.

Apie K. Balmontą
Elena Tumienė paskaitė Kons

tantino Balmonto eilėraštį, pa
imtą iš “Literatūros ir meno”, 
1978 m. kovo 25 d. numerio.

Pasisakymuose apie Konstan
tiną Balmontą'(1867.VI. 16 - 1942.- 
XII.23) Bronys Raila pažymėjo, 
kad K. Balmontas, nusivylęs ru
sais ir komunizmu, norėjo būti 
lietuviu. Apie 1925-1928, gal ir 
apie 1930-1932 metus, jis rašė lie
tuviams palankius eilėraščius. 
Nors tikrų duomenų nėra, bet gal 
K. Balmontas norėjo gauti Lietu
vos pilietybę, turėti tvirtą pa
grindą po kojomis. Reikėtų išaiš
kinti, kodėl jį taip traukė Lietu
va, nes Europoje yra ir kitų vals
tybių.

Atsivertus “Lietuvių enciklo
pedijos” II t., 1954 m. išleistą Bos
tone, 100 psl. išspausdinta: Bal
mont Konstantin, rusų poetas. Ra
šinėlio pabaigoje sakoma, jo eilė
raščių į lietuvių kalbą vertė A. 
Jakštas, M. Vaitkus, B. Sruoga, A. 
Lastas, L. Gira.

KONSTANTINAS BALMONTAS

Miškų Karalaitei - Lietuvai
Užkerėtam sapne, o Miškų Karalaite, 
Ties lemtinga verpste tu sėdėjai tyli, 
Ji kaip bitė darbšti dūzgė ilgesio galią, - 
Tai todėl ir daina kaip naktužė gili. 
Tu aušrinę į savąją dainą įpynei 
Ir griaustini, ir saulę įliejai į ją, 
Nuo vaikystės matei žaibo raštą auksinį, - 
Tai todėl šitaip spindi ir tavo svaja. 
Iš galingo kamieno pradžią paėmei savo, 
Pakilai tarsi vaikas į bokštą aukštai, 
Ąžuolų pasiklausę, senoliai dainavo, - 
Ar ne jų tavyje išminties atšvaitai? 
Buvo tavo kuodelis miglų susivėlęs, 
Bet išaudei tu amžiams ugningus kelius, 
Senos eglės šlamėjo, užburdamos sielą, 
Savo paslaptį liejo į vyzdžius, į žalius.
O, tos akys, kur paslaptį šventąją saugo, 
Teliepsnoja per amžius ugnis jų ramiai. 
Su tavim, Karalaite, širdimi aš suaugau, 
Koks gilus tavo balsas žalio miško gelmėj. 
Kas švelniau, nei pavasarį miško pievutė? 
Kas stipriau, negu aukuro švento kerai? 
Kas labiau pranašingas, nei balsas gegutės? 
Verksmas Jūrų Karaliaus - drėgni gintarai? 
Ir lietuvių senovinę skambiąją dainą 
Man primins tavo tirštas saldusis medus, 
Tarsi paukščių giesmė ji bekraštė atšlaimuos, 
Ir jos garsas - lyg skrydis arų išdidus.
Taip per ilgus metus kilo tavo šventovė, 
Ir nenyksta įmūrytų plytų galia.
O Miškų Karalaite, tikroj tu tivrtovėj. 
Pildos norai tavi. Tokia saulės valia.

Vertė REGINA BIRŽINYTĖ

“Lietuviškoji tarybinė enciklo
pedija”, I t., p. 596, Vilnius, 1976 
m., rašo: Balmontas Konstantinas, 
rusų poetas, kilęs iš bajorų. Pabai
goje - jo raštų vertėjų tarpe pra
leido A. Jakštą, M. Vaitkų, bet pri
dėjo J. Graičiūną.

Nė viena enciklopedija nemini 
K. Balmonto noro gauti Lietuvos 
pilietybę.

K. Korsako, K. Doveikos reda
guotoje “Lietuvių literatūros kri
tikos” I t., Vilnius, 1971 m., K. Bal
montas minimas du kartu. Tos kny
gos II t., Vilnius, 1972 m., K. Bal
montas įrašytas tris kartus. Tenai 
apie jo norą tapti lietuviu neužsi
menama. Lietuviai savo talentus 
lengvai atiduoda svetimiesiems, 
bet labai sunkiai priima sveti
muosius.

Pokalbiuose grįžta prie anks
čiau Br. Railos pasiūlytų rašy
tų taisyklių, nustatančių griež
tesnę tvarką, dažnesnius susirin
kimus. Pasisakiusieji, anksčiau 
abejoję, dabar jau linko palaiky
ti, nes po mūsų ateinantieji gal 
nebus įsisąmoninę dabartinių ne
rašytų įpročių, kurie, kaip ilga
metė patirtis parodė, nėra blogi.

kartais visuomenė norėtų dau
giau žinoti apie Dailiųjų menų 
klubą, tai gal vertėtų padaryti vie
šą susirinkimą. Ar tikrai dauge
liui ne Klubo narių bus įdomu? Ar 
jie lauks kokių netikėtumų? Prisi
mintina, kad 1964 m. kovo 7 d. Dai
liųjų menų klubas viešą susirinki
mą surengė Lietuvių namų salėje 
(4423 Santa Monica Blvd., Los An
geles, Calif.), buvo prisiminti trys 
literatai. Tada kalbėjo Br. Rai
la: “Prof. Mykolo Biržiškos pažiū
ra į laisvųjų lietuvių rašytojų vaid
menį”. Juozas Tininis: “Kleopo 
Jurgelionio gyvenimo ir kūrybos 
bruožai”. Bernardas Brazdžionis: 
“Fausto Kiršos profilis”.

Kiek prisimename, klausytojų 
galėjo būti daugiau. Antroji to 
DMK susirinkimo dalis tęsta met
raštininko namuose. Tada į DMK 
nare priimta dr. Marija Gimbu
tienė, pagerbtas latvių rašyto
jas Anšlavs Eglitis, daug kartų 
palankiai rašęs apie lietuvius.

Toliau gyvi pokalbiai, diskusi
jos. Naujuoju DMKpirmininku bus 
architektas Rimas Mulokas. Šei
mininkė bičiuliškai pavaišino. 
Pranas Gasparonis padarė nuo
traukų.

Šio DMK susirinkimo pokalbiuo
se dalyvavo: Elena Tumienė, Ber
nardas Brazdžionis, Marija Gim
butienė, Alė Rūta, Bronys Raila, 
Algirdas Gustaitis, Gediminas 
Leškys, Jina Leškienė, Pranas 
Gasparonis, Dana Mitkienė ir kiti.

Metr.

DALIA MACKIALIENĖ

Savo drauguose ir pažįstamuo
se matome jau laiko išskaptuo
tus žmones. Matome akis, prara
dusias blizgėjimą, bąlančius ar 
jau visai baltus plaukus, keliais 
ir takeliais išgraviruotus veidus. 
Suėję būrin jau nebekalbam apie 
viršvalandžius, apie naujų namų 
statymą, apie pinigų investavimą 
ar vaikų pasižymėjimus moksle 
bei sporte. Visa tai jau praeitis, 
nepakeičiama, nesugrąžinama.

Dabar pokalbiuose vyrauja 
skausmai, vaistai, dietos, skai- 
čuojami rasti gyslose choleste
rolio vienetai. Nors retkarčiais 
dar prasiskverbia vienas kitas 
žodis apie politiką, “raganų me
džioklę”, ar įspūdžius, atsivežtus 
iš Lietuvos. Vienas kitas dar užsi
mena apie spaudos vargus, apie 
mažus išleidžiamų knygų tiražus, 
bet jau visai mažai besidomima 
grožine literatūra ar poezijos 
posmu.

Negailestingas, greit bėgantis 
laikas nešasi viską į praeitį, į už
simiršimą. Į pakalnę neša ir mus 
visus. Jau nebenorime matyti kas 
liko anapus kalno, kurio viršūnę 
perlipome pačiame savo amžiaus 
žydėjime. Jeigu užlipai ant kal
no - turėsi leistis ir į pakalnę. Ne
rašyta tiesa. Tad ir leidžiamės 
žemyn. Vieni esame dar tik įpu
sėję atšlaitėje, kiti - jau visiško
je pakalnėje.

Vis daugiau ir daugiau mūsų 
lietuviško gyvenimo puoselėtojų 
jau remiasi deimantinės amžiaus 
sukakties spindesiu. Jų gyvenimo 
traukinys dunda ir vingiuoja jau 
žemesnėmis pakopomis .. .

Spauda - mūsų tarpusavio ry
šys, didelis lietuviškos kultūros 
veiksnys, per kurį vyksta komu
nikacija vienų su kitais. Iš spau
dos sužinome kas dedasi lietuviš
kame gyvenime ir trumpose san
traukose randame svarbiausius 
Amerikos ir užsienio įvykius. Tad 
tie spaudos bendradarbiai, ku
rie užpildo laikraščių bei žurnalų 
puslapius ir suteikia mums įvai
rių gyvenimo įvykių aprašymus, 
yra verti išskirtino paminėjimo 
ir pagarbos jų amžiaus sukaktyse.

1987 m. rugpjūčio 4 d. žurnalis
tui Jurgiui Janušaičiui sukako 75 
amžiaus metai ir 60 metų sukaktis 
spaudos darbo. Ta proga žmona 
Veronika, dukros - Danguolė, Ra
sa, ir Ramunė, taipogi žę-ntai Be
nediktas SkvirBlys ir Ričardas 
Badauskas suruošė Jurgiui išskir
tinį deimantinės sukakties pami
nėjimą.

Sukaktuvininko pasveikinti ir 
pagerbti susirinko per 70 Janu- 
šaičių šeimos draugų ir artimųjų. 
Vaišių programai vadovavo kaimy
nas Vacys Dzenkauskas. Maldą ir 
trumpą sveikinimo kalbą pasakė 
Daytona Beach lietuvių kunigas 
dr. Kazimeras Ruibys. Programos 
vadovas nušvietė būdingus J. Ja
nušaičio bruožus, jo ilgo gyvenimo 
kilimus ir puolimus, pristatė sve
čius, atvykusius iš tolimesnių vie
tovių pasveikinti Jurgio šios su
kakties proga. Sveikinimuose bu
vo aptariama J. Janušaičio, kaip 
žurnalisto viusomeninko, draugo, 
kaimyno ir aktyvaus golfininko 
darbai, iškeliami jo nuopelnai 
bendradarbiaujant lietuviškoje 
spaudoje, aprašant vietos įvykius, 
nagrinėjant lietuvybės išlaikymo 
ir kitas temas.

Sveikinimų žodžiai buvo kupini 
daugelio linkėjimų sukaktuvinin
kui. Jeigu Dievas suteiktų tokią 
malonę, kad visų linkėjimų bent 
dalis išsipildytų, tai J. Janušai- 
tis gyventų daugiau kaip šimtą 
metų.

Vaišių, kurios vyko “Julian” 
restorano salėje, metu sveikino 
Jonas Daugėla, Daytona Bech klu
bo pirmininkas, Vytautas Abrai- 
tis - Tautinės lietuvių sąjungos 
ir “Dirvos” redaktoriaus Vytauto 
Gedgaudo vardu, Andrius Mironas 
- dainos vieneto “Sietynas” ir žur
nalistų garbės teismo vardu, Da
ilia Mackialienė savo ir draugų 
St. Petersburge vardu. Šeimos 
vardu kalbėjo vyriausioji dukra 
Danguolė, išreikšdama meilę savo 
gerajam tėveliui ir dėkingumą. 
Gediminas Lapenas sueiliuotais 
humoristiniais kupletais aptarė 

Kun. dr. KAZIMIERS RUIBYS Floridoje sveikina deimantinį sukaktuvi
ninką JURGI JANUŠAITĮ (dešinėje); viduryje - VERUTĖ JANUŠAITIENĖ

visą Jurgio Janušaičio veiklą, šei
mos ir kitokius linksmus nutiki
mus, pasitaikiusius sukaktuvinin
ko ilgo gyvenimo takuose. A. San- 
dargienė papasakojo žiupsnį įspū
džių iš besikuriančios lietuvių 
kolonijos Daytona Beach. K. Ba- 
rūnas vertino Janušaitį kaip žmo
gų: nuoširdų, šiltą ir mielą. Su
kaktuvininką sveikino daugelio 
organizacijų pirmininkai, žurna
listai, rašytojai, draugai iš viso 
laisvojo pasaulio kraštų ir gimi
nės iš Lietuvos.

Tarp gausių sveikintojų pažy
mėtini: Vytautas ir Irena Alantai, 
Jurgis ir Marija Gliaudžiai, Vy
tautas Volertas, genęralinis Lie
tuvos konsulas Vaclovas Kleiza, 
Algimantas ir Teresė Gečai, Rūta- 
Kleva Vidžiūnienė, Vytautas ir 
Irena Kasniūnai, Vladas ir Dalia 
Butėnai, Vytautas ir Jadvyga Di
džiuliai, Alfonsas ir Bronė Nakai, 
Algirdas ir Bronė Pužauskai, kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, Petras Pet
rulis, Ingrida Bublienė, dr. Vy
tautas ir Vanda Majauskai, dr. 
Leonas ir Irena Kriaučeliūnai, 
sesutė Pranutė Ivanauskienė su 
šeima ir dar daug, daug kitų, ku
rių čia suminėti neįmanoma. Su
kaktuvininkui šeima ir draugai 
įteikė dovanų, kurių tarpe buvo 
dail. Juozo Sodaičio tapytas pa
veikslas, vaizuojantis šv. Jurgį 
ant žirgo ir smeigiantį jietį į sma
ko gerklę. Įspūdingas paveikslas, 
specialiai užsakytas šiai progai.

Pats paskutinis prabilo sukak
tuvininkas J. Janušaitis, kuris, 
iš susijaudinimo lūžtant balsui, 
dėkojo visiems, taip iškilmingai jį 
pagerbusiems. Ypatinga padėka 
žmonai Verutei, už jos ilgų metų 
globą, už meilę jam ir šeimai, už 
atsidavimą vaikams, žentams ir 
dukraitėms - Vanesai ir mažytei 
Natalijai. Dėkojo dukroms atvyku
siom iš tolimų kraštų pagerbti sa
vo tėvo, pareikšti jam savo mei
lės ir padėkos. Dėkojo visiems 
sveikinusiems žodžiu ir raštu. Jo 
jautriame žodyje atsispindėjo pa
dėka ir meilė visiems, su kuriais 
jam teko gyvenime susitikti. Visi 
sutiktieji jo darbą ir užmojus 
vienaip ar kitaip praturtino bei 
paskatino.

Kiekviename praradime glūdi 
atradimas. J. Janušaitis prarado 
savo gyvenimo 75 metus, bet įsigi
jo gilią patirtį spaudos darbe. 
Praturtino savo mintis idėjomis, 
įsisavino būdą, kaip sugauti pra
bėgančių įvykių esmę ir juos vaiz
džiai perduoti laikraščių skiltyse. 
Susirado nesuskaitomą būrį drau
gų ir gerbėjų. Kad jis prarado tris 
ketvirčius šimtmečio iš savo am
žiaus, tai nereikėtų gailėtis, nes 
metai vis tiek nuriedės, nuvingiuos 
su traukiniais . . .

Iškilmę užbaigė keletą kartu su
giedotu “Ilgiausių metų” nutįsusi 
gaida.

VYTA UTAS KASTYTIS
Benamių vasara
Nuvytę žiedai 
Daugiau nepražysta, 
Bet jų atminimas ilgai 
Paliks mūs jaunystėj.

Dienų praeities pamary 
Gimtinė kasmet sužaliuos

mums:
Vakare žvaigžde atgaivint 

ateini
Į tolimą užmirštą uostą.

Čia marių laivai
Ilgiau paviešėt neužkliūva.
Gimtosios pakrantės margi 

švyturiai
Iš tolo pasaldina širdį ir 

kūną.

Atnešk mum žiupsneli laukų, 
Kur tėvas, kur motina 

ilsis! —
Gal ilgesį savo žiedų 

dvelkimu
Ir virpančiom dulkėm 

užpilsim? . . .

Trondheimas, Norvegija, 
1945 m. liepos 19 d.

XXXIV-ji Europos lietuviškų
jų studijų savaitė liepos 27 — rug
pjūčio 2 d.d. įvyko Britanijos sos
tinėje Londone, Digby Stuart ko
legijoje. Atidaryme kalbėjo ren
gėjų komiteto pirm. M. Bajori- 
nas, dalyvius sveikino patalpas 
parūpinusios kolegijos direktorė 
seselė Dorothy, Lietuvos atstovas 
V. Belickas ir Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. dr. J. Sakevi- 
čius, MIC. Raštu buvo gauti sveiki
nimai iš Lietuvos atstovo S. Lozo
raičio ir dr. K. Čeginsko. Paskai
tas skaitė: kun. dr. Steponas Ma
tulis, - “Palaimintasis arkivysku
pas Jurgis Matulaitis, MIC”, Vin
cas Natkevičius - “Dr. Antano 
Maceinos filosifija”, dr. Aleksand
ras Štromas - “Atvirumo politika 
ir sovietinės sistemos reformų 
problema”. Diskusijoms pasikeis
dami vadovavo dr. A. Kušlys ir 
dr. J. Norkaitis. Inž. Jonas Simo- 
kaitis kalbėjo tema “Mano gyveni
mas Lietuvoje ir susitikimai su 
disidentais”. Jam teko 15 metų 
kalėti sovietinėse stovyklose už 
nesėkmingą bandymąpabėgti į Va
karus pagrobtu lėktuvu. Iš Lietu
vos jis buvo išleistas prieš tris mė
nesius ir apsigyveno Paryžiuje. 
Rež. Jonas Jurašas kalbėjo apie 
savo teatro viziją, ją iliustruoda
mas Japonijoje atliktų režisūros 
darbų skaidrėmis. Struktūrines 
VLIKo ir PLB ypatybes aptarė Z. 
Juras, “Europos lietuvio” proble
mas-J. Vilčinskas.

Lietuviškųjų studijų savaitėje 
posėdžiui susirinko vienuolika 
LB atstovų iš Belgijos, Britanijos, 
Italijos, Prancūzijos, Šveicarijos 
ir V. Vokietijos. Jame paaiškėjo, 
kad 1989 m. Vasario 16 gimnazi
joje bus surengta pirmoji Lietu
vių diena Europoje. Dalyvių ta
da ten lauks jau atremontuota se
noji pilis. Tradicinėje “Tėvynės 
valandėlėje” dainų, tautinių šo
kių, deklamacijų ir liaudies inst
rumentų muzikos programą atliko 
Britanijos lietuvių sąjungos an
samblis su sol. Vida Gasperiene, 
deklamatoriais A. Šveikausku ir 
A. Gasperu. Atskirą estradinių 
dainų koncertą turėjo sol. Vio
leta Rakauskaitė-Štromienė. Dėl 
techniškų kliūčių,Jteko atsįsakyti 
planuoto apsilankymo sklupto- 
riaus Antano Braždžio studijoje. 
Dalyviai betgi apsilankė Lietuvių 
sodyboje, kur tuo metu veikė Lie
tuvos skautų sąjungos Europos ra
jono 38-toji vasaros stovykla. Mi
šias savaitės dalyviams kiekvieną 
rytą kolegijos šventovėje laikė 
kun. dr. S. Matulis, MIC, ir kun. 
T. Ereminas. Su Lietuvos krikšto 
600 metų sukakties ir arkiv. J. 
Matulaičio, MIC, paskelbimo pa
laimintuoju iškilmėmis Romoje su
pažindino tris valandas trukęs 
vaizdajuostės įrašas.

Dr. Stasio Budrio lietuvių foto 
archyvas Čikagoje gavo negaty
vus Petro Maletos, Antano Gul- 
binsko, Vaclovo Noreikos, Algi
manto Kezio, SJ, ir kai kurių ki
tų fotografų. Archyve dabar jau 
sutelkta apie 20.000 negatyvų, ku
rie ateičiai išsaugos išeivijos gy
venimo bei veiklos vaizdus ir vei
kėjų veidus. Negatyvų katalogą 
tvarko Gediminas Vakaris. Archy
ve taipgi yra apie 20 filmų, ne
mažai vaizdajuosčių ir jų kasečių. 
Dr. Stasio Budrio lietuvių foto 
archyvą finansiškai remia dr. Mil
da Budrienė, jame įamžinusi savo 
velionies vyro atminimą. Dr. M. 
Budrienė telkia medžiagą lietuvių 
gydytojų muziejui, kurio skyrius 
yra Dr. Stasio Budrio lietuvių 
foto archyve. Skyriaus globos ko
mitetą sudaro: dr. J. Daugirdas, 
dr. F. Kaunas, dr. A. ir V. Šau
liai, dr. M. Vygandas. Visus archy
vo reikalus tvarko taryba ir val
dyba. Tarybą sudaro: pirm. dr. M. 
Budrienė, nariai A. Kezys, SJ, ir 
S. Žilevičius; valdybą — pirm. A. 
Kezys, SJ, ižd. J. Daunoras ir 
sekr. R. Musonytė.

Vysk. Antano Baranausko 
“Anykščių šilelis”, išverstas Ste
fanijos Jablonskos, skaitytojams 
Lenkijoje pirmą kartą buvo išleis
tas 1909 m. Poemos fragmentus yra 
paskelbęs Vilniuje ėjęs laikraštis 
“Echo Litvy” (Lietuvos aidas). Ju
lijos Vichert-Kairiūkštienės vers
ti “Anykščių šilelio” fragmenatai 
taipgi buvo įtraukti 1939 m. pasi- 
rodžiusion “Lietuvių poezijos an- 
tologijon”. Naują “Anykščių šile
lio” laidą darbar išleido Olštyno 
leidykla “Pojezeže”. Vysk. A. Ba
ranausko poemą šįkart lenkų kal- 
bon išvertė Juzefas-Jacekas Ro- 
jekas, o įvadą su paaiškinimais 
parašė Mečislovas Jackevičius, 
literatūros dėstytojas pedagogi
niame Olštyno institute, ten tu
rintis ir lietuvių literatūros semi
narą.

Poeto Vytauto Mačernio atmi
nimui skirtas kambarys atidary
tas Plungės rajono Varduvos bib
liotekoje. Seniau ta vietovė vadi
nosi Žemaičių Klavarija. Netoli 
jos yra Šarnelės kaimas, kuriame 
1920 m. liepos 6 d. gimė V. Mačer
nis, tragiškai žuvęs nuo sprogusio 
sviedinio skeveldros 1944 m. rugsė
jo 7 d. prie Varduva tapusios Že
maičių Kalvarijos. Medžiagą su
rinko ir kambarį įrengė Klaipė
dos žvejų kultūros rūmų studijos 
“Guboja” nariai, Varduvoje sto
vyklavę Telšių kraštotyros mu
ziejaus darbuotojai, ūkio vado
vai, apylinkės gyventojai. Jų pa
stangas jungė poeto V. Mačer
nio kambarį prižiūrinti bibliote
kos vedėja V. Garbenčienė.

Poetas Pranas Raščius staiga 
mirė Vilniuje liepos 21 d. Velio
nis gimė 1932 m. rugsėjo 24 d. Ute
nos apskrities Linskio kaime, 1951 
m. baigė vidurinę mokyklą Svėda
suose, 1956 m. — Lietuvos žemės 
ūkio akademiją. Dar studijų me
tais įsijungė į spaudos darbą ir su 
juo nesiskyrė iki mirties. Dirbo 
“Tiesos”, “Literatūros ir meno”, 
“Šluotos” ir nuo 1976 m. “Perga
lės” žurnalo redakcijose. Velio
nį labiausiai išgarsino satyrinių 
eilėraščių rinkiniai, pradėti leis
ti 1966 m.: “Pirštai tarp durų”, 
“Slėgiam sūrį”, “Trauklapiai”, 
“Musę per pusę!”, “Valio ir amen!” 
Aukštaičiams būdingus lyrišku
mas, meilė gamtai išsiliejo velio
nies rinkiniuose — “Miško šuli
nys”, “Kokia dangaus spalva”, 
“Gimtinė”, “Žemėje prie mėlyno 
dangaus”, “Tu, mano žibury”. 
Meilę Lietuvai atskleidžia nekro
loge Juozo Požėros cituojamas 
testamentinis velionies posmas: 
“Ir net tada, kai į kalnelį vėsų / 
lydės bičiuliai neramių dienų, / 
liksmom pušų viršūnėm sužnabž- 
dėsiu: / ‘Iš Lietuvos / į Lietuvą 
einu’.”

Operos veteranas Jonas Stasiū
nas, baritonas, mirė Vilniuje rug
pjūčio 3 d. Velionis, gimęs 1919 m. 
rugsėjo 26 d. Kupiškio apylinkės 
Ničiūnų kaime, solistu Lietuvos 
operoje Kaune pradėjo dainuoti 
1941 m., nors konservatoriją bai
gė tik 1948 m. Jau pirmuosiuose 
žingsniuose vokiečių okupacijos 
metais buvo jaučiami puikūs voka
liniai J. Stasiūno duomenys, bet 
jis tada stokojo vaidybinės patir
ties. Pokario metais velionis iš
augo į pirmaeilius baritonus, su
kurdamas apie 60 vaidmenų, iš ku
rių minėtini: Margiris V. Klovos 
“Pilėnuose”, Žermonas G. Verdi 
“Traviatoje”, Jagas “Otele”, 

v Amonasras “Aidoje”, Rigolet- 
tas “Rigolette”, Valentinas Ch. 
Gounod “Fauste”, Skarpijas G. 
Puccinio “Toscoje”, Igoris A. 
Borodino “Kunigakštyje Igory- 
je”. Velionis išugdė būrį naujų 
operos dainininkų, profesoriau
damas Vilniaus konservatorijoje. 
Deja, velioniui nesvetima buvo 
ir politinė veikla: jis - ilgametis 
partinės teatro organizacijos sek
retorius, daug kartų rinktas į sovie- 
tinamos Lietuvos aukščiausiosios 
tarybos deputatų eiles.

XXIX-jame saviveiklinių fil
mų festivalyje gegužės 9-10 d.d. 
Vilniuje vyravo dokumentinis žan
ras. Vertintojų komisija, vado
vaujama R. Šilinio, aukso meda
lius paskyrė trim dokumentiniam 
filmam ir vienam vaidybiniam. 
Dokumentinių grupėje medalius 
laimėjo filmai: “Šventa duone
lės paskirtis” — panevėžiečių A. 
ir J. Skripkauskų, “Vietnamas” 
— R. Tamašausko iš Smalininkų 
sovchozo-technikumo, “Sūduvos 
akvarelės” — V. Čekaičio iš Kap
suko (Marijampolės). Vaidybinių 
grupėje geriausias buvo kaunie
čio V. Valento filmas “Apie ką 
šlama lapai”. Už geriausią reži
sūrą ir garsinį apipavidalinimą 
prizai įteikti V. Čekaičiui, už ope
ratoriaus darbą— V. Valentui.

Devynioliktąją savo poezijos 
šventę Lietuvos medicinos darbuo
tojai surengė Zarasų gimnazijo
je, kuri dabar vadinama žuvusios 
sovietų partizanės M. Melnikai- 
tės vidurine mokykla. Savo kūry
bą skaitė gydytojai rašytojai J. 
Skliutauskas ir E. Selelionis, vil
nietės medikės F. Taunytė ir R. 
Lunskienė, šakietis G. Sapetka, 
panevėžietė S. Lindienė, zarasie- 
tė O. Karužienė ir kiti. Šventė
je buvo paskelbti ir pagerbti me
dikų poezijos ir prozos konkurso 
laureatai. Konkurse dalyvavo 53 
autoriai. Už geriausius kūrinius 
premijomis ir diplomais buvo ap
dovanoti - L. Pūkinas iš Akme
nės, kaunietė L Unikauskienė ir 
panevėžietė R. Milašauskienė. 
Medikai poetai su skaitytojais 
susitiko ir Dusetose. V. Kst.
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ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

KANADOS ĮVYKIAI

Nori panaikinti senatą

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

180-364 d. term, ind..........  7 %
1 metų term, indėlius ......  774%
2 metų term, indėlius......  772%
3 metų term, indėlius......  73A%
1 metų GlC-met. palūk...... 872%
2 metų GlC-met. palūk...... 83/4%
3 metų GlC-met. palūk...... 91/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 772% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 772% 
RRSP-1 metų term. ind. ... 81/2% 
Specialią taup. s-tą .........  61/4%
Taupomąją sąskaitą ........ 6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 63/4% 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%
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 Avė. Tei. 535-1944
PRIIMA ONTARIO DRUG BENEFIT RECEPTUS 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS

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

AJB GOMES
Fteal Estate & Insurance Ltd. _

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybe visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER 
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS, 
22 BELVIA ROAD, -------------------------- ---------- ----------------------

Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

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

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

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

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

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

ZlllctatP Simpson s, 176 Yonge St.,
Z IHOlCllb Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 91/2%
2 metų ................ 1074%
3 metų ................ 1072%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 974%

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

1567 Dundas St. W. 
Toronto, Ontario

Vaistų patento įstatymo pro
jektas “C-22” sukėlė politinę 
įtampą tarp Kanados ministe- 
rio pirm. B. Mulronio, turin
čio konservatorių daugumą 
parlamente, ir nerenkamo se
nato, kuriame yra 65 libera
lai ir 31 konservatorius. Lig 
šiol senatorius paskirdavo Ka
nados ministerial pirminin
kai, daugiausia pasirinkda
mi savo partijos žmones. Čia 
ypač pasižymėjo P. E. Trudeau, 
prieš pasitraukimą pats pasky
ręs nemažai naujų senatorių ir 
jų papildomą sąrašą palikęs 
ministeriu pirmininku tapu
siam J. Turneriui. Vaistų pa
tento įstatymo projektą “C-22” 
priėmė Kanados atstovų rū
mai, sustiprindami apsaugą 
vaistus išradusioms ir užpa
tentavusioms firmoms. Anks
čiau Kanadoje tuos patentuo
tus vaistus būdavo leidžiama 
kopijuoti ir gaminti kitoms 
firmoms, jeigu jos 4% pelno 
atiduodavo patentą turinčiai 
firmai. Dėl tokios taktikos bu
vo susilaukta protestų iš JAV, 
Britanijos, V. Vokietijos, Pran
cūzijos, Šveicarijos, Japoni
jos bei kitų šalių patentus tu
rinčių vaistų gamintojų. Nau
jasis Kanados parlamento pri
imtas įstatymas patentuotų 
vaistų kopijavimą leidžia tik 
praėjus dešimčiai metų su tuo 
pačiu 4% pelno atsilyginimu. 
Didžiulę liberalų daugumą 
turintis senatas, užuot patvir
tinęs parlamento priimtą įsta
tymą “C-22”, įvedė esminį jo 
pakeitimą, vaistų patento ne
liečiamumą sutrumpindamas 
iki ketverių metų, o atsilygi
namąjį mokestį padidindamas 
iki 14%.

Senatas pakeistą įstatymo 
projektą grąžino atstovų rū
mams ir pradėjo savo atosto
gas, nors dabar specialiems 
posėdžiams iš vasaros atosto
gų yra sušaukti atstovų rūmų 
nariai. Įstatymas reikalauja, 
kad skubių parlamento potvar
kių priėmimo atveju turi po
sėdžiauti abi institucijos: Ka
nados gyventojų renkami at
stovų rūmai ir vyriausybių 
skiriamas senatas. Ministe- 
rio pirm. B. Mulronio konser
vatorių vyriausybė senato at
mestą ir pakeistą vaistų pa
tento “C-22” įstatymo projek
tą laiko kanadiečių išrinkto 
parlamento darbo trukdymu, 
kurį sąmoningai suorganiza
vo dauguma nerinktame sena
te turintys liberalai. Senato
riai teisinasi, kad parlamen
to priimtas įstatymo projek
tas “C-22”, vaistų patento ap
saugą užtikrinęs dešimčiai 
metų, būtų gerokai pabrangi
nęs vaistus kanadiečiams. Vy
riausybė skundžiasi, kad da
bar bus prarasti šimtai mili
jonų dolerių, kuriuos tarptau
tinės firmos būtų investavu
sios naujų vaistų pajieškoms 
Kanadoje, parūpindamos nau
jų darbų laboratorijose.

Iš tikrųjų ginčas liečia ren
kamų Kanados atstovų rūmų 
ir valdžios skiriamo senato 
teises. Šiandien nedaugelis 
kanadiečių žino, kad senato 
teisės yra įtrauktos Kanados 
konstitucijon 1867 m. Senatas 
turi lygias teises su atstovų 
rūmais, tik jis negali savo nuo- 
žiūra pradėti finansinių įsta-
tymų, nuversti vyriausybės jai 
priimtu nepasitikėjimu. Atsto
vų rūmų įstatymus turi patvir
tinti senatas, išskyrus įstaty
mą konstitucijos pakeitimo 
srityje. Jeigu tokį įstatymą at
mestų senatas, tas įstatymas, 
praėjus 180 dienų, įsigaliotų Mulroney. Tai žino dabartinis Kingston, Ont. K7K 5Y2, Canada.

liberalų vadas J. Turneris, 
skatinantis B. Mulronį pradė
ti senato reformas.

be senato patvirtinimo. Kadan
gi senatoriai yra skiriami, o 
atstovų rūmų nariai renkami, 
nuo 1867 m. susidarė tradici
ja, kad skiriamas senatas tik

Vasario 16 gimnazijos moksleiviai ateitininkai, davę įžodį metinėje šventėje Memingene. Iš kairės: Analija Gaidi- 
mauskaitė, Cecilija Janulionytė, Asta Tijūnėlytė, Kazys Motekaitis, Alain Gromašauskas Nuotr. M. Šmitienės

patvirtina parlamento įstaty
mus. Jų taip pat pagal tradi
ciją nebando sustabdyti ir ne
renkamas, bet skiriamas Kana
dos gubernatorius, nors jis ga
lėtų nepasirašyti parlamento 
priimto įstatymo. Pirmas aš
tresnis valdžios susikirtimas 
su senatu įvyko 1985 m. žiemą, 
kai senatoriai bandė uždelsti 
valdžios išlaidoms reikalin
gos dolerių sumos paskyrimą. 
Politine krize tapo dabarti
nio vaistų patento įstatymo 
projekto “C-22” atmetimas ir 
jo pakeitimas senate. Parla
mentinės taisyklės tokiu at
veju numato tik “laisvą kon
ferenciją” atstovų rūmų ir se
nato nesutarimams išspręsti. 
Tokia konferencija paskutinį 
kartą buvo sušaukta tik 1947 m.

Šį sykį garsiau pradedama 
šnekėti apie senato reformą 
arba jo panaikinimą. Mat iš 
tikrųjų susidaro nenormali 
situacija, kai atstovų rūmų 
rinkimus su didele atstovų 
dauguma laimi partija, turin
ti valdžios paskirtų atstovų 
mažumą senate. Savo galią 
senate dabar praėjo demonst
ruoti po ilgų metų atstovų rū
mų rinkimus konservatoriams 
pralaimėję liberalai, kurių 
tvirtove liko nerenkamas se
natas. Tokia liberalų laikyse
na kompromituoja dabartinį 
liberalų vadą J. Turnerį, su 
kuriuo nenori skaitytis P. E. 
Trudeau valdymo laikais sena- 
tan paskirti liberalai. Demo
kratijai prieštarauja neren
kamų senatorių teisių sulygi
nimas su išrinktų atstovų. Liūd
niausia, kad senatas tapo pasi
žymėjusių partiečių prieglau
da. Mat vyriausybės senatan 
skirdavo savo partijos nusi- 
pelnusius veikėjus. Paskirtie
ji senatoriai dabar gauna me
tinę $66.000 algą. Atsistaty
dinti jie turi tik tada, kai se
nate nė karto nepasirodo per 
dvi posėdžių sesijas. Spaudo
je teigiama, kad šią normą kai 
kurie senatoriai užpildo kartą 
posėdin atvežti invalido kė
dėje.

Nerenkamo senato panaiki
nimui jau seniai pritaria Ka
nados NDP socialistai su savo 
vadu E. Broadbentu, turintys 
mažiausiai senatorių. Apie pa
naikinimą nėra linkę galvoti 
liberalai, ilgo valdymo metais 
įsitvirtinę senate. Konserva
torių vadas ir ministeris pirm. 
B. Mulroney svyruoja, konser
vatorių eiles senate padidinęs 
iki 31. Jis kalba ir apie dabar
tinio senato panaikinimą, ir 
jo kai kurias reformas, ir net
gi pakeitimą visų kanadiečių 
renkamu senatu. Iš tikrųjų se
nato reformą kietu riešutu pa
darė naujoji Kanados konstitu
cija. Senato reformai, paruoš
tai Kanados vyriausybės, turi 
pritarti septynios provinci
jos, apimančios pusę visų Ka
nados gyventojų. Reikalą dar 
labiau komplikuoja ministe- 
rio pirm. B. Mulronio Meech 
ežero vasarvietėje sutarti Ka
nados konstitucijos pakeiti
mai, kurių dėka bus įjungtas 
Kvebekas. Tada senatui panai
kinti arba jam reformuoti rei
kės visų provincijų sutikimo. 
Kitų pastangas galės sustab
dyti vienos provincijos veto 
teisė. Tiesa, Meech vasarvie
tės susitarimų dar nėra pa
tvirtinęs Kanados parlamen
tas, bet jų atsisakyti negalės 
oficialaus Kvebeko vyriausy
bės pripažinimo Kanados 
konstitucijai siekęs ir už jį 
kovojęs ministeris pirm. B.

ALGIS ANKUS, 1987 m. gegužės 
mėnesį baigęs mechanikos inžine
riją Toronto universitete. Dalyva
vo mažai kuro suvartojančių maši
nų varžybose. Už diplominį darbą 
“Metalų pudros gaminimas” laimė
jo antrą vietą. Kaip gerai baigęs 
buvo įrašytas į inžinerijos dekano 
garbės sąrašą. Mokėsi Whitby kata
likų mokykloje, o šeštadieniais bai
gė Toronto Maironio mokyklą. Daly
vauja ateitininkų veikloje. Dabar 
dirba kaip inžinierius automobilių 
stiklų gamyboje. Yra priimtas į To
ronto universitetą tęsti mokslo 
magistro laipsniui

SPORTAS
GOLFO ŽINIOS

Rugpjūčio 16 d. Georgetown 
golfo aikštėje dalyvavo 40 golfi- 
ninkų. Pirmąsias šešias vietas už
ėmė R. Šimkus 80, dr. A. Mikelė
nas 81, Al. Simanavičius 82, R. 
Strimaitis 83, P. Stauskas 84, A. 
Banelis, M. Ignatavičius ir Aug. 
Simanavičius 85. Su išlyginamai
siais smūgiais — A. Jonikas ir V. 
Paulionis po 66, M. Slapšys 67, J. 
Danaitis, R. Burgulis ir L. Bazi- 
liauskas 68.

Moterų grupėje I v. laimėjo I. 
Kymantienė su 91, sekančias ke
turias vietas užėmė J. Ignatavi
čienė, D. Deksnytė, G. Stauskie- 
nė ir L. Strimaitytė. Su išlygina
maisiais smūgiais — J. Ignatavi
čienė 67, I. Kymantienė 69, G. 
Stauskienė 77, D. Deksnytė 79.

Premijas už tiksliausius smū
gius gavo E. Kuchalskis, V. Pau
lionis ir R. Šimkus. Turnyrui va
dovavo ir premijas išdalino TLG 
klubo pirm. A. Stauskas.

Darbo šventės savaitgalį rug
sėjo 5-6 d.d. Klivlande įvyks Š. 
Amerikos lietuvių golfo pirmeny
bės. TLG klubui atstovaus kele
tas komandų ir pavieniai žaidėjai.

St. Kėkštas Humber Valley aikš
tėje ant šeštos skylės iš pirmo 
smūgio įmušė sviedinuką į skylę. 
Al. Simanavičius savo darbovietės 
turnyre laimėjo pirmą vietą su 
75 smūgiais. Inf.

ŠAUDYMAS
Baltiečių ir lietuvių šaudymo 

pirmenybes rengia Kanados estai 
latvių šaudykloje “Berzaine” 1987 
m. rugsėjo 12 d. Bus įvairių rūšių 
šautuvų varžybos. Registracija — 
nuo 9 v.r., pradžia — 10 v.r. Įvai
rių rūšių pistoletų varžybos — rug
sėjo 26 d. Registracija — nuo 9 v.r., 
pradžia — 10 v.r. Informacijas tei
kia ŠALFASS šaudymo komiteto 
vadovas Balys Savickas (340 Dixon 
Rd. No. 2004, Weston, Ont. M9R 
1T1. Tel. (416) 244-2267.

KREPŠINIS
“The Toronto Sun” paskelbė 

“Tass” pranešimą apie Arvydą 
Sabonį. Esą jis, 220 cm ūgio, ir 
vėl nutraukė neseniai operuotos 
dešinės kojos sausgysles. Sabo
nis ilsėjosi Palangoje, tačiau 
lipdamas laiptais paslydo ir susi
žeidė. “Tass” kaltina Sabonį ne
atsargumu. J.K.B.

Pajieškojimai
Jieškoma Elena Grigiškaitė, bu

vusi anglų kalbos mokytoja. Su ja 
nori susirašinėti buvusi jos mo
kinė. Prašoma atsiliepti ji pati 
arba žinantieji jos adresą, rašant: 
A. Puida, 179 Queen St., Apt. 403,

MOKA:
63/4% už 90 dienų term, indėl.
7 % už 6 mėn. term, indėlius
774% už 1 m. term, indėlius
772% už 2 m. term, indėlius
73/4% už 3 m. term, indėlius
872% už GIC 1 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
8%% GIC 2 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
772% už pensijų planą 

(variable rate)
872% už 1 m. term, pensijų planą
772% už pensijų fondą- RRIF 

(variable rate)
674% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
53/4-63/4% kasd. palūkanų sąskaita 
43/4-53/4% už kasd. pal. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines

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

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................10 %
2 metų ..................  1072%
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 mortgi- 
člus iki 75% įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of Cre
dit) ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 62 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 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

Telefonas 532-1 1 49

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

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

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

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

4887 dundas s' .-•■s' 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

daiva t. dalinda
associate broker

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

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

624-6336 namų 897-0068
Kini
| allan BROWN
■IIIIITI ZJ

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

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

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

KINGSWAY NATIONAL
THE SIGN OF DIS7INC I ION

Tel. 535-2331
arba 537-2869



“Tėviškės žiburių” 
aukotojai

$100: JAV Lietuvių Bendruome
nė, A. Venslovas, Adolfas Kulie
šius; $62.25: “Gintaro” ansamb
lis; $50: J. Aniol, A. Štreimikis, P. 
Jutelis, A. Kantautas, Toronto Lie
tuvių namų moterų būrelis; $30: 
J. Ramoška; $28: F. Pawelko; $25: 
A. Stalionis, A. Danaitis, A. Smil- 
gys; $24: J. Juodikis; $23: K. Radze
vičius, A. Stalionis; $22: Fr. Jasys; 
$20: P. Bilda, J. Uždravis, KLB Wa- 
sagos apylinkė; $18: A. Baltrūnas; 
$15: dr. K. Ambrozaitis, St. Peters- 
burgo lietuvių pensininkų klu
bas; $10: Alg. Suvaizdis, J. Šatras, 
Vyt. Lumbis, L. V. Petrušaitis, kun. 
A. Jurgelaitis, A. Rugys, E. Vinda- 
šius. Profesionalų ir verslininkų 
sąjunga, A. Karklius, S. Styra, J. 
Vizgirda, V. Keturakis, A. Krau
sas; $8: V. Bartuška, J. Adomai
tis, B. Januškienė, St. Narmantas; 
$7: St. J. Baras; $5: L. Baltušis, V. 
Armalis, Br. Valiukėnas, B. Pap- 
rockas, Vyt. Marijošius, kun. Vyt. 
Pikturna, J. Lukša, K. Dūda, V. 
Dubinski; $4: D. Tridienė; $3: J. 
Sarpalius, S. Barškėtis, A. Šmulkš- 
tienė, M. Jasiulevičius, D. Butri
mas, Ig. Kušlikis, V. Šipelis, K. 
Poškus, F. Grušys; $2: E. Vėtą; $1: 
S. Radzevičius.

Rėmėjo prenumeratų atsiuntė:
$27: J. Bironas; $25: E. Pran, A. 

Stasiulis, A. Bernotaitis, A. Stalio
nis, Br. Vitkus, J. Gabrusevičius, 
M. Preikšaitis, Vyt. Tamulaitis, L.
Kongats, P. Bilda, J. Jasinskas, J. 
Šelrnys, K. Jūra, A. Šlekys, E. Ši
maitis, J. Pečkaitis, J. Mažeika, G. 
Balčiūnas, E. Docienė, B. Paproc- 
kas, M. Aukštuolis, dr. M. Valadka, 
A. Janusas, P. Adomaitis, J. Blauz- 
džiūnas, J. A. Kaziūnas, I. Gorys, 
A. Šmulkštienė, O. Adomavičienė, 
A. Zimnickas, A. Lukošius, A. Be
resnevičius, K. Žabas, Vyt. Aukš- 
tinaitis, J. Dambaras, V. Lenaus- 
kas, L. Zubrickas, St. Astras, E. 
Avižius, T. E. Apanavičius, L. Ba- 
ziliauskas, O. Baziliauskienė, J. 
Jacyną, B. Keburis, V. Z. Šaulys, 
kun. V. Valkavičius, S. Vaičaitis, 
K. Vaitaitis, J. Žadeikis, A. Vait
kevičienė, M. Matušaitis, D. Stu- 
kas, H. Chvedukas, K. Daulys, S. 
Valbasis, V. Valys, J. Vizgirda, V. 
Prižgintas, J. Steponis, J. B. Aukš
taitis, K. Grunys, Pr. Čečys, J. Ake
laitis, A. Danaitis, G. Kongelis, L. 
Žilionytė, V. Dubinski, J. Astra, S. 
Umbrasas, J. Vyšniauskas, V. Ka- 
rauskas, A. Danaitis, R. Tamošiū
nas, A. Kiaupa, D. Eidukas, A. Ba
rauskas, Pr. Gobis, Pr. Barauskas, 
V. Gruzdys, A. Giniotis, A. Kark- 
lips, Pr. Kvedaras,. K. Poškus,.V.. 
Beniušis, G. Bobelis, M. Ivanaus
kas, R. Kmieliauskas, E. Holmes, 
A. Kalūza, K. Butkus, V. Jokūbaus- 
kas, G. Gutauskas, Tėvai jėzuitai 
Montrealyje, O. Kruschat, Vyt. 
Kasniūnas, L. Kosell, K. Girnys, 
H. Dūda, K. Pajaujis, G- Ciparis, 
M. Kazlauskas, M. Katasonava, 
Arv. Krausas.

Garbės prenumeratų atsiuntė:
$50: J. W. Burkschat, VI. Levic

kas; $45: A. Bertulis; $40: Br. Gir
dys, L. Vaitonienė; $35: Alf. Buš- 
ma; $30: Pr. Gudžinskas, dr. R.

Rugsėjo 10 vėl išrinkite

lietuvių bendruomenės kandidatą 
High Park—Swansea apylinkėje

SHYMKO visuomet gina musų
žmonių reikalus

Balsuoti už SHYMKO 
reiškia balsuoti už savo lietuvių bendruomenę 

Veikdami drauge laimėsime!
Padėkite mums: 2126 Bloor St. W. Tel. 766-8683

Barakauskas, Edv. Indriliūnas, 
Alg. Suvaizdis, St. Blusys, A. Braš- 
kys, A. Empakeris, T. Lišauskas, 
Vyt. Meilus, M. Račys, M. Balčiū
nas, J. Žygas, V. Kuzma, Pr. Žiu- 
lys, J. Vaičius, P. Barbatavičius, 
VI. Plečkaitis, A. Totoraitis, E. 
Bubulis, A. Dailydė, S. Tumosie- 
nė, A. Čiužas, V. Svirplys, A. Staš
kevičius, St. Daučanskas, Br. Ra
kauskas, W. V. Dauginis, J. B. Da
naitis J. Genys, P. Vindašius, St. 
Tamulionis, V. Juška, S. Wolpert, 
Pr. Gustys, V. Bartkus, kun. J. Vaš- 
kys, J. Butkus, P. Domeika, V. A. 
Deksnys, kun. J. Gasiūnas, H. Ziti- 
kas, A. Didžiulis, P. Gruodis, A. 
Gaurys, F. Mašalas, R. Atkočai- 
tis, V. Kupcikevičius, Br. Kasias, 
dr. D. Žutautas, D. Juodgudis.

Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratų atsiuntė: K. Astravas, L. 
Abromonis, D. Vaidilienė, J. Gir- 
dauskas, E. Puodžiukas, L. Dau
nius.

Nuoširdus ačiū už paramą lietu
viškai spaudai. Dėkojame visiems 
kurie, siųsdami reguliarią prenu- 

-jneratą .prideda ir auką.

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

(Prieš Lietuvių namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugstos 
kainos Gaunami kontakto lesiai 

(contact lensesi

“Laisvės” - šaukė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

reikšdami savo pritarimą tyliu 
būdu įvykusiai demonstraci
jai. Tokių skaičius esą pasie
kęs 3000.

Milicija demonstracijos me
tu Vilniuje laikėsi korektiš
kai, fotografavo, filmavo, bet 
kol kas nieko nesuėmė.

Po demonstracijos sovietai 
užblokavo telefoninius ryšius 
su užsieniu. Iš V. Europos su 
vilniečiais demonstracijos 
dieną nebuvo įmanoma susi
siekti. Tylėjo net Maskvos te
lefonų centrinė. Telefoniniai 
ryšiai buvo atstatyti tiktai 
sekančią dieną.

Įvairūs šaltiniai apie daly
vių skaičių Rygos demonstra
cijoje rašo nevienodai. Vieni 
nurodo 2000, kiti 5000, treti 
8000. Taline demonstrantų 
skaičius siekęs 2000. Inf.

Sudbury, Ontario
A. a. AGOTA (MATIJOŠAITY- 

TĖ) MAZAITIENĖ, 76 m., mirė 1987 
m. rugpjūčio 10 d. General ligoni
nėje. Gimusi Lietuvoje, Šakių aps., 
Sintautuose. Laidotuvių išvakarė
se “Lougheed Funeral Home ” bu
vo kalbamas Rožinis. Maldoms va
dovavo Petras Venskus. Rugpjū
čio 13 d. Christ the King švento
vėje pamaldas laikė kun. J. Staš- 
kus, Lietuvos kankinių parapijos 
klebonas iš Mississaugos, ir velio
nę palydėjo į “Civic Cemetery” 
Sudburyje. Liko vyras Petras Ma- 
zaitis, duktė Gražina Wade ir šei
ma Sudburyje, sesuo Marcelė Ga- 
vėnienė - Australijoje ir brolis 
Antanas — Lietuvoje. J. Kr.

KLB APYLINKĖS VALDYBA 
praneša, kad Tautos fondo aukų 
ir solidarumo mokesčio rinklia
va tęsiama. Kveičiami visi Lie
tuvių Bendruomenės nariai, ne
delsiant atlikti tautinę pareigą. 
Aukas renka KLB apylinkės valdy
bos nariai. Valdyba

jiįlajožfiofi Hietubosf jfoniiažJ 217 BEDBROOK AVE. MONTREAL-WEST. QUE.. CANADA H4X 1S2

Mažosios Lietuvos fondas, įsteigtas: 1. rinkti, leisti 
ir skleisti Mažąją Lietuvą liečiančią medžiagą, jos isto
riją, kalbą, etnografiją, praeitį ir ateitį; 2. parodyti pa
sauliui, kad Mažoji Lietuva nuo amžių buvęs baltiškas- 
lietuviškas kraštas su savita praeitimi.

Tam pritardami, įsijunkime į Mažosios Lietuvos 
fondą; RĖMĖJAIS - iki $99 auka; NARIAIS - $100 ir 
didesne auka; MECENATAIS - $1,000 ir didesne auka; 
GLOBĖJAIS-PATRONAIS - $3,000 ir didesne auka.

Aukas siųsti: Foundation of Lithuania Minor,
c/o I. Adamavičienė, 18 Gracemount Cn, 
Scarborough, Ont. MIG 1K3.

Mažosios Lietuvos fondo valdyba

Taip, noriu įsijungti ir pridedu čekį sumai $...................................
i.

ii

Vardas Pavardė

•.................. .................................. r4 •••♦•»••r,J3....................t iv r.........................................................................  f......................

Nr. gatvė Miestas
f

Provincija Pašto kodas

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

IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00. JAV
2 Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15 00, JAV ii

3 Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas). $35.00, JAV
4 J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV »
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782,

St. Petersburg, FL 33733, USA

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

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

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

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

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

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

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

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

Atmatų išvežimo tvarkaraštis
1987 m. rugsėjo 7, pirmadienį,
Darbo šventė

1987 m. rugsėjo 7, pirmadienį, atmatos nebus

Pasipiršimas
— Jūs norite susituokti su 

mano dukra . .. bet pirma tu
rite pasikalbėti su mano žmona.

— Taip, tačiau aš vis dėlto no
rėčiau susituokti su jūsų duk
ra ...

Kirpykloje
— Pudros?
— O už nuskutimą — reikės 

mokėti tiek pat?
— Taip.
— Tai pudrą suvyniokite, 

parnešiu žmonai.

Kanados Lietuvių 
Bendruomenė

KLB krašto valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie yra aukoję 
“apsigynimo” reikalui.

Thunder Bay apylinkės pirmi
ninkė dr. E. Jasevičiūtė su J. Ers- 
lavo pagalba surinko ir atsiuntė 
$53.00. Aukojo $25.00 — dr. E. Ja
sevičiūtė; $10.00 — J. Erslavas, 
J. Akmanas; $5.00 — P. Stonys, 
M. Andriušienė.

Iš Otavos apyl. valdybos gau
tos Vasario 16 proga surinktos 
aukos $300.00. Aukojo: $25.00 — 
dr. M. Ramūnienė; $20.00 — A. 
Danaitis, A. Paškevičius, S. Bile- 
vičienė, V. Plečkaitis, G. Mitalas, 
B. Barisa, V. Kudžma, V. Prišče- 
pionka, P. Regina; $15.00 — V. Kon
gelis; $10.00 — V. Trečiokas, A. 
Danaitis, V. Kudžma, V. Radžius,. 
J. Verbyla, J. Augaitis, B. Čepon- 
kus, G. Procuta.

$50.00 Jaunimo sąjungai paau
kojo V. G. Agurkiai iš Hamilto
no. A. Bražys paaukojo $100.00 
“Juodojo kaspino" protesto de
monstracijos išlaidoms. Lietu
vių kultūros muziejui gauta per 
KLB krašto valdybą iš Julijos 
Matulionienės $2000.00 JAV. Au
ką skiria savo mirusio vyro Pra
no atminimui.

KLB valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiems aukojusiems.

J. Krištolaitis, iždininkas

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida

C. Jason (Jasiūnas) Toronte
Tel. (416) 624-8181

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 
Nemokamas namų įvertinimas

RE04KK 
west realty inc., realtor 

an Independent member broker

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

MASKELL INSURANCE

769-1616

All THE____ _
CHOICE SEZįSį
in the >£^27

WORLD" ,

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

išvežamos.
Reguliarus pirmadienio (rugsėjo 7 d.) atmatų išve
žimas bus atliktas rugsėjo 8, antradienį.
Reguliarus antradienio (rugsėjo 8 d.) atmatų išveži
mas bus atliktas rugsėjo 9, trečiadienį.
Rugsėjo 9, trečiadienį nebus išvežami nei laikraš
čiai, nei sunkūs daiktai.
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui 
trečiadienį, rugsėjo 16 d.
PASTABA: Toronte yra 18 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo 
sandėlių. Birželio mėnesį buvo surinkta 442 tonos laikraščių, 
37 tonos stiklų ir 6 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

met7ų EKSKURSIJOS
[VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

Rugsėjo 30 — spalio 16 10 dienų Vilniuje.
Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiem.

Kelionės dokumentai sutvarkomi pavieniams ir grupėms į visus pasaulio kraštus.
Dėl smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu.

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

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

TAD T? Q TT t? R INSURANCES
JLF 1\ Tj k) JT Ui JL L 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*

ŪDA — INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

— Parapijos choras po vasaros 
atostogų pradeda naują giedojimo 
sezoną rugsėjo 13, sekmadienį. 
Visi renkasi 10 v.r. repeticijai 
Parodų salėje. Kviečiami ir nauji 
nariai.

Daug kas pasirašė peticiją To
ronto policijos vadui, kad nebū
tų baudžiamas policininkas, atsi
sakęs budėti prie negimusių kūdi
kių žudymo klinikos. Taip pat daug 
parapijiečių pasirašė korteles, 
skirtas Kanados vyriausybei ka
ro nusikaltėlių pajieškų reika
lu. Gaila, kad organizatoriai per 
mažai kortelių parūpino.

— Paaukojo: Lietuvių kultūros 
muziejaus statybai $100 - KLK 
motery dr-jos Delhi par. skyrius; 
lietuvių kapinėms $50 - M. Žemai
tienė, V. Daugėlavičienė; $10 - M. 
Bagdonienė; parapijai $100 - To
ronto Lietuvių namai; Kanados mi
sijoms (rinkliava) - $3008, Wasa- 
goje-$70.

— Mišios rugsėjo 6, sekmadienį, 
9.30 v.r. - už a.a. Mariją Kronienę 
ir Jurgį Bendoraitį, 11 v.r. - už pa
rapiją; Wasagoje 10 v.r. - už a.a. Jo
ną Kačinską, 11 v.r. - už a.a. Felik
są Noreiką.

Lietuvių namų žinios
— LN sveikina kūrėją-savanorį 

Stasį Paciūną 85 m. gimtadienio 
proga, linkėdami Dievo palaimos, 
sveikatos ir sėkmės, dėkoja už jo 
įdėtą darbą steigiant LN.

— LN valdybos posėdis - rugsėjo 
10, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Sekmadienio popietėje atsi
lankė per 300 asmenų. Svečiai bu
vo kviečiami pasirašyti KLB pa
tvirtintus atvirlaiškius, liečian
čius karo nusikaltėlius. Šie atvir
laiškiai buvo išsiųsti Kanados tei
singumo ministeriui Ray Hnaty- 
shynui.

— Du nauji LN nariai sumokėjo 
po $100: Julius Rupkalvis, Linda 
Pohlmann.

Ločerių šeima, iki šiol gyve
nusi Vilniuje, pagaliau po de- 
vynerių metų rūpinimosi, imi
gravo Kanadon ir apsigyveno 
Hamiltone pas savo gimines 
Giedraičius. Naujieji ateiviai 
aplankė “TŽ” redakciją ir pa
pasakojo apie savo veiklą. Pa
aiškėjo, kad šeimos tėvas Lai
mutis Ločeris yra dailininkas, 
minimas ir enciklopedijose, 
žmona Saulė Ločerienė-Jur- 
gaitė yra lituanistė, baigusi 
mokslus Vilniaus universitete 
ir dirbusi redaktore bei ver
tėja “Vagos” leidykloje. Sūnus 
Rytas yra baigęs rusų kalbą 
bei literatūrą Vilniaus un-te 
ir vienerius metus mokytoja
vęs. Dukrelė Greta yra II sk. 
mokinė. Naujai atvykusi šeima 
pradeda pirmuosius žingsnius 
Kanadoje, susipažįsta su lie
tuvių gyvenimu ir yra pasiruo
šusi jame dalyvauti. Dail. L. 
Ločeris yra specialistas de
koratyvinės dailės, ypač patal
pų viduje. Taip pat jis yra pa
sižymėjęs tapyboje, skulptūro
je ir architektūroje.

A. a. Juozas Ankus-Ankuda- 
vičius, “TŽ” administratorės 
Salomėjos Andrulienės brolis, 
67 m. amžiaus, mirė Čikagoje 
1987 m. rugpjūčio 26 d. Palai
dotas Čikagos Šv. Kazimiero 
kapinėse rugpjūčio 29 d. Lai
dotuvėse dalyvavo ir giminės 
iš Kanados. Velionis buvo sa
vininkas kepyklos “Baltic Ba
keries”. Joje ne vienas lietu
vis yra gavęs darbo.

A. a. Felicijos Urbonienės 
atminimui, užjausdami jos liū
dinčią šeimą, paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $20: Algis ir Ra
mūnė Jonaičiai, Zuzana ir Bro
nius Ščepanavičiai; $10 — Ele
na ir Juozas Girėnai.

A. a. Felicijos Urbonienės 
atminimui vietoje gėlių pa
aukojo “Tėviškės žiburiams”: 
$30 — Rusinu šeima; $25 — 
Marija ir Leonas Garbačaus- 
kai, Elzbieta ir Julius Stro- 
domskiai.

A. a. Magdalenos Barščiaus- 
kienės atminimui, užjausda
mi dukras bei jų šeimas, “Tė
viškės žiburiams” paaukojo: 
$50 — K. K. Kaminskai; $20 —
K. Z. Žebrauskai, J. Pacevi- 
čienė, G. Melnykas, P. S. Par- 
gauskai, S. Čepas, T. VI. Bačė- 
nai, A. Klemkienė, A. K. Rata- 
vičiai, A. J. Paršeliūnai, J. Rin- 
kūnienė, J. Rastapkevičius, 
G. Ciparis; $10 — M. J. Damba- 
rai, J. Palys, V. P. Gudaičiai, 
V. Bačėnas, E. Šlekys, J. Valai
tis, J. Valaitienė, D. Zulonie- 
nė, M. Povilaitienė, V. P. La- 
pienis, A. Aleliūnienė, V. Ja- 
kubickienė, D. M. Norkai, Alf. 
Kairys, M. B. Stundžios; $5 — 
Ang. Kairienė, E. Vindašius.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šios savaitės penktadienis - 

mėnesio pirmasis (ligoniai ir sene
liai lankomi namuose ir prieglau
dose iš anksto susitarus); 7 v.v. - 
Šventoji valanda ir Mišios. Prieš 
Mišias klausoma išpažinčių. Šis 
šeštadienis - mėnesio pirmasis. 
Mišios ir Rožinio maldos - 11 v.r.; 
pensininkų namuose “Vilnius” 
Mišios - 5 v.p.p.

— Trečiojo ordino mūsų parapi
jos kongregacijos Mišios — ketvir
tadienį 10 v.r.

— Ruošiasi tuoktis Viktoras Šim
kus su Asta Šernaite.

— Rugpjūčio 24 palaidotas a.a. 
Jonas Vaitkus, 80 m.; rugpjūčio 26
- a.a. Magdalena Barščiauskienė, 
93 m.

— Nuo rugsėjo 6, vakarinės sek
madienio Mišios bus laikomos 7 v.v.

— Parapijai aukojo: $200 - dr. P. 
S. Vytė; $150 - C. B. Joniai; $100 - 
E. Švėgždienė, A. Laurinaitis, P. 
Kudreikis; $50 - E. Walenciej, V. 
M. Kriščiūnai, O. Skėrienė, V. Si- 
minkevičienė; Vyskupo fondui: 
$300 - N. Preibienė savo vyro a.a. 
Platono atminimui; Religinei šal
pai: $300 - N. Preibienė savo vyro 
a.a Platono atm.

— Mišios rugsėjo 6, sekmadienį, 
8.30 v.r. - už a.a. Barnardą Nauja- 
lį, 9.20 v.r. - už a.a. Romą Draud- 
vilą, 10.15 v.r. - už a.a. Mariją ir 
Povilą Kevėžius, Oną Teišerskie- 
nę, 11.30 v.r. - už parapiją. 7 v.v.
- už a.a. Anelę ir Simoną Uleckus.

iškilmės Anapilyje
Kun. dr. Prano Gaidos, “Tė

viškės žiburių” redaktoriaus, 
50 metų ir kun. Jono Staškaus, 
Lietuvos kankinių parapijos 
klebono, 25 metų kunigystės 
sukakties iškilmės įvyks 1987 
m. rugsėjo 27, sekmadienį, 
Anapilyje. Iškilmingos Mišios
- 4 v.p.p. Lietuvos kankinių 
šventovėje, pokylis — 6 v.v. (po 
pamaldų) didžiojoje Anapilio 
salėje. Visi maloniai kviečia
mi dalyvauti.

Į pokylį pakvietimus ($15 
asmeniui) galima įsigyti “Tė
viškės žiburių” administraci
joje tel. 275-4672. Sekmadie
niais po pamaldų (pradedant 
rugpjūčio 30) pakvietimai bus 
platinami Lietuvos kankinių ir 
Prisikėlimo parapijų salėse.

KLK kultūros draugija 
“Žiburiai” ir Lietuvos 

kankinių parapijos taryba
Vasario 16 gimnazijai auko

jo P. Šernas $250 ir S. Kuzmic
kas $100, o iš “Paramos” bei 
Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvų ir Toronto Lietu
vių namų gauta po $913 aukų 
trijų Toronto moksleivių ke
lionėms į Vasario 16 gimnazi
ją ir atgal apmokėti. Dėkoju 
visiems aukotojams ir prašau 
visus lietuvius remti savo gim
naziją, ypač dabar, kai reikia 
atstatyti apdegusį gimnazijos 
pastatą. Aukas galima siųsti 
KLB ižd. J. Krištolaičiui (Box 
446, Waterdown, Ont. LOR 2H0), 
čekį išrašant Vasario 16 gim
nazijai arba “Paramos” ir Pri
sikėlimo par. kred. kooperaty
vams į Vasario 16 gimnazijos 
sąskaitą. Paaukojusieji gauna 
pakvitavimus, tinkamus at
skaityti nuo pajamų mokesčių.

L. Tamošauskas,
KLB švietimo k-jos narys

G. ir D. Sakai, pagerbdami 
velionę a.a. Feliciją Urbonie
nę, ilgametę “Tėviškės žibu
rių” darbuotoją, paaukojo šiam 
savaitraščiui $40.

A. a. Valentinui Vitkevičiui 
mirus, reikšdami užuojautą 
žmonai Annie, dukroms — Ge
novaitei ir Donai bei jų šei
moms, paaukojo Tautos fondui 
Al. Lukos $15, S. P. Kana
pos $10.

“The Toronto Star” dienraš
čio korespondentas Maskvoje 
Stephen Handelman lankėsi 
Baltijos valstybių sostinėse 
ir parašė tris ilgus reportažus, 
kurie buvo išspausdinti 1987 m. 
rugpjūčio 29, 30 ir 31 d. laido
se. Reportažai gausiai iliust
ruoti fotografo Boriso Spremo. 
Apie tai bus plačiau kitame 
“TŽ” nr.

Nuoširdus lietuvių bičiulis, 
daug padedantis jiems įvai
riuose reikaluose, Yuri Shym- 
ko vėl kandidatuoja į Ontario 
provincijos parlamentą, kuria
me jis ligi šiol gražiai reiš
kėsi, specialiomis progomis 
primindamas Lietuvą ir kitas 
sovietų pavergtas tautas. Jis 
yra ukrainiečių kilmės, visuo
met dalyvauja ir lietuvių iškil
mėse. Balsavimų dieną, t. y. š. 
m. rugsėjo 10, jis tikisi ir lie
tuvių balsuotojų paramos.

KEGLIAVIMO ir LEDO RITULIO
1987-88 metų sezonas 

z prasideda rugsėjo pradžioje

Kegliavimo sezono pradžia 
- 1987 m. rugsėjo 10, 
ketvirtadienį, 7.15 v.v., 
Plantation Bowlerama, 

5429 Dundas St.W., 
Toronto 
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Del kegliavimo 
prašome skambinti:
Michael Jaglowitz (v)622-9919
Audra Danaitytė (v)626-8994; (d)252-4659
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVO

IVI

su menine programa ir J. Bubulienės paruošta vakariene įvyks j 
š. m. spalio 4, sekmadienį, 5 v.p.p., Prisikėlimo parapijos auditorijoje. ♦< 
Kviečiame bilietus įsigyti iš anksto bankelio raštinėje darbo valandomis ir sekmadieniais po pamaldų < 
parapijos salėje iki rugsėjo 27 d. įėjimo bilietas - $10.00, pensininkams ir studentams - $7.50. <

Valdyba *
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“Volungė” pradeda dvylik
tus metus ir repeticijas rug
sėjo 11 d., 7 v.v. Prisikėlimo 
par. salėje. Suinteresuoti pra
šomi ateiti ir susipažinti su 
šiuo choru ir jo darbu.

D. Viskontienė
Lietuvių kalbos klasė suau

gusiems veiks šiais metais 
West Park High School antra
dienių vakarais 6.30 v.v. — 
9.30 v.v. Registracija — rug
sėjo 15 d., 6 v.v. — 9 v.v., ir rug
sėjo 16 d., 6 v.v. — 8 v.v. Tu
rintieji klausimų prašomi pa
skambinti mokytojai I. Ehlers 
487-7771.

Lituanistiniai kursai Toron
te šiais mokslo metais veiks 
naujoje mokykloje, būtent 
Bickford Park High School 
(Bloor ir Christie) antradie
niais 6.30 v.v. — 9.30 v.v. Visi 
mokiniai turi užsiregistruoti 
minėtoje mokykloje rugsėjo 15 
d., 6 v.v. — 9 v.v., arba rugsėjo 
16 d., 6 v.v. — 8 v.v. Patartina 
atsinešti laišką — “letter of 
permission” iš savo gimnazi
jos, kuriame būtų pažymėtas 
sutikimas lankyti kursus. Taip 
pat registracijos lapas reika
lauja gyvenvietės adreso met
ropolinio TorjBito miesto ri
bose.

Maironio mokykla pradės 
mokslo metus rugsėjo 26 d. Šv. 
Vincento Pauliečio mokykloje. 
Naujų mokinių registracija 
bus mokykloje 9 v.r. — 11 v. r. 
Visi vaikai kuriem sueina 4 
metai 1987 metais, kviečiami 
užsiregistruoti į jaunesnių
jų darželį. Taip pat kviečiami 
visi tėvai dalyvauti pirmos 
dienos pranešimuose, kuriuos 
padarys klasių auklėtojos. Tė
vų dalyvavimas yra svarbus ir 
duos progos susipažinti su mo
kyklos programa ir mokslo 
metų eiga. Mokiniai bus pa
leisti 11 v.r.

Giedra Paulionienė, vedėja
Etnografinis Bostono an

samblis “Sodauto” yra pakvies
tas “Volungės” koncertuoti 
Toronte spalio 11, sekmadie
nį, 4 v.p.p., Prisikėlimo para
pijos salėje. “Sodauto” yra 
vienintelis tokio pobūdžio an
samblis Šiaurės Amerikoje. 
Visi nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti!

Toronto lietuvių kredito ko
operatyvas “Parama” nuo rug
sėjo mėnesio už depozitų (če
kių) sąskaitas moka dividen
dus už kiekvienos dienos indė
lius, kurių palūkanos bus pri
rašomos kiekvieno mėnesio ga
le. Pradžioje už indėlius ligi 
$3000 mokama 43/4%, o už indė
lius virš $30 00 - 53/4% dieninio 
dividendo. Už išrašomus če
kius neimamas joks mokestis. 
Kasdieninėje taupymo sąskai
toje nuo rugsėjo 1 d. už indė
lius virš $3000 palūkanos pa
keltos ligi 63/4%. Už naujus ga
rantuotus investavimo certifi- 
katus (GIC) palūkanos pakelia
mos ligi 8>/2% metinio divi
dendo.

Ištaigingos 16 dienų atostogos su palydovu. 
Vienkartinė proga 1988 m. sausio 26 d. - tik $2149, 

įskaitant visus valstybinius ir orauosčių mokesčius.
I šią sumą įeina:

kelionė į Havajus ir atgal ‘‘Wardair’’ lėktuvų linija, maistas ir 
gėrimai lėktuve, havajietiškas sutikimas su gėlėmis, 
pervežimas tarp orauosčių ir viešbučių, 8 naktys Vaikiki 
ištaigingame "Reef Hotel" viešbutyje, 7 naktys Havvajų saloje, 
“King Kame Hameha" viešbutyje, kelionė lėktuvu tarp Vaikiki 
ir Havvajų, visas bagažo pergabenimas, pilna palyda ir 
susipažinimo pusryčiai, išvyka “Captain Cook" laivu.

Užsisakiusieji kelionę iki rugsėjo 30 d. gaus $50 nuolaidą.
Skambinti Raimundui Valadkai tel. (416) 279-4235,
2959 Bloor St. W. (prie Royal York) arba

tel. (416) 321-1061. n Route

MarlinTravel MarlinTravel
Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvui “Parama”

reikalinga tarnautoja 
arba tarnautojas-

Pirmenybė turintiems patyrimo banke ar buhalterijos 
darbe, kalbantiems lietuviškai ir angliškai. Kreiptis į 
vedėją tel. 532-1149.

Pasaulio slovakų kongreso 
organizatoriai atsiuntė “TŽ” 
redakcijai savo leidinį “Slovak 
World Congress”, labai puoš
niai išleisdintą slovakų ir ang
lų kalbomis. Jų kongresas įvy
ko 1987 m. liepos 4 d. Toron
te. Iliustruotame leidinyje 
trumpai apžvelgiama kongreso 
veikla, pateikiama Slovaki
jos istorija ir dabartinė jos 
būklė. Kongreso veikloje iš
keliamas ypač jos pirmininko 
Stephen B. Roman vyraujantis 
vaidmuo. Jo pažinčių dėka to
rontiškiame suvažiavime kal
bą pasakė ir Kanados min. 
pirmininkas B. Mulroney.

“The Toronto Star” 1987 
VIII. 24 išspausdino Noini Mor
ris reportažą apie “Juodojo 
kaspino” demonstraciją To
ronte, Nathan Phillips aikš
tėje, rugpjūčio 23 d. Demons
tracijoje, esą dalyvvo 1,300 
asmenų. Kitų laikraščių ži
niomis, jų buvo 6000, o rengė
jų pranešimu — 5,700. Repor
tažo antraštė: “Kanada — švy
turys pavergtiesiems”. Tai žo
džiai iš Kanados finansų mi- 
nisterio M. Wilsono kalbos, 
pasakytos demonstracijos me
tu. Pasak reporterio, dalyva
vo daugiausia ateiviai iš Ry
tų Europos, kenčiančios sovie

Dėl ledo ritulio 
prašome skambinti: 
Riek Dresher (v)233-8788; 
(d)233-3334; Edis Bubulis 
(v)533-2878; (d)233-2147; 
Rimas Kuliavas (v)766-2996.
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tinę priespaudą. Buvo ir kele
tas afganistaniečių kovotojų, 
sužeistų kovose ir besigydan
čių Toronto ligoninėse. Po 
įspūdingos vėliavų procesi
jos esą buvo paleista 1000 ba
lionų su politinių kalinių ad
resais. Visa tai buvo protes
tas prieš sovietinę priespau
dą, kurią įgalino Molotovo- 
Ribbentropo sutartis, pasira
šyta 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
Prie gana plataus reportažo 
pridėta didelė nuotrauka gru
pės demonstrantų latvių su 
plakatu “Soviets go home”.

“The Toronto Sun” 1987. VIII. 
25 išspausdino savo bendra
darbio Ted Welch straipsnį 
“PR is part of protest”, kuria
me išryškina faktą, kad “Juo
dojo kaspino ’’demonstracija 
Toronte rugpjūčio 23 d. buvo 
nustelbta mažos grupės 
“peacenikų” demonstracijos 
(150 asmenų, “Juodojo kaspi
no” — 6000). Tai įvykę dėl to, 
kad “peacenikai” buvo rėks
mingi, agresyvūs, protestavo 
prieš Toronto uoste besilan
kantį karinį JAV laivą. Esą 
“Juodojo kaspino” demonstra
cijų rengėjai turėtų išmokti 
organizuoti demonstracijas, 
kurios būtų įdomios, patrau
kiančios spaudos bei visuo
menės dėmesį.

“The LaSalle Messenger” rug
pjūčio 9 d. įdėjo Luce Lamarche 
ilgesnį straipsnį “LaSalle meni
ninkai dalyvauja lietuvių 600 me
tų sukaktyje”. Autorė labai tiks
liai aprašė “Kryžių ir Rūpinto
jėlių Lietuvos” kantatą ir jos at
likimą gegužės 23 d. Šv. Kazimie
ro šventovėje. Suminėjo kantatos 
libreto autorių poetą dr. Henri
ką Nagį, kompozitorių Aleksand
rą Stankevičių, išvardino solis
tus, chorus ir orkestrą. Pažymėjo 
ir svarbesniuosius svečius. Pa
baigoje stebisi, kad libretas, pa
rašytas lietuviškai ir išverstas 
į prancūzų ir anglų kalbas, rodo, 
kokiu neįsivaizduojamai sunkiu 
keliu lietuviai pasiekė krikščio
nybę. Straipsnis papuoštas lasa- 
lietės sol. Ginos Čapkauskienės 
atvaizdu.

Sekančioje to paties laikraš
čio laidoje įdėta kito lasaliečio 
— kantatos libreto autoriaus poe
to dr. H. Nagio nuotrauka.

Gyčio ir Junės (Mockutės) Žiaug- 
rų dukrelė liepos 26 d. pakrikš
tyta Kristinos-Onos vardais. Krikš
tijo klebonas kun. Juozas Ara- 
nauskas, krikšto tėvais buvo Au
dronė Jonelytė ir Edis Mockus.

“Baltijos” skautų stovykla pra
ėjo sėkmingai, sutraukdama apie 
20 pačių jauniausių skautukų. 
Stovyklos komendantais buvo Sil
vija Žurkevičiūtė-Lechman ir Jo
nas Valiulis. Sekmadienį pamal
das laikė kun. J. Aranauskas, 
asistuojamas dijakono Pauliaus 
Mališkos.

Danos Zabielaitės su Kęstučiu 
Skuču jungtuvės įvyko rugpjūčio 
22 d. A V šventovėje. Jungtuves 
palaimino klebonas kun. J. Ara
nauskas, asistuojamas dijakono 
P. Mališkos. Kadangi abu jauna
vedžiai priklauso AV parapijos 
chorui, tai apeigų metu buvo at
liktas beveik religinės muzikos 
koncertas, dalyvaujant solistams 
Ginai Čapkauskienei ir Antanui 
Kebliui, AV parapijos chorui, 
“Pavasariui” ir Montrealio okte
tui. Vargonais palydėjo muz. Alek
sandras Stankevičius. ,

Vestuvinis pokylis įvyko Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Vai
šėms sumaniai vadovavo Arūnas 
Šlekys, jaunojo svainis. Dalyvavo 
200 svečių. Povestuvinei kelio

Greitas ir tikslius patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

■ T/l O MONTREALIO LIETUVIŲ 
L| I KREDITO UNIJA

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

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

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

Certifikatus ............ ........ 8'/z% Taupymo - special............. .... 51/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 5 %

1 metų ............ ........ 73/4% Taupymo-kasdienines .... .... 4’/2%
180 d. -364 d. ......... 7'/4% Einamos sąsk..................... .... 41/2%
120 d. - 179 d. ......... 63/4% Pensijų -RRSP - term...... .... 8’/2%
60 d. - 119 d. ......... 6’/2% Pensijų - RRSP - taup...... .... 6 %
30 d.- 59 d. ......... 6'/4%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS

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

Aukos Tautos fondui
$100: V. Rutkauskas, Keswick, 

Ont., dr. J. Uleckas; $50: L. Česė- 
kienė, V. Daugėlavičius, A. P. Dai- 
lydė, J. B. Greičiūnai, Newmarket, 
Ont, J. Kablys, S. Kėkštas, E. A. 
Mačiulaitis, Galina Maurušaitis, 
Z. Orentienė, V. Paulionis, J. B. 
Tamulionis, Al. Piragis, A. Raila; 
$40: Vladas ir Danutė Šaltmirai,
M. F. Yokubynienė; $30: A. Pal- 
venis; $25: A. Tamošaitis, E. Kve- 
derienė, E. Kuchalskis, P. Sidaras, 
V. Vaičiūnas, V. Vapsva; $20: J. 
Krasauskas, P. Basys (Basevičius), 
S. Gečas, J. Krasauskas, B. Kriau- 
čeliūnas, B. Laučys, E. Miliaus
kas, A. Šereksta, Jonas Urbonas, 
R. Vaičaitis; $15: Stanley ir Jonė 
Paketurai, West Lorne, Ont., Raš
kauskas, S. Valickis; $10: J. Didž- 
balis, I. Kavanagh, V. Kazlauskas, 
J. N. Kušlikiai, D. Petraitienė, E. 
Raudys, A. Sirutis, Linda M. Šilei
ka, Weston, Ont, W. V. Ūsas; $5: 
Marija Matusevičienė, Angelė 
Šimkienė.

Visiems aukotojams reiškiame 
nuoširdžią padėką -

Tautos fondo Toronto 
apylnkės atstovybė 

nei jaunieji pasirinko Laurynijos 
kalnus.

Lituanistinė mokykla ruošia 
mokslo metų pradžios pietus rug
sėjo 13 d., po 11 v. Mišių, AV para
pijos salėje. Toronto vyrų trio 
“Serenada", vadovaujama Ramū
no Underio, linksmins pietų da
lyvius. Kviečiami visi gausiai da
lyvauti.

Solistai Gina Čapkauskienė ir Ri
mas Strimaitis rugsėjo 20 d. AV 
parapijos salėje atliks progra
mą per KL katalikių moterų dr- 
jos Montrealio skyriaus 35 metų 
veiklos minėjimą. Jiems akompa
nuos Mme M. Roch. Po koncerto- 
akademijos svečiai bus pavaišinti 
pietumis.

VLIKo seimas įvyks spalio 9-11 
d.d. Montrealyje. Šio renginio 
komitetas seimo atstovams ir sve
čiams parūpins nakvynes. Tuo 
reikalu reikia kreiptis į Joną 
Adomonį tel. (514) 744-6940 arba į 
Silviją Staškevičienę tel. (514) 
347-0583.

Mergaičių choras “Pavasaris” 
yra pasižadėjęs atlikti programą 
Čikagos Jaunimo centre rugsėjo 
26 d., Toronto Lietuvių namuose 
— spalio 3 d. ir Montrealio AV 
parapijos salėje VLIKo seimo pro
ga — spalio 10 d. B.S.

Dienraštis “The Gazette” 1987. 
VIII. 25 išspausdino Kevin Michel 
Capea straipsnį “Afganistano li
kimas — baltiečių pergyventas”. 
Jame autorius, ryšium su Moloto- 
vo-Ribbentropo sutarties metinė
mis, atpasakojo sovietinę valsty
bių okupaciją, jų rusinimą bei de
portacijas ir pabrėžė, kad iki 
šiol sovietinių piktadarybių 
niekas neteisė. Esą puolamas K. 
Waldheimas, teisiami bei depor
tuojami smulkūs eksnaciai, bet 
sovietų agentai, vykdę žiaurumus 
Baltijos valstybėse, neliečiami. 
“Mes esame pasiruošę pabrėžti 
moralines vertybes, kai tai mums 
nieko nekainuoja” — sako auto
rius. Straipsnio pabaigoje pri
mena Niurnbergo teismo proku
roro Roberto Jacksono žodžius: 
“Šiuo metu įstatymas yra taiko
mas tiktai vokiečiams agreso
riams, tačiau išvada turėtų bū
ti... kad niekas nebus išskirtas 
iš šio įstatymo”. K.

JIEŠKAU KAMBARIO su virtuve 
High Park rajone, Toronte. Skam
binti tel. 534-9579.

JIEŠKAU MOTERS prižiūrėti dvie
jų metų mergaitės High Park rajo
ne darbo dienomis. Skambinti tel. 
537-0976 Toronte.

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

TIKRAS BIČIŲ MEDUS parduo
damas Anapilio knygyne ir Prisi
kėlimo parapijos kieme sekmadie
niais po pamaldų. Taip pat galima 
jo gauti pas bitininką Joną Norkų 
Hamiltone tel. 389-8179.

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.


