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Lietuviškosios atžalos
Svarstydami išeiviškus savo rūpesčius, daugiausia 

kalbame apie politinę, kultūrinę veiklą ir jaunimą, jau 
paaugusį bei pasiekusį pradines, vidurines ir akademi
nes mokyklas. Sielojamės to jaunimo lietuviškumu, daly
vavimu tautinėje veikloje. Steigiame mokyklas, kursus, 
seminarus ir net lituanistikos katedrą. Visa tai rodo mū
sų rūpestį ateitimi, kuri priklauso dabarties jaunimui. 
Tai, be abejonės, geras ženklas, rodantis gerą išeivijos 
orientaciją. Tos pastangos tikriausiai nebus tuščios, nors 
šimtaprocentinių laimėjimų niekas nesitiki. Tam tikras 
nubyrėjimo nuošimtis išeivijos gyvenime yra neišven
giamas. Kartais ir didelės pastangos atneša mažus vai
sius, bet nebūna tuščios. Jei tokių pastangų nebūtų, lie
tuviško jaunimo visai neturėtume. Tuo atveju reikėtų kal
bėti amžiną atilsį jaunimo lietuviškumui. Jeigu iki šiol 
to nereikėjo, išskyrus nelaimingus atvejus, tai tik dėl 
to, kad buvo stengtasi išauginti lietuvišką jaunimą. Yra 
šeimų, kurios pasiekė šioje srityje gražių rezultatų, bet 
tiktai didelių pastangų dėka. Jų, žinoma, visuomenė ne
mato. Ji tiktai gėrisi jaunuoliais ar jaunuolėmis, kurie 
iškilmių progomis pasirodo scenoje, gražiai lietuviškai 
paskaito, padeklamuoja ar pakalba.

BESIDŽIAUGIANT tokiu jaunimu, turbūt nedaug 
kam kyla klausimas, kaip tai pasiekta. Galbūt kai 
kas pamano, jog tai lietuviškos mokyklos nuopel

nas, juoba, kad jaunuolių pasirodymas buvo girdėtas bei 
matytas mokyklos renginyje. Niekas, žinoma, neabejoja, 
kad mokykla daug prisidėjo prie jaunimo lietuviškumo 
ugdymo, bet mokykla be šeimos būtų bejėgė. Pagrindi
nis lietuviškų atžalų židinys yra šeima, apsupta labai 
įtakingos svetimos aplinkos, su kuria tenka sunkiai ir 
nuolat kovoti. Tokia kovojanti lietuviška šeima reikalin
ga nuolatinės pagalbos. Jai padėti, kaip minėta, ateina 
šeštadieninė mokykla, bet gerokai vėliau. O pagalba rei
kalinga jau priešmokykliniame amžiuje. Tai, matyt, pa
stebėjo šeštadieninės mokyklos ir įvedė parengiamuo
sius skyrius, skirtus priešmokyklinio amžiaus vaikams. 
Bet jie veikia tiktai šeštadieniais trejetą valandų. Čia iš
kyla vaikų darželių svarba, darželių, veikiančių penkias 
dienas per savaitę. Juose lietuviškos atžalos gali daug 
išmokti labai lengvu būdu. Laimingos tos šeimos, kurios 
gyvena tokiose vietovėse, kur veikia lietuviški vaikų dar
želiai. Tai didelė pagalba tėvams, kuriems rūpi jaunųjų 
atžalų lietuviškumas. Šį faktą patvirtina daugelio šeimų 
patirtis, ir gaila tų šeimų, kurios gali, bet darželio paslau
gomis nesinaudoja.

VAIKŲ darželių, žinoma, negali turėti mažosios 
lietuvių gyvenvietės. Juos turi pvz. Čikaga ir To
rontas. Toronto mieste veikia vaikų darželis jau 
per 30 metų. Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos 

seserų dėka Toronte buvo pastatydinti Lietuvių vaikų 
namai, pritaikyti vaikų darželiui, kuris ir dabar sėkmin
gai veikia. Šį rudenį tai institucijai sueina 25-ri metai. 
Anuomet tų namų statybai vadovavo sesuo Margarita, 
kuri ir dabar jiems vadovauja. Tą vaikų darželį lankė 
daug tautiečių, dabar aktyviai dalyvaujančių lietuviš
koje veikloje. Taigi yra kuo pasidžiaugti. Deja, ne visiems 
tokie darželiai prieinami. Dėl to kyla mintis susirūpin
ti lietuviškų atžalų auklėjimu susiburiant keliom šei
mom, turinčiom priešmokyklinio amžiaus vaikus. Tuo 
būdu galima organizuoti privačius darželio pobūdžio 
renginius šeiminio gyvenimo rėmuose. Kai kurie bandy
mai iki šiol buvo gana sėkmingi. Pvz. pradėta rengti jau
nų šeimų vasaros stovyklas su pritaikyta programa. Kar
tas nuo karto rengiamos specialios Mišios priešmokyk
linio bei jiems artimo amžiaus vaikams. Panašiems ren
giniams gali būti įvairių progų, kurias turėtų išnaudoti 
jaunų atžalų auklėtojai. Iš šalies žiūrint, kai kam tai ga
li atrodyti tiktai žaidimas, bet iš tikrųjų tai yra didžiai 
reikšmingas darbas, kurio rezultatai bus matomi žymiai 
vėliau.

Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ KGB PLK. VITALIS JURČENKA PASIPRAŠĖ POLI
TINĖS globos JAV ambasadoje Romoje. Tas jo netikėtas pabė
gimas prieš tris mėnesius buvo sutiktas kaip didelis JAV žval
gybos agentūros ČIA triumfas, nes pabėgėlis vadovavo sovietų 
agentams Š. Amerikoje. Jam turėjo būti žinomi visi sovietinio 
špionažo reikalai JAV ir Kanadoje. Spaudoje pasirodydavo pra
nešimu, kad V. Jurčenka išdavė daug KGB šnipų Amerikoje, ku
rių eilėse buvo net ir tuos šnipus gaudančių ČIA agentų. Šią pa
sakaitę dabar sugriovė spaudos konferencija Vašingtone, Sovie
tų Sąjungos ambasadoje, kur tas pats V. Jurčenka pareiškė, kad 
jis buvo pagrobtas nežinomų asmenų Romoje, apsvaigintas ir 
slapta atvežtas Amerikon, kur buvo laikomas izoliuotas ir ilgai

KANADOS ĮVYKIAI

Vėl pašto
Kanadiečiams vėl gresia paš

to streikas, kurį šį kartą gali 
paskelbti 4.000 administraci
nių tarnautojų. Jų sutartis yra 
pasibaigusi. Šiekiama ne tik 
didesnio atlyginimo, bet ir dar
bo saugumo užtikrinimo. Pašto 
vadovybė šių tarnautojų eiles 
norėjo sumažinti keliais šim
tais. Nutrauktos derybos įtai
goja, kad unija sąmoningai lau
kia artėjančių Kalėdų; su ku
riomis paštą užgriūva kalėdi
nių sveikinimų atvirukai. Tada 
pašto vadovybė, vengdama 
streiko, patenkina beveik vi
sus reikalavimus, nes ją pri
verčia kapituliuoti prieš Kalė
das pradėtas streikas. Unija 
atvirai kalba apie ruošimąsi 
streikui.

Leidimai automobilių vai
ruotojams Ontario provinci
joje nuo 1986 m. vasario 1 d. 
bus išduodami su spalvotomis 
vairuotojų nuotraukomis. Lig 
šiol leidimai neturėdavo nuo
traukų, tad jais dažnai pasi
naudodavo asmenys, praradę

streikas?
vairavimo teises. Pastarai
siais metais Ontario provin
cijoje buvo nuteista 12.500 
leidimo neturėjusių vairuoto
jų. Jų byloms provincija išlei
do $5 milijonus. Įvedus nuo
traukas į leidimus, jais nega
lės pasinaudoti kiti asmenys. 
Tada juos lengvai galės susek
ti policija. Vairuotojų leidi
mai dabar būdavo pakeičiami 
paštu trejiem metam. Naujų 
išdavimas buvo susietas su vai
ruotojo gimimo data. Po 1986 
m. vasario 1 d. pašto paslau
gų bus atsisakyta. Kiekvienas 
vairuotojas naują leidimą ga
lės gauti tik susisiekimo mi
nisterijos įstaigoje, kur bus 
padaryta spalvota jo nuotrau
ka ir prisegta prie leidimo. Po 
trejų metų naujam vairuotojo 
leidimui reikės kitos spalvo
tos nuotraukos. Nuotraukų pa
keitimas esąs būtinas dėl me
tų eigoje įvykstančio veido iš
vaizdos pasikeitimo. Iki 1986 
m. vasario 1 d. leidimai vai-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvių būrys prie Toronto miesto rotušės iškeliant Lietuvos vėliavą ir besiruošiant demonstracijai St. Dabkus

Prancūzai apie Laisvės žygį
“TŽ” jau buvo daug rašyta 

apie Taikos ir laisvės žygį 
Skandinavijoje daugiausia iš 
lietuvių pusės. Įdomu pasekti 
kitataučių spaudą, rašiusią 
apie tą žygį. Neseniai “TŽ” re
dakciją pasiekė keletas Pran
cūzijos laikraščių, kurių ko
respondentai dalyvavo minėta
me žygyje.

"Soviet nięt niet”
Alain Debove dienraštyje 

“Le Monde” 1985. VII. 30 pa
skelbė ilgą reportažą, kurį pra
deda žodžiais “Soviet niet niet! 
Lituanie da da!” Šis šūkis esą 
pirmą kartą suskambėjo Hel
sinkio gatvėje po sovietų in
vazijos Čekoslovakijon 1968 m. 
Ir tai tik dvi dienas prieš Hel
sinkio akto dešimtmečio iškil
mę, kurion turėjo suvažiuoti 35 
valstybių užsienio reikalų mi
nisterial. Demonstravo apie 
300 estų, latvių ir lietuvių. 
Jie atplaukė laivu “Baltic 
Star” iš Stockholmo. Helsin
kio uoste šis laivas galėjo su
stoti tiktai industrinėje daly
je, du kilometrai nuo miesto 
centro. Gatvėmis baltiečiai žy
giavo su vėliavomis, o ant ša
ligatvių stovintys gausūs suo
miai plojo ir verkė.

Dėl šios manifestacijos Suo
mijos vyriausybė turėjo keblu
mų su Sov. Sąjunga. Užsienio 
reikalų ministerija ir polici
ja aiškino savo visuomenei, 
esą nebus problemų, jeigu ma
nifestacijos dalyviai laikysis 
Suomijos įstatymų. Sovietų di
sidentas V. Bukovskis gavęs 
vizą rekordiniu laiku — per 
penkias savaites.

Su Maskvos pritarimu
Maskva ir Helsinkis esą sais

tomi sutarties, kuri įpareigo
ja Suomiją kovoti su visomis 
antisovietizmo formomis. Ši 
jautri problema buvo ilgai 
svarstoma vietinėje spaudo
je, kurioje pasireiškė skirtin
gos nuomonės. Buvo tvirtina
ma, jei vyriausybė uždraus 
baltiečių manifestaciją, pa
skelbtą prieš daugiau kaip du 
mėnesius, tai galimas dalykas 
kai kurie vakariečių kraštai 
boikotuos Helsinkio akto su
kakties iškilmę.

Politinių stebėtojų nuomo
ne, Suomijos vyriausybė davė 
suprasti Maskvai, kad Helsin
kio akto sukakties iškilmė ga
li neįvykti, jeigu nebus leis
ta baltiečių manifestacija. Be 
abejonės, neformalūs pasitari
mai tuo klausimu įvyko tarp 
Suomijos ir Sov. Sąjungos. Tai 
matyti iš sovietų laikysenos: 
TASSo žinių agentūra aštriai 
kritikavo baltiečių manifesta
cijos rengėjus, bet nelietė Suo
mijos valdžios.

Savo reportažą “Le Monde” 
korespondentas baigia V. Bu- 

/ kovskio žodžiais: “Mes mano- 
/ me, kad pastovi taika Europo

je nebus įmanoma, kol baltie
čių kraštai neatgaus savo ne
priklausomybės”-

Latvis Janis
Taip pat ilgą reportažą iš

spausdino “Liberation” 1985. 
VIII. 2. Jo autorė Veronique 
Soule rašo apie latvį mediką 
Janis, gyvenanti Australijoje, 
senosios latvių Kartos laiko
mą kairiuoju, nes susijęs su 
socialdemokratų partija, lai
koma tolygia komunistams. 
Esą, jo akis dengia raudona 
migla. Iš tikrųjų jis yra nacio
nalistas, net keletą kartų lan
kęsis sovietų okupuotoje Latvi
joje, nesutinkąs su vyresnio
sios kartos pažiūra, kuriai pra
šymas vizos kelionei į Latviją 
reiškiąs kapituliaciją ir pripa
žinimą sovietinės okupacijos. 
Kai “Baltic Star” laivas plau
kė Latvijos artumoje, minėta
sis Janis sveikino ją, mesda
mas gėlę jūron ir jautėsi “po
litiniu tremtiniu”.

Štromas ir Venclova
Pasak minėtos koresponden

tės, vienas jūrinės išvykos 
žvaigždžių buvo prof. Štromas, 
kalbantis lietuviškai, prancū
ziškai, rusiškai, vokiškai ir 
angliškai. Jis visą laiką dis
kutavo — dieną ir naktį apie 
sovietinio režimo ateitį. “Štro
mo mašina” sustodavo betgi, 
kai jo žmona Violeta, buvusi 
dainininkė Lietuvoje, dainuo
davo. Štromas taip pat sakėsi 
studijavęs Maskvos universite
te su M. Gorbačiovu, kuris in

Šią nuotrauką atspausdino Prancūzijos laikraštis “Liberation” 1985. 
VIII. 2 laidoje su paaiškinimu — tai esą baltiečiai, prisirakinę prie Sov. 
Sąjungos ambasados Stockholme, reikalaudami nepriklausomybės 
savo kraštams

telektualų sluoksniuose nebu
vo priimtinas dėl jo kaimiš
kos kilmės.

Panašaus įkvėpimo buvo ir 
poetas Tomas Venclova, lin
kęs į “kairę”, galbūt paveik
tas slaviškos įtakos per Len
kiją, kuri per šimtmečius bu
vo susijusi su Lietuva. Jis bu
vo steigėjas Helsinkio komi
teto 1976. m. Lietuvoje. Raus
damas droviai prisiartino prie 
mikrofono ir tarė: “Išmokę sa
vo pareiškimą atmintinai, mes 
trys išvykom į Maskvą trimis 
skirtingais traukiniais. Nob
lesse oblige (taurumas įparei
goja), mes jį suredagavom lie
tuviškai. Kopalevas (rusų disi
dentas, emigravęs V. Vokieti
jon) parūpino rašomąją maši
nėlę su lotynišku raidynu. Ap
sistojom pas Orlovą (rusiškojo 
Helsinkio akto komiteto stei
gėją, ištremtą Rusijos gilu- 
mon). Ščaranskis (dabar darbo 
lageryje) mūsų tekstą išvertė 
anglų kalbon tarptautinei 
spaudai”.

Abu — Štromas ir Venclova 
yra sūnūs aukštų pareigūnų. 
Venclovos tėvas buvo lietu
vių Aragonas, Štromo (įtėvis) 
— pirmasis Lietuvos komparti
jos sekretorius. Abu tapo anti- 
komunistais, būdami 20 metų 
amžiaus. Lemiančios dienos 
buvo: Venclovai 1956 m. lap
kričio 4-ji, kai buvo numalšin
tas sukilimas Budapešte, Štro
mui — 1953 m. balandžio 4-ji, 
kai TASSas paskelbė vadina
mąjį “žydų gydytojų sąmokslą” 
nunuodyti Staliną. 

tardomas. Už paslapčių išda
vimą jam buvo žadama duoti 
milijoną dolerių, parūpinti 
metinę $180.000 algą iki am
žiaus galo, bet jis tenorėjęs 
grįžti namo. ČIA agentūra pa
neigė V. Jurčenkos pagrobi
mą, jo priverstinį tardymą ir 
sulaikymą. Jam tuojau pat bu
vo leista grįžti Sovietų Sąjun- 
gon, kur gyvena jo žmona ir še
šiolikmetis sūnus. Spaudoje 
pasklido gandų, kad pabėgėlis 
buvo įsimylėjęs į vieno sovie
tų diplomato žmoną Kanadoje. 
Juos sustiprino Svetlanos Ded- 
kovos nusižudymas Toronte, 
kur ji iššoko iš 27-to aukšto 
balkono. Jos vyras Borisas 
Dedkovas yra susietas su pre
kybos reikalais. Ir Kanados, 
ir JAV pareigūnai paneigė bet 
kokį ryšį tarp nusižudžiusius 
Svetlanos ir Sovietų Sąjungon 
sugrįžusio Vitalip.

KGB laimėjimas
Niekas nenori tikėti, kad V. 

Jurčenka buvo tikras pabėgė
lis iš Sovietų Sąjungos, dabar 
staiga pakeitęs savo nuomonę. 
KGB pulkininkas tokios kvai
lystės negali padaryti. Už sau
gumo paslapčių išdavimą Mask
voje jo lauktų teismas ir mir
ties bausmė. Geriausiu atveju 
jis būtų uždarytas ir tik ret
karčiais parodytas gyvas, jei
gu kas nors jo pasigestų Vaka
ruose. Atrodo, V. Jurčenka tik 
suvaidino pabėgimą, kurį su
planavo KGB vadovybė. Tiks
las buvo pasiektas — ČIA agen
tūra susilaukė propagandinio 
pralaimėjimo. Pirmiausia bu
vo mestas įtarimas, kad ji vir 
lioja pabėgėlius savo tarny
bai. V. Jurčenkos suteiktos ži
nios apie KGB šnipus neturi 
jokios vertės, nes jose geriau
siu atveju tėra maža dalelė 
teisybės klastingam melui už
maskuoti. Tardymo metu V. 
Jurčenka galėjo surinkti ži
nių ir apie ČIA žvalgybą bei 
jos metodus, labai naudingų 
KGB planuotojams.

Prezidento pastangos
Prez. R. Reaganas Baltuo

siuose rūmuose turėjo pusva
landį trukusį pasikalbėjimą su 
sovietų žurnalistais. Pokal
bis daugiausia lietė artėjantį 
vadų susitikimą Ženevoje, 
branduolinių ginklų suvaržy
mą. Pasikalbėjimą paskelbė 
sovietinės valdžios oficiozas 
“Izvestija”, bet ignoravo kom
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Jurgis Gimbutas apie penkiolika naujų leidinių

partijos “Pravda”. Pokalbiui 
paskirtas vienas puslapis, o 
kitame puslapyje pateikiama 
jungtinė dalyvavusių žurnalis
tų pastaba, kad gražūs žodžiai 
apie taiką buvo susieti su ne
pagrįstais kaltinimais Sovie
tų Sąjungos užsienio reikalų 
politikai. Nemažai prez. R. 
Reagano pareiškimų buvo pra
leista. Nieko nėra apie įvy
kius Afganistane, apie sovie
tų okupuotas šalis, paverstas 
karinės Varšuvos sąjungos na
rėmis, sulaužymą pažado R. Eu
ropos tautoms pripažinti laisvo 
apsisprendimo teisę. Taipgi 
nutylėtas prez. R. Reagano pri
minimas, kad po II D. karo JAV 
vyriausybė buvo pasiūliusi 
pasmerkti branduolinius gink
lus derybose, nors tada nie
kas kitas jų neturėjo. Prez. R. 
Reaganui geriau būtų patikęs 
jo atviras žodis sovietų tele
vizijoje. Tą žodį pakeitė de
šimties minučių kalba “Voice 
of America” laidoje, išversta 
ir į kitas Sovietų Sąjungoje 
vartojamas kalbas. Prez. Rea
ganas pabrėžė, kad Amerika 
siekia taikos, bet remia lais
vę, dėl kurios neatsisakys sa
vo jėgos. Ji nori taikių spren
dimų Afganistane, Centrinėje 
Amerikoje, Afrikoje ir kitur. So
vietų Sąjunga nepripažįsta žmo
gaus teisių žydams ir kitoms 
mažumos, nors 1975 m. Helsin
kyje pasirašė tas teises užtik
rinantį aktą.

Susimažino pareigas
Gen. W. Jaruzelskis, nuo 1981 

m. turėjęs visišką valdžios 
kontrolę Lenkijoje, pasitrau
kė iš premjero pareigų. Šis pos
tas dabar atiduotas ekonomis
tui Z. Messneriui, buvusiam 
premjero pavaduotojui. Gen. 
W. Jaruzelskis betgi liko pir
muoju kompartijos sekreto
riumi ir dabar pagrindinį dė
mesį žada skirti kompartijos 
reformoms, jos kongresui se
kantį pavasarį. Atsistatydi
nimas iš premjero pareigų bu
vo paskelbtas po seimo narių 
rinkimų. Seimas liko kompar
tijos kontrolėje, bet šį kartą 
susilaukė mažiau balsuotojų. 
Politinė įtampa nėra visiškai 
pašalinta. Ją vėl išjudino su
imto devyniolikmečio studen
to M. Antonovičiaus žuvimas. 
Milicija teisinasi, kad jis iš
šoko iš sunkvežimio ir susi
žeidė galvą į gatvės grindinį.
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Q RELIGINIAME GYVENIME
Dvasiškiu delegacija iš oku

puotos Lietuvos dalyvavo tarp
tautiniame eucharistiniame 
kongrese Kenijos sostinėje Nai
robi. 1985 m. rugpjūčio 15 d. nuo 
21 iki 22 vai. visose Nairobi šven
tovėse buvo surengta Švč. Sakra
mento adoracija. Tokia adoraci
jos valanda buvo surengta ir 
vietinėje kunigų seminarijos 
koplyčioje. Jai vadovavo Lietu
vos delegacijos nariai. Skam
bėjo lietuviškos giesmės bei 
maldos. Dalyvavo ir kitų kraš
tų delegacijų nariai. Rugpjūčio 
16 d. vakare Lietuvos delegaci
jų priėmė atvykęs Šv. Tėvas Jo- 
nas-Paulius II. Priėmime dalyva
vo Vatikano valstybės sekr. kar
dinolas A. Casaroli, jo pavaduo
tojas arkiv. E. Martinez, Tau
tų evangelizacijos kongregacijos 
prefektas kardinolas J. Tomko ir 
prel. A. Bačkis. Ir kitur Lietuvos 
delegacija patyrė daug nuošir
dumo bei Lietuvos tikinčiųjų 
būklės supratimo. Kitų komu
nistinių kraštų oficialių dele
gacijų kongrese nebuvo. Ta pro
ga apie Lietuvę rašė ir tarptau
tinė spauda.

A. a. kun. Jonas Gaudzė mirė 
1985 m. spalio 10 d., 6 v.v., Gva- 
dalupėje, prie Meksikos sosti
nės. Pastaruoju metu sirgo inks
tų vėžiu. Gimęs Lietuvoje 1921 
m., kunigu įšventintas 1964 m. 
Romoje, kur buvo globojamas Šv. 
Kazimiero kolegijos, kurį lai
ką vikaravo Kanados Monrealy
je ir Hamiltone. Buvo linkęs į 
regėtojų pranašystes. Apsigy
veno Meksikoje ir įsteigė vie
nuolijos branduolį — Nuolati
nės Marijos pagalbos mažiausių 
pranciškonų (Ordo reparatio- 
nis minimorum franciscanorum 
BMV de perpetuo succursu). Bu
vo ir jos viršininku. Ėjo savo
tiško pamaldumo keliu ir buvo 
patekęs į hierarchijos nema
lonę.

Išeivių Evangelikų Liuteronų 
Bendrijos kunigų ir veikėjų su
važiavimas rūgėjo 9-13 d.d. įvyko 
Bavarijoje, Selbitzo vietovėje. 
Suvažiavimui ketvirtą kartą iš 
eilės vadovavo Pasaulio liutero
nų sąjungos tautinio vokiečių 
komiteto įgaliotinis kun. Ed
mundas Ratz, laikęs iškilmin
gas pamaldas ir pasakęs pa
mokslą. Dalyvavo estų ir latvių 
grupės po 12 atstovų. Lietuviai 
atsiuntė 10, vengrai — 4. Kun. 
Fr. Skėrys suvažiavimo daly
viams perdavė sveikinimus, gau
tus iš vysk. Jono Kalvano Tau
ragėje, vysk. Anso Trakio Čika
goje ir kitų. Lietuviai kunigai 
padarė pranešimus apie savo 
veiklą. Atskirame lietuvių at
stovų susirinkime buvo nutarta 
baigti iškilusius nesusipratimus 
ir broliškai dirbti kartu.

Pasaulio kardinolų susirinki
mas Vatikane įvyks lapkričio 21- 
23 dienomis, prieš pat nepapras
tąjį pasaulio vyskupų sinodo su
važiavimą. Ankstesniuose to
kiuose kardinolų suvažiavimuo
se buvo svarstomos Vatikano ku
rijos reformos bei Vatikano fi
nansiniai reikalai, tikimasi, kad 
beveik visi iš 152 kardinolų šia
me suvažiavime dalyvaus.

Antrasis nepaprastas pasaulio 
vyskupų sinodo suvažiavimas pra
sidės lapkričio 24 d. iškilmingo
mis Mišiomis. Suvažiavimo sesi
jos prasidės lapkričio 25 d. Jam 
paskirti trys pirmininkai: Fila
delfijos arkivyskupas kard. John 
Krol, Kinšasos arkivyskupas 
kard. Joseph Malula ir Krikščio
nių vienybės sekretoriato pir
mininkas kard. Jan Willebrands. 
Suvažiavimo pranešėju (relato- 
riumi) paskirtas Malines-Brus- 
sels arkivyskupas kard. God- 
fried Danneels, o specialiuo
ju suvažiavimo sekretoriumi — 
tarptautinės Vatikano teologi
nės komisijos narys ir Tiubin
geno universiteto profesorius 
kun. Walter Kasper. Suvažiavi
me, kaip reguliarūs nariai, da
lyvaus 5 patriarchai, vieno ne
galuojančio patriarcho atstovas, 
vyr. ukrainiečių ąrkivyskupas 

kard. Ivan Lubačivsky, 6 rytų 
apeigų metropolitai už savų 
patriarchatų ribų ir įvairių kraš
tų vyskupų konferencijų pirmi
ninkai: iš Afrikos žemyno — 26, 
iš Europos — 24, iš Amerikos — 
24, iš Azijos — 17 ir iš Okeani
jos — 4. Jų tarpe bus ir Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirminin
kas arkiv. Liudas Povilonis. 
Taipgi suvažiavime pilnatei
siais nariais dalyvaus trys vie
nuolijų vadovų atstovai — bene
diktinas, jėzuitas ir salezietis, 
24 Vatikano kurijos skyrių vir
šininkai ir generalinis vyskupų 
sinodo sekretorius arkiv. Jan P. 
Schotte. Popiežius suvažiavi- 
man dar yra pasirinkęs savo 
kviestinių 20 vyskupų ir sutei
kęs jiems pilnas suvažiavimo 
narių teises. Iš viso šiame su
važiavime dalyvaus 164 pilna
teisiai nariai.

Kun. Hans Kueng, kuris nuo 
1979 m. nebegali dėstyti teolo
gijos kaip katalikas teologas, 
šiuo metu vėl pradėjo drumsti 
vandenį spaudoje ryšium su bu
simuoju pasaulio vyskupų si
nodo nepaprastuoju suvažiavi
mu. Toronto dienraštyje anglų 
kalba “The Globe and Mail” ir 
italų kalba Romos dienraštyje 
“La Reppublica” spalio 4 ir 5 
d.d. pasirodė jo dviejų dalių 
straipsnis, nukreiptas ypatin
gai prieš kard. J. Ratzingerį ir 
popiežių Joną-Paulių II. Jis kal
tina Joną-Paulių II bei Vatikano 
kuriją, esą jie bando stabdyti 
II Vatikano santarybos pradė
tąsias reformas, nes bijo K. 
Bendrijos sudemokratėjimo. Pa
sak kun. Kuengo, kard. Ratzin- 
geris esąs didysis inkvizitorius, 
kuris bando sunaikinti ir psi
chiškai, ir profesiškai asmenis, 
prieštaraujančiai nusiteikusius 
K. Bendrijoje. Jis tvirtina, esą 
Jono-Paulius II pontifikato 7 me
tai buvę labai menki, palyginus 
juos su Jono XXXIII pontifikatu 
ir II Vatikano santarybos lai
kotarpiu (1958-1965). Pastaruo
ju metu esą nebuvę jokios pa
žangos nei K. Bendrijoje, nei 
ekumenizme. Vatikano vadovai 
esą susirūpinę besiplečiančia 
decentralizacijos banga ir todėl 
norį sustiprinti centrinį popie
žiaus bei kurijos autoritetą. Kun. 
Kuengo manymu, reikią ne vys
kupų sinodo, bet III Vatikano 
santarybos, kad būtų svarsto
mos vyriškosios hierarchijospri- 
spaustų moterų problemos, ku
nigų celibato klausimas, demo
ralizuotų ir nepagristai nubaus- 

. tų teologų bei vienuolių prob
lemos.

Demografinė savižudybė gre
sia Europai — pareiškė Jonas- 
Paulius II, jeigu ir toliau bus 
einama abortų legalizavimo ke
liu. Jis tai pareiškė spalio 11 d., 
kalbėdamas grupei Europos vys
kupų. Jiems nurodė jis demo
grafines Europos statistikas, 
pagal kurias 1960 m. Europa tu
rėjusi 25% viso pasaulio gyven
tojų, o laikantis kasmetinės laip
sniškos nuosmukio progresijos, 
ateinančio šimtmečio viduryje 
Europoje liks tik 5% viso pasau
lio gyventojų. Pagrindinė šio 
nuosmukio priežastis esanti vis 
didėjantis abortų legalizavimas. 
Tai linkmė, kuri remiasi subjek
tyvizmu bei individualizmu, siek
dama vien egoistinio savęs pa
tenkinimo.

Tarptautinė liuteronų-katali- 
kų teologinė komisija yra pa
ruošusi sujungimo planą Bend
rijų vadovams, paremtą bend
rais dvasininkų šventimais, ku
riuos atliktų abiejų konfesijų 
vyskupai. Tai bandymas nugalė
ti teologinius bei istorinius 
sunkumus ryšium su Kunigyste, 
kurios tikrumas pas katalikus re
miasi apaštališkuoju tęstinumu. 
Iš liuteronų pusės siūlomaja
me plane pripažįstama, kad po
piežius esąs pagrindinis cent
ras visuotinio apaštalavimo dar
be ir todėl jo įjungimas esąs bū
tinas bendrųjų šventimų tikru
mui. Kun. J. Stš.

Iš buvusių nepriklausomoje Lietuvoje keturių kunigų seminarijų tebeveikia Kauno kunigų seminarija, nors ir 
labai suvaržyta okupacinės sovietų valdžios. Nuotraukoje — vyskupai-administratoriai ir dėstytojai. Iš kairės: 
Vilniaus arkivyskupijos valdytojas kun. A. GUTAUSKAS, neatpažintas, Kaišiadorių vyskupas V. SLADKEVI
ČIUS, Kauno arkivyskupas L. POVILONIS, Telšių vyskupas A. VAIČIUS, Kauno arkivyskupo pagalbininkas vysk. 
J. PREIKŠAS, seminarijos rektorius kun. dr. V. BUTKUS, neatpažintas. Dėstytojai (ne iš eilės): kun. V. S. Vaičiū
nas, kun. A. Kajackas, kun. V. S. Brazdeikis, kun. A. Turčinskas, kun. VI. Michelevičius, kun. V. Sidaras, kun. Pr. 
Tamulevičius, kun. Pr. Vaičekonis, kun. P. Žiukelis (pagal 1985 m. “Katalikų kalendorių-žinyną”)

PRANEŠIMAS
AJA 

diplomuotas inžinierius 

ALFONSAS PETRAVIČIUS, 
gyvenęs Miami Beach, FL, anksčiau East Lansing, Ml, 

ir Toronte, Ont., mirė š. m. lapkričio 3 d. 
sulaukęs 73 metų amžiaus.

Dideliame nuliūdime liko žmona Sofija (Natkevičiūtė), duk
ros - Jūratė Schroeder, Zita McLellan, Dalia Roden, sūnūs - 
Stasys ir Arvydas, žentai, marčios ir 5 vaikaičiai, Lietuvoje - 
sesuo, sesers vaikai ir kiti giminės.

Velionis priklausė Lietuvių Bendruomenei, BALFui, Miami 
lietuvių klubui, Amerikos lietuvių tautinei sąjungai, diplomuotų 
inžinierių sąjungai ir Lietuvoje neolituanų korporacijai.

Lapkričio 8 d. po gedulinių šv. Mišių Dievo Apvaizdos lie
tuvių šventovėje Southfield, Ml, palaidotas Holy Sepulchre 
kapinėse.

Laidotuves tvarkė Bauža laidotuvių namai - laidotuvių 
direktorė Yolanda Zaparackienė.

Bauža Funeral Home, 1930 25th St., 
Detroit, Ml 48216, USA

Lietuvoje po keturiasdešimt metų
Kelionė per Varšuvą į Vilnių ir Suvalkų trikampį

p. POLGRIMAS

Lenkijos lėktuvas pakilo iš 
Toronto orauosčio 5.30 v.v. ir 
7.15 v.r. nusileido Varšuvoje 
(įskaitant 6 vai. laiko skirtumą). 
Čia daugybė žmonių, visur 
spūstis. Ypač daug lagaminų. 
Atrodė, kad reikės visos die
nos jiem patikrinti. Orauosčio 
tarnautojai betgi labai apsuk
rūs. Kartais net nepamatai, 
kaip tavo lagaminas atsiduria 
už tikrinimo punkto. Žinoma, 
tokiem apsukriem tarnautojam 
reikia atitinkamai atsidėkoti.

Pas gimines
Čia pat jau laukė mano žmo

nos sūnus ir duktė. Pasisvei
kinę susėdom į automobilį ir 
važiavome Ramoniškių link 
(Suvalkų trikampyje). Po 4 vai. 
pasiekėm šią vietovę, kur gyve
na žmonos sūnus. Viduje ra
dom ne tik šeimos narius, bet 
ir keletą svečių, kurie sutiko 
mus su gėlėmis ir pabučiavi
mais.

Ten pabuvę savaitę laiko, 
ruošėmės į Vilnių. Automobi
liu per 2 valandas nuvežė mus 
į Kuznicos geležinkelio stotį. 
Čia žmonės buvo nešnekūs, net 
į klausimus nenoriai atsaki
nėjo. Mat tik 1 km iki okupuo
tos Lietuvos sienos. Kai atėjo 
traukinys, pakeitė bėgius. Su
lipus keleiviams į traukinį, 
prasidėjo dokumentų ir laga
minų tikrinimas. Traukinys, 
truputį pavažiavęs, sustojo 
prie Lenkijos sienos. Lenkų 
kareiviai išlipo, o lietuviai 
ir rusai įlipo. Kalbėjo lietu
viškai. Viena mergina pasisa
kė esanti lietuvaitė. Ir vėl pra
sidėjo tikrinimas, užtrukęs 4 
valandas. Pagaliau atsiradome 
Vilniaus geležinkelio stotyje 
9 v.v.

Susitikimas Vilniuje
Čia prasidėjo jaudinantis 

susitikimas su savaisiais pb 40 
metų. Duktė, man išvažiuojant 
iš Lietuvos, dar nebuvo gimusi. 
Pirmiausia prisistatė pareigū
nė, kuri turėjo nuvežti mus į 
viešbutį “Lietuva”. Ji paprašė 
truputį palaukti, bet nesakė 
kodėl. Po poros minučių pama
tėm atbėgantį pulką žmonių — 
didelių ir mažų. Pirmas pri
bėgo prie manęs vyriausias sū
nus, apkabino, pabučiavo ir 
pradėjo verkti kaip mažas vai
kas. Panašiai sveikinomės ir 
su kitais. Prie to pulko prisi
jungė ir dvi žmonos seserys su 
vaikais bei giminėmis. Tai bu
vo jaudinantis ir širdies skaus
mo momentas ... Po pasveiki
nimo sūnus Bronius apjuosė 
mane per petį juosta, o žmoną 
— duktė Vandutė. Po visų 
verksmų, palydovės paraginti, 
nuvažiavome į viešbutį.

Viešbučio salėje mums buvo 
paruoštas sutikimas. Kai visi 
susėdom už stalų suskaičiau 38 
asmenis. Ten jau galėjau pa
matyti, kaip atrodo mano vai
kai ir artimieji. Pasistiprinę 
išskiskirstėm apie 11 v.v.

Vilniuje ir kitur
Sekančią dieną skyrėm pasi

kalbėjimams apie praėjusius 
40 metų. Kitomis dienomis lan
kčiu Vilniaus miestą, jo apy
linkes, šventoves, muziejus . .. 
Aplankėm 4 šventoves. Vienoje 
jų pamaldos truko 1 vai. ir 20 
min., nes prieš Mišias kunigas 

su vargonininku kalbėjo Roži
nį. Liturginiai drabužiai se
noviški. Mišias kunigai laiko 
veidu į altorių, ne į žmones. 
Maldininkų susirenka nema
žai, bet jaunimo beveik nesi
mato. Kai kuriose šventovėse 
pamaldos laikomos ir lenkiš
kai.

Paskutinę dieną leidomės į 
tolimesnę kelionę. Pirmiausia 
aplankėm Trakus. Juose bu
vau primą kartą, nors kadaise 
gyvenau nuo jų tik 70 km. Tai 
įdomi mūsų kunigaikščių pilis, 
apsupta daugelio ežerų. Dabar 
joje įrengtas muziejus.

Sustojom ir Kaune. Nors ja
me buvau gyvenęs 11 metų, bet 
daug ko neatpažinau, nes pri
statyta daug naujų aukštų na
mų, ypač Kleboniškio-Karmė- 
lavos link. Lengva buvo atpa
žinti tiktai senamiestį.

Važiavom pro Jonavą — tik 
34 km nuo Kaulio. Kelias asfal
tuotas.. Miestas penkis kartus 
didesnis nei prieš karą. Pri
jungti aplinkiniai kaimai — 
Rimkų, Virbaliu, Skarulių baž
nytkaimis, pora vienkiemių. 
Dabartiniu metu Jonavoje gy
vena mano šeimos dalis.

Aplankėm ir Skarulių baž
nytkaimį — mano gimtinę, kur 
buvau pakrikštytas, baigiau 
4 skyrių pradžios mokyklą ir 
susituokiau. Čia palaidoti ma
no tėvai, brolis, sesuo ir pir
moji mano žmona. Pasimeldėm 
prie jų kapų ir atsisveikinom. 
Sudiev, mano gimtine, gal dau- 
gaiu tavęs nebematysiu . . .

Graudus sudiev
Pagaliau atėjo atsisveikini

mo diena Vilniuje. Jau 9 v.r. 
Pradeda rinktis ne tik vaikai, 
brolis, sesuo, bet ir giminės. 
Artinasi pats liūdniausias ir 
širdžiai skaudžiausias momen
tas — atsisveikinimas. Pradė
jau aš. Pasipylė ašaros, ypač 
vaikų. Kaip sugebėjau, rami
nau, žadėjau už dvejų metų vėl 
atvažiuoti... Pasigirdo švil
pukas — ženklas sėsti į trauki
nį. Vaikų dovanas sunešė kiti 
į traukinį, bet aš negaliu atsi
plėšti nuo vaikų. Antras švil
pukas . . . Nuo ašarų mano švar
ko pečiai šlapi.. . Šiaip taip 
atsidūrėm traukinio vagone. 
Žiūrim pro langą. Traukinys 
pajudėjo, matėm rankų mosa

AfA 
ANTANUI ŠUKIUI

mirus,
BIRUTĘ TAMOLIŪNIENĘ ir JOANĄ ZUBRICKIENĘ 
bei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Stasys ir Elena Navickai
Bronius ir Lilė Zabulioniai

Mielam broliui A'f'A
JONUI JONUŠONIUI
Suvalkų trikampyje mirus,

mūsų mielą choristę ONĄ DERLIŪNIENĘ su vyru 
nuoširdžiai užjaučiame -

Lietuvos kankinių parapijos choras
ir m uz. J. G o vedas

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

vimą. Rankos ir žmonės darėsi 
vis mažesni, kol visai išny
ko.. . Sudiev, brangi tėvyne, 
vaikai, broli, sese ir artimie
ji, gal jau paskutinį kartą . . .

Punske ir Seinuose
Ir vėl atvykome į žmonos tė

viškę — Ramoniškius Suvalkų 
trikampyje ir pradėjome iš čia 
lankyti apylinkes.

Pirmiausia aplankėme Sei
nų apylinkėse gyvenančius 
Baračiauskus, Janušonius, Kši- 
vickienę, Bukauskienę. Seinų 
mieste aplankėm V. M. Bara
čiauskus, Grigučius, “Aušros” 
redakciją, mokytoją J. Marcin
kevičių. Pastarasis papasako
jo apie mokyklas. Aplankėm ir 
Seinų baziliką, buvom pamal
dose. Žmonių susirenka daug, 
bet jaunimo mažai tematyti. 
Bazilikoje rytinės pamaldos 
laikomos lenkų kalba, 2 v.p.p.
— lietuvių.

Punskas yra Suvalkų trikam
pio lietuvių centras. Čia yra 
graži šventovė ir lietuvių gim
nazija. Šventovėje sekmadie
niais lietuviškos pamaldos 
laikomos 8 v.r. ir 12.15, o 10 v.r.
— lenkiškos. Buvo atlaidai, ėjo 
procesija aplink šventovę, da
lyvavo 21 kunigas. Tokią proce
siją buvau matęs tiktai prieš 
36 metus. Klebonauja prel. I. 
Dzirmeika, kuris dabar rūpina
si naujos šventovės statyba Vi
dugiriuose.

Suvalkų miestas yra didesnis 
už Punsko ir Seinų, bet lietu
vių skaičius ten yra mažiau
sias. Nėra jokios lietuviškos 
veiklos. Atvažiavome čia apsi
pirkti, nes yra dolerinė par
duotuvė.

Gražios yra Vygrių apylin
kės, panašios į Trakų: ežero 
apsuptoje saloje, ant aukšto 
kalno, puikuojasi šventovė, 
gausiai lankoma turistų. Nu
vykę šventovės viduje jau ra
dome būrį turistų, kuriems vie
tinis asmuo teikė paaiškinimus 
lenkų kalba.

Taip prabėgo penkios savai
tės okuptuoje Lietuvoje ir Su
valkų trikampyje. Automobiliu 
mus vėl nuvežė Varšuvon, kur 
po visokio tikrinimo sulipom 
į lėktuvą. Išskridom 9 v.r., o 
12:30 (be nakties) nusileidom 
Toronte.

PADĖKA
Netikėtai mirus mano brangiam vyrui

PRANUI,
nuoširdi padėka Lietuvos kankinių parapijos klebonui kun. J. 
Staškui, už jautrius bei prasmingus žodžius šventovėje ir paly
dėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkoju dr. Antanui Pacevičiui ir dr. Butleriui už rūpestingą 
priežiūrą jo paskutinę dieną, sol. V. Verikaičiui už giedojimą 
šv. Mišių metu.

Dėkoju karsto nešėjams, visiems užprašiusiems šv. Mi
šias, aukojusiems “Tėviškės žiburiams”. Ypač nuoširdus ačiū 
artimai mano draugei Onutei Juodikienei už globą ir visą rūpes
tį šermenų metu. Ji man buvo didelė atrama mano skausmo 
valandoje. Gili padėka giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kurie man pareiškė užuojautą žodžiu ar raštu.

Mielas Pranai, tegul tau būna lengva šio krašto žemė!
Nuliūdusi žmona Alytė Kerberienė

PADĖKA
Mylimam vyrui, brangiam tėveliui, 

seneliui ir uošviui

AfA 
ROMUI DRAUDVILAI

mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie padėjo, užjautė, šv. 
Mišias užprašė, gėles atsiuntė, karstą nešė, velionies prisimi
nimui aukojo Kanados lietuvių fondui ir “Tėviškės žiburiams", 
dalyvavo maldose prie karsto bei laidotuvėse ir kartu su mumis 
išgyveno gilų liūdesį.

Taip pat nuoširdi padėka už religinį patarnavimą kunigams: 
klebonui A. Simanavičiui, OFM, E. Jurgučiui, OFM, L. Januš
kai, OFM, ir K. Kaknevičiui, o sol. V. Verikaičiui už giedojimą 
šventovėje.

Ačiū šeimininkei V. Vaitkienei už paruoštus pusryčius ir 
visoms ponioms už pyragus.

Nuliūdę: žmona Elena, sūnus Kęstutis, 
duktė Gina su šeima

CanaiJian SIrt jfflemorialtf Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

Bank of Canada, Bank of Montreal, 
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486 *.13'

c?urniture<£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

k Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — Rytuose —
137 RONCESVALLES Avė. 2448 DANFORTH Ave.

Tel. 537-1442 Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro



Krikščionybės kelias | aisčių žemes I
Pagal istorikus - Simoną Daukantą, Vandą Sruogienę, Zenoną Ivinskį ir kun. Viktorą Gidžiūną
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APOLINARAS P. BAGDONAS

Kalbant apie Lietuvos krikš
tą, kurio 600 metą sukaktį ren
giamės švęsti, tenka su istori
ku Vincu Liulevičium sutikti, 
kad tą sukaktį švenčiant ypač 
reikia pabrėžti, jog tai ne pir
mojo, bet antrojo Lietuvos 
krikšto sukaktis. Pirmasis Lie
tuvos krikštytojas buvo vienin
telis Lietuvos vainikuotas ka
ralius Mindaugas, krikštijęs 
Lietuvą 1251 m. Jis buvo ne tik 
geras karys, bet ir į ateitį žvel
giąs politikas, todėl istorikė 
Vanda Sruogienė vadina jį Iš
mintinguoju. Mindaugas jautė, 
kad atėjo laikas ir lietuviams 
apsikrikštyti, nes kitaip ne
galės atsispirti krikščionių 
valdovų spaudimui iš visų ke
turių pusių. Tik jam reikėjo 
apsispręsti, ar krikščionybę 
priimti iš Rytų Bažnyčios, ku
riai priklausė visa Rusija ir 
Ukraina, ar iš Vakarų Bažny
čios, kuriai atstovavo lenkai 
ir prūsų bei kalavijuočių or
dinai. Mindaugas pasirinko 
Vakarų krikščionybę.

1. Priešmindauginiai 
bandymai krikštyti

X š. apsikrikštijus slavų tau
toms, kurios iš trijų pusių supo 
aisčių gentis, senosios pago
niškos indoeuropiečių religi
jos laikėsi tik jos vienos. Sla
vams pajudėjus VI š. po Kr., 
aisčių gyvenamasis plotas ge
rokai sumažėjo. Labiausiai į 
vakarus nusitęsę buvo prūsai, 
tuomet siekę Vyslos upės žio
tis. Pietiniai prūsų kaimynai 
mozūrai, tapę krikščionimis, 
dažnai susidurdavo su prūsais, 
užpuldinėdami vieni kitus.

Viduramžiais nekrikščionys 
buvo laikomi tarsi kokiais šė
tono valdiniais, todėl juos pul
ti ir naikinti buvo laikoma do
rybe. Tačiau pirmoji misija į 
prūsų kraštą vyko taikingu 
būdu.

a. Vaitiekus
Apie pirmuosius bandymus 

krikštyti aisčių gimines X š. 
Simonas Daukantas taip rašo: 
“Vaitiekus (t. y. Prahos vysku
pas), gavęs eldiją arba laivą 
nuo lenkų vyresnybės, su tri
mis dešimtimis kareivių ir tri
mis zokoninkais, savo bend
rais, leidosi upe Vysla pagal 
Danską į Pomezaniją, kur dau
gybė svieto sutvino jo pamoks
lo klausyti, o supratusieji Die
vo žodį krikštydinosi”.1

Toliau jis rašo, kad Vaitie
kus pasiekė ir natangų kraštą, 
bet šie jam liepė grįžti namo, 
kai jis dar abejojo, tai. .. “pa
gonys, pagrobę irklą, užsiautė 
pačiam Vaitiekui per nugarą”.2 
Vėliau Vaitiekus su bendrais 
pasiekė Sambiją, bet tenai jie 
pataikė apsistoti šventame go
juje. Ir vėl S. Daukantas visą 
įvykį labai vaizdingai aprašo: 
“Įtrakusi gauja netikėlių ap
siautė juos ir kiekvieną stip
riai stipresniai virvėmis aprai
šiojo. Tada Vaitiekus kreipėsi 
į savo bendrininkus: ‘Kas yra 

PADĖKA
Mirus mūsų mylimam vyrui, tėvui ir broliui 

VLADUI BALSIUI
1985 m. rugsėjo 20., gilią padėką reiškiame:

kun. J. Staškui, kun. K. Kaknevičiui už maldas koplyčioje, kun. 
E. Putrimui už atnašautas šv. Mišias ir atliktas laidotuvių apei
gas kapinėse; dr. A. Pacevičiui už velionies lankymą per daugelį 
metų namuose ir skubų patarnavimą mirus; sol. S. Žiemelytei 
ir muz. J. Govėdui už giedojimą ir vargonavimą gedulinėse 
Mišiose.

Nuoširdžiausia mūsų padėka dalyvavusiems laidotuvėse, 
užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles ir pareiškusiems 
užuojautą mūsų didžiojo liūdesio dienomis.

Dėkojame jautrioms ponioms, prisidėjusioms prie prieš
piečių stalo praturtinimo.

Liūdinti žmona Aleksandra,
duktė Vida, jos vyras Remigijus Gaška, 
vaikaičiai — Gintautas, Indrė, Gilius, 
brolis Vytautas ir kiti giminės

gražesniu, pridarantesniu ir 
meilingesniu, jei ne dėl Išga
nytojo Kristaus gyvybę padėti!’ 
. . . tuojau puolė iš gaujos žy- 
gas, kuningas netikėlių, ir ra- 
guotine pervėrė širdį Vaitie
kui . . . Taip atidavė Dievui 
savo dūšią tas šventas vyras 
metuose 997 balandžio mėne
sio 20 dienoje”.3

b. Brunonas ir Meinhardas
Toliau S. Daukantas rašo 

apie kitą apaštalą Brunoną 
Bonifacą, kuris 1008 m. su 18 
savo tarnų išvyko į jotvingių 
kraštą. “.. . tuo tarpu pamoks
lą besakantį netikėliai antpuo- 
lę surišo su jo tarnais galvas 
nurentė ir iš kūno žaimojosi 
(tyčiojosi)”.4

Simonas Daukantas mini dar 
ir trečią bandymą danų kara
liaus, kuris siųsdavo preky
bos laivus į kuršius ir žemai
čius. Ten pajūryje jis buvo pa
statydinęs koplyčią ir nusiun
tęs kunigą, kuris turėjo žemai
čius atversti į krikščionybę.

S. Daukantas mini ir vysku
pą Meinhardą, apie kurį jis 
taip rašo: “Tie atėjūnai turė
jo su savimi kuningą, vardu 
Meinhardą, augustinijoną, 
noris apysenį vyrą, bet didelį 
geidulį Evangelijos platini
mo, neskundantį nei darbo, 
nei žygio, nei sveikatos dėl 
padauginimo skaitliaus krikš
čionių”.5 Jis įsigijo pasitikėji
mą žiemgalių ir lybių, ir ne
mažas jų skaičius apsikrikš
tijo. Tuomet 1186-96 m. buvo 
įsteigta Ikškilės vyskupija po
piežiaus Aleksandro III, o 
šventovė paversta katedra. Iš
vykus Meinhardui į Romą gau
ti vyskupystės, padėtis pasi
keitė. S. Daukantas apie tai 
rašo: “. . . gyventojai, nebetu
rėdami mokytojo, kuris juos 
tuoįtimpus naujoje tikyboje 
būtų stiprinęs, išsižadėjo jos 
ir ėjo į Daugavą krikšto žemyn 
plauti pagal savo nuomonę, 
kurie maž ką tesuprato naujos 
tikybos įstatymą”.8

Tada Meinhardas planavo 
sėsti į švedų laivą ir plaukti 
į Vokietiją karinės apsaugos 
prašyti, kad kariai apgintų 
naujakrikščius nuo pagonių 
puolimų. Bet žmonės ėmė jį 
prašyti, kad nepaliktų, paža
dėjo krikštytis ir nebeišsiža- 
dėti naujos tikybos. Jis pasi
liko, tik slapta įsakė Gotlan
do salos pirkliams, kad grįž
dami iš Vokietijos atsivežtų 
daug karių krikščionių apsau
gai. Jis išsiuntė vienuolį Diet- 
richą pas popiežių, kad šis 
skelbtų kryžiaus karą prieš ne
tikėlius ir pažadėtų nuodėmių 
atleidimą kovotojams.

c. Bertoldas
Po Meindardo mirties 1196 

m. vyskupu buvo paskirtas cis- 
tersų vienuolis Bertoldas, ku
ris, atvykęs į Padauguvį, apdo
vanojo naujakrikščius, norėda
mas jiems prisigerinti. Sužino
jęs, kad yra ruošiamasi jį nu
žudyti, sėdo į laivą ir grįžo į 
Vokietiją. Ten pradėjo telkti 

karius Padauguvio naujakrikš- 
čiams ginti. Išlipę iš laivų, pra
dėjo derybas su žiemgaliais ir 
padarė trumpalaikę taiką, bet 
neilgam. 1198 m. liepos 24 d. 
Padauguvio gyventojai, surin
kę didį būrį karių, puolė krikš
čionis ir atvykusius vokiečius. 
Mūšio įkarštyje vysk. Bertol
das per toli nujojo, besivyda
mas bėgančius žiemgalius, ir 
vienas priešo karys perdūrė jį 
ragotine.

Pralaimėję mūšį prieš vokie
čius, gyventojai ėmė krikšty
tis ir siuntė pasiuntinius į 
Bremeną, prašydami naujo 
vyskupo. Po kurio laiko vysku
pu buvo paskirtas Bremeno ka
nauninkas Albertas, drąsus ir 
karingas, psiryžęs naują tiky
bą platinti kardu. 1199 m. su 
23 laivais atvykę po kelių su
sirėmimų su vietiniais žiemga
liais padarė paliaubas, sukvie
tė į puotą jų diduomenę ir 
apie 30 jų suėmęs išsiuntė juos 
įkaitais į Vokietiją. O pats, iš
varęs iš Rikės kaimo gyvento
jus 1201 m., įsteigė Rygos pilį, 
kur leido gyventi tik vokie
čiams. Ir nuo to meto prasidė
jo abipusės kovos su lietuvių 
ir žemaičių kunigaikščiais, 
kurie jautė, kad vokiečiai sie
kia ne tiek juos apkrikštyti, 
kiek pavergti.

d. Kristijonas
Toliau S. Daukantas vėl grįž

ta į vakarų lietuviškų genčių 
teritoriją, kuri siekė Vyslos 
upę. Čia jis mini cistersų vie
nuolį Kristijoną iš Olivos vie
nuolyno, tikriausiai vokietį. Jį 
S. Daukantas taip apibūdina: 
“... vyras buklus, taikus, rė- 
dus ir išmintingas, gerai per
manąs lietuvių kalbą, žinąs jų 
būdą, dabą ir apsėjimus, atė
jęs skelbti tame krašte krikš
čionių tikybos, padėjo jos pa
matus, kuri nuo to laiko jau be 
perglito prasideda tenai tvir- 
tintiesi”7 Tad jis, 1209 m. per
sikėlęs per Vyslos upę, atvyko 
į Kulmiją, į Pomezanijos pa
kraštį pas kunigaikštį Sudrei- 
kį ir apkrikštijo daug diduo
menės. 1216 m. jis buvo Romo
je įšventintas vyskupu. Grįžęs 
atgal, rado jam priešiškas nuo
taikas. Nekrikštytieji prūsai 
užpuolė krikščionis, griauda
mi pilis ir viską degindami. 
Pakrikštytieji, bijodami pago
nių keršto, grįžo prie savo se
nosios tikybos.

Kristijonas 1218 m. gavo iš 
popiežiaus Honorijaus III tei
sę statydinti Prūsuose naujas 
šventoves. Bijodamas naujo 
pagonių užpuolimo, jis 1219- 
20 m. lankėsi Saksonijoje, Tiu- 
ringijoje ir Meklemburge, j ieš
kodamas sau padėjėjų. O už 10 
metų pradėjo organizuoti Kris
taus riterius (milites Christi) 
ir įkurdino juos Dobrynėje.

Kai Kristijonas kovose 1233 
m. pateko į prūsų nelaisvę, 
tai kryžiuočiai išgavo iš popie
žiaus Grigaliaus IX privilegi
ją steigti savo valstybę 1234 m. 
Grįžęs iš nelaisvės 1239 m. 
Kristijonas iškėlė kryžiuo
čiams bylą ir 1243 m. suorga
nizavo cistersų vienuolių skun
dą. Popiežius Inocentas IV pa
laikė kryžiuočių pusę, ir vysk. 
Kristijonas savo teisių į Prū
sijos žemes nebeatgavo. Prū
sų teritoriją paskirsčius į 4 
vyskupijas, Kristijonui teko 
Kulmo vyskupija. Bet jis greit 
mirė 1245 m., ir jo bandymas 
taikiu būdu apkrikštyti prūsus 
pasibaigė. Tada kryžiuočiai 
ėmė krikštyti prūsus jėga ir 
per 50 metų jų visą kraštą 
galutinai pavergė.

Istorikai dr. Vanda Sruogie
nė ir dr. Zenonas Ivinskis savo 
“Lietuvos istorijoje” apie pir
muosius bandymus lietuvių gi
mines krikštyti labai trumpai 
teparašė. Jų visas dėmesys 
buvo nukreiptas į politinius 
ir etnografinius klausimus. 
Jiedu plačiau nagrinėja seną
ją lietuvių religiją, kiek yra 
prieinama senuosiuose istori
jos šaltiniuose. Tik S. Daukan
tas savo Lietuvos istorijoje 
šalia karinių žygių aprašymų 
plačiai nušviečia bandymą tai
kiu būdu skelbti krikščionybę 
lietuvių giminėms. Jisai prie 
tikrų faktų prideda daug ir 
beletristinio elemento.

1. Simonas Daukantas, Lietuvos 
istorija, Plymouth, PA, 1893 m., 
111 psl.
2. T. p., 113 psl.
3. T. p., 113 psl.
4. T. p., 114 psl.
5. T. p., 143-144 psl.
6. T. p., 145 psl.
7. T. p., 210 psl.
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Šis audinys gautas iš Seinų kaip dovana “Tėviškės žiburiams” nuo te
nykščių lietuvių, kovojusių už lietuviškas pamaldas Seinų bazilikoje. 
Išaudė viena Seinų lietuvaitė Nuotr. St. Dabkaus

Vilniaus diena ir “Rytų Lietuva”
Spalio 9-sios minėjimas ir 

veikalo “Rytų Lietuva” anglų 
kalba sutiktuvės įvyko š. m. 
spalio 13 d. Čikagoje Šaulių 
namuose. Šias iškilmes suren
gė VKL S-gos Čikagos skyrius.

Iškilmės buvo pradėtos sek
madienį pamaldom ir kun. J. 
Boresevičiaus, SJ, pamokslu. 
Šv. Kryžiaus šventovėje buvo 
susirinkę apie 300 tautiečių, 
jų tarpe nemažai jaunimo. Pa
maldų metu prie altoriaus su 
vėliavomis dalyvavo šauliai 
ir šaulės.

Jaunimo centro sodelyje iš
kilmei prie paminklo vadova
vo buvęs Lietuvos kariuome
nės kpt. Kostas Juškaitis. Po 
Lietuvos himno vainiką prie 
paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę padėjo VKL S-gos 
c.v. pirm. Albertas Misiūnas 
iš Detroito. Laisvės žibintą 
uždegė Steponas Varanka iš 
Toronto. Garbės sargybą prie 
paminklo ėjo gausus būrys uni
formuotų šaulių ir tautiniais 
drabužiais pasipuošusios šau
lės. Paminkle iškaltas sakinys 
“Redde quod debes” (atiduok, 
ką privalai) tiksliai išreiškė 
susirinkusijųjų tikslą. Pritai
kytą Vilniaus dienai žodį tarė 
dr. A. Budreckis.

Dalyviai iš Bostono, Portage, 
Toronto, Detroito, Paris, Ont, 
ir kitų miestų buvo pakviesti 
pietums į “Dainos” restoraną, 
kuris dabar yra perėjęs į len
kų rankas, bet jame gaminami 
lietuviški valgiai.

Po pietų Šaulių namuose įvy
ko antroji iškilmių dalis. Pa
grindinę paskaitą Spalio 
9-osios proga skaitė S. Varan
ka iš Toronto.

Dr. Algirdas Budreckis, 
“Eastern Lithuania” veikalui 
pasirodžius, gana smulkiai pa
pasakojo apie jo paruošime 
atsiradusias įvairias kliūtis.

Rengiatės L Lietuvą 
arba Europą?

Reikia jums voltažo keitiklio (convertor) arba pritai
kytojo (adaptor) bet kurioje pasaulio vietovėje?

Kreipkitės į “HOUSO O f 220”. Jame rasite 
visokių rūšių keitiklių, transformatorių, pritaikytojų 
ir 220 voltų prietaisų. Mes taip pat pakeičiame prie
taisus iš 220 voltų į 110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

HOUSE OF 220
1444 Gerrard St. E., Toronto 

(41 6)-----461 -2602
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Išvardino kolektyvinio veikalo 
autorius ir jų biografijas.

Garbės prezidiumą sudarė: 
nepriklausomos Lietuvos gar
bės konsule Juzė Daudžvardie- 
nė, laisvės kovų kūrėjas-sava- 
noris Juozas Tamulis, “Rytų 
Lietuva” ir “Eastern Lithua
nia” redaktorius sąjungos gar
bės narys dr. A. Budreckis, sve
čias iš Toronto S. Varanka, Va
lerijonas Šimkus, Mažosios 
Lietuvos rezistencinio sąjū
džio atstovas vysk. Ansas Tra- 
kis, Vilius Žiobris, buv. c.v. 
pirm. dr. Jonas Šalna, Vanda 
Gasperienė, ALTos atstovas M. 
Pranevičius ir Čigakos Šaulių 
namų atstovas. Čikagos sky
riaus pirm. Pr. Aglinskas mi
nėjime negalėjo dalyvauti dėl 
svarbių priežasčių. Akademi
joje dalyvavo per 300 žmonių.

Meninę dalį atliko vyčių cho
ras, vadovaujamas muziko 
Fausto Strolios. Buvo gauta 
raštiškų sveikinimų. Kelio
lika organizacijų sveikino žo
džiu.

Didelė padėka priklauso Či
kagos lietuviams, ypač vilnie
čiams, kurie rūpinosi atvyku
siais iš kitur svečiais, juos ap- 
nakvydino, vežiojo iš vieno pa
rengimo į kitą, išlydėjo į ora- 
uosčius ir autobusų stotis. Ačiū 
Čikagos tautiečiams už svetin
gumą ir nuoširdžią globą.

Stepas Varanka

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

(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos' 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).
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Kunigas pas prokurorą
“LKB kronika” 67 numeryje aprašo okupuotos Lietuvos 

prokuroro padėjėjo J. Bakučionio pamoką kunigui R. Puzonui

Kiaukliai (Širvintų raj.). 1985 
m. kovo 22 d. į Širvintų raj. pro
kuratūrą buvo iškviestas 
Kiauklių parapijos klebonas 
kun. Rokas PUZONAS. Proku
ratūroje kunigo laukė respub
likos prokuroro padėjėjas J. 
BAKUČI0NIS, kuris pateikė 
kunigui pakartotiną įspėjimą 
dėl “Religinių susivienijimų 
nuostatų” pažeidimų. Įspėji
me buvo išvardinti kun. R. PU- 
ZONO “nusikaltimai”: grupi
nis vaikų katekizavimas, Vė
linių procesija į kapines, “vals
tybinių, itin pavojingų nusi
kaltėlių garbinimas”. Prokuro
rui J. BAKUČIONIUI ypatin
gai nepatiko, kad kun. R. PU
ZONAS ragina tikinčiuosius 
melstis už nuteistuosius ku
nigus — Alf. SVARINSKĄ, S. 
TAMKEVIČIŲ, Joną-Kastytį 
MATULIONĮ — ir mini juos pa
moksluose. Užkliuvo pareigū
nui ir Kiauklių bažnyčioje 
esantis stendas su aukščiau 
išvardintų kunigų nuotrauko
mis. “Tyliai melstis už juos 
galima, bet viešai traktuoti 
kaip Bažnyčios kankinius jau 
yra agitacija prieš tarybinius 
įstatymus. Tuo pačiu jūs pa
rodote, kad norite sekti jų pė
domis”— kalbėjo J. BAKUČIO- 
NIS. Kun. R. PUZONAS paaiš
kino, kad Lietuvos katalikai 
solidarizuojasi su nuteistai
siais ir kad šiandien kiekvie
no krikščionio pareiga elgtis 
taip, kaip elgėsi kalinami ku
nigai.

Po tokių kun. R. PUZONO žo
džių J. BAKUČIONIS išsiėmė 
du “LKB kronikos” numerius 
ir pradėjo įrodinėti, kad tai 
tarybinę santvarką šmeižian
tis leidinys,, o įkalintieji 
kunigai jį leidę, todėl nuteis
ti teisėtai.

“Betgi jie dabar kalėjime, 
o “Kronika” tebeeina. Reiškia, 
leido ne jie” — pastebėjo kun. 
R. PUZONAS.

“Jie bendradarbiavo leidiny

Jėzaus dangun žengimo šventovė Vilniuje. Dabar joje įrengtas ligoninės 
sandėlis, o prie jos esančiame buvusiame misijonierių vienuolyne — 
venerinių ligų ligoninė ir laboratorija

Kelionė į Šv. Žemę ir Romą. Kalėdos Betliejuje 
2 savaitės - $2,495.00.1985 m. gruodžio 21 -1986 m. sausio 4 
Amanas, Petra, Jeruzalė, Betliejus, Nazaretas ir Galilėja, Haifa, 
Karmelio kalnas, Cezarėja, Jafa, Tel-Avivas, Jerichas, Mirties 
jūra, Jordano upė, Betanija, Roma ir Vatikanas

Smulkesnių informacijų teirautis:
Rev. Father J. Cullen, C.S.B., c/o St. Michael’s College School, 
1515 Bathurst St., Toronto, Ont. M5P 3H4. Tel. (416) 653-3180 
arh a *

GIDEON TRA VEL AGENCY
60 St.Clair Ave. East, Toronto, Ont. M4T 1N5 

Tel. (416) 923-7337

je” — pasitaisė prokuroras. 
Paskaitęs keletą ištraukų iš 
“Kronikos”, kur esama valdžia 
laikoma okupacine, o kun. Leo
no ŠAPOKOS nužudymas trak
tuojamas kaip bedievių kerš
tas, J. BAKUČIONIS bandė 
tvirtinti, kad tai netiesa.

Į kunigo klausimą, kaip ga
lima katekizuoti vaikus, nenu
sikaltus tarybiniams įstaty
mams, J. BAKUČIONIS atsakė, 
kad galima jų žinias patikrinti 
tik po vieną. Grupinė kateki- 
zacija, prokuroro nuomone, 
jau esanti užuomazga katali
kiškų mokyklų. Kunigui paaiš
kinus, kad vaikų mokymas yra 
tiesioginė kunigo pareiga ir 
kad virš 500 Lietuvos kunigų 
ir du vyskupai raštu atsisakė 
laikytis “Religinių susivieni
jimų nuostatų” ir niekada jų 
nesilaikys, J. BAKUČIONIS pa
reiškė, kad niekas į tai neat
sižvelgs ir nuostatai nebus 
atšaukti.

Kun. R. PUZONAS atkreipė 
prokuroro dėmesį į tai, jog 
ateistai grubiai laužo tarybi
nius įstatymus, bet niekas jų 
už tai nebaudžia. Kaip pavyz
dį paminėjo, kad Kiauklių aš
tuonmetėje mokykloje sekma
dienio šv. Mišių metu tikintys 
mokiniai verčiami dalyvauti 
įvairiuose renginiuose. Ne- 
paklustantys yra šaukiami į 
mokytojų kambarį, tardomi, 
pajuokiami. Tikintys vaikai, 
neatsiklausus jų ir jų tėvų 
valios, surašomi į spaliukus, 
pionierių organizacijas, ateis
tų būrelius. Paklausus ar ta
rybiniai mokytojai turi teisę 
taip daryti, prokuroras J. BA
KUČIONIS atsakė, kad tokios 
teisės niekas neturi, tačiau 
teigė, kad tai yra tik pavienių 
mokytojų savivaliavimas. Ku
nigas R. PUZONAS atmetė šį 
melą, sakydamas, kad tai yra 
visuotinis reiškinys — su ti
kinčiu jaunimu taip elgiama
si visose Lietuvos mokyklose.
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SAMANTOS NAŠLAITĖS

Sovietinėje spaudoje plačiai 
nuskambėjo amerikietės mer
gaitės Samanthos Smith tragiš
ka mirtis lėktuvo nelaimėje. 
Kompartijos propagandistų dė
mesį atkreipė jos susirūpini
mas taika, laiškas J. Andropovui, 
kuris ją pakvietė Sovietų Są
jungom Ta viešnagė buvo panau
dota sovietinės “taikos” propa
gandai, nutylint okupuotame 
Afganistane sovietų vedamą ko
vą prieš laisvės šiam kraštui 
siekiančius partizanus. Saman- 
tos vardas propagandai naudo
jamas ir po jos mirties: tuo var
du jau pavadintas Sibire suras
tas didelis deimantas, Jaltoje 
jos vardu bus pavadinta viena 
gatvė. S. Smith viešnagės metu 
ten buvo apsistojusi komjaunuo
lių stovykloje. Netikėto pager
bimo ji susilaukė ir Vilniuje, 
kur našlaičių augintoja Taisi- 
ja Dambrauskienė vieną jų rūšį 
pavadino Samantos vardu. Sa- 
mantos gėlės turi rausvos 
spalvos žiedų žvaigždutes. Apie 
jas pirmiausia rašė Vilniuje ru
sų kalba leidžiamas dienraštis 
“Sovetskaja Litva”. Vėliau lie
tuviškomis Samantos našlaitė
mis, tarnaujančiomis sovieti
nei propagandai, susidomėjo 
“Pravda” Maskvoje, jas net dvie
jose televizijos laidose rodė 
centrinis Maskvos televizijos 
tinklas.
// ANYKŠČIŲ ŠIMTAMETĖS
/ Milda Teksnytė “Gimtojo kraš
to” 38 nr. pateikia žinių apie 
Anykščių rajone gyvenančias 
šimtametes. Šimtamečių vyrų 
nebėra, tik moterys, visą gyve
nimą dirbusios fizinį darbą 
ūkiuose. Šimto ir penkerių me
tų amžiaus sulaukė: Rubikių kai
me gyvenanti Barbora Jurgė- 
naitė, Gilių kaime — Domicėlė 
Balčiūnienė, Didžiulių kaime — 
Uršulė Kėdainytė, Vikonių kai
me — Marijona Jančienė. Mažio- 
nių kaime gyvena 104 metų Ur
šulė Pakšienė. Kuklių apylinkė 
turi dvi šimtametes: šimtmečio 
sulaukusią Uršulę Repečkienę 
ir Marijoną Mackonienę, kuriai 
jau sukako 110 metų. Seniausia 
Anykščio rajono gyventoja yra 
Kamilė Šulgaitė Kavarsko apy
linkėje, centrinėje “Gintaro” 
kolchozo Janušavos gyvenvie
tėje, neseniai atšventusi 115-jį 
gimtadienį. Ji dar skaito be aki
nių, tik kartais prastai girdi. 
K. Šulgaitė gimė ir anksčiau gy
veno Dečionių kaime, turėjo tris 
brolius ir dvi seseris. Jau šim
to metų sulaukusi pėsčia nueida
vo 5 kilometrus į Kavarską, o 
jaunesnė pėsčiomis nukeliau
davo net į Kauną ar Vilnių. Se
nutė prisimena, kad augo dūmi
nėje gryčioje, kuriai tėvas vė
liau parūpino dūmtraukį. K. Šul- 
gaitę globoja jos mirusio bro
lio Mataušo duktė Vilė Kama
rauskienė, jau pati sulaukusi 
pensininkės amžiaus. Iš gimto
jo Dečionių kaimo su dukterė
čios šeima prieš keletą metų 
persikėlė į “Gintaro” kolchozo 
Janušavos gyvenvietę.

PAMINKLINIAI MEDŽIAI
Lietuvoje yra 494 gamtos pa

minklais laikomi medžiai. Į jų 
skaičių įsirikiuoja Jurbarko ra
jone prie Smalininkų esanti 200

Kalėdos ir Nauji Metai 
su giminėmis

12 DIENŲ LIETUVOJE
Išvyksta 
gruodžio 20 sausio 5

Norinčius vykti kviečiame skubiai registruotis.

Kelionės į kitas pasaulio šalis 
AUSTRALIJĄ -1986 m. vasario mėnesį 
BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ - 1986 m. vasario mėnesį

* * *

Mūsų įstaigoje:
• sutvarkomi dokumentai iškvietimams
• Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai 
naudingą finansinę paramą, nuperkant automobilius, koope
ratinius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu: 

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

ąžuolų alėja, keturi Punios šilo 
ąžuolai, keturios Salų tuopos 
Rokiškio rajone bei kitos įvai
rių medžių grupės. Garbingiau
sią vietą saugomų medžių grupė
je užima ąžuolai. Jų yra 351. 
Antroji vieta tenka pušims. Jos 
yra dvejopos — drevėtos ir tos, 
kurios pasižymi dydžiu, amžiu
mi, estetine išvaizda arba isto
rine verte. Į paminklinius sąra
šus yra įtraukta 40 drevėtų pu
šų, laikomų senovinės drevinės 
bitininkystės paminklais. Kitų 
pušų saugoma 31. Trečioji vieta 
priklauso liepoms. Pavienių ar 
grupėmis saugomų liepų Lietu
voje turime 30. Viena didžiau
sių ir įspūdingiausių liepų, pa
vadinta Liepa motinėle, yra Kau
no rajone, Braziūkų kaime. Gam
tos paminklais taipgi yra pa
skelbta kitų vienuolikos rūšių 
medžių: tuopų — 14, kadagių — 6, 
eglių — 6, guobų — 5, uosių, mau
medžių ir kriaušių — po 2, gluos
nių, obelų, vinkšnų ir tujų — po 
vieną medį. Oficialiame sąraše 
pasigendama beržų, šermukš
nių, kai kurių kitų populiarių 
medžių. Sąrašo padidinimu ga
lėtų susidomėti plačioji visuo
menė, pateikdama savo nuomo
nes bei konkrečius pasiūlymus. 
Tokią mintį perša gamtos apsau
gos komiteto darbuotojas Alis 
Balbierius “Tiesos” 129 nr.

ŽURNALŲ TIRAŽAI
“Literatūros ir meno” savait

raštis, atsakydamas į skaityto
jų klausimus, savo 29 nr. patei
kia duomenų apie kultūrinė
mis temomis rašančios spaudos 
tiražus. Konkrečiai tai palie
čia žurnalus — “Pergalė”, “Ne
munas”, “Kultūros barai”, sa
vaitraštį “Literatūra ir menas”. 
Jų paplitimas ne vienodas. 
Pastaraisiais metais labiausiai 
augo “Pergalės” tiražas, tačiau 
užsienyje pirmauja “Literatū
ros ir meno” savaitraštis, turin
tis 260 prenumeratorių. Kitose 
Sovietų Sąjungose respublikose 
vyrauja Kaune leidžiamas “Ne
muno” žurnalas, ten turintis dau
giau kaip pusę tūkstančio nuola
tinių skaitytojų. Vidutiniški 
vienkartiniai šių leidinių tira
žai: “Literatūros ir meno”-42.000, 
“Nemuno” — 50.100, “Pergalės” 
— 26.120, “Kultūros barų” — 
11.170 egzempliorių. Ši spauda 
nevienodai pasiskirsto ir pa
čioje Lietuvoje. Tauragės kios
kuose parduodama “Nemuno” 
370 egz., “Pergalės” — 50, “Lite
ratūros ir meno” — 40, “Kultū
ros barų” — 15. Kitaip šie reika
lai atrodo Šalčininkuose, kur 
gyventojų yra 9.000 mažiau nei 
Tauragėje. Čia spaudos kioskai 
pardavimui teužsako “Nemuno” 
7 egz., “Pergalės” — 2. “Litera
tūros ir meno” — 1. “Kultūros ba
rai” neturi nė vieno pirkėjo. Vil
nius dabar turi beveik 550.000 
gyventojų, Kaunas — apie 405.000. 
“Literatūra ir menas” Vilniuje 
turi apie 10.800 prenumerato
rių ir 5.000 pirkėjų kioskuose, 
kai tuo tarpu Kaune tėra 6.880 
prenumeratorių ir 1.900 pirkė
jų kioskuose, nors gyventojų 
skaičius abiejuose miestuose 
beveik vienodas. Į šiuos duome
nis nėra įjungtos biudžetinės 
prenumeratos, kurias atsiunčia 
įstaigos, įmonės, įvairios orga
nizacijos. v. Kst.

AU0RA
Travel

kviečia keliauti kartu

Grįžta

DLK Algirdo šaulių kuopa Hamiltone 
lapkričio 23, šeštadienį, 7 v.v., Jaunimo centre (48 Dundum st. n.) 

rengia oi .z—

kariuomenės

PROGRAMOJE:
1. Atidarymas, 2. Č. Senkevičiaus iš Toronto 
paskaita, 3. Meninė programa, kurią atliks 
Montrealio vyrų oktetas, vadovaujamas 
muziko Aleksandro Stankevičiaus

PO KONCERTO — linksmoji dalis ir šokiai, 
grojant J. Vaičiaus orkestrui.
Veiks baras, bus šiltas maistas, kava, pyragai, 
stambių laimikių loterija.

įėjimas — $5 asmeniui.

SEKMADIENI lapkričio 24 d., 10.30 v.r., Aušros Vartų šventovėje 
iškilmingos pamaldos prisimenant žuvusius už Tėvynę kūrėjus- 
savanorius, karius, šaulius ir partizanus.
Pamaldose organizacijos prašomos dalyvauti su savo vėliavomis.
Hamiltono ir apylinkių lietuvius kviečiame gausiai dalyvauti. Kuopos valdyba

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$50: Toronto liuteronų-evange

likų Išganytojo parapija, Alek
sandras Dabšys; $40: J. Kaunaitė; 
$35: Toronto Lietuvių namų mo
terų būrelis; $30: V. Wm. Kara
lius; $25: V. Anysienė, Povilas 
Jutelis; $20: Sudburio žvejotojų 
ir meškeriotojų klubas “Geležiniu 
vilkas”, O. B. Rūkšteliai; $10: G. 
Viskantienė, V. Tamošiūnas, K. 
Valantiejus, G. J. Dičpetris, Jonas 
Šulcas, Kazys Girnys; $6: M. Kuš- 
likienė; $5: L. Česėkienė, Česlo
vas Žilionis, Juozas Užupis, Ch. 
Ambrasas, J. Abraitis; $4: V. Kove- 
lienė, A. B. Makarevičiai, L. Ric- 
kevičienė, A. Diržys; $2: Marija 
Zigaitienė.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$30: E. Siman, St. Pusvaškis, 

Alg. Dudaravičius; $25: S. Mar
kus, Vacys Mikuckis, Dana Mitkie
nė, Edvardas Žiaušys, Vladas Ge
ras, Edvardas Valeška, P. Ščepa
vičius, K. Žiobienė, U. Opanavi- 
čienė, V. Gražulis, dr. V. Kveda
ras, A. Žebertavičius, K. Valantie
jus, V. Mickus, St. Vaičikauskas, 
Edvardas Šileikis, Andrius Čerš
kus, Antanas Balčytis, Jurgis Jur-

“Gintarinių aidų” radijo progra
mos pranešėja AUŠRA I’LEINY- 
TĖ (kairėje) su vilniete soliste 
ONA VALIUKEVIČIŪTE po kon
certo Hamiltone 1985. X. 20

St. Catharines, Ont.
A. a. ANTANUI ŠUKIUI, kūrė- 

jui-savanoriui mirus, jo atminimui 
paaukojo Tautos fondui: $65: A. 
B. Stankaičiai, JAV; $50: J. Ša- 
rapnickas, A. I. Šajaukos, A.V.D.A. 
Valiuliai, Mutual Life of Canada; 
$30: J. J. Valiuliai; $25: K. Jonu
šas, I. S. Tauterai, A. Staugaitis, 
S. M. Šetkai; $20: P. Balsas, J. K. 
Dervaičiai, J. P. Gabrėnai, V. V. 
Kubiliai, G. A. Spranaičiai, M. P. 
Besąspariai; A. V. Kulniai; $15: P. 
P. Norušiai; $10: V. Satkus, A. A. 
Šetikai, J. A. Kutkos, J. P. Kalai- 
niai, A. E. Kuraičiai, J. P. Skeive- 
lai, K. D. Gegeckai, V. J. Žemai
čiai, P. D. Dauginai, S. V. Gudai
čiai, V. M. Ruzgiai; $3: S. S. Sa
vickai.

Už aukas nuoširdžiai dėkoju.
J. Dervaitis, 

TF įgaliotinis

London, Ontario
I KLB KRAŠTO TARYBOS SU

VAŽIAVIMĄ spalio 26-27 d.d. 
Montrealyje iš Londono buvo nu
vykę LB Londono apylinkės pirm. 
Andrius Petrašiūnas, Miras Chai- 
nauskas ir Rudis Vilembrektas.

VĖLINIŲ PAMALDOS įvyko 
lapkričio 1 d. vakarą, dalyvaujant 
gausiam būriui parapijiečių. Bu
vo gedulinės Mišios, pamokslas 
ir Vėlinių procesija.

"PAŠVAISTĖS” CHORAS pradė
jo veikti ir jau gražiai gieda per 
pamaldas, vadovaujamas muz. Re
ginos Bankienės. Ji pagroja ir 
smuiku. Pamaldų dalyviams tai su
daro didelį malonumą.

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTOVĖ 
kiekvieną sekmadienį turi skai
tovus, kuriuos parūpina Algirdas 
Dragūnevičius, o klebonas suran
da aukų nešėjus. Pamaldos visada 
būna įspūdingos.

PRADĖTAS KALĖDOJIMAS, su
sitariant iš anksto telefonu dėl 
visiems patogaus laiko. Pradžia 
labai svetinga ir miela.

A. a. FILOMENA POCIENĖ, 96 
metų amžiaus, mirė spalio 20 d. 
Palaidota iš mūsų šventovės Šv. 
Petro kapinėse. — Sofija Babins- 
kienė paaukojo parapijai $500.00.

Koresp. 

gutis, Eug. Urbonaitė, Jadvyga 
Rimšaitė, Ip. Tauteras, Irena Vib- 
rienė, Aleksas Laikūnas, St. Kaz
lauskas, Jonas Starinskas. Kostas 
Toliušis, Povilas Jutelis, P. Gab
rėnas, Alb. Panumis, Petras Baro
nas, Juozas Paukštys, Jonas Ka
lninis, Jonas Januškevičius, Juo
zas Raguckas, L. Česėkienė, Sabi
na Gotceitienė, Vytenis Gotceitas, 
E. Bumeisteris, Kazys Keciorius, 
Algis Aušrotas, Česlovas Žilio
nis, Kazys Girnys, Simas Žulpa, 
Juozas Butkevičius, Petras Pišnys, 
kun. St. Šileika.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė: A. Bend- 
žius, Stasys Motuzas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame vi
siems, kurie, siųsdami regulia
rią prenumeratą, prideda ir auką.

PADĖKA
Ačiū visiems kaimynams ir draugams už mums su

ruoštą staigmeną-įkurtuves naujame name, už vaišes ir 
dovaną, o kunigui P. Šarpnickui už pašventinimą namo.

Dėkojame visiem mieliem dalyviam: M. Borusienei, 
A. Budininkams, G. Melnykams, A. Aušrotams, A. Ka- 
maičiams, B. Grajauskams, V. Kėžinaičiams, P. Cipa- 
riams, G. Vindašienei, A. Deksnienei, B. Rukšėnienei, 
J. Vasiliauskienei, J. Krištolaičiams, L. Ulbinams, L. Skrip- 
kutei, Z. Didžbaliams, V. Geležiniams, P. Šiūliams, A. 
Grajauskams, P. Lukavičiams, V. Beniušiams, S. Bilevi- 
čiams, Z. Pulianauskams, I. Asmenavičiams, L. Pliurams, 
S. Žvirbliams, P. Žuliui, V. Narkevičiui, A. Pranskūnienei, 
P. Kareckams, V. Bartininkams, F. Ankudavičiams.

Jeigu ką praleidome, labai atsiprašome.

A. ir B. Silgaliai, 
Hamilton, Ont.

Delhi-Tillsonburg, Ontario

Lietuvos kariuomenės šventės

W MINĖJIMAS
įvyks lapkričio 23, šeštadienį, 6.30 v.v.,

Delhi lenkų salėje, 234 Main St.
PROGRAMOJE: žuvusių ir mirusių dėl Lietuvos 

laisvės pagerbimas, meninėje dalyje - Toronto 
dainos vienetas “Sutartinė”, vadovaujamas 
Nijolės Benotienės.

Bus užkandžiai, bufetas, loterija, muzika ir šokiai.
Visuomenė kviečiama dalyvauti. DLK Gedimino

šaulių kuopos valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ”
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALlXn

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. uždaryta.

AKTYVAI PER 22 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 5%
santaupas.............................6%
kasdienines palūkanas
už santaupas.................... 5’/?%
term, indėlius 1 m................. 9%
term, indėlius 3 m.............. 10%
reg. pensijų fondo........... 772%
90 dienų indėlius................ 8%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m................... 9%

Welland, Ontario
KLB WELLANDO APYLINKĖS

VALDYBA š. m. lapkričio 24, sek
madienį, 1 v.p.p., tuojau po lietu
viškų pamaldų, vengrų parapijos 
salėje Hellems avė Wellande šau
kia visuotinį lietuvių bendruome
nės susirinkimą. Bus svarstomi 
ypatingi bendruomenės reikalai. 
Valdyba kviečia visus dalyvauti.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ?

(Esu “Union Gas” (<Aj 
atstovas) M

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask.............. 10%
asmenines paskolas   12%
Nemokamas pilnas
čekių patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės
drauda pagal santaupų
dydi iki $2.000.
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $25.000.

JA Valstybės
Mažosios Lietuvos rezisten

cinio sąjūdžio narių suvažiavi
mas rugpjūčio 31 — rugsėjo 1 d. 
d. įvyko Čikagoje, lietuvių evan
gelikų liuteronų “Tėviškės” pa
rapijos salėje. Dalyvių gausa jis 
nepasižymėjo, nes Čikagos atsto
vus papildė tik Niujorko, Collins- 
villės ir Montrealio atstovai. 
Trūko tokių žymių veikėjų, kaip 
Martynas Brakas, Jonas Stiklo- 
rius, Martynas Gelžinis ir Jo
nas Vilgalis. Jonas Dainauskas 
skaitė paskaitą “Mažoji Lietuva 
dabar”, pabrėždamas, kad Mažo
sios Lietuvos pokarinį likimą 
lėmė Teherano, Jaltos ir Pots
damo konferencijose padaryti 
sprendimai. Mažosios Lietuvos 
išeivių 40 metų veiklą išsamiai 
apžvelgė Ansas Lymantas. Tėvy
nėje neliko jokios mažlietuvių 
veiklos, nes ją ten nusiaubė 
okupantai sovietai. Pokaryje V. 
Vokietijoje reiškėsi Mažosios 
Lietuvos taryba. Kai ji nusilpo, 
veikimo centras persikėlė į JAV 
ir Kanadą — prieš 31 metus bu
vo įsteigtas Mažosios Lietuvos 
rezistencinis sąjūdis. Diskusi
jose nutarta, kad dėl pasikeitu
sių gyvenimo sąlygų MLR sąjū
džio statutui taip pat reikia pa
keitimų. Statuto peržiūra ir per
tvarkymai patikėti A. Lymantui. 
Projektas turės būti įteiktas 
1987 m. MLR sąjūdžio suvažiavi
me Montrealyje. Diskusijose 
taipgi nutarta anksčiau numaty
tiems leidiniams finansuoti su
daryti Mažosios Lietuvos fondą, 
kurio valdybon išrinkti: pirm. 
Ansas Lymantas, Vilius Pėterai- 
tis (abu iš Montrealio), vysk. 
Ansas Trakis ir Jurgis Lamp- 
satis (abu iš Čikagos), Jieva Jan
kutė iš Niujorko. Vilius Pėte- 
raitis yra paruošęs plačią stu
diją apie Lietuvos vandenvar
džius. Suvažiavime jis skaitė 
tos studijos ištrauką “Mažosios 
Lietuvos vandenvardžiai”. Pagal 
juos lengviausia nustatyti ka
daise lietuvių apgyventas sri
tis Mažojoje Lietuvoje.

Tautininkų korporacijos “Neo- 
Lituania” suvažiavimas įvyko 
Dainavoje rugpjūčio 31 — rug
sėjo 2 d.d. Visus pasveikino vy
riausios valdybos pirm. Dalia 
Gotceitienė. Sekmadienį Mišias 
atnašavo iš Čikagos atvykęs kun. 
A. Tamošaitis, SJ. Darbo posė
džiuose pranešimus padarė val
dybos nariai — pirm. D. Gotcei
tienė, ižd. V. Girnius, korpora
cijos leidinių platintojas A. 
Juodvalkis, garbės teismo pirm. 
V. Račkauskas ir kontrolės ko
misijos pirm. J. Grigaitis. Iš
klausyti ir skyrių Čikagoje, Los 
Angeles mieste, Niujorke, De
troite, Klivlande, Toronte pra
nešimai. Nominacijos komisija, 
nesuradusi kandidatų į naują 
valdybą, suvažiavime nepasi
rodė. Valdybai teko pačiai jieš- 
koti kandidatų. Lengvai buvo 
rasti keturi kandidatai jaunųjų 
eilėse. Trūko vieno vyresniųjų 
kandidato, kol pertraukos metu 
pavyko prisivilioti filisterį Vac
lovą Mažeiką, nors jis neseniai tu
rėjo sunkią operaciją. Naujon 
valdybon buvo išrinkti ir pasi
skirstė pareigomis: pirm. Kazė 
Brazdžionytė, vicepirm. dr. Alvy
das Arbas, sekr. Vitas Plioplys, 
ižd. Arvydas Ignatonis ir arbit
ras (arbiter elegantiarum!) Vac
lovas Mažeika. Korporacijos tary- 
bon išrinkti: E. Balceris, R. Bi- 
tėnas, A. Jonušas, A. Juodvalkis, 
J. Jurkūnas, E. Modestas, C. Mo
destas, V. Stankus, M. Šimkus ir 
A. Vaitiekaitis.
Argentina

Mindaugo draugija Berisse 
savo vadovybę pakeitė narių su
sirinkime rugpjūčio 18 d. Nau
jon valdybon išrinkti: pirm. Va
lentina Bukauskaitė-Persico, 
vicepirm. Jonas Griška, sekr. 
Mirian Griškutė, ižd. Francis
co Persico, nariai — Viktoras 
Miškinis, Alicia S. de Perotti, 
Mario Dilorenzo; kandidatais 
liko — Marta Dilorenzo, Jurgis 
Šiš laukas, Jonas Jašauskas.

Spaudoje pranešama, kad Los 
Angeles ansamblis “Spindulys”, 
Argentinos lietuvius turėjęs ap
lankyti š. m. gruodžio mėnesį, 
kelionę atidėjo 1986 m. liepos 
mėnesiui, kai jo nariai vėl turės 
vasaros atostogas.

Australija
Lietuvių katalikių moterų 

draugijos Adelaidėje metinis 
susirinkimas įvyko rugsėjo 1 d. 
Su nuveiktais darbais supažin
dino valdybos pirm. S. Pusdeš- 
rienė. Ji ypač džiaugėsi 25 me
tų sukakties švente, kurioje da
lyvavo vysk. P. Baltakis. Drau
gijos garbės nare paskelbta Te
resė Gasiūnienė, valdybai vado
vavusi 12 metų, pasitraukusi dėl 
pablogėjusios sveikatos, bet ne
išsijungusi iš veiklos. Ižd. J. 
Janilionienė pranešė, kad pra
ėjusiais metais pajamų turėta

O LIETUVIAI PASAULYJE
$7.019, išlaidų — $6.338. Nau
jon valdybon išrinktos beveik 
visos tos pačios veikėjos: Sau- 
lenė Pusdešrienė, Rusnė Kubi
lienė, Jadvyga Janilionienė, 
Zinaida Vencienė, Judita Ne
krošienė, Genovaitė Damaše- 
vičienė.

Britanija
Lietuvių sąskrydį Tautos šven

tės proga Bradforde surengė 
vietinis “Vyčio” klubas, susilau
kęs dalyvių iš Londono, Glouces- 
terio, Nottinghamo ir Škotijos. 
Susipažinimas vyko “Vyčio” klu
be, koncertinė programa — 
Bradfordo ukrainiečių salėje. 
Visus pasveikino Britanijos 
lietuvių jaunimo sąjungos pirm. 
Romas Juozelskis. Programą 
pradėjo Canty šeimos dūdų or
kestrėlis, obojistė Milda Zin- 
kutė ir pianistas Aleksas Sadu- 
la, “Rūtos” duetas, kurį sudaro 
Brigita Bishop ir Genovaitė 
Aleknavičienė. Australijos lie
tuvių jaunimo sąjungos vardu 
kalbėjo dr. Antanas Stepanas, 
kviesdamas dalyvauti ten 1987 
m. įvykstančiame pasauliniame 
lietuvių jaunimo kongrese. Tau
tinių šokių programą atliko ke
lios šokėjų grupės: Londono 
“Lietuva”, Gloucesterio “Bal
tija” ir Škotijos “Aušra”. Šven
tę užbaigė jungtinis Škotijos 
Šv. Cecilijos ir Nottinghamo 
"Gintaro” chorų pasirodymas. 
Baigminį žodį tarė DLLS val
dybos pirm. Jaras Alkis. Gru
pių bei chorų vadovams ir kai 
kuriems programos atlikėjams 
puokštes gėlių “Vyčio” klubo 
vardu įteikė pirmininkai Ro
ma Vaičekauskaitė ir Vytas Gu
revičius. Šventė baigta Tau
tos himnu.

Prancūzija
Mėnesiniai Paryžiaus lietuvių 

susitikimai su pamaldomis ir 
bendrais pietumis po vasaros 
atostogų vėl buvo atnaujinti 
spalio 13 d. Pietų reikalais pra
šoma skambinti Ž. Klimienei j 
(734-56-66) arba Ž. Bačkienei j 
(916-36-13). Dalyvavimą reikia*^ 
pranešti iš anksto. Susirinki
mai numatyti kiekvieno mėne
sio pirmą sekmadienį. Tik lap
kričio mėnesį dėl mokyklų ato
stogų ir Vėlinių lietuvių susi
tikimas buvo nukeltas į antrą 
sekmadienį. -■iŠ • .
Šveicarija

Nijolės Sadūnaitės atsimini
mus “Kaip aš patekau į KGB ob
jektyvą”, išverstus į vokiečių 
kalbą, išleido “Christiana” lei
dykla Stein am Rhein vietovė
je. Vokiškai tie atsiminimai pa
vadinti “Gottes Untergrund- 
kaempferin” (“Dievo pogrindžio 
kovotoja”). Atsiminimus papil
do N. Sadūnaitės suėmimo ir 
teismo 1975 m. aprašymas, po 
jos grįžimo pradėtas Sadūnų 
šeimos persekiojimas. Knyga 
iliustruota Sibiro tremties nuo
traukomis. Ilgoką įvadą parašė 
Augsburgo vysk. J. Štimpfle. 
Nijolę S. ir kitus dėl tikėjimo 
kalinamus lietuvius jis lygina 
su tokiais kankiniais nacių Vo
kietijoje.

Vokietija
Vasaros stovykla lietuvių vai

kams liepos 28 — rugpjūčio 10 
d.d. Romuvoje susilaukė dvyli
kos dalyvių. Keturi vaikai sto- 
vyklon buvo atsiųsti iš Austri-. 
jos ir Anglijos. Stovyklautojams 
vadovavo Vasario 16 gimnazijos 
mokytojai Živilė ir Kostas Grod- 
bergai. Vaikai kasdien turėjo 
lietuvių kalbos pamoką, mokėsi 
dainavimo ir rankdarbių gami
nimo. Laisvalaikius užpildyda
vo tinklinis, krepšinis ir stalo 
tenisas. Surengtos dvi išvykos: 
viena autobusu — į Mannheimą, 
kita — pėsčiomis į sklandytojų 
aikštelę Viernheime.

Vasario 16 gimnazijoje spa
lio 5 d. kertinio akmens įmūri
jimu ir pašventinimu pradėta 
naujo berniukų bendrabučio 
statyba. Iškilmei buvo skirta 
moksleivių choro atlikta “Lie
tuva brangi”. Kalbėjo gimnazi
jos kuratorijos valdybos pirm, 
kun. Alfonsas Bernatonis ir di
rektorius A. Šmitas. Kertinio 
akmens įmūrijime federacinei 
vidaus reikalų ministerijai at
stovavo dr. Reiner von Kempis, 
Hesseno socialinių reikalų mi
nisterijai — dr. Otfried Lieb- 
scher. Šventinimo apeigas at
liko naujasis lietuvių vysk. Pau
lius Baltakis, OFM, ir evange
likų kun. Fricas Skėrys. Šven
tei skirtą programą atliko Ži
vilės Grodbergienės vadovauja
ma moksleivių tautinių šokių 
grupė, moksleivių choras ir 
orkestrėlis su vadovu Arvydu 
Paltinu. Iškilmę aprašė du vie
tiniai laikraščiai — “Odenwael- 
der Zeitung” ir “Mannheimer 
Morgen” š. m. spalio 10 d. lai
dose.
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“Du mediniai ir trys geležiniai kryžiai
A. a. kūrėjas-savanoris Antanas Šukys - Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis 

ir atsiminimų autorius
J. VARČIUS

A. a. ANTANAS ŠUKYS, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas-savanoris, 
miręs Kanadoje

Į A. Šukys buvo Suvalkijos ūki- 
s ninko sūnus, gimęs 1899 m. rugpjū
čio 8 d. Vilkeliškių k., Šakių aps. 
'Tėvai valdė pavyzdingų ūkį, au

gino penkias dukras ir tris sūnus, 
jį kurių velionis buvo vyriausias. 
Jis mokėsi pradžios mokykloje ir 
gimnazijoje. Skaitė tėvų prenume
ruojamų lietuvišką spaudą, disku
tuodavo su draugais lietuvių tau
tos pastangas išvyti okupantus ir 
tapti nepriklausoma valstybe.

1918 m. pabaigoje ir 1919 m. pra
džioje sujudo visa Suvalkija. Kai
muose. bažnytkaimiuose vyko susi
rinkimai, organizavosi jaunimas 
ir būriais keliavo pėsčiomis, ve
žimais bei traukiniais į Kauną ir 
Alytų, kur jie buvo priimti į Lie
tuvos kūrėjų-savanorių kariuome
nę. Prie jų prisijungė ir A. Šukys 
su savo draugais, 1919 m. sausio 
23d. atvykęs į Kauną. Jis buvo pri
imtas į karužų mokyklą A. Pane
munėje. kurią po trumpo apmoky
mo baigė viršilos laipsniu.

A. Šukys buvo aukšto ūgio, stam
bios sudėties vyras, kuriuo pasi
tikėjo jo vadovaujamas būrys. Jis 
turėjo greitą orientaciją ir savo 
narsumu bei drąsa buvo pavyzdžiu 
visiems kariams. Mėgo humorą, 
juokaudavo po laimėjimų ir tėviš
kai mokė tuos savanorius, kurie 
nesugebėdavo atlikti kautynėse 
paskirtų uždavinių. Juo pasitikė
jo ir jį gerbė ne tik jo vadovau
jami kariai, bet ir pulko vadovybė, 
dažnai skirdama vadovauti kuopai 
ir atlikti pavojingus užfrontės 
žygius. Už narsumą ir sumanumą 
buvo apdovanotas dviem Vyčio 
kryžiais.

Laisvės kovų atsiminimai
A. Šukys turėjo labai gerą at

mintį, smulkmeniškai prisimin
davo savo kovas su bolševikais, 
bermontininkais ir lenkais. Drau
gą paragintas, gyvendamas Angli
joje, parašė atsiminimų knygą “Du 
mediniai ir trys geležiniai kry
žiai”, kurią išleido 1964 m. “Ni
dos” knygų klubas Londone. Kny
ga turi 376 puslapius. Joje auto
rius vaizdingai pasakoja apie įvy
kius iš Lietuvos nepriklausomy
bės kovų 1919-1921 m.

A. Šukys savo knygoje nenagri
nėja nei laisvės kovų istorijos, 
nei anų laikų kovų taktikos, nei 
mūšių planų. Jis, kaip viršila, 
veikė kuopos vado įsakymų rėmuo
se, kur kautynių horizontas bu
vo ribotas. Tačiau mūšiuose ka
riuomenės daliniui dėl nurody
tos ribos kovojant, vyksta visa 
kautynių drama. Tokios rūšies 
aprašymų minėtoje knygoje yra 
labai daug. Jos autorius papras
tais žodžiais, suvalkietiškais iš
sireiškimais sugebėjo aprašyti 
kovas, atvaizduoti psichologinę 
aplinkos ir lietuviško kaimo bū
seną, perduoti tą gyvą tautinį 
jausmą, kuriuo tuo metu gyveno 
visa lietuvių tauta.

1920 m. kovo mėn. A. Šukys su 
savo daliniu, apginkluotu 1888 m. 
vokiškais šautuvais, turėjo pir
mųjų kovų krikštą kautynėse prie 
Jiezno, kur buvo įsistiprinę bol
ševikai. Nors ir pralaimėjo pir
mas kautynes, bet savanoriai ka
riai nepakriko, persiorganizavo ir 
sustiprintomis jėgomis pradėjo 
žygius į pergalę. Kovojo prieš bol
ševikus, juos išviję už Dauguvos 
upės, sumušė bermontininkus 
prie Radviliškio ir nugalėjo len
kus prie Širvintų bei Giedraičių. 
Buvo tokių sunkių kovų, kad iš jo 
kuopos likdavo tik keletas sveikų 
karių, o velionis per visas kovas 
ne tik nepateko į nelaisvę, bet 
net nebuvo sužeistas, nežiūrint, 
kad jis pirmas, pritrukęs šovinių, 
durtuvą užmovęs ant šautuvo, iš
šokdavo iš apkasų su savo dalinio 
kariais. Priešas, pamatęs artėjan
čius blizgančius durtuvus, palik
davo savo apkasus ir pabėgdavo.

Išvijus priešus iš Lietuvos, 1921 
m. gruodžio 10 d. A. Šukys su ki
tais puskarininkiais ir viršilomis, 
apie 80 vyrų, beveik visi Vyčio kry
žiaus kavalieriai, su kariškomis 
iškilmėmis buvo paleisti į atsar
gą. Baigdamas savo atsiminimus, 

jis savo knygos paskutiniame pus
lapyje rašo: “Jaunajai Lietuvos 
valstybei parnešėme į Vilkeliškių 
kaimą du medinius kryžius (du 
draugai žuvo kovose, J. V.) ir tris 
geležinius. Mano kaimynas Justi
nas Šimulaitis, Geležinio Vilko 
pulko 1 šimtinės vachmistras, 
parnešė vieną Vyčio kryžių, aš 
— du Vyčio kryžius”.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
ir tremtyje

Po dvejų metų nepriklausomy
bės kovų A. Šukys grįžo j savo tė
viškę ir paveldėjo savo tėvų ūkį, 
kurį tvarkė iki 1933 m. Aktyviai 
dalyvavo Šaulių sąjungos būrių 
organizavime ir jų veikloje. 1927 
m. vedė Oną Endriukaitytę, Užau
gino dvi dukras ir sūnų. 1933 m. 
išsikėlė į Klaipėdą ir dirbo mui
tinėje. 1936-37 m. buvo paskirtas 
Šaulių sąjungos Klaipėdos specia
lios grupės vadu. Vokiečiams oku
pavus Klaipėdą, velionis su šei
ma apsigyveno K. Naumiestyje, o 
vėliau Kaune, kur dirbo Vidaus 
ministerijos žinyboje.

Bolševikams 1940-41 m. okupa
vus Lietuvą, velionis buvo atleis
tas iš tarnybos ir, jausdamas pa
vojų, išvyko su vaikais į tėviškę. 
1941 m. pavasarį, vykstant trėmi
mams, jo žmona buvo suimta Kau
ne ir išvežta į Sibirą, o jos vyras 
su vaikais, tuo metu gyvenęs kai
me, išvengė tremties.

Vokiečių okupacijos 1941-44 
metais A. Šukys su trimis maža
mečiais vaikais apsigyveno Ša
kiuose ir dirbo apskrities savi
valdybės įstaigoje, rūpindama
sis savo vaikų auklėjimu bei mo
kymu. 1944 m. vasarą su savo vai
kais pasitraukė į Vokietiją ir po 
karo 1947 m. atvyko į Angliją. Pa
stoviai apsigyveno Bradfordo 
mieste, kuriame įsikūrė apie 200 
lietuvių. Čia velionis įsijungė į 
visuomeninę veiklą. Jis buvo akty
vus D. Britanijos lietuvių s-gos 
Bradfordo skyriaus narys. 1956 m. 
aktyviai įsijungė į Bradfordo lie
tuvių kolonijos namų įsigijimo 

VERONIKA GRIGIENĖ (viduryje), atšventusi 80 metų amžiaus sukaktį 
Kalcario mieste, Albertoje. Šalia jos sukakties minėjimo vadovės — 
MORTA VANAGAITIENĖ ir ADELĖ KARPIENĖ. Sukaktuvininkė yra 
veikli visuomenės veikėja, daug padėjusi ir naujiesiems ateiviams

organizavimą, kurie netrukus bu
vo nupirkti. Ir šiuo metu toji gra
ži vila yra Bradfordo kolonijos 
kultūrinės veiklos židinys.

Didžiausias velionies rūpes
tis buvo jo žmona, kuri po dide
lių ir skaudžių pergyvenimų 1958 
m. grįžo į Lietuvą. Po didelių pa
stangų pagaliau 1965 m. jai pavyko 
atvykti į Kanadą pas savo dukras. 
1966 m. ir jos vyras Antanas Šu
kys paliko Angliją, atvyko į Ka
nadą ir su savo žmona po 25 metų 
išsiskyrimo pradėjo antrą jaunys
tės gyvenimą St. Catharines mies
te. Čia velionis įsijungė į organi
zacijų veiklą, buvo išrinktas Bend
ruomenės valdybos nariu, aktyviai 
reiškėsi Šaulių s-gos veikloje. 
Veteranų ramovėnų buvo išrink
tas garbės nariu ir talkino kitom 
organizacijom.

Į amžiną poilsį
Paskutiniame savo gyvenimo 

dešimtmetyje velionies A. Šukio 
širdis pradėjo silpnėti. Jis per 
visą gyvenimą nesurūkė cigaretės 
ir retai pakėlė stikliuką. Nežiū
rint rūpestingos žmonos globos, 
gydytojų bei ligoninių pagalbos, 
širdies silpnėjimo procesas kas
met stiprėjo. Tačiau ir šiame pa
skutiniame gyvenimo dešimtmety
je jo atmintis nesusilpnėjo, ir 
akys nereikalavo stiprių akinių. 
Prenumeravo daug laikraščių, 
skaitė daug knygų, visą laiką do
mėjosi visuomenine ir politine 
lietuvių veikla, sielodamasis Lie
tuvos nelaimėmis, dėl kurios lais
vės paaukojo gražiausius jaunys
tės metus.

1985 m. spalio 18 d. kūrėjas-sa
vanoris A. Šukys, sulaukęs 86 me
tų, amžinai užmerkė savo akis li-
goninės kambaryje, kur paskutinį 
velionies žvilgsnį palydėjo jo žmo
na ir duktė Joana. Velionis paliko 
liūdinčią žmoną, sūnų Algį, duk
ras — Birutę ir Joaną su šeimo
mis, penkis vaikaičius ir dvi pro- 
vaikaites. St. Catherines laido
tuvių namuose spalio 20 d. vakarą 
Bendruomenės, ramovėnų, šaulių, 
skautų organizacijų atstovai atsi
sveikino su velioniu. Spalio 21 d. 
jis buvo atlydėtas iš St. Cath
arines į Lietuvos kankinių šven
tovę Mississaugoje, kur geduli
nes Mišias atnašavo kun. K. But
kus, OFM, ir kun. J. Staškus. Mi
šių metu giedojo iš St. Catharines 
atvykę solistai — A. Paulionis su 
savo žmona.

Gausaus lietuvių būrio palydė
tas kūrėjas-savanoris A. Šukys 
buvo palaidotas Šv. Jono lietu
vių kapinėse Mississaugoje, su
giedojus Lietuvos himną. Ramovė
nų lietuviška trispalvė, priden
gusi velionies karstą, buvo įteikta 
jo žmonai, kuri priminė visiems 
laidotuvių dalyviams, kokio lie
tuviško ąžuolo neteko mūsų tauta.

Iškeliavęs į amžiną poilsį a.a. 
Antanas Šukys yra mūsų tautos 
laisvės karys, su savimi amžiny
bėn nusinešęs didelę dalį mūsų 
tautos kovų atsiminimų. Jo pavyz
dys tepaskatina ir jaunąją kar
tą tęsti nebaigtą kovą už Lietu
vos laisvę.

1985 metų spalio 19-toji yra 
istorinė diena ta prasme, kad 
lietuvių Šv. Kazimiero kolegi
jai suėjo 40 metų ir kad tą die
ną pasikeitė jos vairuotojai- 
rektoriai: prel. L. Tulaba per
davė savo pareigas prel. A. 
Bartkui, kuris prieš 20 metų 
baigė teologinius mokslus gy
vendamas šioje kolegijoje. 
Prel. L. Tulaba, gavęs naujas 
pareigas kaip Šv. Petro bazili
kos kanauninkas, savo atsisvei
kinimo žodyje išryškino kolegi
jos praeitį ir Apvaizdos lemtus 
laimėjimus.

Tai buvo pirmas pakeitimas 
kolegijoje, kuris turėtų vesti 
ir į kitus.

Minėtą dieną, 5 v.p.p., kole
gijai priklausančioje viloje 
“Villa Lituania” įvyko iškil
mingos Mišios, kurias atnaša
vo katalikiškojo auklėjimo 
kongregacijos sekretorius ar
kivyskupas Javierre, SJ, drau
ge su prel. L. Tulaba ir prel. 
A. Bartkumi. Po Mišių visi susi
rinko į bendrą vakarienę, ku
rioje dalyvavo vysk. P. Balta
kis, vysk. A. Deksnys, mons. 
A. Bačkis, mons. Said (lietu
vių reikalams Vatikane), 
mons. F. Markizano — arkivys
kupo Javierre dešinioji ran
ka, Romos seminarijų rekto
riai, geradariai ir t.t.

Vakarienės metu buvo pasa
kyta visa eilė kalbų. Vysk. P. 
Baltakis savo žodyje išryški
no prel. L. Tulabos nuopelnus 
steigiant šią kolegiją bei jai 
vadovaujant. Esą tik lietuviai 
po II D. karo pajėgė įsteigti 
Romoje savo seminariją. Be to, 
pažymėjo, kad buvęs rektorius 
rado tinkamą įpėdinį prel. A. 
Bartkaus asmenyje, kuris mo
ka dirbti su jaunimu ir yra ge
ras organizatorius, galintis 
tinkamai vadovauti bei tobu
linti kolegiją.

Mons. A. Bačkis, buvęs šios 
kolegijos auklėtinis, priminė, 
kad kolegija išleido gyveni- 
man arti šimto kunigų. Ji turin
ti gerą vardą Romoje ir suge
banti išsilaikyti Lietuvai sun
kiu laikotarpiu. Kolegijos esą 
neremia okupuota Lietuva — 
ji išsilaiko vien iš aukų.

Istoriniai bruožai
Iš apžvalginės buvusio rek

toriaus kalbos ryškėjo pagrin
diniai faktai. Leidimas steigti 
lietuvių kolegiją Romoje buvo 
gautas iš Šv. Tėvo Pijaus XII 
per arkivyskupą J. Skvirecką. 
Su kardinolo J. Pizzardo pagal
ba buvo rastas kolegijai tinka
mas penkių aukštų namas ir 
nupirktas prel. Briškos (iš Či
kagos) lėšomis. Pradžioje buvo 
gauta $33.000, po jo mirties 
— $56.000. 1949 m. nupirktas 
ūkis su 10 ha žemės Ponte Lu- 
cano vietovėje prie Tivolio. 
Šv. Kotrynos seserų vienuolija 
sutiko aptarnauti kolegiją ir 
svečių namus “Villa Lituania”, 
kuriuose telpa 120 svečių (jie 
nupirkti 1959 m.).

Kard. J. Pizzardo 1955 m. Šv. 
Tėvo buvo paskirtas kolegijos 
globėju, o po jo mirties — kard. 
A. Samore. 1963 m. Paulius VI 
suteikė kolegijai popiežiškos 
kolegijos titulą — oficialų pri
pažinimą.

Šv. Tėvas Jonas-Paulius II 
1978 m. aplankė lietuvių kole-

Prisimenant velionį Vladą Balsį
1985 m. rugsėjo 20 d. Toron

te mirė Vladas Balsys. Buvo gi
męs Telšių aps., Plungės vis., 
Burbaičių k., Juozapo ir Onos 
Balsių šeimoje. Vladas augo 
tarp keturių seserų ir penkių 
brolių. Mokėsi Palangoje, 
Plungėje ir Telšiuose. Vaduo
jant Klaipėdą, Vladas daly
vavo su Plungės gimnazijos 
šaulių būreliu. Atlikdamas 
karinę prievolę, pasiruošė ir 
gavo brandos atestatą, o dirb
damas Miškų departamente 
lankė Vytauto D. universite
tą ir gavo politinės ekonomi
jos diplomą.

Buvo Lietuvos ekonominių 
studijų ir žurnalistų sąjungos 
narys. Bendradarbiavo “Tau
tos ūkyje”, “Versle”, “Lietu
vos aide” ir kitur. Daugiausia 
rašė savaitiniam “Mūsų ryto
jui”. Nuo 1934 m. dirbo Tau
pomosiose valstybės kasose 
kaip kontrolierius, vyr. bu
halteris ir valdytojas.

Atsidūręs tremtyje gyveno 
Austrijos Vienoje, o karo pa
baigos sulaukė Bavarijos Me- 
mingene, kur redagavo laik
raštį “Mintis”. 1948 m. su žmo
na Aleksandra ir dukrele Vida

Prel. ALGIMANTAS BARTKUS, 
naujasis lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegijos rektorius Romoje

Mylimam broliui A j" A
JONUI JONUŠONIUI 

iškeliavus amžinybėn,
mūsų narę ONĄ DERLIŪNIENĘ su vyru ir kitus gimi
nes nuoširdžiai užjaučia -

KLKM draugijos Lietuvos kankinių
parapijos skyrius

giją, o 1981 m. kovo 4 d. su ko
legijos personalu bei auklėti
niais atnašavo Mišias Šv. Petro 
bazilikoje, lietuvių koplyčioje, 
ir pirmą kartą pasakė pamoks
lą lietuvių kalba. Tas pats Šv. 
Tėvas 1982 m. suteikė vyskupo 
šventimus kun. J. Bulaičiui, 
buvusiam Šv. Kazimiero kole
gijos auklėtiniui, kuris dabar 
eina pronuncijaus pareigas 
Centrinėje Afrikoje. 1984 m. 
kovo 3 d. specialioje audien
cijoje Jonas-Paulius II primi
nė Šv. Kazimiero kolegijos 
svarbą ir kvietė lietuvius dau
giau rūpintis pašaukimais.

Šiuo metu kolegijoje gyvena 
keturi lietuviai klierikai, ku
rie studijuoja Romos universi
tetuose, ir du lietuviai kuni
gai, gilinantys savo studijas. 
Mokslo metai buvo pradėti re
kolekcijomis, kurias vedė kun. 
J. Petrošius iš Paryžiaus.

Vienuolikos šimtmečių 
sukaktis

1985 m. spalio 13, sekmadie
nį, Šv. Petro bazilikoje buvo 
iškilmingai atšvęsta slavų tau
tų apaštalo Metodijaus mirties 
1100 metų sukaktis. Drauge su 
Šv. Tėvu Jonu-Paulium II kon- 
celebravo du kardinolai ir 300 
vyskupų bei kunigų, atstovau
jančių įvairiom Europos‘tau
tom, kurių globėju yra paskelb
tas šv. Metodijus bei Kirilas 
ir šv. Benediktas.

Atnašautojų tarpe buvo ir 
trys lietuviai — vysk. P. Balta
kis, vysk. A. Deksnys ir prel. 
L. Tulaba. Lietuviai klierikai
— Paulius Mališka ir Andrius 
Šumskas buvo Mišių patarnau
tojų gretose. Marytė Žemaity
tė atstovavo lietuvių jaunimui 
įteikiant popiežiui dovanas. 
Pasipuošusi tautiniais drabu
žiais, ji įteikė Šv. Tėvui tikin
čiosios lietuvių tautos simbolį
— menišką lietuvišką kryžių. 
Tikinčiųjų maldas skaitė sla
vų tautų atstovai — čekai, slo
vakai, slovėnai, ukrainiečiai, 
bulgarai, rusai ir kroatai.

Savo pamoksle Šv. Tėvas ryš
kino šventųjų Kirilo ir Meto
dijaus vaidmenį Europos tau
tų krikščionėjime ir pabrėžė 
Evangelijos skleidimo reikalą 
dabarties Europoje. Baigda
mas pamokslą, Šv. Tėvas pasi
džiaugė, kad šiose iškilmėse 
Romoje buvo plačiai atstovau
jamos Vakarų Europos tikin
čiųjų Bendrijos, bet apgailes
tavo mažiau atstovautą Rytų 
Europą. J.L.

emigravo Kanadon, įsijungė į 
darbininkų eiles. Išaugino

AfA
JONUI JONUŠONIUI
iškeliavus amžinybėn,

jo sesutę ONĄ DERLIŪNIENĘ su vyru ir kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Kun. Pr. Gaida G. R. Gaižučiai
S. J. Andruliai G. Kaknevičienė
E. P. Ališauskai L. G. Kurpiai
G. V. Balčiūnai Vyt. Kastytis

F. V. Urbonai

Mylimam broliui AfA
EDMUNDUI MILIAUSKUI 

mirus,
mūsų mielą narę ONĄ JAKIMAVIČIENĘ, visus gimi
nes bei artimuosius giliai užjaučia -

KLKM draugijos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius

AfA 
EDMUNDUI MILIAUSKUI

mirus,
žmpną EDITĄ, sūnų ARVYDĄ su šeima, seserį ONĄ 
JAKIMAVIČIENĘ bei kitus gimines nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime -

Vida, Nijolė, Marija ir Juozas Mockevičiai

AfA 
EDMUNDUI MILIAUSKUI

atsiskyrus su šiuo pasauliu,
jo žmoną mūsų mielą choristę EDITĄ, sūnų ARVY
DĄ su šeima, seserį ONĄ JAKIMAVIČIENĘ, jos 
šeimą, visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Lietuvos kankinių parapijos choras 
ir muz. J. Govėdas

AfA 
EDMUNDUI MILIAUSKUI

mirus,
jo žmoną EDITĄ, sūnų ARVYDĄ su šeima, seserį 
ONUTĘ ir visą giminę nuoširdžiai užjaučiame bei 

kartu liūdime-

A. ir B. Vitkai I. ir A. Vitkai
H. ir V. Vitkai D. ir P. čeponiai

Prisimindami mielą draugą

a. a. EDMUNDĄ MILIAUSKĄ,
reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai EDITAI, sūnui 
ARVYDUI bei jo šeimai, seseriai ONAI JAKIMAVIČIE
NEI ir visiems giminėms bei kartu liūdime -

Uršulė Bleizgienė
Kun. Algimantas, Rūta ir Rita Žilinskai 
Loreta ir Andrius Dalindos

dukterį, kuriai padėjo gauti 
politinės ekonomijos diplo
mą Toronto universitete.

Gyvendamas Toronte, galėjo 
tik sekti pasaulio politiką 
ir lietuvių veiklą, nes klausa 
ir sveikata visai susilpnėjo. 
Daugelį metų buvo globojamas 
ir slaugomas žmonos Alek
sandros ir mirė savuose na
muose.

Vladai, su meile atlikai įsi
pareigojimus savojoje tėvynė
je, ilsėkis laisvę mylinčiame 
krašte.

Palaidotas lietuvių kapinėse 
iš Lietuvos kankinių švento
vės Mississaugoje. A.B.

AfA 
EDMUNDUI MILIAUSKUI

mirus,
liūdesyje likusius - žmoną EDITĄ, sūnų ARVYDĄ 
su šeima, seserį O. JAKIMAVIČIENĘ ir visą giminę 

nuoširdžiai užjaučiame ir jungiamės maldoje-

R. V. Augaičiai
I- Cox
M. A. Elijošiai
E. Jaškevičienė

S. A. Kalūzos
A. A. Kazanavičiai
M. Norkienė
K. B. Žutautai

A. P. Augaičiai
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Posėdžiavo krašto taryba 
Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto taryba Montrealyje svarstė 

dabartinės veiklos reikalus. 1986 metų Kanados lietuvių dienos 
bus Montrealyje

Jauki estų dailės paroda

KLB krašto XII-osios tary
bos trečioji sesija įvyko spa
lio 26-27 d.d. Montrealyje. Pir
mąją dieną buvo posėdžiauja
ma Seselių namuose. Atidary
damas šį posėdį, KLB krašto 
valdybos vicepirm. H. Stepai- 
tis pakvietė tylos minute pa
gerbti tris mirusius šios tary
bos narius — dr. Br. Povilaitį, 
Pr. Paukštaitį ir Ant. Rinkūną. 
Invokaciją sukalbėjo tarybos 
narys kun. St. Šileika. Prezi
diumas sudarytas iš trijų pir
mininkų — V. Piečaičio, A. Ba
naičio, V. Stanevičienės ir 
dviejų sekretorių — B. Nagie- 
nės ir J. Šiaučiulio iš Montrea- 
lio. Mandatų komisija — p. Ma
čys ir p. Stankus iš Hamiltono. 
Rezoliucijų ir nutarimų komi
sija — dr. P. Lukoševičius, A. 
Piečaitytė ir G. Šernas.

Šią sesiją žodžiu sveikino 
PLB valdybos pirm. V. Kaman- 
tas ir “Nepriklausomos Lietu
vos” spaudos b-vės bei Kana
dos lietuvių šaulių “Vilniaus” 
rinktinės vardu J. Šiaučiulis. 
Raštu sveikino gen. Lietuvos 
konsulas dr. J. Žmuidzinas.

Buvo išklausyti išsamūs 
krašto valdybos bei kitų insti
tucijų pranešimai. Gana platų 
pranešimą padarė ir PLB val
dybos pirm. inž. V. Kamantas.

Po pietų adv. J. Kuraitė-La- 
sienė skaitė paskaitą apie De
schenes komisiją, jieškančią 
karo nusikaltėlių. Apylinkių 
pranešimai buvo pateikti raš
tu, bet kai kurių apylinkių pir

Estradinių dainų koncertas
Onos Valiukevičiūtės dainos Toronto lietuvių scenoje

Jau 15 metų Onutė yra lietu
viškos estradinės dainos popu
liarintoja. Studijuodama Vil
niaus universitete filologiją 
bei vokiečių ir anglų kalbas, 
pradėjo su universiteto orkest
ru dainuoti. Pirmieji konkur
sų laimėjimai paskatino ją vis 
daugiau laiko ir dėmesio skir
ti dainai. Per “Vilniaus bokš
tų” konkursą pasiekė profesi
nę sceną. Yra apkeliavusi su 
“Trimito” orkestru įvairias 
šalis.

Estradinė daina visur turi 
didelę auditoriją ir yra mėgs
tama tiek jaunų, tiek vyresnių 
klausytojų. Ir tai gal dėl to, 
kad kalba tiesogiai su klausy
toju, žaidžia jo nuotaikomis, 
dainuoja apie meilę, ilgesį, 
gamtos grožį, nerimą.

Šios srities artistas randa 
žodžius ir muziką, išreiškian
čią intymiausius mūsų džiaugs
mo, meilės, ilgesio jausmus.

Nuo pirmo Onutės žingsnio 
1985 m. spalio 6 d. Toronto Lie
tuvių namų scenoje visi paju
tom, kad jinai yra apdovanota 
meistrė estradoje. (Reikia pa
žymėti, jog asmeniškos sąlygos 
buvo labai sunkios — vos prieš 
du mėnesius neteko Toronte 
savo mylimo tėvelio a. a. L. Va
liuko).

Meniškas estradinių dainų 
atlikimas reikalauja betar
piškos atmosferos sukūrimo, 
grakštaus ir patrauklaus ju
desio bei išvaizdos, vaidybos, 
sugebėjimo “kalbėtis” su klau
sytojais. Nors perpildyta salė 
ir formalus susodinimas publi
kos varžė klausytojus, Onutė 
elegantiška savo išvaizda, 
lanksčiais ir santūriais jude
siais bei šiltais žodžiais grei
tai rado kontaktą su publika.

Esame pripratę klausytis 
dainininko, kurio dainas pa
lydi gyvas akompanimentas — 
pianistas ar orkestras. Onu
tės dainas palydėjo įrašai — 
Lietuvos radijo ir televizijos 
lengvosios muzikos orkestras. 
Pučiamųjų orkestras “Trimi
tas” ir G. Balučio vadovauja
mas vokalinis-instrumentinis 
ansamblis.

Garsinių sistemų yra įvai
riausių Toronte ne vieną kar
tą klausytojai buvo apvilti gar
sinės sistemos. Šį kartą užtru
ko ilgėliau, kol publika įsitiki
no, jog Onutei išnuomota siste
ma veiks priimtinai, netrukdys 
ir kad pati solistė mikrofonu 
naudosis su pasitikėjimu. (Ren
gėjai turėjo gal tokio lygio pro
fesionalei aukštesnės kokybės 
mikrofoną išnuomoti, kad pa- 
justumėm subtiliausius balso 
niuansus).

Pirmoje dalyje Onutė suge
bėjo išlaikyti pusiausvyrą tarp 

mininkai šį tą papildė žodžiu.
Vakare AV parapijos salėje, 

papuoštoje gražiu užrašu 
“Sveikiname KLB krašto tary
bą”, įvyko koncertas-balius. 
Meninę programą atliko pir
mą kartą į Montreal} atvykęs 
Niujorko dainos vienetas 
"Harmonija”, vad. muz. V. Ra
lio. Pilnutėlė salė buvo suža
vėta jo dainomis. Po vakarie
nės buvo šokiai bei pabendra
vimas su tolimesnių kolonijų 
tarybos nariais.

Sekmadienį, 11 v.r., AV šven
tovėje buvo iškilmingos Mišios, 
kurias atnašavo kun. St. Šilei
ka. Šv. Rašto ištraukas skaitė 
R. Kurienė ir S. Rudienė, au
kas nešė V. Stanevičienė, L. 
Skripkutė ir Jz. Lukoševičius. 
Giedojo parapijos choras, va
dovaujamas muz. A. Stankevi
čiaus, ir sol. A. Keblys. Visa
me rajone nesant elektros, bu
vo giedama be vargonų paly
dos, bet giesmės skambėjo gra
žiai.

Po pamaldų tarybos posėdis 
buvo tęsiamas AV parapijos 
salėje. Buvo svarstomi KLB or
ganizaciniai reikalai bei pri
imti nutarimai, kurie, reikia 
tikėtis, bus paskelbti spaudo
je. Vienas nutarimas tiesiogiai 
liečia montrealiečius — 1986 
m. Kanados lietuvių dienos bus 
Montrealyje Padėkos dienos 
savaitgalyje. H. Stepaitis pa
dėkos žodžiu bei Tautos himnu 
šią tarybos sesiją užbaigė. Pie
tus pavalgę visi tarybos nariai 
išsiskirstė į namus. B.S.

dainos reikšmės, nuotaikos 
perdavimo ir savo asmens. 
Estradoje tokia pusiausvyra 
yra atlikėjo talento ir suge
bėjimų masto lentelė.

Pirmoje dalyje girdėjome 11 
lietuvių poetų ir kompozitorių 
dainų. Mielai visas vėl išklau- 
sytumėm. Dainos, nors įvai
raus turinio ir tempo, skambė
jo lyriškai ir jautriai. Laisva 
Onutės laikysena sukėlė pasi
tikėjimo jausmą žiūrovuose, 
tačiau gal dėl neįpratimo prie 
tokio tipo koncerto ir forma
laus susodinimo publika nepa
sidavė Onutės prašymams su 
ja kartu ploti ar dainuoti.

Sąlygos ir pačios dainininkės 
nuotaika lėmė repertuaro pa
sirinkimą, ir gal negirdėjom, 
nematėm pilno Onutės talento 
ir didesnio, įvairesnio reper
tuaro.

Antra dalis beveik ištisai 
buvo skirta pasauliniam reper
tuarui. Pripratę girdėti dau
gumą estradinių dhinų origina
lia kalba, klausytojai nesiža
vėjo vertimais, nors muzikinis 
perdavimas buvo nuotaikingas 
ir atitinkmas dainų turinį.

Koncertas buvo baigtas dviem 
duetais. Pakvietimas torontiš
kio Rimo Paulionio padainuo
ti su ja buvo gražus mostas iš 
Onutės pusės ir staigmena pub
likai. Rimas turi ypatingai pa
lankų balsą dainuoti estradi
nes dainas, tik gaila, kad netu
rėjo sąlygų tą savo talentą to
bulinti. Dėl to matėsi didelis 
skirtumas tarp profesionalės ir 
mėgėjo. Vis dėlto šis mostas 
yra pagirtinas, nors netiko 
koncerto užbaigimui. Norėjosi 
pabaigai girdėti Onutę, dar 
kartą atliekančią vieną ar ki
tą lietuviškos estrados dei
mančiuką. D. V.

Hamiltono “Aukuro" ir Toronto "Aitvaro" teatrų aktoriai, suvaidinę Klivlande komedijų “Vieno kiemo gyvento
jai". Pirmajai grupei vadovauja E. DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ, antrajai — A. DARGYTĖ-BIŠKEVlČlENĖ. 
“Aukuras" 1985 metų rudenį paminėjo 35 metų veiklos sukaktį Nuotr. V. Bacevičiaus

Sukaktuvinis ‘‘Aukuro” vakaras
KAZYS MILERIS

Hamiltono lietuvių teatras 
“Aukuras” savo veiklos 35 m. 
sukaktį paminėjo spalio 27 d. 
įdomiu dramos ir dainos va
karu. Aukuriečiai nebespėjo 
sukakčiai paruošti savo supla
nuoto K. Inčiūros “Eglė, žal
čių karalienė” pastatymo. Bu
vo pasitenkinta A. Škėmos vie
no veiksmo “Vieną vakarą” 
pjese ir ištraukomis iš B. 
Sruogos “Aitvaras teisėjas” 
ir iš “Eglė, žalčių karalie
nė”. Savo vakaro paįvairini
mui aukuriečiai buvo pasi
kvietę iš Toronto muz. D. Vis- 
kontienės vadovaujamą “Vo
lungės” chorą, kuris savo dai
nom puikiai įsijungė į “Auku
ro” iškilmių programą.

Tą sekmadienio popietę į 
Westdale kolegijos auditori
ją suėjo didelis būrys “Auku
ro” gerbėjų. Liko dar ir neuž
imtų vietų, bet, kaip pati “Au
kuro” vadovė pasakė, jam ne 
taip svarbi kiekybė, kaip ko
kybė. Reikia, vis dėlto, kad 
tik visi būtų lietuviškojo 
teatro mylėtojai.

“Vieną vakarą”
Pirmoje vakaro programos 

dalyje buvo suvaidinta 1 v. A. 
Škėmos “Vieną vakarą” pjesė, 
kurią režisavo E. Dauguvie- 
tytė-Kudabienė, scenos prie
žiūra rūpinosi K. Mikšys, ar
tistus grimavo St. Ilgūnas. 
Programą pranešinėjo A. Žil- 
vitienė. Tai beveik valandą 
užtrukęs vaidinimas, reika
laujantis penkių aktorių, ku
rie vaidino skirtingus Vokie
tijos stovyklų “dievo paukšte
lių” charakterius: savo žmo
ną praradęs rašytojas Algis 
Balutis (K. Bungarda), senis, 
kurio šeima nuskendo subom
barduotame rūsy (St. Rama
nauskas), alkoholiu savo 
skausmą dėl paliktos sužadė
tinės malšinantis įsigėrėlis 
(Vyt. Štuikys), dėl savo nepa
vykusio įsimylėjimo kitą mo
terį pražudžiusi Laima (M. Kal- 
vaitienė) ir greit sugebėjęs 
prie naujų gyvenimo sąlygų 
prisitaikyti spekuliantas Kni- 
paitis (Ant. Mingėla).

Veiksmas vyksta Vokietijoj 
tuoj po karo, kai visi pabėgė
liai rinkosi į jiems paskirtas 
stovyklas. Gyvenimas tada ne
buvo lengvas. Žmonės, tiek lau
kę karo pabaigos, dabar paju
to, kad jiem tai nieko gero ne
atnešė. Karinės valdžios pa
skirtose ankštose patalpose 
išvietintieji iš paklodžių įren
gė sau kambarius su trijų 
aukštų miegamaisiais. Reikė
jo ilgai eilutėje stovėti prie 
žirnių sriubos ar drabužių da
linimo. Daugelis išvietintųjų 
buvo karo sugriauto gyvenimo 
žmonės. Tokiais jie pavaizduo
ti ir čia. Jų kalba šiurkšti, 
kaip šiurkštus ir jų gyvenimas. 
Visi tie žmonės pasinešę eiti 
į kraštutinumus. Bet juos visus 
prilaiko tas vienas protingas 
senis, kuris čia seniu ir vadi
namas. Visi vaidinusieji labai 
gyvai ir įtikinančiai atkūrė 
vieną tragišką epizodą iš to 
stovyklinio gyvenimo. Nežinia, 
kiek jaunasis žiūrovas to nori 
matyti ir išgirsti, bet mums, 
tai patyrusiems, buvo įdomi 
kad ir liūdna anų laikų nostal
gija.

Jaunųjų choras
Po pertraukos antrąją pro

gramos dalį pradėjo Toronto 
“Volungės” choras. Su juo žiū
rovus supažindino “Vilniaus” 
paviljono karalaitė Indrė Čup- 
linskaitė. Prie pianino atsi
sėdo Paulius Vytas. Į sceną 
suėjo 35 jauni dainininkai — 

vyrai juoda apranga, moterys 
— rausvom, ilgom suknelėm. 
Mes čia scenoje esame įpratę 
matyti mergaičių ar jau pagy
venusių žmonių chorus. Šį 
sykį mums dainavo vadinamoji 
jaunoji karta. Tai toji lietu
vių karta, kuri turi jau čia įsi
gijusi savo profesijas, darbus 
ir augina savo atžalyną. Jie 
priklauso tai žmonių kategori
jai, kuriems visada labai trūks
ta laiko. Bet, kaip matėme, jie 
iš savo trūkstamo laiko dalelę 
yra paskyrę ir lietuviškai dai
nai. Taip darydami, jie tikrai 
turi mėgti chorinį dainavimą. 
O ką žmogus mėgsta, ten jis ir 
geras.

Šie dainininkai savo chorui 
yra pasirinkę Lietuvos paukš
čio volungės vardą. Volungė 
ten nėra žinoma kaip paukštis 
dainininkas, bet daugiau kaip 
paukštis rėksnys. Toronto “Vo
lungė” nelabai čia atitinka 
lietuviškosios volungės cha
rakteristiką. Mūsų torontiš
kiai volungiečiai pasižymi ne 
tiek savo garsingumu, kiek 
subtiliu, lyriniu dainavimu.

“Volungės” chorvedė muz. D. 
Viskontienė savo repertuarui 
visada renkasi iškilesnes dai
nas. Lengva jai tai daryti, nes 
ji turi labai muzikalių ir bal
singų dainininkų grupę. Ji be
veik visas dainas atlieka “a 
cappella”. Paruoštam chorui 
akompanimento mažai ir terei
kia. Visų balsų įstojimai 
skamba darnia, lyg instrumen
tine, harmonija. Pianino ne
reikia paduoti balsui ar atsta
tyti pasimetančius. Taip savo 
pirmame išėjime šis mišrusis 
choras padainavo keturias lie
tuvių kompozitorių dainas: 
Vanagėlio “Mes padainuo
sim”, E. Gailevičiaus “Litua
nika”, J. Švedo “Anoj pusėj 
Nemuno” ir Ed. Balsio “Uliai, 
bitele”. Choras parodė didelį 
ritminį lankstumą ir sugebėji
mą dainuoti ilgesnes muziki
nes frazes.

Veikalų ištraukos
Pirma ištrauka buvo suvai

dinta iš B. Sruogos “Aitvaras 
teisėjas”. Vaidino jaunasis 
Matas Stanevičius, E. Kuda
bienė, K. Bungarda ir M. Kal- 
vaitienė. Šią aukuriečių mėgs
tamą humoristinę “Aitvaro tei
sėjo” inscenizaciją teko ma
tyti jau nebe pirmą kartą. B. 
Sruogos eiliavimas labai jau 
tobulas, gera aktorių vaidyba 
ir humoristinis pasakojimas. 
Bet kodėl tiek daug talento 
naudojama bekono istorijai?

Antra ištrauka buvo suvai
dinta iš K. Inčiūros “Eglė, 
žalčių karalienė”. Ją atliko 
trys “Aukuro” aktorės — Onu
tė Stanevičiūtė, Gvina Jase- 
vičiūtė ir Lilė Liaukutė. Jau
nosios artistės su tikra sce
nine pajauta atliko trijų se
sučių pasikalbėjimą apie savo 
išsvajotus bernelius. Šio vei
kalo premjerą matysime atei
nančių metų kovo mėnesį.

Moterų ir vyrų dainos
Dainavo “Volungės” ir vie

nos moterys. Jų pakankamai 
daug, tad iš jų išeina ir dar 
geras moterų chorelis. Jos dai
navo V. Kairiūkščio “Tu, giru
že”, M. Noviko “Prie Nemuno 
vingio” ir G. Gudauskienės 
“Ar ateisi”. Plačiai scenoje 
išsidėsčiusios dainininkės tu
rėjo scenoje dainuoti kiekvie
na kaip ir solistė. Bet jų bal
sai liejosi į vieną bendrą ir 
gražų sąskambį.

Išgirdome dainuojančius ir 
vienus vyrus. Jie padainavo 
dvi dainas: “Molio uzbonas” J. 
Gaižausko ir “Kur gimta pa
dangė” A. Bražinsko. Pirmoji 
daina buvo sudainuota su įvai

riais vyrų šaržavimais, o ant
roji — mums žinoma ir mūsų vi
sų mėgstama melodija.

Savo gastrolę “Volungės” 
choras užbaigė “Greitai lai
kas bėga” dainų pyne, kurią 
buvo paruošęs kompoz. J. Go- 
vėdas. Tai mūsų išvykų, sto
vyklavimo ir prie laužo dai
nuojamų dainų pynė su J. Go- 
vėdui būdingom muzikinėm iš
daigom. Choras vakaro svečių 
buvo tikrai šiltai priimtas, 
įvertintas ir ilgais plojimais 
palydėtas.

Vakaro užbaiga
Vakarą baigiant, visi pro

gramos atlikėjai buvo iškviesti 
į sceną. Čia buvo perskaitytas 
KLB Hamiltono apyl. pirm. B. 
Mačio sveikinimas, kuris, tu
rėdamas išvykti į KLB tarybos 
suvažiavimą, raštu pasveikino 
sukaktuvininką “Aukurą” visų 
Hamiltono organizacijų var
du. Taip pat buvo perskaity
tas sveikinimas gautas ir iš 
vieno “Aukuro” steigėjų, da
bar gyvenančio Vokietijoj — 
K. Barono. Gėlių “Aukurui” 
įteikė KLK moterų draugijos 
Hamiltono skyr. pirm. Z. Ric- 
kienė. Tada žodį tarė “Auku
ro” pradininkė ir jo režisie
rė E. Dauguvietytė-Kudabie- 
nė. Ji prisiminė visus su ja 
dirbančius, dirbusius, dabar 
sergančius ir kitus jau miru
sius savo artistus. Ypatingai 
paminėjo K. Mikšį, besirūpi
nantį teatro scenos reikalais 
ir jo administravimu; jį apjuo
sė tautine juosta. Paminėjo 
Ant. Mingėlą, nuo įsisteigimo 
dienos teatre dirbantį jau 35 
metus. Paminėjo ir K. Bungar- 
dą, teatro gyvavime atlikusį 
25 svarbius vaidmenis, ir M. 
Kalvaitienę, talentingai sukū
rusią 15 vaidmenų. Nepamiršo 
ji nė buvusio Hamiltono kle
bono prel. J. Tadarausko.

Vaišės
Vakare Jaunimo centro sa

lėje svečių ir programos atli
kėjų laukė šilta vakarienė. 
Vakarienei svečių skaičius 
kiek nubyrėjo, bet dar liko pa
kankamai jų jaukiam pobū
viui. Pavalgius vėl sekė kal
bos ir sveikinimai. Buvo daug 
iš visur sveikintojų laiškais, 
telegramomis ir gyvu žodžiu. 
Iš sveikintojų ilgesnį žodį ta
rė “Gyvataro” tautinių šokių 
vad. G. Breichmanienė, lietu
vių bankelio “Talka” v-bos at
stovas St. Dalius ir skautų “Šir- 
vintos-Nemuno” tunto atstovė 
D. Gutauskienė. Galingai nu
skambėjo “Ilgiausių metų” 
mūsų “Aukurui" ir jo nenuils
tančiai vadovei bei rež. E. Dau- 
guvietytei-Kudabienei. K. Mik
šio padėkos žodžiu buvo baig
tos šios gražios “Aukuro” 35 
m. darbo apvainikavimo iškil
mės.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Mirus mano mylimam vyrui ir tėvui

a. a. ANTANUI NEVERAUSKUI,
sulaukėme daug pagalbos iš draugų ir pažįstamų. Nuoširdžiai 
dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams, lankiusiems velioni 
namuose ir ligoninėje, už maldas šventovėje, laidotuvių namuo
se, už šv. Mišias ir palydėjimą įamžino poilsio vietą. Dėkojame 
už giedojimą P. Gulbinskui.

Dėkojame visiems, lankiusiems velionį ligoninėje, laido
tuvių namuose, užprašiusiems šv. Mišias, atsiuntusiems gėles, 
pareiškusiems užuojautas, palydėjusiems į amžino poilsio 
vietą.

Dėkojame karsto nešėjams, J. Gurklienei už laidotuvių 
pietų paruošimą, visoms ponioms — už pyragus.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas, mūsų liūdesio dienose 
liks neužmirštamas.

Nuliūdę - žmona Magdalena Neverauskienė 
ir duktė Vida

EDITA NAZAR AITE

Gyvendama Lietuvoje, labai 
domėjausi estų daile ir nepra
leisdavau progų aplankyti pa
rodas ne tik Vilniuje, bet ir 
senajame Taline. Taigi ir To
ronte į trisdešimtą sukaktuvi
nę estų dailės parodą ėjau 
smalsiai nusiteikusi.

Kanados estų dailininkai tu
rėjo geresnes pasirodymo są
lygas, negu lietuviai. Paroda 
buvo surengta 1985 m. spalio 
21-28 d.d. jaukioje centrinės 
Toronto bibliotekos galerijo
je, kuri kaip tik yra pritaiky
ta tokiems renginiams, nutei
kia žiūrovą susikaupimui, rim
tesnei apžvalgai.

Estai išleido labai kuklutį 
parodos katalogą, bet taip pat 
ne be trūkumų (nenurodyti kū
rinių formatai ir sukūrimo 
data). Vargino paveikslų ir 
skulptūrų apžiūrinėjimą nie
ko nesakantys numeriukai. 
Manau, kad tokie "atradimai" 
niekam nereikalingi. Daug 
paprasčiau po kūriniu para
šyti dailininko pavardę.

Iš septyniolikos estų dai
lininkų tik keturi nebegali 
pavadinti Estijos savo gimti
ne. Taigi paroda bendra savo 
nuotaika buvo pakankamai 
estiška. Ekspoziciją sudarė 
tapybos ir skulptūros darbai, 
grafikos lakštų nesimatė. O 
gaila, nes estų grafika turi 
gilias ir gražias tradicijas, 
gerą mokyklą.

Gražiai atrodė skulptūrų 
ekspozicija. Dauguma skulp
tūrų nedidelės apimties, ge
rai atrodė intymioje galeri
jos patalpoje. Profesionaliai 
atliktos žmonių figūros ir port
retai, darbai dvelkė žmogiška 
šiluma ir meile. Skoningai at
rodė racionalios abstrakto 
kompozicijos, atliktos įvairio
se medžiagose.

Tačiau tapybos darbų lygis 
nebuvo itin vienodas. Šalia 
drobių ir akvarelių, kuriose 
buvo atvaizduotos gana mėgė
jiškai nutapytos gėlės, matė
si ir stiprių darbų — tiek for
ma, tiek turiniu.

Pasiėmusi tą pačią, gal kiek 
rizikingą, gėlių temą, dail. T. 
Kadak pademonstravo tikrai 
aukštą atlikimo kultūrą, dide
lį preciziškumą, kas estų dai
lei labai būdinga. Įdomiais 
jieškojimais išsiskyrė K. 
Kaarid drobė, atlikta koliažo 
principu, sumaniai panaudo

STASYS ILGŪNAS, prityręs grimuotojas, jau 30 metų talkinantis Hamil
tono teatrui “Aukuras”, kuris š. m. spalio 27 <1. minėjo savo 35-rių metų 
veiklos sukaktį. Nuotraukoje St. Ilgūnas grimuoja “Aukuro” aktorę M. 
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jant reljefišką struktūrą iš 
sausų augalų, lapų.

Nors mažo formato, bet E. 
Milvek tapybos darbelis “Skar- 
boro parkas” iš karto patrau
kė akį savo keista, nenusako
ma, o tik jaučiama nuotaika. 
Labai vykęs dail. M. Jarve de
koratyvinis peizažas “Cale
don”. Kompozicija nesudėtin
ga, tačiau sumaniai išspręsta 
ritmika ir spalvų santykiai 
palieka gerą įspūdį; paveiks
las įsiminė greitai ir ilgam. 
Patraukli savo emocine įtam
pa didelė A. Vomm drobė "Be
sikeičiantis pasaulis”. Šis 
darbas įdomus savo originalia 
kompozicija, profesionalumu, 
kosmopolitiniu mąstymu, bet
gi labai estiškas savo forma. 
To paties dailininko skulp
tūros atrodo kiek tradiciškes
nės. Labai poetiški dail. M. 
Pihla aliejiniai ir mišria tech
nika atlikti darbai. Nedide
liame formate, šykščių spalvų 
pagalba dailininkė sugebėjo 
sukurti žiemos nuotaiką, sa
votišką gamtos ir sniego poe
ziją, gal kiek liūdnoką, nostal
gišką. Atkreipė dėmesį į sa
ve paties jauniausio parodos 
dalyvio, H. Silberberg (gim. 
1966 m.) kelios drobės. Tai la
bai ekspresyvūs peizažai, 
ypač sėkmingas "American 
Cafe” darbas, kuriame labai 
drastiškai išreikšta naktinio 
miesto dinamika. Šis jaunas 
estų kilmės dailininkas jau 
gerokai nutolęs nuo savo es
tiškų šaknų, tačiau tai labai 
perspektyvus kūrėjas.

Apibendrinant galima būtų 
pasakyti, jog skulptūrų rin
kinys vis dėlto buvo turinin- 
gesnis: daugiau portretų, iš
raiškingų torsų, aktų. Tapy
bos darbuose to labai trūko. 
Vyravo peizažai, gėlės, ab
straktai. Liko keistas įspū
dis — tapytojai nusisuko nuo 
žmogaus. Žinia, gyvename ne
gailestingais dehumanizaci- 
jos laikais. Technika tapo di
džiausia žmogaus pagalbinin
ke ir didžiausiu jo priešu. 
Žmogaus vertė krito. Ir kas 
gi ją pakels, jei ne meninin
kai? Ar ne pravartu būtų pri
siminti didžiuosius renesanso 
meistrus, kurie savo mene taip 
mylėjo žmogų — kenčiantį, 
kovojantį, svajojantį.

Be abejonės, vertinant me
no kūrinius, beveik neįmano
ma išvengti šališkumo, būti 
tikrai objektyviu. Tačiau nuo
monėmis pasikeisti reikia.



Trisdešimtųjų Kanados lietuvių dienų koncerto programos solistai bei muzikai po koncerto spalio 13 d. Anapi
lio salėje. Iš kairės: sol. R. Strimaitis, sol. S. Žiemelytė, muz. D. Viskontienė, muz. J. Govėdas, pianistė L. Paulaus- 
kaitė-Kanoviėienė, muz. D. Deksnytė, muz. L. Lukšaitė, sol. A. Pakalniškytė, muz. A. Stankevičius B. Tarvydas

Architektūriniai paminklai Lietuvoje
Penkiolika knygučių apie istorinius architektūros šedevrus
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d WlliWFJE VEIKLOJE

Anksti žuvusio rašytojo pasaulis
Antano Škėmos rankraščių ir publicistikos rinkinys

VYTAUTAS A. JONYNAS

Kiek yra buvę taurių suma
nymų išleisti išeivijoj mirusių 
lietuvių rašytojų (J. Kaupo, J. 
Aisčio, kieno dar?) raštus. De
ja .. . buvo pasigarsinta, o apie 
sumanymo vykdymą nieko ne
besigirdi. Antanui Škėmai 
nusišypsojo laimė. Palyginti 
greitai po jo žuvimo automobi
lio nelaimėje buvo sudaryta 
redakcinė raštų kolegija (A. 
Landsbergis, A. Nyka-Niliū- 
nas, K. Ostrauskas) ir skubiai 
buvo perspausdinti (dviejuose 
tomuose) atskirais leidiniais 
pasirodę Škėmos veikalai. De
ja, red. kolektyvui iširus, ne
buvo kam rūpintis K. Ostraus
ko pastangomis surinktąja li
kusia medžiaga. Vargas rūpin
tis jos išspausdinimu, sudė
liojimu, pertvarkymu atiteko 
L. Mockūnui. Ir taip 1985 m. 
pasirodė trečiasis ir paskuti
nis Škėmos raštų tomas.

Leidinys paruoštas rūpestin
gai, jo turinys įvairus: išlikę 
rankraščiuose prozos tekstai, 
poezija, satyra, kritika, pub
licistika, autobiografiniai pa
sipasakojimai. Priede — ke
lios nuotraukos.

Sprendžiant iš to, kad “copy
right” yra J. Škėmienės vardu, 
tenka manyti, kad skelbiamų
jų tekstų atranka buvo padary
ta su velionies šeimos žinia ir 
pritarimu. Įvade ir knygos re
daktoriaus (L. Mockūno) bai
giamosiose pastabose pažymi
ma, kad dalis spausdinamos 
medžiagos išrinkta iš A. Škė
mos rankraščių ir kad dar likę 
medžiagos, nepatekusios į tre
čiąjį tomą, kurį galinti “būti 
vertinga Škėmos biografams 
ateityje”.

Tose pat redaktoriaus pa
stabose kruopščiai sužymėti 
šaltiniai, kuriais naudotasi. 
Daugiausia tai periodika, nors 
kai kas pasiimta iš niekur ne
spausdintų rankraščių. Už 
stambią šios medžiagos surin
kimo ir paruošimo dalį nuopel
nas atitenka vėlgi K. Ostraus
kui. Nepagailėta toje biblio
grafinėje dalyje ir kai kurių 
paaiškinimų, kartais citatų iš 
laiškų. Tie komentarai labai 
praverčia artimiau Škėmos ne- 
pažinusiems. Žodžiu, šio tomo 
redagavimas — be priekaištų. 
Gal būtų norėjęsi išvysti ja
me kritikos atsiliepimų apie 
Škėmos kūrybą bibliografiją, 
bet bent stambi dalis tų pasi
sakymų yra, kaip žinome, už
registruota V. Kulboko kny
goj “Lietuvių literatūrinė kri
tika tremtyje”. Nėra abejonių, 
kad ateities literatūros tyri
nėtojai su pagarba minės Liū
to Mockūno atliktą darbą.

Skaitytojui būtina, žinoma, 
nuolat prisiminti, kad, išsky
rus straipsnius, pasirodžiusius 
periodikoje, šis trečiasis Škė
mos raštų tomas apima dau
giausia neužbaigtus rankraš
čius. Tai kažkas panašaus į 
“Polaroido” foto kameros pir
muosius pozityvus, dar pilnai 
neišryškėjusių spalvų.

Naujovė tačiau mūsų raš
tijoj yra tai, kad kai kuriais 
atvejais pateikiami net keli 
pradėto romano variantai 
Taip pat skelbiami rašytojo 
pradinio užmojo planai (ro
manų synopsis, schemos). Vie
nu atveju — “Prozos fragmen
to” (jį kažkodėl norėtųsi pra
minti “Ne taip sename dvare”) 
redaktoriaus pastabose sako
ma: “Prozos fragmentas’ turė
jo būti romanas. Pagal J. Škė

mienę ‘romanas sustojo, nes, 
anot Škėmos, pradėjo darytis 
siurrealistinis”. Tas komen
taras itin reikšmingas, nes at
skleidžia autoriaus savikri
tiką, ar teisingiau, neapsi
sprendimą kuriuo keliu žengti, 
koks braižas jam savičiausias. 
Iš kitos pusės, kelių to paties 
veikalo variantų buvimas, nors 
ir vargina skaitytoją, bet įga
lina jį darytis savas išvadas 
apie Škėmos rašytojišką pajė
gumą ir ydas. Protarpiais net 
gaila, kad nėra išlikę kitų Škė
mos kūrinių, sakysim “Izaoko”, 
pradinių rankraščių variantų. 
Pernelyg toji apysaka pasiro
do dabartiniam skaitytojui 
perlūžusį pusiau, sukurta vie
no nusivylimo proveržyje. 
Nors pastabose minima, kad 
įteikdamas jos rankraštį V. 
Kavoliui 1961 m. “Šviesos-San- 
taros” suvažiavime Škėma pa
sakęs: “Pasirūpinkite mano 
knygute, nes jei ne Jūs, niekas 
jos neišleis”, kažkodėl šian
dien norisi manyti, kad, ko ge
ro, Škėma būtų dar tą tekstą 
braukaliojęs, keitęs, glaistęs. 
Svarbu neužmiršt, kad mirtis 
pakirto Škėmą pačiame pajė
gume. Ir kas gali atspėt, ar ne
būtų pasikeitęs jo braižas, gal 
jo požiūris į buitį?

Kiekvienu atveju šis trečia
sis Škėmos raštų tomas gana 
kliniškoje šviesoje parodo 
ūmų rašytojo būdą, bet taip 
pat jo kūrybišką užsiangaža
vimą, aktyvų dalyvavimą vi
suose kultūrinio gyvenimo 
baruose ir (publicistikos, hu- 
moristikos dėka), teikia daug 
pažintinės medžiagos apie 
išeivijos gyvenimo skersvė
jus, dvasinį to meto klimatą.

Jei būtų leistina šios recen
zijos rėmuose išreikšti vieną 
pageidavimą, siūlyčiau, kad 
kas nors apsiimtų suredaguoti 
atsiminimų apie Škėmą knyge
lę leidinio “Sruoga mūsų atsi
minimuose” pavyzdžiu. Arba 
dar geriau — kritikos straips
nių apie jo kūrybą kolektyvinį 
leidinį, kokiu žada būti kny
ga apie M. Katiliškį. Jaučiu, 
kad pro mano žodžius prasimu
ša III-jo tomo poveikis, bet, 
manding, Škėma tokio veikalo 
nusipelno, juo labiau, kad pa
sirodžius III-jam tomui susida
ro galimybė objektyviau pa
žvelgti iš metų nuotolio į kū
rybinį rašytojo palikimą. Ne
sunku atspėti, kad taip pažvel
gus vis vien geriausi Škėmos 
veikalai bus draminė jo kūry
ba, kad “Baltoji drobulė” nu
stelbia kitus prozos kūrinius 
ir kad autobiografinis elemen
tas užima jo kūryboje vyrau
jančią poziciją.

Neužbaigti Škėmos kūriniai 
galbūt atskleidžia palaipsniš
ką jo pasidavimą pagundai 
(gąsdinančiai jį) tirštinti fan- 
tastinį-siurrealistinį dažą. 
Galbūt netgi pagundą mestis į 
poeziją, kur tam tikras herme
tiškumas, minties ir jausmo 
blyksnių žerplėjimas lengviau 
pasiteisina.

Atvirai kalbant, tai būtų na
tūrali Škėmos vidinio brendi
mo fazė. Pradėjęs aktyviai 
reikštis literatūroj gyvenda
mas išeivijoj, Škėma yra vie
nas iš tų rašytojų, kuriam su
sidūrimas su Vakarų literatū
ra, egzistencialistais, ir ypač 
su amerikiečių autoriais, at
vėrė akis. Jis pamatė, kaip mū
sų prozos tematika siaura, ne
drąsi, netgi veidmainiška savo 
požiūryje į nūdienį žmogų, pri
bauginta neliesti dalykų, žei

džiančių “lietuvišką padoru
mą”. Škėmai nūdienio žmo
gaus ir racionalūs veiksmai, 
jo fantazijos, baimės, nuojau
tos, lygiai kaip ir fiziologinės 
prigimties dalykai, atrodė ver
ti rašytojo plunksnos. Dėl to ji
sai įsigijo visuomenėj “enfant 
terrible” reputaciją. Jo pro
zoje pasitaiko pertempimų, 
persūdymų.

Kurioziška, bet ir pomirti
nė Škėmos knyga prasideda 
tekstu, kurį ne vienas palai
kys išpuoliu prieš visuomenės 
moralę ar bent bravūra. Tai 
apysakaitė “Izaokas”. Ne kažin 
kaip išbaigtas, subrandintas 
kūrinys. Būtų apmaudu, jeigu 
jo buvimas rinkinyje atbaidy
tų lietuviško rašto mylėtojus 
nuo noro susipažinti su tre
čiajame raštų tome spausdina
mais kūriniais. “Izaokas” nėra 
anaiptol geriausias iš skelbia
mųjų prozos fragmentų. Tai, 
sakytume, nelygi, dviejų rašy
mo manierų samplaika. Pir
moji jos dalis primena Henry 
Miller braižą, antroji — Kaf- 
ką. Tiesa, kai kas įžvelgė toje 
apysakaitėje (šnekama, kad tai 
užvilkino III-jo tomo pasiro
dymą) “roman a clef’, atseit 
kūrinį, kuriame lengvai atpa
žįstami gyvų, tikrų asmenų si
luetai. Manding, ir toji pažin
tinė jos vertė pernelyg ribota. 
Pernelyg storai užtepti grimu, 
sukarikatūrinti tie persona
žai. Pagaliau net nereikalingi.

Škėmos nesėkmė yra ta, kad 
jam nepavyko sukurti savo apy
sakos herojaus charakterio, 
kuris neatrodytų skaitytojui 
nuobodžiu. Apysakos siužetas 
originalus. Apysakos Andrius 
Gluosnis, yra savotiškas Kai
nas, žmogus prasikaltęs pir
mųjų karo dienų apjakime žy
dų žudymu. Atseit, Erinijų au
ka, kuriam gresia tolydinis 
dvasinis pakrikimas gyvenant 
baimėj, kad jį anksčiau ar vė
liau iššifruos radusį prieglobs
tį Naujajame kontinente. Škė
ma bando perteikti tą dvasinį 
sąmyšį, patalpina netgi savo 
antiherojų psichiatrinėn ligo
ninėn, bet be reikalo užmurzi- 
na viską scenelėm, kuriose 
Andrius Gluosnis vaizduoja
mas nimfomanių vergu ir gero
ku “poseur”, pernelyg susirū
pinusiu savo lytiniu sveikatin
gumu. (Bus daugiau)

Scenos veikalo 
konkursas

Trūkstant veikalų išeivijos 
mėgėjų teatrams, Lietuvių 
karių veteranų sąjungos “Ra
movė” Adelaidės skyrius skel
bia scenos veikalui konkur
są, kuriame gali dalyvauti vi
si lietuviai.

Veikalas turi būti: a. tinka
mas išeivijos mėgėjų teatrų 
scenai veikėjų skaičiumi (iki 
8 asmenų), b. tautinės tema
tikos, c. iki 2 valandų scenos 
spektaklio apimties.

“Ramovė” iš savo iždo ski
ria premiją — $500. Veikalui 
įvertinti yra sudaryta komi
sija. Premijuotą veikalą bus 
stengiamasi atspausdinti.

Mašinėle parašyti rankraš
čiai (2 egz.) su autoriaus pa
varde ir adresu užklijuotame 
voke, pažymėtame veikalo pa
vadinimu, siunčiami “Ramo
vės” valdybai iki 1986 m. lie
pos 1 dienos adresu: Vytautas 
Vosylius, 19 Janet Street, May- 
lands, 5069, South Australia.

LKVS “Ramovė” Adelaidės 
skyriaus valdyba

JURGIS GIMBUTAS

“Minties” leidykla Vilniuje 
išleido tarp 1976-1985 metų 15 
mažo formato gerai iliustruo
tų knygučių apie Lietuvos ar
chitektūros paminklus: pilis, 
šventoves, rūmus, senamies
čius. Tekstai parašyti indivi
dualių autorių — architektų, 
menotyrininkų. Tiražai nevie
nodi — nuo 5,000 iki 70,000. 
Formatas 13 x 16 cm.

Nepalys Kitkauskas, VIL
NIAUS KATEDRA, 1976 m., 80 
psl. Autorius gimęs 1931 m., in
žinierius, 1984 m. apgynęs kan
didatinę disertaciją apie ka
tedros požemių tyrinėjimus, 
kuriems jis vadovauja eilę me
tų ir tą darbą tebetęsia. Kny
gutėje nagrinėja anksčiau bu
vusiųjų ir dabartinės katedros 
(naudojamos paveikslų galeri
jai) istoriją ir mūsų laikų to 
pastato tyrinėjimus bei sutvir
tinimus. Naudojo ir nespaus
dintus archyvinius dokumen
tus. Tiražas — 70,000. To pa
ties veikalo vertimas į anglų 
kalbą išleistas 1977 m. tik 8,000 
tiražu. Vertė Juozas Butkus, 
antraštė: “Vilnius Cathedral”.

Eduardas Budreika, VIL
NIAUS PILIS, 1977 m., 48 psl. 
Autorius gimęs 1918 m., archi
tektūros daktaras, Vilniaus 
dailės instituto profesorius. 
Yra paskelbęs dvi knygas apie 
Lauryną Stuoką-Gucevičių ir 
kitų veikalų. Pagal jo projek
tą 1949 m. buvo restauruotas 
Vilniaus Gedimino pilies vaka
rinis bokštas. Šioje knygutėje 
Budreika nagrinėja aukštuti
nės ir žemutinės pilių istori
ją ir architektūrą. Iliustruo
ta XVI, XVIII amžių ir naujais 
paveikslais. Tiražas — 40,000.

Stasys Mikulionis, TRAKŲ 
SALOS PILIS 1978 m., 64 psl. 
Autorius gimęs 1935 m., inž. ar
chitektas. Kandidatinę diser
taciją apie Trakų pilies tyri
mus ir apsaugą apgynė 1976 m., 
tad šis jo veikaliukas yra di
sertacijos santrauka. Pagal jo 
projektus restauruoti salos 
priešpiliai. Įdėta ir spalvotų 
nuotraukų, ko nėra aukščiau 
minėtose knygutėse. Tiražas — 
40,000.

Vytautas Levandauskas, VIL
NIAUS PILIES SKERSGAT
VIS, 1980 m., 80 psl. Būdamas 
inžinierius, technikos mokslų 
kandidatas, Levandauskas ty
rinėjo istorinių pastatų mūro 
techniką. Vėliau perėjo į ur
banistines studijas. Šioje kny
gutėje aprašo spalvingą gatve
lę, vingiuojančią arti Gedimi
no aikštės iki Šv. Onos švento
vės. Skersgatvis pradėjo for
muotis greičiausiai XVI š. Duo
tas detalus planas su visais 
pastatais ir daug ornamentiš- 
kų nuotraukų (nespalvotų). Pa
naudoti archyviniai brėžiniai 
ir istorinių tyrimų anketos. 
Tiražas — 20,000.

Stasys Samalavičius, BARO
KO ŠEDEVRAS, 1979 m., 64 
psl. Biografinių žinių neturi
me. Ši knygutė apie Vilniaus 
Šv. Petro ir Povilo šventovę 
yra antrasis pataisytas leidi
mas. Tekstui skirta tik 16 pus
lapių, visa kita — brėžiniai, 
detalios nuotraukos. Apie šį 
XVII š. dabar “sąjunginės 
reikšmės” architektūros pa
minklą ir katedros vietoje nau
dojamą šventovę yra nemaža 
išsamios literatūros. Tiražas 
— 50,000. Tos pačios knygelės 
vertimas į anglų kalbą išleis
tas 1981 m. (vertė Gražvydas 
Kirvaitis) sumažintu 10,000 ti
ražu.

Algė Jankevičienė, VIL
NIAUS GOTIKOS ANSAMB
LIS, 1981 m., 64 psl. Autorė yra 
inžinierė-architektė, gimusi 
1930 m., parašiusi daug knygų 
ir studijinių straipsnių apie 
gotikines Lietuvos šventoves, 
o taip pat apie medines ir var
pines. 1963 m. gavo technikos 
mokslų kandidatės laipsnį. 
Šioje knygelėje nagrinėja Ber
nardinų ir Šv. Onos šventovių, 
vienuolyno, koplyčios ir varpi
nės pastatus istoriniu bei ar
chitektūriniu požiūriu. Duotas 
smulkus viso ansamblio plane
lis. Senų ikonografinių ilius
tracijų, deja, nėra. Tiražas — 
40,000.

Vytautas Levandauskas, Re
gina Levandauskienė ir Žibar
tas Simanavičius, KAUNO RO
TUŠĖS AIKŠTĖ, 1981 m., 144 
psl. Inž. architektas Simana
vičius, gimęs 1930 m.; įsijun
gė į pastatų restauraciją 1953 
m. baigęs Kauno politechnikos 
institutą. Pagal jo projektus 
restauruota: Kauno pilies da

lis 1956 m., rotušė 1973 m., keli 
gotikiniai namai Kaune 1976- 
1978 m. Tyrinėjo ir kitas Lie
tuvos pilis. Šioje knygelėje 
trys autoriai nagrinėja isto
rinę, architektūrinę ir urba
nistinę aikštės raidą bei atski
rų pastatų detales ir jų restau
racijų problemas. 14 puslapių 
skirta katedrai. Seniausios 
iliustracijos duotos iš XIX š. 
pirmosios pusės, nors yra žino
mų ir senesnių. Tekstas baigia
mas mįslinga prognoze: “Po re
generacijos, baigus restauruo
ti visus pastatus, Rotušės aikš
tė įgaus tokią išvaizdą, kokios 
niekada anksčiau neturėjo”. 
Tiražas — 20,000.

Eduardas Budreika, VER
KIŲ RŪMAI, 1982 m., 64 psl. 
Panaudojęs archyvinę ir Pa
minklų konservavimo instituto 
naujų tyrimų medžiagą, prof. 
Budreika kondensuotai išnag
rinėjo gana komplikuotą Ver
kių dvaro ansamblį. Išryškino 
vyskupo Igno Masalskio užsi
mojimą sukurti prabangią rezi
denciją, pasitelkus tada dar 
jauną architektą Stuoką-Gu
cevičių. Išaiškinta nuo 1976 
m. atliktoji kairiųjų rūmų re
stauracija, kur dabar yra Moks
lų akademijos Mokslininkų rū
mai. Daug dėmesio skirta iš 
naujo sukomplektuotam inter
jerui, nes originalusis nebeiš- 
liko. Įdėta spalvotų nuotrau
kų. Tiražas — 40,000. Tos pa
čios knygelės rusiškoji laida 
pasirodė 1985 m. tik 5,000 ti
ražu.

Stasys Meškauskas, PAŽAIS
LIS, 1983 m., 80 psl. Autoriaus 
biografijos neturime. Žinomo
jo barokinio šventovės ir vie
nuolyno ansamblio istorija, 
architektūrinė kompozicija ir 
meninės vertybės nagrinėja
mos pagal ankstesnę literatū
rą, ypač H. Kairiūkštytės-Ja- 
cinienės veikalus. Iš naujųjų 
tyrinėtojų ir restauratorių 
pažymėtina architektė St. 
Cerškutė. Knygelė iliustruo
ta kukliai, be spalvotų nuo
traukų. Įdėtas 1832 m. planas 
ir naujo visų pastatų maketo 
vaizdas iš viršaus. Tiražas — 
30,000.

Stasys Pinkus, RAUDON
DVARIO PILIS, 1983 m., 48 psl. 
Autorius yra dailėtyrininkas, 
gimęs 1925 m., baigęs Vilniaus 
universitetą 1950 m. Dirba Pa
minklų restauravimo organi
zacijoje vyriausiuoju menoty
rininku. Knygelėje nagrinėja
ma pilis yra maždaug 9 km nuo 
Kauno. Iš tikrųjų tai yra dva
ro rūmai, pradėti statyti XVII 
š., iš tradicijos vadinami pi
limi dėl cilindrinės formos 
kampinio bokšto. Pinkus nagri
nėja rūmų ir kitų pastatų ge
nezę, rekonstrukcijas XIX š., 
meno turtų likimą. 1944 m. rū
mai ir oranžerija tapo karo 
auka, sudegė. Pagal architek
tų— St. Čerškutės ir V. Jurkš- 
to projektą pilies rūmai buvo 
restauruoti 1962-1967 m., o vė
liau ir kai kurie kiti pastatai. 
Autorius panaudojo daug ar
chyvinės medžiagos. Tiražas — 
30,000.

Marija Rupeikienė, M. GOR
KIO GATVĖ VILNIUJE, 1984 
m., 110 psl. Apie autorę tuo 
tarpu nieko nežinome. Nagri
nėjama svarbiausioji sena
miesčio arterija nuo Gedimi
no aikštės iki Aušros Vartų, 
nuo XVIII š. pabaigos vadin
ta Pilies — Didžiąja — Aušros 
Vartų gatvėmis, o nuo 1951 m. 
vienu M. Gorkio vardu. Šioje 
vienoje iš seniausių Vilniaus 
gatvių randame net 59 pasta
tus, įrašytus į architektūros 
paminklų sąrašą. Tad autorė ir 
nagrinėja gatvės užstatymo rai
dą, atskirus pastatus ir kai 
kurias restauracijas. Litera
tūros maža, tad teko daugiau
sia naudoti Paminklų konser
vavimo instituto archyvinę me
džiagą. Tokiu būdu ši knyga pa
sidarė itin originali ir vertin
ga. Duoti 1808 m. ir dabartinis 
gatvės planai su visais trobe
siais. Iliustracijos tik juodos 
(išskyrus viršelius), ikonogra
fijos nėra. Tiražas —10,000.

Juozas Jurginis, MEDININ
KŲ PILIS, 1984 m., 48 psl. Au
torius — žinomas “tarybinis” 
istorikas ir publicistas, dau
gelio knygų autorius. Apie tą 
pačią pilį, tikriau — apie jos 
liekanas dr. Jurginis rašė 1971 
m. išleistojoje knygoje “Lietu
vos pilys” p. 169-184, tad čia 
mažai kas naujo. Tiražas — tik 
7,000.

Beveik visos knygelės taiko
mos kvalifikuotam skaitytojui.

Lietuvių fronto bičiulių Los 
Angeles sambūris savo tradicinį 
literatūros vakarą, kuris bus jau 
dvidešimtasis, surengs gruodžio 
7 d. Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos salėje.

JAV LB kultūros taryba II-jį 
jaunųjų dainininkų ir instrumen
talistų konkursą spalio 5 d. suren
gė Klivlande, Dievo Motinos para
pijos salėje. Dainininkų grupėje 
I vietą laimėjo Marytė Bizinkaus- 
kaitė, II — Rasa Krokytė. Pianis
tų grupėje I vieta teko Angelei 
Karaliūnaitei, II — Ravenderiui 
Vasaičiui. Styginių ir pučiamųjų 
instrumentų kategorijoje I vieta 
pripažinta trompete grojusiai Ilo
nai Kuprevičiūtei, II — violonče
listui Mariui Gražuliui. Simboli
nio įvertinimo susilaukė daininin
kė Danutė Rukšytė ir pianistė Lai
ma Šarkaitė. Konkursas buvo skir
tas jaunimui nuo 16 iki 30 metų 
amžiaus.

Endokrinologas dr. Antanas 
Stepanas Australijos sostinėje 
Kanberoje vadovauja endokrino
logijos skyriui. Iš Australijos jis 
devyniems mėnesiams atvyko V. 
Europon. Britanijoje svečias lan
kė endokrinologijos skyrius įvai
riose ligoninėse, susipažino su jų 
veikla. Rugsėjo 22 d. dr. A. Ste
panas tuo pačiu tikslu išvyko į kon
tinentinę Europą. Britanijon grįš 
lapkričio mėnesį. Dr. A. Stepanas 
nesiriboja vien tik moksline veik
la — neužmiršta ir lietuviškųjų 
reikalų. Jis yra ALB krašto tary
bos vicepirmininkas, ALB Kanbe- 
ros apylinkės valdybos pirminin
kas ir Australijoj įvyksiančio VI- 
jo pasaulinio lietuvių jaunimo 
kongreso studijų dienų koordina
torius.

Australijoje liepos 24 d. įsteigta 
Lietuvių dailininkų ir tautodai
lininkų draugija surengė pirmą 
dailės parodą Sydnėjaus lietuvių 
klube, kai ten rugsėjo 8 d. buvo 
minima Tautos šventė. Draugijos 
pirmininke išrinkta Genovaitė 
Kazokienė, sekretore — L. Krau
cevičiūtė, iždininke — J. Palai- 
tienė. Draugijon įsijungti pakvies
tas tautodailės būrelis, vadovau
jamas pirm. M. Reisgienės. Pirma
jai parodai buvo sutelkta apie 40 
darbų, apimančių įvairias dailės 
sritis bei įsijungusius menininkus. 
Parodoje vyravo Leono Urbono 
aliejumi nutapytas “Kryžius”, 
1965 m. kandidatavęs Blake pre
mijai. Spontaniškumu pasižymėjo 
jo akriliai “Šviesa” ir “Aistra”. 
Parodos lankytojus taipgi žavėjo 
Jasonijos Palaitienės akvarelė 
“Geltona — žalia — raudona”. 
Laiko tėkmės nuotaikas atsklei
dė ir J. Baukaus-Banks akriliai. 
Likos Kraucevičiūtės-Gruzdeff 
tapybinės technikos subrendimą 
liudijo aliejaus drobė “Perisher 
slėnis”, bet lankytojų šilčiausiai 
buvo sutikti “Muzikantai” ir “Tra
kų pilis”. Jono Abromo darbai išsi
skyrė ryškiai realistinėmis temo
mis. Parodą suorganizavo pirm. 
G. Kazokienė. Nemažai išstatytų 
kūrinių buvo parduota lankyto
jams.

Visas Australijos lietuvių ko
lonijas aplankė Melburne įsteig
tas muzikinis vienetas “Svajonės”. 
Jo pagrindinės narės yra daininin
kės Birutė Kymantienė ir Virgini
ja Bruožytė, pianinu akompanuo
janti Zita Prašmutaitė. “Svajo
nėms” gitara talkina Arūnas Bruo- 
žis, mušamaisiais — Eugenijus 
Baltutis. Koncertų pelnas skir
tas VI-jam pasaulio lietuvių jau
nimo kongresui, kuris įvyks Aus
tralijoje 1987 m. pabaigoje ir 1988 
m. pradžioje. Artėjantį kongresą 
garsins “Svajonių” įdainuota 
plokštelė, kurią išleido V. Alek
na. Australijos lietuvių fondas 
plokštelės išleidimui davė $1.000, 
ALB Hobarto apylinkės valdyba 
— $100. Susipažinimas su naują
ja plokštele įvyko rugpjūčio 31 
d. Melburno lietuvių namuose. 
Vakaro programai vadovavo Al
gis Šimkus. Apie “Svajones”, kon
certus ir jų atliktą darbą kalbė
jo VI-jo lietuvių jaunimo kongre
so ruošos komiteto pirm. Henri
kas Antanaitis. Jis padėkojo “Sva
jonėms”, jų vadovei Danutei Le
vickienei bei visiems talkinin
kams. Plokštelėn yra įtrauktos 
lietuvių liaudies ir pramoginės 
dainos. Jos aplanką paruošė Min
daugas Simanavičius. Įrašytas 
dainas, jų palydą ir atlikimą ap
tarė Melburno lietuvių parapijos 
choro vadovas Petras Morkūnas.

Akį rėžia viršeliuose įrašyta 
“Lietuvos TSR”, išskyrus Ka
tedros angliškąją laidą, Vil
niaus pilies skersgatvį, ang
liškąją Šv. Petro ir Povilo šven
tovės laidą. Lietuvos istorijos 
metraščiai (1971-1983 metų) to 
epiteto neturi.

Lietuvos meno darbuotojų rū
mai Vilniuje, pradėdami X-jį sa
vo veiklos sezoną; surengė susitiki
mą su rašytoju Juozu Baltušiu. Jis 
kalbėjo apie kūrybinius savo pla
nus, literatūros įtaką žmogaus as
menybės formavimui. J. Baltušiui 
talkino jo kraštiečiai — Kupiškio 
etnografinio liaudies teatro akto
riai, suvaidinę spektaklį “Šienpjo
vių daina”, kuriame vaizduojamas 
senojo Lietuvos kaimo gyvenimas.

M. K. Čiurlionio šimtas dešim
tosioms gimimo metinėms skirtą 
dviejų dalių meninį filmą “Žal
čio karūna" ruošia Lietuvos te
levizija. Scenarijų parašė E. Igna
tavičius. Filmo pagaminimu ir re
žisūra rūpinasi B. Talačka, sceno
vaizdžiais — dail. S. Sruogis. Fil
mavimą atliks operatorius D. Buk- 
lys, pagrindinį M. K. Čiurlionio 
vaidmenį— Kauno dramos teatro 
aktorius Valentinas Masalskis.

Muzikinis Kauno teatras, vado
vaujamas vyr. dirigento Stasio 
Domarko, naująjį sezoną rugpjū
čio 23 d. pradėjo J. Strausso ope
rete "Vienos kraujas”. Spektaklį 
atnaujino vyr. rež. A. Ragauskai
tė, pasirūpindama naujais sceno
vaizdžiais, jaunais pagrindinių 
vaidmenų atlikėjais. Teatras at
naujintuose rūmuose pradėjo dirb
ti 1984 m. gruodžio 6 d. Pirmiau
sia teko pertvarkyti visus anks
čiau turėtus spektaklius. Artimiau
sia premjera pasirinkta E. d’Alber
to opera “Slėnis”. Čia darbo krū
vį vyr. dirigentas S. Domarkas 
dalysis su S. Čepinskiu. Režisū
ra yra patikėta Kauno dramos teat
ro vyr. rež. J. Vaitkui, scenogra
fija — dail. V. Kalinauskui. Ant
rosios premjeros susilauks F. Le- 
haro operetė "Grafas Liuksem
burgas”. Lietuviškąjį repertuarą 
papildys kauniečio G. Kuprevi
čiaus muzikinis veikalas “Aš tau 
siunčiu labų dienų". Šio vaikams 
skirto spektaklio libretą parašė 
poetė V. Palčinskaitė. 1986 m. 
kauniečiai susilauks M. Petraus
ko "Birutės", G. Puccinio ope
ros “Madame Butterfly”, kuriai 
scenovaizdžius kuria dail. L. Trui- 
kys. Šimtąsias Kipro Petrausko 
gimimo metines teatras paminės 
čia jo ilgus metus dainuotos V. 
Verdžio “Traviatos” spektakliu. 
Jaunimas šiai sukakčiai paruoš 
specialų koncertą Kauno meninin
kų namuose. Teatro orkestras, 
pasipildęs naujais instrumenta
listais, ruošia d v i koncertines 
programas.

Sol. Virgilijaus Noreikos am
žiaus penkiasdešimtmetį ir sceni
nio darbo 28 metų sukaktį plačiai 
paminėjo spauda. Primenama, 
kad V. Noreika yra Kipro Petraus
ko auklėtinis, dar studentu būda
mas atlikęs Lenskio vaidmenį P. 
Čaikovskio operoje “Eugenijus 
Oneginas". Tada jis turėjo lyriš
ką tenorą, kuklią techniką. Bai
giant Vilniaus konservatoriją, net
gi buvo abejota, ar verta jam duo
ti operos dainininko kvalifikaciją. 
Geriau sekėsi koncertuose, atlie
kant lietuvių liaudies dainas. Ket
virtajame pasaulio jaunimo ir stu
dentų festivalyje Maskvoje laimė
jo aukso medalį ir I laipsnio diplo
mą, Vienos jaunimo ir studentų 
festivalyje — diplomą, o tada atli
ko virtuozišką Almavivos vaidme
nį G. Rossinio operoje “Sevilijos 
kirpėjas”. Po jo sekė Alfredo vaid
muo G. Verdžio “Traviatoje”, se
nojo varpininko Skudučio — B. 
Dvariono operoje “Dalia”. 1965 
m. V. Noreikai teko būti pirmuo
ju Lietuvos solistu, pasiųstu to
bulintis į Milano operą “La Sca
ia". Prasidėjo staigus kilimas į 
viršūnes, gausios gastrolės. 1983 
m. V. Noreika tapo trečiuoju Lie
tuvos tenoru, atlikusiu sunkų Ote
lo vaidmenį to paties pavadinimo 
G. Verdžio operoje. Pirmuoju 
Otelu teko būti Kiprui Petraus
kui, antruoju — jau mirusiam Va
lentinui Adamkevičiui, iškilusiam 
pokario metais. J. Vyliūtė, rašiusi 
“Literatūroje ir mene”, primena, 
kad V. Noreikai teko turėti kon
fliktų su prigimtimi, susipažinti 
su “sergančių” balso stygų tyla, 
vėstančiais žiūrovų plojimais. Da
bar jis atsigavo, vėl dainuoja, va
dovauja Vilniaus operos ir baleto 
teatrui kaip jo direktorius ir me
no vadovas, dirba docentu Vil
niaus konservatorijos solinio dai
navimo katedroje. Amžiaus su
kaktis paminėta spalio 5 d. spe
cialiu spektakliu-koncertu, ku
riame V. Noreika atliko pirmąjį 
G. Verdžio "Otelo” operos veiks
mą, nemažai lietuvių, rusų ir tarp
tautinių kompozitorių kūrinių. 
Koncerte dalyvavo operos solis
tai I. Milkevičiūtė, A. Markaus
kas, G. Pamakštys, S. Dirsė, Z. 
Žemaitis, simfoninis teatro or
kestras ir operos choras, v. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 28 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30

= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius...... 81/4%
= 180-185 d. termin. ind............. 81/2%
= term, indėlius 1 metų............ 9 %
= term, indėlius 2 metų............ 9’/2%
= term, indėlius 3 metų............ 91/2%
= pensijų s-tą............................. 9 %
= spec. taup. s-tą....................... 71/z%
= taupomąją s-tą ....................... 7 %
E depozitų-čekių s-tą................ 6 %

i DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo ....................... 11 %
E mortgičius nuo........ 93/4% - 111/2%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000 
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal 
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius 
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
, 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir 
Telefonas 762-7775

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Va/dotas (Vay) Jonynas 
Telefonas (416) 864-2734

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS 
-----------------------o---------------------------

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

"TYPE MASTER GRAPHICS"
3317 Bloor Street West, Toronto, Ontario M8X 1E7

Telefonas: 236-1048
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Šiaučiulienei

y genys 
pardavėjas

Agentas, kuris rūpinasi jumis
1. Jūsų namai yra svarbiausias mano 

rūpestis.

2. Pasirinkdami mane, jūs pasirenkate 
agentą, kuris rūpinasi jumis.

3. Skambinkite Antanui Geniui tel. 
239-3991, ir turėsite pirmos klasės 
patarnavimą.

an Independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6GB

bus: (416) 239-3991 
res: 231-2839

— 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 ,

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

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

Kl[entų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West,
Toronto, Ontario M6K2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
★ Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. ★ Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
★ GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITF

Mirė Stasys Šačkus
K. BARONAS

Š. m. spalio mėn. Kaune mirė 
nepriklausomos Lietuvos leng
vosios atletikos ir krepšinio rink
tinių narys, pedagogas ir trene
ris a.a. Stasys Šačkus.

Gimęs 1907 m. Suvalkijoje, ve
lionis su sportiniu gyvenimu su
sipažino besimokydamas Mari
jampolės Rygiškių Jono gimna
zijoje, kur jau 1923 m. buvo įsteig
tas berniukams sporto klubas 
“Vaidotas”, o mergaitėms “Mir
ga”. Šios gimnazijos sportinė 
veikla yra aprašyta a.a. Jono 
Narbuto “Sportas nepriklausomo
je Lietuvoje 1919-1936 m.” leidi-
nyje, panaudojant žinomo sporti
ninko Anupro Tamulyno straips
nį, išspausdintą 1975 m. 18-19 nr. 
Čikagos “Naujienų” dienraštyje.

Štai kelios ištraukos: “Rygiš- 
kiečių moksleivių sportinė pa
žanga greit augo. Kas anksčiau 
buvo sunkiai pasiekiama — jau 
buvo praeityje. Tai parodė vėles
nės varžybos. 1928 m. A. Tamu- 
lynas pagerino rutulio stūmimo 
rekordą — 12,52 m., St. Šačkus 
disko metimo ir šuolio su karti
mi. Vėliau, baigę R. J. gimnazi
ją'S. Šačkus (1928 m.) ir A. Tamu- 
lynas (1930 m.) palaikė nuolati
nius ryšius su Marijampolės R. J. 
gimnazijos sportininkais, teik
dami jiems reikalingų žinių iš 
sporto srities. Ypač charakterin
ga, kad S. Šačkus, būdamas tuo 
laiku geriausias disko metikas ir 
A. Tamulynas rutulio stūmikas ir 
jieties metikas, išaugino visą ei
lę rygiškiečių sportininkų.”

Rašydamas jau apie St. Šačkaus 
studijų dienas, A. Tamulynas sa
ko: “S. Šačkus dalyvavo šuoliuo
se į tolį ir su kartimi. Jam ilgą 
laiką priklausė šuolio su kartimi 
Lietuvos rekordas — 3,40 m. ir dis
ko metimo — 42,37 m.” (St. Šačkaus 
šuolio su kartimi rekordą 1938 m. 
birželio mėn. 11 d. tarpvalstybi
nėse lengvosios atletikos rungty
nėse Varšuvoje tarp Lietuvos ir 
Lenkijos rinktinių pralenkė kpt. 
Vabalas, peršokdamas 3,65 m. 
Rungtynes laimėjo lenkai pasek
me 105:59, K.B.).

Baigęs gimnaziją, a.a. St. Šač
kus persikėlė į Kauną, kur įsijun-

Buvę nepriklausomos Lietuvos
sportininkai ir sporto veikėjai prie 
Kūno kultūros rūmų Kaune — St. 
Šačkus ir A. Tamulynas

gė į LGSF organizacijos eiles. Pa
kviestas į Lietuvos krepšinio rink
tinę, laimėjo Europos krepšinio 
meisterio vardą.

Sparčiais žingsniais pirmyn 
žygiuojančiam mūsų tėvynės spor
tiniam gyvenimui, būtinai reika
lingi buvo geri instruktoriai — 
lektoriai, kurie sugebėtų jauna
jai sportininkų kartai perduoti 
teorines žinias ne tik mokyklos 
suole, bet ir sporto aikštėse ar 
salėse. Toks buvo a.a. Stasys Šač
kus.

Paskyrus švietimo ministerijai 
stipendiją, St. Šačkus išvyko 
studijoms į Berlyno fizinio auk
lėjimo institutą. Jį baigęs tuoj 
pat buvo pakviestas lektorium 
Kūno kultūros institute Kaune 
(čia buvo ruošiami kūno kultū
ros mokytojai gimnazijom). Per
kėlus tuos kursus prie VDU hu
manitarinių mokslų fakulteto, 
velionis buvo paskirtas kūno 
kultūros katedros jaun. asisten
tu.

Sportinėm temom velionis daug 
rašė spaudoje. 1945 m. spalio mėn. 
buvo suimtas ir išvežtas į Sibi
rą. Rehabilituotas grįžo į Kauną. 
Sprendžiant iš užuojautų vilniš
kiame “Sporte”, velionis buvo il
gametis “LTSR nusipelnęs trene
ris”. Paliko žmoną Merkevičiūtę- 
Šačkuvienę, sūnų Gediminą Vil
niuje ir Hamiltone du svainius.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ruotojams bus išduodami se
nąja tvarka be nuotraukų. Nuo
traukomis visi vairuotojai bus 
aprūpinti per trejus metus. 
Anksčiau vairuotojo leidimas 
trejiem metam kainavo $15, o 
dabar kainuos $21. Išlaidas pa
didino su nuotraukomis leidi
muose susijusios aparatūros 
įsigijimas jų išdavimo įstai
gose.

Kanada planuoja įsileisti 
daugiau ateivių. Šiemetiniams 
ateiviams buvo nustatyta 90.000 
riba. 1986 m. ateivių skaičius 
bus padidintas iki 115.000,1987 
m. — iki 125.000. Pirmenybė 
bus duodama ateiviams, vadi
namiems nepriklausomais dar
bininkais, kurie savo kapitalu 
gali įsteigti naujas darbovie
tes arba investuoti atsivežtą 
kapitalą Kanadoje. Konkrečiai 
tokių verslininkų su savo kapi
talu numatoma įsileisti 12.000, 
įskaitant ir jų šeimų narius. 
Politinių pabėgėlių skaičius 
padidinamas tūkstančiu. Ka
nada sekančiais metais jų ga
lės priimti 16.000. Ateivių skai-

esąs labai įtemptas, nes iš jo 
nėra kur išvykti nervams at
gaivinti. K. Dye stebisi tokiu 
pasiteisinimu. Mat ir tas la
bai brangus klubas yra tirštai 
apgyventoje Hong Kongo vieto
vėje. Lig šiol Kanados minis- 
terių kabineto dokumentai bu
vo laikomi slaptais, nepriei
nami net ir oficialiam valdžios 
revizoriui. K. Dye kreipėsi į 
aukščiausiąjį teismą. Jo že
mesnioji instancija pripaži
no dokumentų slaptumą, bet 
taipgi nustatė, kad valdžia re
vizoriui turi parodyti jo rei
kalaujamus kabineto doku
mentus. Revizorių K. Dye ypač 
vilioja valdinės naftos bend
rovės “Petro-Canada” bendro
vės dokumentai, susieti su 
“Petrofina” bendrovės įsigiji
mu. Kyla rimtas įtarimas, kad 
tada ministerių kabinetas bu
vo padaręs slaptų finansinių 
nuolaidų pirkimo sumai suma
žinti.

Ateitininkų žinios
Bendrų ateitininkų Kūčių šiais 

metais nebus. Kūčių data buvo nu
matyta gruodžio 15. Susidarė sun
kumų su Kūčių paruošimu, nes tų 
savaitgalį vyksta uždaros mote
rų rekolekcijos.

Jaunučiai ir jauniai turės Kū
čių vakarui pritaikytą susirinki
mą su kalėdine programa. Data 
bus paskelbta vėliau. Kun. Pijus 
Šarpnickas dalyvavo moksleivių 
susirinkime, pasakojo apie savo 
darbą misijose ir parodė daug 
įdomių skaidrių.

Studentų susirinkimas su ideo
logine programa įvyks už dviejų 
savaičių. Smulkesnės informaci
jos bus paskelbtos sekančią sa
vaitę.

Vytautas Volertas, nagrinėda
mas ateitininkiško jaunimo (virš 
20 metų) nubyrėjimo priežastis, 
teigia: “Pradedant uždirbti, daž
niau švaistomasi su draugais, ku
rių tarpe būna ir lengvabūdžių, 
skatinančių į pareigas moti ran
ka. Bičiulystė laimi, ir geri vyrai, 
geros merginos, nors malonūs pa
kalbėti, nedarą bloga nei gera, bet 
tik išjungia kai kuriuos laidus 
savo galvoje, kad nesidrumstų 
grynai asmeniškas (savanaudiš
kas?) gyvenimas”. Kaip to išveng
ti? Reikia budėti ir nuolat dvasiš
kai atsinaujinti. Todėl visi atei
tininkai, o ypač studentai ir tik 
studijas baigę jaunieji sendrau
giai, yra raginami dalyvauti Krikš
to ir Sutvirtinimo sakramentų atsi
naujinimo programoje. Seminarai 
vyksta kiekvieną trečiadienį 7.30 
v.v. Prisikėlimo parapijos švento
vėje. O. G.

Skautų veikla
• “Rambyno” tunto posėdyje 

nutarta lapkričio 17 d. vykti į Ha
miltoną švęsti “Širvintos-Nemu- 
no” tunto 35 metų veiklos su
kakties. Šv. Mišios — 10.30 v.r. Po 
Mišių — iškilminga sueiga. Daly
vaujam uniformuoti ir su vėlia
vom. Vykstame savom priemonėm 
— su vadovais ar tėveliais.

• Lietuvos skautų sąjungos 
67 metų įsteigimo sukaktį “Ram
byno” tuntas paminės lapkričio 
24 d. šv. Mišiomis 10.15 v.r. Prisi
kėlimo šventovėje. Po Mišių — 
Parodų salėje iškilminga suei
ga. Skautai dalyvauja pilnai uni
formuoti ir su užtarnautais ženk
lais. Laužo programai vadovaus 
laužavedžių kursus lankantieji. 
Kviečiame dalyvauti “Šatrijos” 
tuntą ir skautinkus-kes.

• Lietuvių skautų sąjungai 
lapkričio 1 d. suėjo 67-ri metai. 
Pirmasis jos organizatorius Vil
niuje buvo P. Jurgelevičius-Jur- 
gėla. Pirmąją skiltį Kaune suorga
nizavo Kostas Vaitkus. Ji išaugo 
į draugovę ir į tuntą, kuriam va
dovavo V. Šenbergas. Lietuvos ne
priklausomybės metais skautija 
labai išaugo ir sustiprėjo. Jos 
veiklą sustabdė sovietinė okupa
cija. Į Vakarus pasitraukę skau
tai atsteigė savo vienetus. Dabar, 
gyvendami laisvoje Kanadoje, 
laisvai veikiame, laikydamiesi 
savo tradicijų ir lietuvių kalbos. 
Stengiamės lietuviškai kalbėti 
sueigose, stovyklose ir šeimose. 
Nors skautiškos gretos sumažė
jo, bet yra gyvos ir veiklios.

D. Barzdžiūtė

Supažindinkite savo draugus bei 
pažįstamus su “TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIAIS”, pranešdami jų adresus 
“TŽ” administracijai. Keletą nu
merių jie gaus nemokamai.

sm spoi; i \s

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

skolinkis

PARAMA
MOK A :

81/4% už 90 dienų term, indėl. 
8’/z% už 6 mėn. term, indėlius 
9 % už 1 m. term, indėlius 
9’/z% už 2 m. term, indėlius 
9’/z% už 3 m. term, indėlius 
9 % už pensijų planą
7'/2% už specialią taup. s-tą 
7 % už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........... 11 %
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... 10'/z%
2 metų ...................11 %
3 metų ...................111/2%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 93/4%
(variable rate)

AKTYVAI virš 47 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Telefonas 489-1543

[staiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
121 Willowdale Ave., Willowdale, Ont. M2N 4Y3.

HURONIA PROPERTY APPRAISALS LIMITED
77 Kennedy St. West, Aurora, Ont.L4G 2L6. 

Telefonai 773-6480 arba 225-5699
Alfonsas Garbenis, jn., B. Econ. CRA, savininkas. 
Kvalifikuotas įkainojimas nuosavybių mortgičių, palikimų, investa- 
cijų ir kituose nekilnojamo turto pardavimo bei pirkimo reikaluose.

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

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

232-2322

ISLINGTON-RATHBURN gražus, vieno aukšto namas, 
trys miegamieji, dvi prausyklos, užbaigtas rūsys. Švie
sus, erdvus, trumpoje, tylioje gatvėje. Kaina — $159,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

čiaus numatytas didinimas vis 
dar yra menkas, kai jį palygi
ni su 1967 m. Kanada tada su
silaukė net 222.876 ateivių, o 
1974 m —218.465.

Kanadiečiai su dideliu dėme
siu sutinka metinius valdžios 
revizoriaus Ken Dye praneši
mus, kuriuose atskleidžiamos 
kai kurios pateisinimų stoko
jančios valdžios išlaidos. Iš 
šiemetinio pranešimo paaiškė
jo, kad “Dome Petroleum” bend
rovė susilaukė pajamų mokes
čio sumažinimo bilijonu dole
rių, kai ji atsidūrė finansiniuo
se sunkumuose, 1981 m. už $4,1 
bilijono įsigijusi “Hudson Bay” 
naftos ir dujų bendrovę. Šios 
nuolaidos dėka Kanados iždas 
susilaukė bilijono dolerių 
nuostolio, kai jam dabar taip 
reikia didesnių pajamų defici
tui sumažinti. Tą finansinę 
nuolaidą “Dome Petroleum” 
bendrovei pradėjo dabar kon
servatorių vyriausybę aštriai 
kritikuojantis J. Turneris, bū
damas liberalų partijos minis- 
teriu pirmininku, o ją patvir
tino valdžion atėjęs B. Mulro
ney su konservatorių daugu
mos vyriausybe. Revizoriaus 
K. Dye pranešime taip pat sar
kastiškai nuskambėjo užsienio 
reikalų ministerijos išleista 
$773.500 suma savo 34 tarnau
tojams Kanados atstovybėje 
Hong Konge. Už tą didoką su
mą jie buvo padaryti praban
gaus klubo nariais. Teisina
masi, kad darbas Hong Konge

“AUŠROS” ŽINIOS
Š. m. lapkričio 1 d. Ryersono 

instituto patalpose, įvyko drau
giškos vyrų krepšinio rungtynės 
“Aušra” — Ryersono instituto rink
tinė. Nuo rungtynių pradžios “Auš
ros” vyrai vyravo aikštėje ir prie 
lentų, bet kėlinio pabaigoje žai
dimą perėmė Ryersono komanda 
ir kėlinį baigė savo naudai 40:37. 
Antro kėlinio pradžia dar priklau
sė Ryersono komandai, bet “Auš
ra” perėjo į zoninį dengimą ir pra
dėjo vėl kontroliuoti abi lentas. 
Rungtynes baigė 89:85 “Aušros” 
naudai.

“Aušros” komandoje žaidė ir taš
kus iškovojo: R. Kaknevičius 23, 
R. Sysak 11, S. Arlauskas 22, V. 
Dementavičius 2, R. Underys, A. 
Valickas, V. Gataveckas 12, A. 
Nakrošius, I. Kongats 19. Vyrų “A” 
komandai vadovauja S. Žulys ir R. 
Underys. K. Š.

VYČIO ŽINIOS
“Vyčio” metiniai šokiai — lap

kričio 23 d. Toronto lietuvių na
muose. Vakarą paįvairins trum
pa programa, šokiams gros “Tzy- 
gani” orkestras. Bilietai jau pla
tinami, juos galima gauti pas val
dybos narius. Šokių metu bus lo
terija, kuriai dabar renkamos do
vanos. Kviečiame visus.

Krepšininkai York lygos pirme
nybėse jau sužaidė 2 rungtynes, 
iš kurių 2 laimėjo ir 1 pralaimė
jo. Šios lygos pirmenybėse “Vy
čio” komandoje žaidžia: K. Simo
naitis, R. Duliūnas, R. Karpis, 
E. Nacevičius, Pollmann, A. Kli
mas, R. Stanulis, E. Stravinskas, 
A. Slapšys. Lietuvių dienų krep

šinio varžybose dalyvavo dvi “Vy
čio” vyrų komandos — A ir B kla
sėse. Žaisdami be susižeidusio 
J. Karpio, vytiečiai ypatingų lai
mėjimų nepasiekė.

Wasagos vasarvietėje ateinan
čią vasarą numatoma atnaujinti 
ne tik aikšteles, bet ir patalpas. 
Atnaujinus bus stovykla jauniau
siems krepšininkams. Visais dar
bais rūpintis sudarytas komite
tas, į kurį įeina E. Stravinskas, 
A. Klimas ir R. Duliūnas. Norima 
sudaryti tinkamas sąlygas žaisti 
krepšinį, tinklinį ir lauko tenisą.

Vyčio golfo žaidimai buvo pra
vesti spalio 27 d. Hidden Lake 
aikštyne. Žaidimuose dalyvavo 20 
golfininkų. Geresniųjų klasėje 
pirmą vietą laimėjo R. Šimkus su 
82 smūgiais. Kitoje klasėje pir
muoju buvo A. Balnis su 97 smū
giais. Geresnes pasekmes pasie
kė: R. Šimkus 82, D. Laurinavi
čius 86, J. Danaitis 87, V. Kakne
vičius 87, J. Žukas 88, E. Kuchals- 
kis 89, M. Slapšys 91. Taip pat bu
vo skirtos 4 dovanos už arčiausiai 
vėliavėlės primestus sviedinukus.

A.S.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Turime įvairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

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

tel. 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. 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai 
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa- j

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida. Skambinti telefonu

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect



<&SKAITYTOJAI PASISAKO
GREITAI BĖGA METAI

Siunčiu prenumeratos mokestį 
už “TŽ” ateinantiems metams su 
viltimi, kad Visagalis leis man 
jais naudotis-skaityti, nors jau 
peržengiau 84 metus amžiaus. Ir 
kaip tas žmogaus amžius greitai 
bėga. Regis, tik neseniai lydėjau 
kunigą Lietuvninką šv. Mišių au
kai Baltimorėje. Regis, tik vakar 
sėdėjau pradinės mokyklos suo
le ant Green Street Baltimorėje. 
Regis, taip neseniai buvau jaunas 
moksleivis gimnazijoje Rochester, 
N.Y. Regis, tik vakar teko pra
leisti 8 metus malonaus jaunystės 
laiko mano mylimoje tėvynėje Lie
tuvoje.

Linkiu Jums sėkmingai reda
guoti taip naudingą lietuvybę gai
vinantį leidinį — “Tėviškės žibu
rius”.

A. P. Nevada-Nevidonis, 
Calgary, Alta

JIEŠKANT SAVO KILMĖS
Labai ačiū “TŽ” redakcijai už 

greitą parūpinimą informacijos 
apie Lietuvą. Esame dėkingos už 
atsiųstą gausią medžiagą ir gra
žią knygą apie gyvenimą Lietu
voje.

Gaila, kad mes Karavano metu 
neaplankėm “Vilniaus” paviljo
no. Mudvi su kita šeima buvome 
nuvykę į “Rygos” paviljoną ir juo 
gėrėjomės. Mano dukros projekto 
dėka mes daug sužinojom apie 
jūsų kraštą ir buvome sužavėtos 
jo grožiu. Čerilė (Cheryl) buvo 
paskatinta patyrinėti savo kil
mę. Ji rado, kad jos prosenelė 
buvo gimusi Lietuvoje, bet mirė 
Kanadoje. Tai ir buvo motyvas 
projektui jieškoti šaknų.

Dar kartą dėkoju už parūpini
mą brošiūros, knygos ir straips
nio apie architektūrą, už atsa
kymą į klausimus telefonu. Mes 
pasistengsime aplankyti jūsų pa
viljoną sekančiais metais, jeigu 
jis bus įrengtas.

Deryn Mawson (Mrs.) 
Cheryl Mawson, 
Pickering, Ont.

Red. pastaba. Mokiniai, rašan
tys apie Lietuvą, ne kartą yra krei
pęsi informacijų į “TŽ” redakciją. 
Čia spausdiname vertimą laiško, 
rašyto anglų kalba. Informacinė 
literatūra apie Lietuvą darosi vis 
labiau reikalinga.

MASKVOS MUITINĖJE
Po daugelio metų aš ir sūnus 

nutarėm aplankyti tėvų žemę Lie
tuvą. Muitinėje (Maskvoje) aš ir 
sūnus buvome iškratyti, sūnus net 
nuvilktas, atimta daiktų, nors nie
ko nelegalaus nevežėme. Viena iš 
tų atimtų daiktų buvo 4 dėžutės 
dantų plombų (kaina vieno 300 
dol.). Giminės labai jų prašė. Atim
dami muitininkai gerai žinojo, 
kad grįždami turėsim eiti per ki
tą muitinę, nes Maskva buvo už
daryta komunistinio jaunimo su
važiavimo. Vilniuje mums paaiš
kino, kad grįžę per advokatą ir 
įgaliotą žmogų, kai sekantį kartą 
kas važiuos, įduotume tą įgalio
jimą. Taip ir padarėm. Aš iš to 
nieko nesitikėjau, bet norėjau 
matyti, kaip legalūs vagys meluos. 
Atskymas: įgaliojimas per advoka
tą ne rusų kalba parašytas, mano 
parašo nėra. Kai atėmė, sakė jie 
ten, kad vien sūnaus parašo už
teks. O dėl sūnaus — tai kažkokių 
numerių nėra įrašyta pareiškime, 
kurį jie patys ten pildė. Negana 
to, grįžtant traukiniu iš Lenin
grado į Helsinkį kažkur pakely

užrakino muitininkai rusų trauki
nio vagoną. Na, ir prasidėjo ne
kaltų žmonių gąsdinimai, riksmai, 
koliojimai, nepagrįsti grasinimai. 
Na, ir vėl plikutėliai sūnus buvo 
nurengtas.

Taigi nieko gero iš to neišėjo, 
bet jaunimui akys atsidarė. Jis 
pamatė, kad Sov. Sąjunga yra di
delis kalėjimas. Rusai, taip dary
dami, parodo tikrąjį savo veidą, 
grįžę žmonės vis kalbės kanadie
čiams kaimynams. O kurie rašo 
ten buvę į laikraščius, tai per 
švelniai, bijodami pakenkti savo 
likusiems vaikams ar giminėms. 
Jei negalime rašyti, kaip tikrai 
yra, geriau nesaldinti iš viso.

Viena iš šios vasaros 
keliautojų -
Dubickienė

NETVARKINGAS PAŠTAS
Pas mus į Venezuelą “TŽ” atei

na nelabai tvarkingai — labai vė
luojasi. Paprastai gauname tik po 
trijų ar keturių mėnesių. Ir taip 
pat negaunam numerio po nume
rio. Ateina sausio pabaigos nu
meris, o po kelių mėnesių — sau
sio pradžios ir t.t. Tačiau vis dėl
to, kad ir pavėluotai, bet pagrin
diniai straipsniai būna įdomūs.

Mieliesiems redaktoriams nuo
širdus ačiū už siuntinėjimą “TŽ” 
ir tikiuosi, kad mūsų neužmiršite 
1986 m. Vincas Baronas,

San Antonio de Los Altos

Šypsenos
Statybos tempai

Amerikietis susiginčijo su 
rusu, kieno statybos tempas 
didesnis.

— Pas mus viskas statoma ne
girdėtu greičiu, — tvirtino 
amerikietis. — Pas mus vieną 
namo galą dar stato, o kitame 
— jau gyvena.

— Pas mus dar greičiau, — at
kirto rusas, — vieną namo ga
lą dar stato, o kitą jau remon
tuoja .,.

Statistikos baubas
Pagal statistiką 1940 m. va

žiuojančiuose automobiliuose 
sėdėję 3,2 asmenys. 1950 m. tas 
skaičius sumažėjęs iki 2,1, o 
1960 m. — net iki 1,4 asmens. 
Klausydamasis šitokią statis
tikos duomenų, vienas baili- 
šius sušuko:

— Dievulėliau! Tai 1980 me
tais kas trečias automobilis 
važiuos visiškai tuščias, t.y. be 
vairuotojo...

“Salto mortale”
Variete teatre publika ėmė 

triukšmingai ploti, kai akroba
tai ore pradėjo “salto mortale” 
daryti. Tik vienas Mileris ne
plojo.

— Ar tau nepatinka? — pa
klausė greta sėdintysis.

— Ne. Kai aš kartą savo auto
mobiliu į medį įvažiavau, dar 
geresnį “salto mortale” pada
riau (salto mortale — mirties 
šuolis), tai ir man niekas ne
plojo. Parinko Pr. Alš.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas Street West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto, Ont. M6J 1X7

Įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

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

"AUIHE

MASKELL INSURANCE
WORLD

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Kaukių dieną (Halloween) Toronto Maironio mokyklos vaikų darželio mokytoja aiškina vietinių gyventojų papročius

TORONTO
“The Globe a. Mail” 1985. XI.

4 išspausdino prof. Romo Vaš- 
toko straipsnį “Saving the 
Goals of the State”. Jame auto
rius dėsto faktus, susijusius 
su karo nusikaltėlių pajieško- 
mis ir Sov. Sąjungos elgesiu. 
Jis pasisako prieš siūlymą rem
tis sovietiniais “dokumentais”. 
Sovietinis režimas esą sunai
kinęs savo ir kaimynų žemėse 
42 milijonus nekaltų žmonių. 
“Tūkstančiai asmenų, atsikė
lusių Kanadon iš Rytų Euro
pos, buvo pabėgėliai nuo di
džiojo teroro, kuriame žuvo 
milijonai jų brolių bei sese
rų. Jei norima, kad išlikusių 
nacių traukimas teisminėn at
sakomybėn būtų be priekaiš
tų, negalima bendradarbiauti 
su žmonėmis, kurie niekad ne
teisė savo karo nusikaltėlių 
ir praktikavo tautžudystę kaip 
savo valstybės politikos tęsi
nį”. Tai įtikinantis, gerai do
kumentuotas straipsnis, kuris 
kanadiečiams atskleidžia tik
rąją padėtį, falsifikuojamą 
prosovietinės propagandos.

Laikraštis “Financial Post” 
1985. XI. 2 išspausdino laiš
ką skaitytojos Olgos Zaweru- 
chos, pirmininkės Ukrainie
čių komiteto politiniam kali
niam išlaisvinti. Ji, atsiliep
dama į Sol. Littmano ir P. Wor- 
thingtono straipsnius, prime
na, kad į rusų rankas pateko 
ne tiktai dokumentai, bet ir 
priemonės jiem gaminti — ant
spaudai, blankai ir pan. Rusai 
dėl to dabar gali lengvai paga
minti suklastotus dokumentus. 
Laiško autorė rašo: “Visi mū
sų visuomenėje smerkia karo 
nusikaltėlius. Tai jie dabar 
valdo Kremlių, siųsdami tūks
tančius nekaltų aukų mirtin 
lageriuose už tai, kad jie drįs
ta išreikšti savo pažiūras, prie
šintis rusų režimui. Tai tie 
Kremliaus valdovai dabar pa
rūpins “originalius dokumen
tus”. Esą politiniai kaliniai 
Sov. Sąjungoje negali suprasti, 
kaip demokratinė Kanados vi
suomenė gali priimti tokio ti
po rusų “dokumentus”.

Ontario pilietiškumo ir kul
tūros ministerė dr. L. Munro 
įsteigė naujus žymenis pasi
žymėjusiems savanoriškumu 
asmenim, draugijom ir bendro
vėm. Ši programa pavadinta 
“The Outstanding Achieve
ment Awards”. Šios rūšies žy
menis gali gauti paskiri as
menys, nepelno draugijos, pa
sižymėjusios savanorišku dar
bu, ir komercinės bendrovės, 
padedančios savanoriškai 
veiklai. Siūlyti gali nepelno 
organizacijos arba pavieniai

nariai iki š. m. lapkričio 30 
d. — Kita žymenų programa 
“Volunteer Service Awards” 
veikia jau antri metai. Kiek
viena nepelno organizacija 
gali siūlyti iki 6 kandidatų 
kiekvienais metais. Siūlomi 
asmenys, pasižymėję savano
riška veikla kultūrinėje, vi
suomeninėje, informacinėje 
ir panašiose srityse per 5, 10 
ar 15 metų. Siūlymai priimami 
iki š. m. gruodžio 15 d. Adre
sas: Volunteer Awards Pro
gram, Ministry of Citizenship 
and Culture, 5th Floor, 77 
Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M7A 2R9. Telefonas: (416) 965- 
7505. Ten gaunami ir paruošti 
siūlymų blankai.

Kontroversinis scenos vei
kalas “Getto”, vaidinamas To
ronto “Workshop Productions” 
(12 Alexander St.) teatre, su
kėlė daugelio žydų protestą, 
nes jame vaizduojamas Vil
niaus geto policijos viršinin
kas Jokūbas Gens ir jo parei
gūnai, bendradarbiavę su na
cių valdžia 1942 m. Ten, pasak 
“The Toronto Star” dienraščio, 
buvo sunaikinta 70,000 žydų. 
Veikalo autorius yra Joshua 
Sobol. Jo premjera įvyko Tel 
Avive 1983 m., sukėlusi pro
testų audrą. 1984 m. veikalas 
buvo vaidintas V. Berlyne. Ten 
teatrą vaidinimo metu saugojo 
policija. Toronte veikia orga
nizacija “Canadian Holocaust 
Remembrance Association”, 
kurioje yra ir buvusių Vil
niaus gyventojų. Ji išreiškė 
savo nepasitenkinimą minėtu 
veikalu.

KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ,
pradedant lapkričio 10 diena, 
prie Toronto šventovių bus renkamas 
Kanados Lietuvių Bendruomenei

SOLIDARUMO MOKESTIS

Būkime vieningi ir visi sumokėkime 
solidarumo mokesti už 1985 metus!

KLB Toronto apylinkės valdyba

Kanados Lietuvių Bendruomenės
Toronto apylinkės tarybos

metinis susirinkimas-
1985 m. lapkričio 26, antradienį, 7.30 v.v., 
Toronto Lietuvių namų Gedimino pilies menėje.

DARBOTVARKĖ: valdybos ir komisijų pranešimai, 
valdybos rinkimai ir einamieji reikalai.

KVIEČIAMI organizacijų pirmininkai arba jų įgalio
tiniai. Rinktiems tarybos nariams dalyvavimas 
privalomas. Kviečiame visus tautiečius, kurie 
domisi apylinkės veikla, dalyvauti šiame susi
rinkime.

Apylinkės valdyba

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P. O. Box 1343, Postal Station “B" 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

C\ BAKIS GALLERY
▼ ▼▼ \yX\J> <------—o
PrfM Š. m* laPkr'čio pabaigoje
/d ši galerija uždaroma.

Į/ )\1 Turimas skulptūras ir paveikslus dar galima
!\'A įsigyti su 20 % nuolaida.
Km Galerija atidaryta nuo pirmadienio iki šešta-

V vAĄ dienio, sekmadieniais — pagal susitarimą. 
\v\ Galerija dėkoja dailininkėms ir dailininkams
a'\Y už praturtinimą galerijos savo kūriniais.

1576 Bloor St. W.,Toronto, Ont.
J Telefonas (416) 533-3623
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| Dar galima gauti plokšteliu f 

l “DU GAIDELIAI” į 
% pas A. Juozapavičių. |
Į Tai ideali dovana Kalėdoms, gimtadieniams bei | 
? kitom progom. Tinka vaikams iki 12 metų amžiaus. ? 
| Adresas: 68 Princeton Rd., Toronto M8X 2E4. |
| Telefonas—-(416)239-0995 |

AfA 
EDMUNDUI MILIAUSKUI

mirus,

žmoną EDITĄ, sūnų ARVYDĄ ir šeimą, sesutę 
ONĄ JAKIMAVIČIENĘ ir visus artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame -

Stasė ir Benediktas Yokubynai

AfA 
ONAI VAIČIENEI

iškeliavus (amžinybę,
jos vyrui agronomui DOMUI VAIČIUI, sūnui 
AUGUSTINUI ir kitiems giminėms, nuoširdžią 
užuojautą reiškia-

V. ir E. Dailydžiai 
A. ir S. Sakai

ADVOKATAS A. POTERIS
nuo 1985 metų spalio 1 dienos 

perkėlė savo raštinę į
3425 Dundas St. W., Suite 200, 
(prie Jone St. ), Toronto, Ont. AA6S 2S4 

Telefonas (41 č>) 7č>3-33<52

Advokatas
ALGIS S. PACEVICIUS,

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 248-9458

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS

B.A. M.L.S. LL.B.

3425 Dundas St. W., Suite 201 
prie Windermere Ave.
Toronto, Ontario M6S 2S4

RF/14KK 
west realty inc,, realtor 

an Independent member broker

Telefonai: 
įstaigos (416)763-4319 

namų 848-0234

Juozos (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
/ pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

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

TA D F 0 TT T? D insurance &
Į f jK 0 jį REAL estate brokers

231-6226233-3334 - 231-2661
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 - i0 v.r. - 2 v.p.p.

Narys ‘‘Better Business” biuro

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

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

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

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

— Lapkričio 9 d. susituokė Vi
da Gaigalaitė su Brian Bunt.

— Per kapinių lankymo Mišias 
Lietuvos kankinių šventovėje 
surinkta $803.00. Stambesnes 
sumas paaukojo: $100 — J. B. Stan
kaičiai. O. Skėrius; $50 — J. Kir
vaitis, A. I. Zalagėnai, M. F. Yo- 
kubynienė, M. Raškauskienė, S. 
Kuzmickas, V. Timošenko, A. Le- 
dienė, E. Juzėnienė, E. Mardo
sienė, J. B. Maziliauskai, H. Ei- 
dukevičienė, P. Kuliešius, D. Zu- 
lonienė; $40 — B. Galinienė; $30
— G. Šutas, K. Gaputis; $25 — A. 
Petkevičienė, V. Jasiūnas, V. R. 
Akelaičiai, R. Sirutienė, J. P. Ka- 
lainiai; $20 — P. Balasevičius, 
B. P. Jankauskai, L. Balsys, P. Bo
sas, J. Paškevičienė, I. Luomonas; 
$10 — J. Zabulionis, P. Siminke- 
vičienė, G. Lastauskas; $5 — I. Ja- 
kavičienė. Tos lėšos skirtos lie
tuvių kapinių išlaikymui.

— Parapijos tarybos kultūrinė 
sekcija rengia koncertą Anapi
lio salėje gruodžio 1, sekmadie
nį. Programą atliks dainos bei 
muzikos vienetas “Uždainuokim" 
iš Klivlando.

— Parapijos tarybos sekcijų 
pirmininkų posėdis — lapkričio 
21 d., 7.30 v.v.

— Anapilio sodybos korpora
cijos narių metinis susirinkimas
— lapkričio 28, ketvirtadienį, 
7 v.v., parapijos salėje.

— Paaukojo religinei Lietuvos 
šalpai: $100 — P. E. Ališauskai; 
parapijai: $520 — dr. A. Lingytė; 
$500 — A. B. Niūnevos (a.a. A. Ši
mučio atminimui); $200 — E. Mi
liauskienė; $120 — M. Krivickas; 
$100 — J. Pikšilingienė, A. E. Va
liūnai; $50 — dr. A. Valiulis, H. 
Matušaitis, A. Ledienė, S. Girčie- 
nė; “Share Life”: $50 — V. R. Ake
laičiai.

— Mišios lapkričio 17, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Joną Rėvą, 11 
v.r. — už a.a. Adomą Lastauską ir 
šeimos mirusius, už a.a. Kazimie
rą Ivanauskienę.

Lietuvių namų žinios
— Tradicinį rudens baliaus kon

certą atliko jauna solistė Rūta 
Pakštaitė iš Čikagos. Jos pačios 
suredaguota programa įgalino įsi
gilinti ir geriau suprasti dainų 
turinį, o tarmiškai sudainuotos 
lietuviškos dainos buvo tikrai 
tarmiškai atliktos. Dalyvių buvo 
apie 250 narių, kuriems įėjimas 
buvo nemokamas, ir apie 50 sve
čių. Maistą paruošė p. Stanulienė.

— LN lankėsi Aldonis Putz iš 
Anglijos.

— Toronto lietuvių teatras “Ait
varas” lapkričio 10 d. suvaidino 
3 v. A. Kairio komediją “Sidab
rinė diena”. Dalyvavo apie 250 
žiūrovų.

— Grįžęs iš kelionių po Europą 
B. Jackus atvežė LN keletą ver
tingų knygų ir nuotraukų. Kelio
mis iš jų dalinomės su “TŽ”.

— KLB Toronto apylinkės valdy
bos posėdyje lapkričio 7 d. buvo 
nutarta įsijungti į tarptautinį 
Karavaną su “Vilniaus” paviljo
nu, kuris vėl bus įrengtas Prisi
kėlimo parapijos patalpose. — 
“Vilniaus” karalaitės rinkimų 
tvarka ir data yra planuojama per
tvarkyti, bet galutinio sprendimo 
dar nepadaryta. — Vasario 16 mi
nėjimui pagrindiniu kalbėtoju 
nutarta pakviesti Liūtą Grinių, 
kuris prisidėjo prie “Taikos ir 
laisvės žygio” organizavimo bei 
jame dalyvavo. — Apylinkės tary
bos posėdis įvyks lapkričio 26 d. 
Plačiau — skelbime šiame “TŽ” nr.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū St. M. Jakubaus

kams už $50 auką teatrui “Aitva
ras”. Ši auka skirta ponios Rama
nauskienės dėdės a. a. E. Miliaus
ko prisiminimui vietoj gėlių. Taip 
pat įpatinga padėka A. Gataveckui 
ir L. Venslovaitienei už paaukotą 
laiką maisto ir kavutės paruo
šimui. Aitvariečiai

PADĖKA
Už mums suruoštą staigmeni- 

nį pobūvį 20 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga nuošir
džiai dėkojame rengėjams — B. 
S. Prakapams, O. J. Ažubaliams 
ir visiems pobūvio dalyviams. 
Nuoširdus ačiū už prisiminimą 
ir vertingas dovanas.

O. J. Dirmantai

“Ten ekrane sužibus” knygos 
sutiktuvės rengiamos Toronto 
Lietuvių namuose š. m. gruo
džio 8, sekmadienį, 2.30 v.p.p. 
Šioje knygoje autorius R. M. 
Lapas, gyvenantis Čikagoje, 
aprašo Amerikos lietuvių kine
matografijos eigą ir dabarti
nę būklę. Aprašomi žinomi ir 
garsūs lietuvių kilmės akto
riai filmų pasaulyje. Bus rodo
mas trumpas filmas “Naktis 
Lietuvoje”, gamintas 1926 m. 
Hollywoode. Tai negarsinis fil
mas, liečiantis caro laikų knyg
nešio šeimos tragediją. Meni
nėje dalyje lietuviškos muzi
kos koncerto programą atliks 
L. Polikaičio orkestras iš Čika
gos, dalyvaujant sol. D. Poli- 
kaičiui. V. K.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Krikšto ir Sutvirtinimo 

sakramentų atsinaujinimo pro
grama — seminaras prasidėjo pra
ėjusį trečiadienį. Dalyvavo 100 
žmonių. Seminaras dar vyks šešis 
trečiadienius. Pradžia — 7.30 v.v. 
Prisikėlimo šventovėje.

— Uždaros rekolekcijos vyrams
— gruodžio 6-8 d.d. Mary Lake re
kolekcijų namuose, King City. 
Vadovaus — kun. St. Šileika, SDB. 
Registruotis pas A. Bumbulį tel. 
769-6038 arba parapijos raštinė
je.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims — gruodžio 13-15 d.d. Mary 
Lake rekolekcijų namuose, King 
City. Registruotis pas pirm. J. 
Marcinėnienę tel. 759-8118 arba 
vicepirm. L. Senkevičienę tel. 
233-7312. Vadovaus — kun, A. Sau- 
laitis, SJ.

— Prieškalėdiniam parapijos 
susikaupimui vadovaus kun. A. 
Saulaitis gruodžio 20-22 d.d.

— Parapijai aukojo: $200 — J.
D. Valaičiai, A. V. Lukai, L. G. 
Matukai, Č. B. Joniai, A. Kanap- 
ka; $120 — E. Mačiulaitis; $100
— P. M. Venskai, U. Petkūnienė, 
M. Vaškevičienė; $50 — H. Dra- 
bato, P. Kuliešis, P. Kirstukas; 
Vėlinių novenos proga $100 — Z.
M. Rimšos, I. Kairienė, J. Lapp,
E. Girdauskienė, N. V. Liačai, E. 
Ažubalienė; $65 — E. Mardosas; 
$50 — G. W. Semach, T. V. Šašai
čiai, Ig. Urbonas, U. Paliulis, A. 
Laurinaitis, L. Balsys, S. Lauru- 
šaitis, R. I. Rymantai, A. Volun
gė, J. Statkevičius, M. St. Jaku
bauskai, B. Maskeliūnas, A. A. 
Šmigelskiai (vienuolynui); vysku
po fondui $100 — M. Vaškevičienė, 
$50 — N. Preibienė; siuntiniams į 
Suvalkų trikampį $100 — O. Šal- 
nienė; $25 — E. Bartkus; stovyk
lavietės vajui $100 — dr. J. Ulec- 
kas, M. Vaškevičienė, N. V. Lia
čai; $50 — L. Balsys, S. J. Maci
jauskai, S. Laurušaitis, M. St. Ja
kubauskai; $25 — J. A. Žakai, A.
N. Simonavičiai, J. B. Tamulioniai.

— Parapijos tarybos labdaros 
sekcija, kuriai vadovauja dr. J. 
Čuplinskienė, vėl pasiuntė į Su
valkų trikampį 29 siuntinius. Iš 
viso pasiųsti 974 siuntiniai.

— Mišios lapkričio 17, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Vaclovą 
Lastauską, 9.30 v.r. — už parapiją, 
10.15 v.r. — už Venslovaičių mi
rusius, už a.a. Stefą Latvėnienę, 
11.30 v.r. — už Vėlinių novenai 
pavestas sielas, 7 v.v. — už a.a. 
Antaniną Kančaitienę-Marcin- 
kienę.

Kalėdinis “Tėviškės žiburių 
numeris išeis gruodžio 17 d. 
su tradiciniais sveHahfrnatšT" 
Asmenys, organizacijos, insti
tucijos prašomos jau dabar 
siųsti savo sveikinimų tekstus 
“TŽ” administracijai. Paskiri 
rėminiai sveikinimai apmo
kami pagal nustatytą tarifą. 
Šalia paskirų sveikinimų bus 
vienas bendras, kurin gali įsi
rašyti kiekvienas tautietis, 
norintis pasveikinti savo ar
timuosius per laikraštį Kalė
dų ir Naujų metų proga. Tuo 
atveju laikraščiui už patar
navimą pridedama auka. Visi 
sveikinimai bus priimami iki 
š. m. gruodžio 8 d.

Muzikos ansamblis “Uždai
nuokim”, Klivlande įsteigtas 
1980 m., su koncertais aplan
kė daugelį Amerikos ir Kana
dos lietuvių gyvenviečių. To
ronte jie pasirodys pirmą kar
tą gruodžio 1, sekmadienį, 4 
v.p.p., Anapilio salėje. Kon
certą rengia Lietuvos kanki
nių parapijos kultūros sek
cija.

Kalėdiniai renginiai. Met
ropolinio Toronto etninio me
no taryba organizuoja net tris 
renginius Kalėdų laikotarpy
je. Gruodžio 15, sekmadienį, 
2-4.30 v.p.p., Toronto rotušė
je bus kalėdinių giesmių kon
certas, kuriame dalyvaus įvai
rių tautybių chorai. Įėjimas 
nemokamas. Gruodžio 7 ir 8 
d.d., 12-6 v.v., “North York 
Civic Centre” (5100 Yonge St.) 
bus kalėdinių papročių popie
tė “Christmas Around the 
World”. Dalyvaus 30 etninių 
grupių su savo skyriais, ku
riuose bus pardavinėjami ka
lėdiniai kepiniai, rankdar
biai, tautodailės dirbiniai. 
Be to, bus tautinių šokių, 
kalėdinių giesmių programa 
įvairiomis kalbomis. Įėjimas 
nemokamas. Lapkričio 30 ir 
sausio 6 d. (1986), “Royal On
tario Museum” bus kalėdinių 
eglučių bei jų papuošalų pa
roda, kurioje dalyvaus 10 tau
tybių. Be to, pirmąjame ir tre- 
čiąjame gruodžio savaitgalyje 
ten chorinės grupės giedos ka
lėdines giesmes, atliks tauti
nius šokius, pasakoriai seks 
pasakas.

&
TRADICINį

nuoširdžiai 
kviečia 
visuomenę į

1985 m. lapkričio 17, sekmadienį, Toronto Lietuvių namų 
Karaliaus Mindaugo menėje. Bazaras -12.30 v.p.p. Popietė ir meninė programa - 3 v.p.p. 
PROGRAMOJE: visos "Atžalyno" tautinių šokių grupės. Turtinga loterija, bazaras, 

kava ir pyragai. Įėjimas — laisva auka.
Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį — dainuojantį jaunimą.

TĖVŲ KOMITETAS

1 985 m. lapkričio 1 7, sekmadienį, 1 vai. po pietų, 
Toronto Lietuvių namų pensininkų patalpoje 

šaukiamas LN moterų būrelio 

visuotinis susirinkimas
Darbotvarkėje: oficiali dalis, pietūs, dr. J. Rimšaitės kelionių skaidrės, loterija 
Visos būrelio narės prašomos dalyvauti. Valdyba

Nekaltai Pradėtosios M. Marijos seserų ir Toronto skyriaus

METINĖ ŠVENTĖ
1985 m. lapkričio 24, Kristaus Karaliaus sekmadienį,

4 valandą po pietų, Prisikėlimo parapijos salėje.
Programoje: koncertas - solistė Linda Marcinkutė Auka _ $15 00 

dailusis žodis - Edita Nazaraitė, pensininkams - $13.00
. . . Bilietai gaunami lietuvių parapijų

G * salėse sekmadieniais po pamaldų.

V'/s/ tautiečiai maloniai kviečiami dalyvauti.

KARIUOMENES ŠVENTE

lapkričio 24, sekmadienį, 3 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose, Mindaugo menėje.

Pamaldose lietuvių šventovėse šauliai 
dalyvauja su vėliavomis.
Minėjimo programoje Kanados kariuo
menės majoro Vaidoto Paukštaičio 
paskaita ir meninė dalis:
Sococooeooooooooooceeooocoooooooooooooocooococooooooooocooooooooooocooooo

solistė S. Žiemelytė, kontraltas,
pianistė L. Paulauskaitė-Kanovičienė.

Įėjimas — auka $3.00.
Rengia Vlado Pūtvio šaulių kuopa, 
pavesta KLB Toronto apylinkės valdybos

y Savaitraščio “Nepriklausoma Lietuva” |

^PROGRAMOJE:------------------------------ -----
įvyks Toronto 
Lietuvių namuose, 
1573 Bloor St. W.

1985 m. lapkričio 30, 
šeštadienį, 6 v.v., 
meninė dalis — 7 v.v.

PROGRAMOJE:
• Atidarymo kalbos
• Jaunimo dainos vienetas “Sutartinė”
• “Atžalynas" — tautinių šokių grupė
• Baras ir loterija 
Šokiams gros gera kapela.
Įėjimas — $6.00, pensininkams ir studentams — $5.00.

Rengia — spaudos rėmėjai

Pirmą kartą Toronte

Klivlando dainos-muzikos vienetas

“UŽDAINUOKIM
Vadovas - Algirdas Bielskus 
akompaniatorius-
Jonas Govėdas

Rengia ir visus 
dalyvauti kviečia

Gruodžio 1, 
sekmadienį,

4 valandą po pietų

Anapilio salėje
Įėjimas - $6.00

Lietuvos kankinių parapijos tarybos kultūrinė sekcija

M MONTREAL
“Širdis dar žydi” — antroji Mont- 

realio vyrų okteto plokštelė, ku
rią ką tik išleido “Vilnius Records 
of Canada Ltd.” Susipažinimą su 
šia plokštele suruošė pats oktetas 
lapkričio 3 d. AV parapijos salėje. 
Andrėja Celtoriūtė vadovavo 
trumpai programai, o seniūnas 
Rytis Bulota papasakojo okteto 
istoriją. Nariai keitėsi, pasikei
tė ir vadovai, kai 1980 m. iš muz. 
Mme M. Roch vadovavimą per
ėmė Aleksandras Stankevičius. 
Oktetas, kurį dabar sudaro — A. 
Gudas, R. Bulota, A. Urbonas, A. 
Rusinas, V. Murauskas, H. Cel- 
torius, A. Mickus ir D. Mališka, 
padainavo keturias dainas. Gėlės 
įteiktos muz. Mme M. Roch ir Te
resei Mickienei, kuri nupiešė 
plokštelės viršelį. Svečiai, pa
vaišinti šampanu, kava, sumuš
tiniais ir pyragais, galėjo įsigy
ti naująją plokštelę.

Rimas ir Marytė Siniūtė-Jurkai 
lapkričio 3 d. atšventė vedybinio 
gyvenimo dvidešimt penkerių me
tų sukaktį. Ta proga jų vaikai su
kvietė gimines ir artimuosius gra
žioms vaišėms.

Seselė Judita Zabitaitė, dvejus 
metus išbuvusi Putname, grįžo į 
Montrealio seselių namus.

LKVS “Ramovė” rengia Lietuvos 
kariuomenės šventės minėjimą

lapkričio 24 d. po pamaldų AV 
parapijos salėje.

Pakrikštyta Marinos (Pavilany- 
tės) ir Gerald Brannigan dukre
lė Erin Alana. Taip pat pakrikšty
ta Antano ir Wendy Keturkų duk
relė Katarina Sabrina. Alma ir 
Petras Drešeriai spalio 28 d. su
silaukė trečio kūdikio — dukre
lės.

A. a. Pranas Mekšriūnas, 92 m. 
amžiaus, mirė spalio 29 d. Palai
dotas iš Šv. Kazimiero šventovės 
lapkričio 1 d. Cote dės Neiges ka
pinėse. Liūdi du sūnūs ir duktė 
bei jų šeimos. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Šiuo 
metu vykdomas šventovės vidaus 
remontas ir dažymas. Savaitės 
ir sekmadienių Mišios laikomos 
svetainėje, kur scenoje yra pa
ruoštas altorius. Po pamaldų 
švenčiausias Sakramentas grą
žinamas atgal į tabernakulį. — 
Šv. Onos draugijos pirm. Elena 
Kurilienė buvo išvykusi pas duk
ros dr. Roberto ir Janinos Taut
kų šeimą, kuri susilaukė pirma
gimio sūnelio Eriko. Minėtoji 
draugija parapijos remontui pa
skyrė $5.000. — L. ir K. Šimonė- 
lių sūnus Erikas baigė McGill uni
versitetą bakalauro laipsniu ko
mercijos srityje.Sk.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

f fMAN MONTREALIO LIETUVIŲ 
fall HM KREDITO UNIJA
1476 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

1 metų ....................... 8.75%
Terminuotus indėlius:

1 metų ....................... 8.50%
180-364 d................ 8.25%
120-179d................. 8 %
60-119 d................. 7.75%
30 - 59 d................. 7.50%

Taupomosios sąskaitos: 
specialios........... 6.25%
su draudimu............... 6 %
kasdieninis % ........... 5.75%

Čekių sąsk.......................... 5 %

= DUODA
H PASKOLAS:

E Nekilnojamo
E turto,
E asmenines ir
E prekybines.

Paskolos 
mirties

= atveju
S draudžiamos

iki $10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

1475 De Seve
Pirm. antr. treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

KASOS VALANDOS
3907A Rosemont

............. 9.00-3.00

...........  12.00-8.00 4.00-8.00
............ 10.00-6.00 j 2.00-6.00

MIAMI BEACH, Floridoje, netoli 
jūros, išnuomojamas privatus kam
barys su atskiru įėjimu. Skambinti 
vakarais 1-305-861-2161.

LIETUVIŲ VAIKŲ NAMAMS To
ronte reikalinga mokytoja su ECE 
diplomu. Skambinti tel. 534-5773.

PERNUOMOJAMAS BUTAS “Vil
nius Manor” rūmuose. Galima užim
ti nuo gruodžio 1 d. Skambinti nuo 
10 v.r. iki 9 v.v. Tel. (416) 766-4587.

ATLIEKU visokius namų remonto 
ir staliaus darbus, lauko ir vidaus 
dažymus, valau grindy kilimus ir 
sofas (steam cleaning) pigia kai
na. Skambinti po 7 vai. vakaro tel. 
532-3410 Toronte — J. Baliūnas.

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis, M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvalles Avė.. 
Toronto, Ont. Tel. (416) 533-8008.

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

LIETUVIS INŽINIERIUS, gerai 
atrodantis subrendęs vyras, norėtų 
susipažinti su lietuvaite 30-38 me
tų. Paslaptis garantuota. Rašyti 
“Tėviškės žiburiams”, ant voko pa
žymint Jonui.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 763-6694,710 Annette 
St., Toronto, Ont. M6S 2E2.

A. a. Edmundo Miliausko at
minimui vietoje gėlių V. V. Iva
nauskai paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $20.

A. a. Ona Vaičienė, buvusi 
mokytoja Lietuvoje, mirė lap
kričio 9 d., Hudson, N. Y., JAV, 
sulaukusi 84 metų. Palaidota 
ten pat. Liko vyras agronomas 
Domas Vaičius ir sūnus Augus
tinas.

“Paramos” 1986 m. kalendo
rius ja” išėjo iš spaudos. 
Spalvotame antro puslapio vir
šelyje pavaizduoti nepriklau
somos Lietuvos ordinai (iš pik. 
J. Giedraičio ir K. Kalendros 
palikimų). Kiekvienam mėne
siui skirtas nuplėšiamas pus
lapis. Kalendorių spausdino 
“Time Press Litho Ltd.” spaus
tuvė, kurios savininkai yra p. 
p. Danaičiai.

Latvių pensininkų ir slaugos 
namai “Kristus Darzs” Wood
bridge, Ont., pašventinti bei 
atidaryti lapkričio 9 d. Iškil
mėje lietuviams atstovavo 
KLB pirm. adv. A. Pacevičius, 
dr. Uleckas, dr. M. Uleckienė 
ir kiti. Adresas: The Kristus 
Darzs Home for the Aged, 
11290 Pine Valley Drive, 
Woodbridge, Ont. Tel. (416) 
927-0242.

“Volungė” dėkoja visiems 
savo rėmėjams ir praneša, kad 
visi koncerto-baliaus bilie
tai jau parduoti ir jų nebus 
galima gauti prie įėjimo.

“The Toronto Sun" 1985. X. 15 
išspausdino Lauros Sabios 
straipsnį įprastinėje jos skil
tyje. Jame autorė griežtai pa
sisako prieš karo nusikaltėlių 
pajieškų komisijos kelionę 
Sov. Sąjungon: “Ir kam iš to 
bus nauda, nebent advokatų 
kišenėm pripildyti, atnaujinti 
senom žaizdom, sukelti erze- 
liui, atgaivinti antisemitiz
mui”. Autorė taipgi cituoja 
Kanados parlamento narį Don 
Blenkarn, kuris yra pareiškęs: 
“Nėra reikalo Deschenes ko
misijai važiuoti Rusijon. Ji 
neturi laiko išklausyti parla
mento narių pareiškimams, 
bet turi laiko važiuoti Rusi
jon ir kalbėti su KGB”.

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, pa
rengimai namuose ir laidotuvių 
pusryčiai. Skambinti pirmadie
niais, antradieniais, trečiadieniais 
ir vakarais po 9 v.v. tel. 279-0256 
arba 279-6864 Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom pro
gom, parūpinama salė, muzika, gė
lės, sutvarkomi gėrimų (baro) reika
lai. Skambinti bet kuriuo laiku: 
Antanas Gataveckas tel. (416) 239- 
4496 Toronte.

srityje.Sk

