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Sukta laika
Taika yra nuolatinė visos žmonijos svajonė nuo ne

atmenamų laikų. Ji tapo visų siektinu idealu. Po kiekvie
no karo, po bet kokių sukrėtimų, retinančių žmonijos ar 
atskirų tautų eiles, po įvairių nepriteklių, skurdo ir bai
mės taika padvelkia rojiško gyvenimo gaiva. Užtat ne
nuostabu, kad žmonija iš esmės pasisako už taikų. Gali
me suprasti ir masines demonstracijas bei žygius už tai
ką įvairiose pasaulio šalyse, juoba, kad baisiųjų ginklų 
šmėkla grasina visuotiniu susinaikinimu. Galima supras
ti ir kai kurių politikų nuoširdžius norus daryti viską, 
kad tik pasaulyje būtų išlaikyta taika.

Tačiau šalia nuoširdžių taikos mylėtojų regime ir sa
vanaudiško suktumo, taipgi taikos vardu veikiančio ir 
labai įmantriai diriguojamo iš Maskvos, pasinaudojant 
tuo būdingu vakarietišku naivumu. Ir kaip tik dėl tos suk
tosios taikos labiausiai visame pasaulyje rėkiama, nes 
Kremliaus garsintuvų tinklas jau nuo seno gerai suorga
nizuotas. Jei vakariečiai į taiką žiūri daugiau idealisti
niu ir esminiu požiūriu, tai raudoniesiems yra svarbu iš
laikyti viską, kas buvo įsigyta po Antrojo pasaulinio ka
ro, iš kitos pusės kurstant ir remiant visų pasaulio kraš
tų komunistinius judėjimus, ginkluotas revoliucijas ir 
bet kokią maišatį, galinčią nuvesti į maskvinę globą. Ir 
bet kokie tom užmačiom pasipriešinimai pavadinami 
“imperialistų karo kurstymu”. Tasai karo baubas tiek jau 
visiems yra įsąmonintas, kad dažnai ir vakarietiškoji 
spauda ne vieną gąsdinimo dozę dar ir nuo savęs pride
da, tartum pritardama Maskvos vedamai “taikos mylė
tojų” linijai.

Rytų Europos tautos, po karo patekusios Maskvos 
okupacijon ar globon, be abejonės, negali sutikti su “sta
tus quo”, nes tai reikštų tautos išdavystę. Kad Afganis
tane nėra taikos, ne afganistaniečiai dėl to kalti. Kad 
lenkai juda, ne jie dėl to kalti. Kad mes, lietuviai, po par
tizaninių kovų išėjome su priespauda kovoti kitais bū
dais - ne mes dėl to kalti. Kad kovoti reika, kaltas oku
pantas.

Visais amžiais buvo kovojama dėl savo teisių ir lais
vės. Kodėl dabar taip propaguojama ta neteisingoji tai
ka? Gąsdinama išnykimu dėl baisiųjų ginklų panaudo
jimo, atseit, geriau neteisybė, negu mirtis. Šitai, deja, 
nepriimtina mažosioms, raudonųjų pavergtoms tautoms, 
nes vergijoje ir lėtas išnykimas yra neišvengiamas. To
dėl ir ta suktoji taika yra atmestina. Geriau kovoti ir mir
ti, negu vergauti taikoje.

Mūsų krašto okupacija panaši į atvejį plėšiko, įsibro
vusio į namus, apiplėšusio, pasiėmusio geriausią kamba
rį ir šeimininkams pasakiusio: “Dabar gyvenkime tai
koje”. Maskvos patikėtiniai deda visas pastangas apra
minti tautai, kad ji nebesitikėtų ateityje jokios kitos san
tvarkos, jokio kitoniško gyvenimo, kad nebesvajotų apie 
praeitį ir demokratijas, kad būtų “realistai” ir susitaiky
tų su savo “didžiuoju broliu”, kuriam būtinai reikia pri
ėjimo prie Baltijos jūros.

O vis dėlto laisvės troškimas nepripažįsta nei bai
mės, nei glostymo. Jis yra žmogaus prigimties dalis, ir 
niekas niekada neįstengė jo nuslopinti ar kuo kitu pa
keisti. Visų didžiųjų imperijų bandymai vergijas pava
dinti kitais vardais baigdavosi laisvės kovomis. Ir mūsų 
LTSR yra vergijos vardas. Kalbos apie laisvę ir taiką tė
ra batų blizginimas įsibrovusiam plėšikui. Tik bailiams 
ir karjeristams bet kokia taika yra priimtina. Reikia 
džiaugtis ir didžiuotis, kad tokių tautoje nėra daug.

Č. Senkevičius

Pasaulio [vykiai
TAIKOS PLANĄ CENTRINEI AMERIKAI RUGPJŪČIO 7 D. 
pasirašė Gvatemaloje susirinkę penki prezidentai - Gvatema
los, Kosta Rikos, Hondūro, Nikaragvos ir Salvadoro. Taikai at
statyti buvo pasirinktas Kosta Rikos prez. O. Arijo pasiūlymas, 
įpareigojantis užsienio valstybes sustabdyti paramą sukilėlių 
grupėms, o pasirašiusiuosius - atstatyti demokratiją savo šaly
se su jai būdingomis laisvėmis. Reformos turi būti paruoštos 
iki š. m. lapkričio 7 d. Panašų projektą buvo pasiūlęs ir JAV prez. 
R. Reaganas, pagrindinį dėmesį nukreipęs marksistų valdomon 
Nikaragvon, karinę paramą gaunančion iš Sovietų Sąjungos. 
Jis reikalavo tos paramos sustabdymo ir demokratinių rinkimų 
Nikaragvoje. Sprendimas turėjo būti padarytas perdu mėnesius, 
nes rugsėjo 30 d. baigiasi JAV •--------------------------------------------

Demonstracija Vilniuje
PLB valdyba, sužinojusi iš 

“Amerikos balso” radijo apie 
š. m. rugpjūčio 23, sekmadie
nį, 12 v., Lietuvos sostinėje Vil
niuje rengiamą demonstraciją 
prieš Hitlerio nacių Vokieti
jos ir Stalino sovietų Rusijos 
Ribbentropo-Molotovo sandė
rį, reiškia solidarumą su Lie
tuvos žmonėmis ir kviečia tą 
dieną visų kraštų Bendruome
nes bei pasaulio lietuvius ir ki
tus baltiečius tinkamai pami
nėti tą liūdną 48-tą metinę su
kaktį.

1939 m. rugpjūčio 23 d. Rib- 
bentropas ir Molotovas pasira
šė slaptus dokumentus, pada
linančius Baltijos valstybes ir 
Lenkiją tarp Hitlerio Vokie
tijos ir Stalino Rusijos. Dėl to 
vėliau kilusiame Antrajame 
pasauliniame kare ir per ma
sinius trėmimus žuvo daug lie
tuvių ir kitų baltiečių.

1979 m., minint 40-tasias Rib
bentropo-Molotovo sutarties 
metines, 45 baltiečiai (iš jų 36 
lietuviai) pasirašė pareiškimą 
ir jį išsiuntinėjo Sovietų Są
jungai, Vakarų ir Rytų Vokieti- 
jom, Atlanto chartą pasirašiu- 
siom valstybėm ir generaliniam 
Jungtinių Tautų sekretoriui, 
prašydami paskelbti tą sutartį 
ir jo slaptus protokolus nega
liojančiais bei pasmerkti jo 
pasekmes.

1986 m. rugpjūčio 23 Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė, 
bendradarbiaudama su kitų 
tautybių pasaulinėm organi
zacijom tarptautiniame Juo
dojo kaspino dienos komite
te, tą dieną minėjo įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Šiais me
tais prašome visus laisvojo 
pasaulio kraštų lietuvius rug
pjūčio 23 d. jungtis su tautie
čiais Lietuvoje ir 12 v. dienos 
kartu su kitais Juodojo kaspi
no dalyviais paminėti Rib
bentropo-Molotovo sutarties 
aukas įvairiais būdais - susi
rinkimais, demonstracijomis, 
pamaldomis, vietinės spaudos, 
radijo ir televizijos konferen
cijomis, atsišaukimais ir kito
mis priemonėmis.

Pasaulio Lietuviu 
Bendruomenės valdyba

Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto valdyba, gavusi 
žinią apie š. m. rugpjūčio 23 d. 
įvykstančią demonstraciją Lie
tuvoje, ragina visas KLB apy
linkes pranešti vietinei spau
dai apie šį įvykį ir kartu su 
PLB skatina visus Kanados lie
tuvius dalyvauti Juodojo kas
pino demonstracijose savo vie
tovėse, ir, kur galima, ypatin
gu būdu parodyti vieningumą 
su Vilniaus demonstracijos da
lyviais. Kanados Lietuvių

Bendruomenės krašto valdyba

Vatikano audiencijų salėje Lietuvos krikščionybės 600 metų sukakties iškilmių išvakarėse 1987 m. birželio 27 d. 
lietuviai maldininkai buvo priimti Šv. Tėvo JONO-PAVLIAUS II. Nuotraukoje pastarąjį sveikina prel. J. BER- 
TAŠIUS iš Winnipego. Šalia jo kairėje - kun. dr. V. RIMŠELIS, MIC, dešinėje - kun. dr. V. CUKURAS Ntr. Felici

PRANEŠIMAS IS EUROPOS

Viena skriaudą iau atitaisė
Vakarų spauda apie tremtinį Vilniaus vyskupą Julijoną Steponavičių ir lietuvių išeiviją

Keturiasdešimt metų reikėjo 
lietuviams kentėti ir kovoti su 
beprotišku spaudos draudimu, 
ligi galop caro teismas Petra
pilyje nusprendė, kad draudi
mas ncįstatymiškas. negalio
jantis. Daugiau kaip ketvirtį 
šimtmečio Klaipėdos katalikų 
protestai dėl nusavintos ir su- 
profanuotos šventovės atsi
mušdavo kaip žirniai nuo sie
nos. O štai pasirodė, kad pa
kanka Klaipėdos miesto vykdo
mojo komiteto nutarimo ir se
na skriauda ištaisoma.

Tiesa, neskubėkime sakyti 
“op”: ar pažadas bus tesėtas, 
pamatysime tik po dvejų me
tų. Ir vis dėlto nederėtų jokiu 
būdu menkinti Klaipėdos vyk
domosios valdžios nutarimo, 
kuris naikina skriaudą ir drau
ge praskynė bei parodė kelią 
į kitų skriaudų atitaisymą. Jau 
pats laikas paklausti Vilniaus 
miesto vykdomąjį komitetą, 
per kiek laiko jis numato su
grąžinti Vilniaus katedrą ir 
ateizmo muziejum paverstą Šv. 
Kazimiero šventovę? Su tokiu 
pat klausimu reikia kreiptis 
ir į Kauno miesto vykdomąją 
valdžią dėl fabriku paverstos 
Prisikėlimo šventovės. Nusa
vintų šventovių grąžinimas 
ir naujų statymas smarkiai 
išaugusiuose miestuose yra 
gyvybiškas tikinčiųjų klausi
mas, teigiamai valdžios spren
džiamas kaimyninėje Lenki
joje. Į tai negali nekreipti dė
mesio ir tarybinė valdžia, vyk
dydama dabar jai keliamą vi
suomenės demokratinimo už
davinį.

Skriaudžiamas vyskupas
Yra ir daugiau skubiai tai- 

sytinių praeities klaidų tikė
jimo laisvės ir žmogaus teisių 
srityje. Čia reikia priminti 
vis dar neatitaisomą valdžios 
savivaliavimo veiksmą prieš 
Vilniaus vyskupą Julijoną Ste
ponavičių. Jis jau 27-sius me
tus kliudomas eiti savo parei
gas ir laikomas toli už savo 
arkivyskupijos ribų. Jau se
niai laikas, jog koks nors so
vietinis teismas, panašiai kaip 
savo metu Petrapilio teismas, 
paskelbtų Vilniaus vyskupo 
tremtį neįstatymiška ir nega
liojančia. Pagaliau ir šiuo rei
kalu reikėtų patenkinti tikin
čiųjų daugumos ryžtingą reika
lavimą. O gal valdžia vis dar 
galvoja, kad Lietuvos tikintie
ji pamirš savo ganytoją, kurį 
popiežius aukštai vertina dėl 
jo uolumo, drąsos ir tvirtumo, 
laiko jį tikinčiųjų vėliava? To
kių iliuzijų nereikėtų turėti.

Šių metų pradžioje Lietu
vos vyskupai ir tikintieji at
skirais raštais kreipėsi į Mi
chailą Gorbačiovą, prašydami 
atitaisyti vyskupui Stepona
vičiui daromą ^teisybę ir leis
ti jam grįžti į savo ganytojiš
kas pareigas Vilniuje. Dėl to 
ne kartą buvo renkami parašai. 
Persitvarkymų politika neabe
jotinai laimėtų ne tik Lietu
voje, bet ir užsienyje, jeigu 
šis tikinčiųjų pageidavimas 
būtų patenkintas. Birželio 16 
tuo reikalu Amerikos atstovų 
rūmuose kalbėjo Marylando 
valstijos atstovas Hoyeris, ku
ris į kongreso aktų rinkinį 
įtraukė ir dvylikos Lietuvos 
katalikų peticiją dėl vyskupo 
Steponavičiaus tremties pa
naikinimo.

Austrų spauda
Austrijos katalikų laikraš

tis “Die Furche” birželio 5 d. 
išspausdino platų straipsnį, 
kuriame, be kita ko, taip ra
šo: “Steponavičius - K. Bend
rijos pasipriešinimo religijos 
priespaudai simbolis - laiko
mas tuo kardinolu, kurį popie
žius Jonas-Paulius II 1979 m. 
slaptai - “in pectore” pasky
rė. Aušros Vartų Marijos šven
tovėje Vilniuje šiandien sau
goma iš Lenkijos kilusio po
piežiaus kardinoliškoji bere
tė. Su šiuo faktu siejamas gan
das, kas Steponavičius esąs 
slaptas kardinolas”.

Vienos katalikų laikraštis 
tęsia: “Tai atitinka seną pa
protį, kad naujai išrinktas po
piežius savo kardinoliškąją be
retę atiduoda konkliavos se
kretoriui ir jį tuo būdu padaro 
kardinolu. Popiežius iš Lenki
jos šitos tradicijos nepaisė. 
Nežinom kodėl ir gal niekad 
nesužinosim. Tačiau Karolio 
Voitilos kardinoliškosios be
retės perdavimas Vilniui tu
rėtų kiekvienu atveju reikš
ti daugiau negu draugiško prie
raišumo ženklą”.

Vokiečių laikraščiai
Vokiečių katalikų žurna

listė Diethild Treffert, kuri 
dažnai rašo apie Lietuvą, lie
pos 17 d. Bonos savaitraštyje 
“Rheinischer Merkur/Christ 
und Welt” išsamiai apžvelgė 
dabartinę Lietuvos tikinčiųjų 
padėtį jubiliejinių minėjimų 
šviesoje. Ji taip pat priminė 
nuo 1961 m. tremtyje laikomą 
vyskupą Steponavičių ir nuro
do jį esant spėjamu kardinolu 
“in pectore”, kuris iki šiol vie
šai neskelbiamas.

Vakarų Vokietijos dienraš

čio “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” apžvalgininkas Wer- 
neris Adamas birželio 27 d. ir
gi rašė, kad savo pareigose 
kliudomas Vilniaus arkivys
kupijos apaštališkasis admi
nistratorius titulinis vysku
pas Steponavičius, laikomas 
daugiau ar mažiau tremtyje, 
yra popiežiaus 1979 m. slaptai 
paskirtas kardinolas, kad ne
patirtų didesnių sunkumų. 
Valstybės labiau toleruoja
mi kunigai teigia, kad su Ste
ponavičium tariamasi, bet jis 
dėl savo amžiaus įteikė popie
žiui savo atsistatydinimą. Dau
giau kaip 50 Vilniaus arkivys
kupijos kunigų raštu prašė 
Gorbačiovą netrukdyti jų vys
kupui eiti pareigas. Oficia
liai Lietuvos tikintiesiems 
vadovauja titulinis arkivysku
pas Liudas Povilonis, metais 
vyresnis už vyskupą Steponavi
čių. Frankfurto laikraštis pa
rašė atvirkščiai.

Išeivijos veikla
Vatikano dienraštis “L’Os- 

servatore Romano” 1987 m. lie
pos 15 d. paskelbė platų straips
nį apie užsienio lietuvius. Au
torius Loreto de Paolis pažy
mi, kad Lietuvos krikšto iškil
mės birželio 28 dieną Romoje 
su Šventuoju Tėvu buvo dauge
lio jubiliejinių renginių vir
šūnė tėvynėje ir užsienyje. 
Apie tris tūkstančius lietuvių 
buvo suvažiavę į Romą iš viso 
pasaulio, bet iš Lietuvos ga
lėjo atvykti tik Telšių vysku
pas Antanas Vaičius su aštuo- 
niais kunigais. Juos visus Šven
tasis Tėvas labai nuoširdžiai 
sveikino dėl jų ištikimybės tė
vų tikėjimui ir broliškos vie
nybės su Katalikų Bendrija.

Užsienyje esą per milijoną 
lietuvių, maždaug trečdalis, 
kiek jų gyvena tėvynėje. Se
nąją praeito šimtmečio išeivi
ją papildė naujesniųjų laikų 
karo pabėgėliai, išsisklaidę 
šešiolikoje pasaulio šalių. 
Juos dvasiškai aptarnauja 628 
kunigai lietuviai. Iš jų 458 pri
klauso vyskupijoms ir 170 vie
nuolijoms. Didžioji dalis dar
buojasi, rūpindamiesi 110 pa
rapijų ir 38 misijom. Kita da
lis lietuvių kunigų priklauso 
amerikiečių vyskupijoms, bet 
padeda išlaikyti išeivių mo
kyklas, draugijas, kultūros 
centrus, spaudą. Daugiausia 
išeivių lietuvių telkiasi Jung
tinėse Amerikos valstybėse - 
apie 800,000. Čia veikia apie 
90 parapijų, išeina vienas dien
raštis, keli savaitraščiai, daug 
Žurnalų. (Nukelta į 9-tą psl.) 

kongreso patvirtinta $100 mi
lijonų paramos sutartis sukilė
liams Nikaragvoje. Tolimesnė 
parama jiems būtų sustabdyta, 
jeigu Nikaragva atsisakytų ka
rinės paramos iš Sovietų Są
jungos bei jos satelitų, sutik
tų grąžinti demokratines lais
ves ir pravesti laisvus parla
mento rinkimus. Prez. R. Rea- 
gano pasiūlymas buvo atmes
tas ir priimtas Kosta Rikos 
prez. O. Arijo planas, apiman
tis visas penkias Centrinės 
Amerikos šalis. Tą planą žada 
vykdyti Nikaragvos prez. D. 
Ortega, iš anksto reikalaujan
tis JAV paramos sustabdymo 
partizanams, bet nieko nekal
bantis apie sovietinės para
mos nutraukimą marksisti
niam savo režimui. Kyla rim
tas įtarimas, kad penkių pre
zidentų priimtas taikos pla
nas nebus įgyvendintas. Prez. 
D. Ortegai rūpi tik JAV pagal
bos nutraukimas partizanams 
ir savo režimo sustiprinimas 
sovietinės paramos dėka. Prez. 
R. Reaganas ir JAV kongresas 
sprendimą pagalbos partiza
nams reikalu turės padaryti 
rugsėjo 30 d., kai pasibaigs 
sutartis, o prez. D. Ortega tu
ri laiko iki lapkričio 7 d. Ir 
prez. R. Reaganas, ir JAV kong
resas neaiškiose aplinkybėse, 
atrodo, negalės atsisakyti pa
ramos partizanam Nikaragvoj.

Invazijos žaizdos
Izraelio invaziją Libanan 

1982 m. planavo ir jai vadovavo 
anuometinis krašto apsaugos 
ministeris A. Šaronas, savo 
pastangas bandęs teisinti ke
turias valandas trukusioje 
kalboje Tel Avivo universite
te. Ta kalba vėl atnaujino jau 
užgijusias žaizdas Izraelyje, 
ypač A. Šarono teigimas, kad 
jis tada veikė su pilnu prem
jero M. Begino bei jo Likudo 
vyriausybės ir darbiečių opo
zicijos pritarimu. Dabartinė
je koalicinėje vyriausybėje A. 
Šaronas yra pramonės ir pre
kybos ministeris. Darbiečių 
vadas Š. Peresas, šiuo metu 
einantis užsienio reikalų mi- 
nisterio pareigas, reikalauja 
anuometinės A. Šarono veik
los tyrimo. Jam pritaria ir ki
tas darbietis - krašto apsau
gos ministeris J. Rabinas. Jie
du teigia, kad invazija nepa
siekė pagrindinių savo tikslų: 
nesustabdė kerštingų arabų 
įsiveržimų Izraelin ir nesuda

Šiame numeryje:
Sukta taika

Visi trokšta taikos, paremtos teisingumu, o ne jėga
Vieną skriaudą jau atitaisė

Nutarimas grąžinti Klaipėdos šventovę ir kitos skriaudos
Brazilijos didmiesčiuose

Kanadiečio keliauninko įspūdžiai iš kelionės į Braziliją
Šeši šimtai metų klūpo . . .

“LKB Kronika” apie krikščionybės reikšmę Lietuvoje
Krikščionybė lietuvių tautos istorijoje

Mintys prof. Vytauto Vardžio paskaitos, skaitytos Romoje
Politinės konferencijos belaukiant

PLB valdybos rengiama konferencija ir dabarties didžiųjų politika
Demonstracija Vilniuje

Rugpjūčio 23-ji - demonstracijų diena Vilniuje ir Vakaruose
Krauju rašyti atsiminimai

Juozo Keliuočio knyga “Dangus nusidažo raudonai ”
Kanadiškoji ir lietuviškoji enciklopedija

Dviejų stambių leidinių palyginimas ir matomos išvados
Aktualios lituanistinės temos dabarčiai

Naujas “Lituanistikos darbų” tomas ir jo nagrinėjami klausimai

rė Izraeliui palankios Libano 
vyriausybės, kuri būtų sutikusi 
pasirašyti taikos sutartį. Pasak 
Š. Pereso, visi tada tikėjo, kad 
Izraelio daliniai sustos, užėmę 
saugumui numatytą 25 mylių 
zoną savo pasienyje. Jie bet
gi pasiekė Beirutą ir pradėjo 
bombardavimą. Š. Peresas sa
kosi tada asmeniškai kreipę
sis į premjerą M. Beginą, ku
ris nieko nežinojęs apie Bei
rutą griaunančias bombas ir 
žadėjęs informacijų reikalau
ti iš A. Šarono. Darbiečių va
das Š. Peresas, reikalaudamas 
viešo A. Šarono veiksmų tyri
mo, sakosi negalįs tylėti, kai 
pastarasis, kalbėdamas apie 
nepopuliarų karą, bando klai
dinti visuomenę.

Sovietiniai teismai
Černobilyje pasibaigė ato

minės elektros jėgainės va
dovų teismas, susietas su re
aktoriaus sprogimu 1986 m. 
balandžio 26 d. Dėl aplaidu
mo darbe, saugumo taisyklių 
pažeidimo ir visiško pasime
timo nelaimei įvykus po 10 me
tų sunkiųjų darbų stovyklose 
gavo jėgainės direktorius V. 
Briukanovas, vyr. inž. N. Fomi
nas ir jo pavaduotojas inž. A. 
Djatlovas. Mažesnių bausmių 
už darbo taisyklių pažeidimus 
susilaukė trys žemesnio rango 
pareigūnai: pamainos virši
ninkas B. Rogožkinas — 5 me
tų, sprogusio reaktoriaus vyr. 
inž. A. Kovalenka — 3 metų ir 
atominės energijos inspekto
rius inž. J. Lauškinas — 2 me
tų darbo stovyklose. Teisėjas 
Raimondas Brize konstatavo, 
kad atominės Černobilio jėgai
nės pareigūnai darbo valan
domis lošdavo kortomis, rašy
davo laiškus. Jis taipgi teigė, 
kad sprogimas įvyko dėl pada
rytų klaidų oficialaus leidi
mo neturėjusiame bandyme. 
Vakaruose didesnio dėmesio 
susilaukė aštuoniasdešitmečio 
ukrainiečio F. Fedorenkos su
šaudymas. Jis buvo apkaltin
tas žydų žudymu koncentraci
nėje Treblinkos stovykloje, ne
teko JAV pilietybės OSI pas
tangų dėka ir buvo grąžintas 
Sovietų Sąjungon 1984 m. So
vietinis teismas mirties baus
mę paskyrė 1986 m., prie žydų 
žudymo pridėdamas ir tautos 
išdavimą. Esą F. Fedorenka 
tik vokiečių-sovietų karui pra
sidėjus perėjo priešo pusėn 
ir ištikimai tarnavo naciams.

i
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fQ RELIGINIAME GWMMEI

Kelionė per Pietų Ameriką

Brazilijos didmiesčiuose

Svečias iš Filipinų. 1987 m. lie
pos viduryje Kaune ir Vilniu
je Jankėsi netikėtas svečias iš 
Filipinų - Katalikų Bendrijos 
vadovas kardinolas Jame Sin, 
Sovietų Sąjungon pakviestas 
Maskvos ir visos Rusijos orto
doksų patriarcho Pimeno. Dvi 
dienas trukusioje viešnagėje 
Kaune ir Vilniuje svečių lydė
jo Filipinų ambasadorius Mask
voje A. Melchoras, Briuselio 
vysk. Simonas, religinių reika
lų tarybos įgaliotinis Lietuvai 
P. Anilionis, Vilniaus katalikų 
arkivyskupijos valdytojas prel. 
A. Gutauskas ir Vilniaus orto
doksų arkivyskupijos sekr. V. 
Novinskis. Viešnagės metu kar
dinolas Jame Sin su savo palyda 
lankėsi Kauno kunigų seminari
joje, katalikų šventovėse ir or
todoksų cerkvėse. Svečias Mišias 
laikė ir pamokslus sakė Kauno 
arkikatedroje bazilikoje, Vil
niaus Aušros Vartų koplyčioje. 
Kauno arkivyskupijos kurijoje 
jį priėmė arkiv. Liudas Povi
lonis, Lietuvos vyskupų konfe
rencijos pirmininkas, vilniškė
je aukščiausioje taryboje - jos 
pirm. E. Mieželaitis. Spaudoje 
cituojamas kardinolo J. Sino pa
reiškimas, yra palankus sovieti
nei propagandai: “Šia kelione 
aš siekiu nutiesti tiltus tarp mū
sų šalių. Bendravimas visada 
padeda mažinti įtampą ir išsau
goti taiką Žemėje. Šiandien tai
ka yra didžiausias žmonijos rū
pestis. Ginklo jėga negalima iš
spręsti žmogiškųjų problemų, ir 
mes turime pertvarkyti mąsty
mą tų žmonių, kurie galvoja ki
taip”.

Sovietinė TASS žinių agentū
ra paskelbė svečio kardinolo 
pareiškimą, kuriame jisai pa
sakęs: “Aš niekur nemačiau fak
tų, rodančių tikinčiųjų teisių 
pažeidimus”.

Lietuvių informacijos cent
ras JAV-se 1987 m. liepos 22 d. 
paskelbė dviejų puslapių pa
reiškimą, kuriam replikavo į ke
lis stulbinančius, spaudoj pasi
rodžiusius kardinolo Sin komen
tarus. Pyz. kardinolas sakęs: 
“Prieš vykdamas į Sovietų Są
jungą, aš maniau, kad nebuvo re
ligijos Sovietų Sąjungoj”. Ko
respondentui paklausus apie 
tikinčiųjų sąžinės kalinių būk
lę, kardinolas atsisakė apie tai 
komentuoti. Dėl religinės spau
dos trūkumo kardinolas sakė, 
neturėjęs laiko diskutuoti to
kias temas, “nes mano palydovai 
rusai buvo labai punktualūs ... 
Aš keliavau kaip maldininkas 
be jokių politinių tikslų . ..” 
LIC savo pareiškime atkreipė 
dėmesį į religinio persekioji
mo faktus, pabrėždamas, kad po
piežiui Jonui-Pauliui II-jam net 
du kartus nebuvo leista vykti 
pastoraciniams vizitams į Lie
tuvą. Jis negalėjo 1987.VI.28 da
lyvauti 600 m. krikščionybės su
kakties iškilmėse šioje vienu 
metu nepriklausomoje Baltijos 
valstybėje - pažymėjo Reuterio 
agentūra savo pranešime spau
dai.

Aplankyti sovietų okupuotą 
Lietuvą norėjo ir Milano kardi
nolas Carlo-Maria Martini, ku
ris yra Europos vyskupų kon
ferencijos pirmininkas, bet iki 
šiol negavo leidimo.

Lietuvių informacijos cent
ras praneša, kad Reuterio ži
nių agentūra paskelbė sovietų 
valdžios ketinimą sugrąžinti 
Lietuvos katalikams Klaipėdos 
šventovę, kuri buvo pastatyta 
tikinčiųjų lėšomis, sovietų val
džios 1961 m. nusavinta ir pa
versta filharmonijos sale. So
vietų žinių agentūra TASS, kuri 
pirma paskelbė šią žinią liepos 
23 d., teigia, kad Klaipėdos šven
tovė bus sugrąžinta Lietuvos ka
talikams dvejų metų laikotarpy
je. LIC žiniomis, šimtai tūkstan
čių lietuvių okupuotoj Lietuvoj 

apeliavo į sovietinę vyriausybę, 
kad sugrąžintų jų šventovę. 1979 
m. 150,000 pasirašė peticiją, 1981 
ir 1982 m. delegacija vyko į Mask
vą ir įteikė peticijas religinių 
reikalų įgaliotiniui V. A. Kuroje- 
dovui, kuris pripažino, kad val
džia neteisėtai atėmė šventovę. 
Viena iš vėliausių peticijų Lie
tuvoj dėl šventovės sugrąžinimo 
pasirodė š. m. sausio mėn. Ją 
pasirašė 76,000. Šios peticijos 
autoriai pabrėžė, kad būtų galė
ję surinkti 2-3 milijonus para
šų, tačiau juos labai persekiojo 
saugumo ir milicijos darbuoto
jai.

Pasak Reuterio, oficialieji so
vietų šaltiniai negalėjo pasaky
ti, ar maža, dabar veikianti šven
tovė bus uždaryta. 1987 kovo 16 
pareiškime M. Gorbačiovui ir 
Religinių reikalų tarybos pir
mininkui K. Charčevui dvylika 
lietuvių praneša, kad Lietuvos 
TSR ministerių taryba numato 
atimti veikiančią šventovę. Pa
gal šį pareiškimą, net Lietuvos 
TSR religinių reikalų įgalioti
nis Petras Anilionis pareiškė, 
kad jo nuomone Klaipėdai yra 
reikalingos abi šventovės. 1961 
m. statant šventovę Klaipėdoj 
gyveno 80,000 gyventojų, o šiuo 
metu jau 200,000, kurių 130,000 
katalikų. Šventovės statybą or
ganizavę kunigai buvo suiimti. 
1962 m. klebonas kun. Liudas 
Povilonis, vikaras kun. Bronius 
Burneikis ir dar kiti 5 asmenys 
buvo nuteisti “dėl piktnaudžia
vimų statant Klaipėdos bažny
čią”. Reuteris pastebi, kad kun. 
Povilonis vėliau buvo pakeltas į 
vyskupus ir dabar eina Lietu
vos vyskupų konferencijos pir
mininko pareigas.

Kunigų skaičius pasaulyje kol 
kas dar mažėja, tačiau šventi
namųjų į kunigus bei klierikų 
skaičius gausėja. Pagal Vatika
no statistiką, 1985 m. šventinamų
jų skaičius pakilo 6%: įšventin
ta 6,785 nauji kungai, o tais me
tais mirė per 8,000 kunigų. Ma
žiausia kunigų buvo įšventinta 
1975 m. - 5,765. Proporcingai 
dabar pasaulyje vienam kunigui 
tektų 2,091 tikintysis, jei būtų 
visur vienodai pasiskirstyta. 
Bet taip nėra, pvz. P. Amerikoje 
vienam kunigui atitenka 7,000 ti
kinčiųjų. Š. Amerikoje kunigų 
skaičius vis dar mažėja: 1984 m. 
buvo 69,337 kunigai, o 1985 m. - 
68,942. Š. Amerikos kunigų am
žiaus vidurkis yra 54 m., o P. 
Amerikos kunigų - 51 m. Statis
tika rodo, kad per 10 metų klie
rikų skaičius progresyviai kyla. 
1984 m. pasaulyje iš viso buvo 
80,302 klierikai, o 1985 m. -85,084.

“Auksakalio dirbtuvė” - vaidi
nimas, kurį 1960 m. parašė tuo
metinis Krokuvos vyskupas-pa- 
galbininkas Karol Wojtyla, šiuo 
metu filmuojamas. Pagrindiniai 
filmo aktoriai yra Burt Lancas
ter ir Olivia Hussey. Filmo paga
minimas kainuos apie $9,000,000 
ir bus baigtas šiais metais. Tai 
meilės bei santuokinės ištiki
mybės drama, vykstanti II D. ka
ro išvakarėse. Filmavimą pri
žiūri speciali Vatikano komisi
ja, tvarkanti visus popiežiaus 
Jono-Pauliaus II raštus.

“The Pilot”, amerikiečių laik
raštis, leidžiamas Bostone, 1987. 
IV.3 išspausdino NC agentūros 
žinią, kad sovietinė valdžia pa
grasino Lietuvos krikščionybės 
sukakties komitetui uždrausti 
visas iškilmes, jeigu laikysis 
ekstremistų linijos, t.y. ir toliau 
prašys sovietinę valdžią grąžinti 
nusavintas šventoves — Vilniaus 
katedrą, Šv. Kazimiero švento
vę ir Taikos Karalienės švento
vę Klaipėdoje. Tokį grasinimą 
išreiškė religijos reikalų įga
liotinis P. Anilionis.

• Malda nekeičia Dievo, bet 
keičia tą, kuris meldžiasi.

(Soeren Kierkegaard)

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Sakoma, kad į krioklius vaiz
das iš Brazilijos pusės yra 
įspūdingesnis, tad sekantį ry
tą pakilom į tą pusę. Tenka 
pavažiuoti per miškus, kol pa
siekiama valstybių sieną ir 
tiltą, kuris veda į Brazili
jos pusę. Kelias į pasienį gra
žus, apsuptas miškų su raudo
na žeme. Prie sienos dideli 
muitinės pastatai, kur mums 
nereikia nė išlipti iš autobu
so, tik surenka pasus ir suštam- 
puoja. Prie sienos laukiančių 
automobilių nedaug, bet už tai 
labai daug autobusų su kelei
viais.

Pervažiavus į Brazilijos pu
sę, jau daug miškų iškirstų ir 
dirbama žemė su trobelėm lau
kuose. Augmenija abiejose pu
sėse labai vešli, žalia. Brazi
lijos pusėje stovi labai ilgos 
eilės autobusų, laukiančių 
įvažiavimo į Argentiną, nes 
daug Brazilijos žmonių važiuo
ja apsipirkti į Argentiną.

Atvykę į Brazilijos pusę 
Iguassu krioklių pamatyti, la
gaminus paliekame autobuse, 
nes aplankę tą pusę popiet 
važiuojam į orauostį skry
džiui į Brazilijos sostinę 
Brasilia. Šioje pusėje karštis 
pasitinka dar didesnis negu 
vakar dieną, nes jau siekia 
28 C. Vedini jau kito vadovo 
pasileidžiam parko takais 
krioklių link. Šioje pusėje jau 
daug prašmatniau įrengta, 
nes iki Velnio gerklės kriok
lio auštyn yra keltuvas, kuriuo 
pasikeliame aukštyn ir aptver
tais metaliniais takais priar- 
tėjam iki pat vandens kritimo 
— gali pasilenkęs ranką paner
ti į vandenį. Vandens sraunu
mas nėra toks stiprus kaip Nia
gara Falls, kur srovė pašėlu
sia jėga metasi žemyn. Nuo ka
tarakta viršaus gražus vaizdas 
į visus kitus aplinkui šniokš
čiančius krioklius.

Tuo pačiu keltuvu nusilei
dus žemyn, kita platforma pri
veda iki 10 metrų prie krintan
čio vandens. Smulki migla ir 
purslai teškia į veidą. Užver
tęs galvą žiūri aukštyn į van
dens masę, kuri putodama 
krinta visai prie kojų. Nukri
tęs vanduo nėra gilus, didžiu
liai akmens luitai kyšo su žolės 
stiebais, augančiais viršuje. O 
nuo akmens iki akmens pra
vestas takas iki pat krintan
čio vandens.

Vietomis vanduo krenta kas
kadomis plonu sluoksniu, ir 
matosi kaip kregždės ar kito
kie paukšteliai įskrenda per 
krentantį vandenį prie uolos 
sienos. Pamatę tai manėm, 
kad gal ten turi uolos urvuose 
lizdus, bet vadovas paaiškina 
esą ten skrenda jieškodamos 
maisto, nes toje šilumoje ir 
drėgmėje veisiasi spiečiai vi
sokių vabzdžių ir moskitų, ku
riais paukšteliai maitinasi.

Kol baigiam parko apvaikš- 
čiojimą, temperatūra pakyla 
iki 34°C. Jau maudomės pra
kaite ir skubame į laukiantį 
autobusą, kad galėtume grei
čiau atvėsti. Atvažiuojame 
prie restorano pietums, o ku
rie nori gali malūnsparniu 
paskraidyti ir apžiūrėti kriok
lius iš padangės. Atsiranda 
keturi iš mūsų grupės, kurie 
išbando šią kelionę. Grįžę la
bai patenkinti pasakoja, kad 
pakilus virš krioklių atsive
ria nepaprastas reginys, nes 
matomi visi kriokliai, abiejų 
upių susijungimas ir plačiau
sia apylinkė su tropikiniais 
miškais.

Tą popietę atsisveikinam su 
kriokliais ir atvykstame į ora
uostį kelionei į sostinę. Šis 
skridimas užtruko ilgai su tri
mis sustojimais kituose mies
tuose, kur ilgai reikėjo laukti, 
bet iš lėktuvų neišleido — rei
kėjo juose sėdėti. Pats skridi
mas irgi buvo ne koks, nes pa
kliuvom į lietaus debesis — 
lėktuvą smarkiai mėtė ir ne
maloniai purtė. Suvargę ir 
mieguisti jau vėlų vakarą pa
siekiam Brasilija miestą, kur 
buvom nugabenti į St. Paul 
viešbutį poilsiui.

Naujas miestas
Po tokio ilgo ir nuobodaus 

skridimo į Brazilijos sostinę 
dauguma mūsų grupės nu
sprendė, kad nevertėjo to 
miesto lankyti. Miestas Brasi- 
lijatikprieš 25 metus išplanuo
tas ir pastatytas sostinei, kuri 
ankščiau buvo Riodežaneiras. 
Miestas pastatytas viduryje 

džiunglių, beveik krašto vidu
ryje, tad susisiekimas vyksta 
daugiausia lėktuvais. Praves
tas ir plentas, bet kelionė auto
busu trunka daugiau kaip 26 va
landas. Mieste pramonės nėra. 
Čia sutelktos valdžios įstaigos 
ir jos tarnautojai. Miestas jau 
turi 800.000 gyventojų ir dar 
kitus 800.000 satelitų miestuo
se aplink Brasiliją.

Rytą autobusas paima mus 
iš viešbučio išvykai po sosti
nę. Važiuojam plačiomis gat
vėmis apsodintom medžiais, 
gražiai išplanuotais skverais, 
tiltais ir moderniais pastatais. 
Švari aplinka, daug gėlynų, 
dirbtinių vandens tvenkinių, 
aikščių, apsėtų žole. Matosi ir 
darbininkai, berenką šiukšles 
iš tų aikščių. Matyt, besėdį 
žmonės ant žolės prišiukšlina.

Aplankome naują modernią 
Don Bosco šventovę, kurioje vy
rauja mėlynos spalvos vitra
žai. Didelė erdvė viduje be 
įprastų papuošimų. Altoriuje 
vien tik didžiulis kryžius ir 
labai aukšti langai iki pat sto
go. Visas puošnumas — tai 
kristalinis sietynas ir marmu
rinės išblizgintos grindys. Mal
dininkų viduje nebuvo. Už ke
lių blokų kita nedidelė šven
tovė, kur vyko pamaldos ir ma
tėsi besimeldžią žmonės.

Nuvykstam ir prie televizijos 
bokšto 224 m aukščio, kuris 
dominuoja visą apylinkę. Kel
tuvas užveža tik iki 75 m aukš
čio, iš kur matyti platus viso 
miesto reginys. Prie valdžios 
pastatų didelės eilės autobu
sų, kurie atveža tarnautojus 
į darbą ir pasilieka laukti, 
kol jie baigia darbą, nes yra 
taupomas benzinas. Tarp visų 
pastatų labai daug erdvės, nė
ra sugrūsti prie vienas kito.

Kur Lietuvos pasiuntinybė?
Miesto vadovas mažiukas, 

judrus, gerai angliškai kalbąs 
tuojau primena, kad oficialus 
pinigų keitimo kursas bankuo
se už 1 dol. — 14 kruzeirų, o 
juodoje rinkoje 25 kruzeirai. 
Išsitraukia pluošta banknotų 
ir pereidamas per autobusą 
visus aprūpina juodosios rin
kos kursu, vis primindamas, 
kad tai yra nelegalu, reikia 
saugotis policijos, kuri, jei 
pagauna, konfiskuoja pinigus 
ir dar patupdo į šaltąją.

Autobusas apvežioja svar- 
besnėm gatvėm pro valdžios 
ministerijas, parlamento rū
mus. Praveža ir pro prašmat
nius ambasadų pastatus, kurie 
rikiuojasi viename rajone. 
Nemažai ambasadų įvairaus 
dydžio ir stiliaus. Prisimena 
man, kad kai buvo planuoja
mas ambasadų rajonas, vienas 
žemės sklypas buvo paskirtas 
ir Lietuvos pasiuntinybei. 
Įdomu, kas atsitiko su tuo 
sklypu? Paklausiau apie tai 
vadovą, bet jis nieko nežino
jo. Tame rajone dar daug tuš
čių vietų, matosi buvusių 
džiunglių medžių kelmai.

Prezidentūra ir katedra
Miesto pakraštyje dunkso

Brazilijos sostinės, pavadintos Brazilija, modernaus stiliaus katedra

Mielajai
AfA

FELICIJAI URBONIENEI
atsiskyrus su šiuo pasauliu,

jos vyrą VYTAUTĄ, dukrą RŪTĄ su šeima, sūnų 
KĘSTUTĮ su žmona, brolius ir kitus gimines bei 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

Z. O. Girdauskai
J. J. Šarūnai

___ .____________ _  

prezidento rūmai — neįspū
dingi, žemas pastatas baltom 
sienom. Priešakyje vietoje 
tvoros vandens juosta-kanalas, 
lankytojų primestas smulkių 
pinigėlių, tarp kurių plauko 
žuvelės. Į vandenį primėtyta 
ir šiukšlių, popiergalių. Prie 
įvažiavimo vartų stovi sargy
ba ramioje padėtyje. Priešaky
je rūmų didžiulis žalios vejos 
plotas, o užpakalyje rūmų 
parkas.

Paskutinis sustojimas prie 
Brasilijos katedros. Tai labai 
modernios architektūros pa
statas, primenąs karūną su vir
šuje metaliniu kryžium. Netoli 
įėjimo durų prie tako rikiavo
si didelės keturių evangelis
tų statulos, irgi modernaus 
stiliaus. Į katedros vidų ne
leido, nes buvo tvarkoma ir va
loma kažkokiom iškilmėm.

Tuo ii’ baigėsi pusdienio 
vizitas Brazilijos sostinėje. 
Tuojau po pietų išskridom į 
Riodežaneiro miestą. Mano su
pratimu, Brasilijos miesto lan
kymas nebūtinas, nes nieko 
įdomaus ir atmintino nėra, 
nebent kas domisi visai nau
jo miesto išplanavimu, moder
niais stiklinėm sienom pasta
tais ir gyvenimu, kur nėra 
pramonės. Būtų buvusi įdo
mesnė ekskursija į Amazonės 
upės džiungles.

Grožybių mieste
Pakilus lėktuvu matėsi Bra

silijos miesto kontūrai, pana
šūs į didžiulį lėktuvą, išsisklei
dusį žemėje, platus dirbtinis 
ežeras ir aplinkui džiunglės, 
džiunglės. Netrukus viskas 
dingsta po debesų klodu.

Atvykstame į Riodežaneirą, 
turintį per 5 mil. gyventojų 
ir pastatytą tarp kalnų bei 
pajūrio paplūdimių. Miestą 
jungia bent 16 tunelių. Tai 
gražiausias Pietų Amerikos 
miestas. Labai puikūs vaizdai 
pasikėlus į kalnus ir žvelgiant 
į pajūrį, uostą ir beveik iš vi
sur matomą kalno viršūnėje 
Kristaus statulą. Pačioje Bra
zilijoje yra 138 mil. gyvento
jų, o tirščiausiai apgyvendin
tas Sao Paulo miestas, turįs 
15 milijonų gyventojų.

Čia atvykus visą laiką buvo 
saulėta ir labai karšta. Pir
miausia važiuojame į kalnus — 
tropikinį mišką. Važiuojant 
per miestą, matyti ant sienų, 
tvorų, vartų įrašų ir piešinių — 
“grafiti”. Tiesiog marginta iš
marginta tęsiasi be pertraukos 
kur tik pažvelgsi. Šis Tijuca 
tropikinis džiunglių miškas 
paverstas parku yra lengvai iš 
vidurmiesčio pasiekiamas. Su
stojam įkalnėje prie tankaus 
miško ir krioklio. Šis vanduo 
apačioje surenkamas ir nu
kreipiamas vamzdžiais miesto 
gyventojams. Aplinkui auga 
bananai ir kiti tropikiniai 
medžiai, žydi gėlės, siauri ta
keliai vingiuoja per mišką ir 
aukštyn į kalnus. Yra vietos 
iškylauti, todėl čia vienas 
po kito autobusai atveža ke
leivius. (Bus daugiau)

AfA 
FELICIJA 

URBONIENĖ,
daug metų paskyrusi 
“Tėviškės žiburių” ad
ministravimui, iškeliavo 
amžinybėn 1987 metų 
liepos 31 dieną, paly
dėta labai gausios vi
suomenės rugpjūčio 3 
dieną į užtarnauto po
ilsio vietą - Šv. Jono 
lietuvių kapines Missis- 
saugoje.

“Tėviškės žiburių” leidėjas KLK kultūros draugija 
“Žiburiai”, redakcija, administracija ir spaustuvė reiškia 
gilią užuojautą velionės šeimai, giminėms ir visiems arti
miesiems.

Užbaigusi žemiškas kančias, ilsėkis amžinoje Vieš
paties ramybėje!

“Tėviškės žiburiai"

Ilgametei bendradarbei
a. a. FELICIJAI URBONIENEI

užbaigus žemiškąją kelionę bei palikus bendrų 
lietuviškos spaudos rūpesčių barus, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą liūdinčiai velionės šeimai, 

giminėms bei artimiesiems —

Kun. Pranas Gaida 
Vytautas Kastytis 
S. J. Andruliai 
S. A. Zimnickai 
G. V. Balčiūnai 
G. R. Gaižučiai
L. G. Kurpiai 
E. dr. S. Čepai
M. A. Bumbuliai

E. Pr. Ališauskai
A. Birgelienė
O. P. Derliūnai
V. Matulaitis
B. St. Prakapai
V. Petrauskienė
R. VI. Stabačinskai
G. M. Valaičiai
J. Vingelienė

AfA
FELICIJAI URBONIENEI,

brangiai Anapilio moterų būrelio narei, mirus, 
jos vyrą VYTAUTĄ ir visą šeimą giliai užjaučiame 
bei kartu liūdime -

Anapilio moterų būrelis

Mūsų brangiai ir mylimai

AfA
FELICIJAI URBONIENEI

iškeliavus amžinybėn,
jos vyrą VYTAUTĄ, dukrą RŪTĄ, sūnų KĘSTUTĮ, 
artimuosius bei gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime -

Anastazija Tamošaitienė Antanas Tamošaitis 
Aldona Veselkienė

AfA
FELICIJAI URBONIENEI

mirus, 
dukrai RŪTAI RUSINIENEI, jos vyrui MARIUI ir 
vaikučiams bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia-

Rūta ir Antanas Rygeliai 
Nijolė ir Algis Simonavičiai 
Rūta ir Vytas Valaičiai 
Žibutė ir Vaidotas Vaičiūnai

Canainan 9rt memorials Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

V. P. Melnykai 
A. I. Pūkai

P. Bacevičius

LOUISTEMPORALE - 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



Lietuviai, suvažiavę iš laisvojo pasaulio, Vatikano audiencijų salėje klauso Šv. Tėvo JONO-PAULIAUS II angliš
kos ir lietuviškos prakalbos 1987 m. birželio 27 d. Salės kairėje - vyskupai, dešinėje - Vasario 16 gimnazijos moki
nių tautinių šokių grupė, kuri, pasibaigus audiencijai, atliko meninę programų. Audiencijoje dalyvavo ir iš oku
puotos Lietuvos atvykę 8 kunigai su vyskupu A. VAIČIUMI Nuotr. L’Osservatore Romano”

Krikščionybė lietuvių tautos istorijoje
Santrauka paskaitos, skaitytos prof. dr. Vytauto Vardžio Komoje 
1987.VI.28 Lietuvos krikšto 600 metų sukakties minėjimo akademijoje

Šeši šimtai metų klujpo...
“LKB kronika”naujausiame 73-čiame numeryje apie krikščionybę Lietuvoje 

praeityje ir dabar 600 metų sukakties proga

Pradėjome 1987-sius jubi
liejinius metus. Kokiomis nuo
taikomis pradeda jubiliejų 
katalikiškoji Lietuva? Ryžtas, 
ištikimybė, nežiūrint bedie
viškoms klastos. Nors ir pavė
luotai priimtas katalikiškas 
Krikštas apsprendė mūsų tau
tos likimų per praėjusius 600 
metų. Suvėlintas Krikštas są
lygojo lenkų tautybės dvasinin
kų per didelę įtaką Lietuvos 
bažnytiniame ir kultūrinia
me gyvenime, bet kartu toji pa
ti katalikybė savo universa
lumu ir pagarba tautinėms kul
tūrinėms vertybėms buvo tas 
pagrindas, ant kurio praėju
sio šimtmečio carinės Rusi
jos teroro aplinkoje subren
do ir bujojo mūsų tautinio at
gimimo judėjimas. Šiandien, 
minint Lietuvos Krikšto jubi
liejų, tos pat Rusijos naujo
sios imperijos nemeilingame 
glėbyje, turime semtis išim
ties iš praėjusių šešių šimt
mečių istorinės patirties ir 
ypač iš praėjusio šimtmečio 
pabaigos katalikiškosios Lie
tuvos koyų ir pergalių. Primi
tyvusis bedieviškasis mate
rializmas, kurį taip uoliai pa
siruošimo jubiliejui metu pro
paguoja LKP CK lektorius J. 
SAKALAUSKAS, katalikišką
jį krikštą laiko Lietuvos ne
laimių pradžia, o rusiškąsias 
okupacijas, - tiek praeito šimt
mečio tiek ir šio - tautinio “sa
varankiškumo” epochomis.

Kiekvienas blaiviau mąstan
tis lietuvis jauste jaučia, kad 
istorinė tiesa nėra partinių 
propagandistų pusėje.

1939 m., apibendrindamas 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais minėtą Lietuvos krikšto 
550 metų sukaktį, prof. S. ŠAL
KAUSKIS rašė: “Nejaugi nu
baudę save vieną kartą pavė
lintu krikštu, mes dabar pasi
skubinsime atsisakyti nuo jo 
geradares tik todėl, kad ta lin
kme eina civilizuotų tautų de
kadansas? Tai būtų panašu į 
tą pasakos kvailį, kuris per 
vestuves raudojo, o per laido
tuves kvatojo”.

Valdiški bedieviai norėtų, 
kad mes, prisimindami prieš 
600 metų Lietuvos priimtą 
krikštą raudotume (o juk kata
likiškasis krikštas sulaikė 
“palaimingą” susiliejimą su di
džiąja provoslaviškąja rusų 
tauta, kurios didžius gyvena
mus plotus valdė didieji Lie
tuvos kunigaikščiai).

Šių dienų bedieviai taip pat 
norėtų, kad carinės Rusijos ir 
šiandieninės Rusijos Imperi
jos valdovų pastangas nuka- 
talikinti ir nutautinti Lietu
vą priimtume su visuotiniu su
sižavėjimu ir džiaugsmu.

Valdiškos bedievybės pažiū
rų nepagrįstumą pripažįsta ir 
blaiviau mąstantieji tarybiniai 
tyrinėtojai. Šių metų sausio pa
baigoje Vilniuje Respubliki
nėje bibliotekoje buvo suruoš
ta mokslinė konferencija, skir
ta krikščionybės įvedimo Lie
tuvoje 600 metų sukakčiai. 
Konferencijoje kalbėjęs filo
sofas B. GENZELIS taip įverti
no krikščionybės įvedimo reikš
mę Lietuvai: kultūrinėje plot
mėje krikščionybės įtaka tei
giama - Lietuvai pasidaro pri

einami krikščioniškųjų Vaka
rų Europos tautų sukaupti kul
tūriniai lobiai, politinė reikš
mė buvusi neigiama dėl padi
dėjusios lenkų tautinės įtakos 
(nors buvo nutylėta, jog kata
likiškasis krikštas sumažino 
Lietuvos surusėjimo pavojų), o 
religinėje plotmėje katalikiš
ko Lietuvos krikšto reikšmę 
ateistas filosofas garbingai 
atsisakė įvertinti, nes, kaip 
bedieviškos materialistinės 
pakraipos filosofas, negalė
siąs to objektyviai įvertinti.

Prelegentas priminė eilę 
neigiamybių šiuolaikinio ko
vingojo ateizmo. Paminėjęs 
ateistų pamėgtą terminą “re
liginis ekstremizmas”, fil. m. 
dr. B. GENZELIS tvirtino, jog 
religinį ekstremizmą pagimdė 
ateistinis ekstremizmas. Taip 
pat pabrėžė, kad Lietuvos kul
tūrai padarė daug žalos tary
binės santvarkos metais kulty- 
vuotas “buldozerinis ateizmas”, 
kai brutaliu būdu buvo naiki
nami religinio meno paminklai 
- Lietuvos pakelių kryžiai, kop
lytėlės ir kt. “Buldozerinio ti
po ateizmas” neretai buvo pro
paguojamas valdžios iniciaty
va leidžiamoje ateistinėje pro
pagandinėje literatūroje.

“Minties” leidyklos darbuo
tojas Antanas RYBELIS mėgi
no prieštarauti, kad tokio po
būdžio ateistinė literatūra 
nebuvo leidžiama, tačiau pats 
pripažino, kad objektyvaus 
istorinių dokumentų rinkinio 
apie Lietuvos krikštą leidyk
la nesugebėjo prastumti pro 
bedieviškos cenzūros barje
rus. Teko pasitenkti pokario 
metais aršaus ateisto prof. PA- 
KARKLIO paruoštu tenden
cingai parinktų popiežių, skel
biančių prieš pagoniškąją Lie
tuvą kryžiaus karus, bulių iš
traukų rinkiniu. Kaip beveik 
vieningai sutarė konferenci
jos dalyviai, toks nepilnas, ten
dencingas leidinys tikrai nepa
sitarnaus objektyviam krikš
čionybės reikšmės mūsų tau
tos istorijos įvertinimui.

Lietuvos katalikai žino, kad 
tokiam objektyviam įvertini
mui šiandieninėje bedievių 
valdomoje Lietuvoje nėra są
lygų, nepaisant visų M. GOR
BAČIOVO skelbiamų persi
tvarkymų ir “viešumo” kampa
nijų.

Jubiliejinių metų pradžio
je Lietuvoje lankėsi naujasis 
Maskvos RRT pirmininko pa
vaduotojas katalikų reikalams 
KUZNECOVAS. Tai kadrinis 
saugumietis, septynetą metų 
dirbęs tarybinėje pasiuntiny
bėje Italijoje. Nepaisant in
teligentiškos šypsenos, jo vi
zitas nieko gero nežada Lietu
vos Katalikų Bažnyčiai. KUZ
NECOVAS mėgino įtikinti Lie
tuvos vyskupus, kad jų svar
biausia pareiga - sulaikyti ti
kinčią liaudį nuo kovos už ti
kinčiųjų teises. Klaipėdos ka
talikai esą galį pilnai būti lai
mingi ir neatgavę neteisėtai 
iš jų atimtos, pačių tikinčių
jų pastatytos bažnyčios. Už
teksią senosios bažnytėlės re
konstrukcijos. Vyskupai Vin
centas SLADKEVIČIUS ir An
tanas VAIČIUS galėsią vykti į 
Vatikano kongregaciją, kurių 

nariais jie yra, posėdžiaus tik 
tada, kai sutiksią pasitarnau
ti ir bedieviškai valdžiai, ak
tyviau įsijungdami į “taikos 
šalininkų” judėjimą. Naujasis 
maskviškis “katalikų globė
jas” nerimavo dėl vienuolijų 
veiklos aktyvumo Lietuvoje, su 
nerimu klausinėjo, ar nevei
kianti Lietuvoje “Opus Dei” or
ganizacija?

Kauno kunigų seminarijos 
rektorius, grįžęs iš pasitarimų 
Maskvoje, pranešė klierikams 
jubiliejinių metų pradžioje, 
kad Maskva net grasinanti už
daryti paskutiniąją kunigų se
minariją dėl trijų priežaščių:

1. Dalis klierikų priklausan
ti vienuolijoms;

2. Seminarijoje veikiančios 
antitarybinės organizacijos 
(vicerektoriaus nuomone, to
kia klierikų vienybę skaldan
ti antitarybinė organizacija 
susidedanti iš klierikų, vie
šai padariusių abstinencijos 
pažadus);

3. Seminarijoje esanti gyva 
lietuviška dvasia. Seminarija 
esą nors ruošia klierikus tik 
Lietuvai, turėtų būti labiau 
internacionalinės dvasios, t.y. 
reikėtų praskiesti klierikų ir 
dėstytojų gretas neaiškiomis, 
bet už tai bedieviškai valdžiai 
labiau atsidavusiomis asmeny
bėmis. Tai tik keli štrichai, 
liudijantys, kokioje padėtyje 
šiandien yra Lietuvos Katali
kų Bažnyčia, švenčianti savo 
įsikūrimo 600 metines.

Prieš 100 metų Lietuvos 
krikšto 500 metų sukaktis bu
vo minima panašiai sunkiais 
carinės priespaudos metais. 
1887 metais jubiliejus pateko 
į tarpą dviejų atmintinų datų: 
1886 m. Kęstaičių ir 1893 m. 
Kražių skerdynių. Nepaisant 
anų laikų skaudžių išbandy
mų, Katalikų Bažnyčia Lietu
voje per pastarąjį 100 metų ne
paprastai išaugo, sustiprėjo 
tiek organizaciniu požiūriu 
(sukurta Lietuvos bažnytinė 
provincija, tiesiogiai priklau
santi tik Apaštalų Sostui), tiek 
ir dvasinėje, kultūrinėje sri
tyje - katalikybė dar giliau su
leido šaknis lietuviškų širdžių 
dirvoje.

Tikime, kad nepaisant skau
džių dabartinio laiko išban
dymų, Dievas leis katalikybei 
Lietuvoje stiprėti, bręsti ir 
prasidedančiame septintaja
me krikščioniškos Lietuvos 
šimtmetyje. Todėl, nepaisant 
nelengvų sąlygų, represijų, 
kalinių kalėjimuose sudeda
mos aukos, - šie jubiliejiniai 
metai yra džiugūs metai.

Dėkojame Viešpačiui už vis
ką, o ypač už bendrą su Juo kry
žiaus kelią, vedantį į Amžiną
jį prisikėlimą!

Šeši šimtai metų klūpo - 
Skundžias randai kruvini. . . 
Bet vilties malda ant lūpų, 
Dieve, Tu mus gaivini!
Krikšto vandeniu nuplautų, 
Laimėn pakviestą dangaus, 
Apkabink mažytę tautą, - 
Ji naujų jėgų įgaus.
Šeši šimtai metų trykšta 
Mums gyvenimo versme! 
Už tikėjimą už Krikštą 
Tedėkoja ši giesmė!

Europos tautų gyvenime 
krikščionybės įvedimas buvo 
ypatingos svarbos įvykis, nes 
jis šimtmečiams apsprendė tų 
tautų gyvenimą. Lietuva nebu
vo išimtis.

Lietuvos apsikrikštijimui 
yra charakteringos trys nuo 
kitų Europos tautų skirtingos 
savybės. Pirma, Lietuva turėjo 
pasirinkimą tarp graikiškosios 
ir lotyniškosios Bažnyčios ir 
pati pasirinko Romą, ne Bizan
tiją. Antra, Lietuva apsikrikš
tijo po ilgos kovos ir abejonių. 
Trečia, krikščionybė turėjo di
delės įtakos ne tik kultūriniam 
ar valstybiniam Lietuvos išsi
vystymui, bet ir jos tautinės 
tapatybės išsiskleidimui.

Reikia pridėti, kad refor
macijos laikotarpis Lietuvoje 
taip pat buvo skirtingas nuo 
Vakarų Europos. Lietuvoje re
formacija nesukėlė pilietinių 
khrų ir turėjo pozityvios įta
kos Bažnyčios reformai bei lie
tuviškam religinio gyvenimo 
pasireiškimui. Tačiau išsky
rus mažas evangelikų-liute
ronų ir evangelikų-reformatų 
Bažnyčias, reformacija Lietu
voje neįsigyveno. Todėl, kal
bant apie krikščionybę Lietu
voje, iš esmės kalbame apie 
Katalikų Bažnyčią. Galima, ži
noma, paminėti, kad iki XIX š. 
Vilniuje buvo stiprus unitų 
centras.

Lietuvos valstybė galutinai 
susiorganizavo XIII š., bet 
ankstyvieji Lietuvos valdovai 
nesiėmė suvienyti visų lietu
viškų giminių. Vieton to, bū
dami gabūs kariai ir diploma
tai, jie veržėsi į slavų apgyven
tas rytines žemes, atviras vals
tybės išsiplėtimui. Maždaug 
tuo pat metu Baltijos jūros 
regijone atsirado ir vokiečių 
misijonierių ordinai, susivie
niję kryžiuočių vardu. Jų įsi
kūrimas Livonijoje ir Prūsi
joje turėjo milžiniškos reikš
mės Lietuvos užsienio ir vi
daus politikai. Kryžiuočiai 
siekė Lietuvą apkrikštyti kar
du. Lietuva galėjo pasirinkti 
savo pavaldinių slavų tikėji
mą — tai būtų buvę logiška, 
bet priėmė savo priešų kry
žiuočių tikėjimą, tačiau ne 
per kryžiuočius’

Priimdama lotyniškąją 
krikščionybę, Lietuva tapo 
labai skirtingu nuo Rusijos 
kraštu ir atsidarė Vakarų Eu
ropos kultūrinei įtakai.

Lietuva priėmė krikščiony
bę vėliausiai Europoje. Lietu
vos Bažnyčia yra jauniausia 
europiškoji Romos Bažnyčios 
duktė. Po ilgų svyravimų 1387 
m. Gordijaus mazgą perkirto 
didysis kunigaikštis Jogaila, 
tapęs Lenkijos karaliumi Vla
dislovu II. Jogailai gelbėjo jo 
pusbrolis Vytautas. Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vytau
to nuopelnai praktiškam krikš
čionybės plitimui yra gal dar 
didesni nei Jogailos. Per savo 
valdymo metą Vytautas pasta
tė 35 šventoves ir bent 6 vie
nuolynus, o taipgi 1413-17 me
tais apkrikštijo žemaičius (kar
tu su Jogaila).

Jogaila nebuvo pirmasis Lie
tuvos valdovas, priėmęs krikš
tą. Pirmasis buvo valstybės 
suvienytojas Mindaugas, apsi
krikštijęs su šeima ir artimai
siais dar 1250 ar 1251 metais 
ir už poros metų iš popiežiaus 
gavęs karaliaus vainiką. Ta
čiau jis buvo nužudytas, ir 
krikščionybė Lietuvoje užgeso. 
Jei Mindaugui būtų pasisekę 
ją išlaikyti, Lietuvos valsty
bės ir tautos likimas būtų bu
vęs gerokai skirtingas, ypačiai 
santykiuose su Lenkija. Jos 
lietuviškas kultūrinis gyve
nimas taip pat būtų išsivystęs 
daug anksčiau. Tačiau Min
daugui nepasisekė.

Lietuvos Bažnyčios ir pačio- 
Lietuvos krikščioniškosios 
kultūros vystymąsi labai truk
dė eilė veiksnių, jų tarpe tur
būt labiausiai Jogailos ir 
Vytauto nesirūpinimas sukurti 
atskirą, nuo Lenkijos Bažny
čios nepriklausomą bažnytinę 
provinciją. Katalikų Bažny
čia bent porą šimtmečių tapo 
pajungta Lenkijos politikos 
ir lenkų kultūriniams bei tau
tiniams tikslams.

Bažnytinė-religinė veikla 
buvo pagyvėjusi XVIII šimtme
čio antrojoje pusėje, o žlugus 
Lietuvos-Lenkijos valstybei ir 
Lietuvai atsidūrus Rusijos 
carų valdžioje, Bažnyčia ėmė 
stipriai lietuvėti. Taip atsiti
ko todėl, kad tada kunigais 
tapti buvo leista ir ne bajorų 
vaikams — tai suartino kunigi

ją su liaudimi. Tam netiesio
giai padėjo ir skirtingų tiks
lų siekianti carų politika. Ca
rai nepasitikėjo katalikybe, 
o dar labiau lenkais. Norėda
mi ištraukti lietuvius iš len
kų įtakos, jie apsisprendė lie
tuvių tautą surusinti. Todėl 
uždraudė lietuviškus raštus lo
tynų raidėmis ir labai suvaržė 
Bažnyčią. Buvo varžomas vys
kupų skyrimas, varžomas pri
ėmimas į kunigų seminariją; 
buvo draudžiama statyti kry
žius, buvo uždarinėjamos šven
tovės, kontroliuojami kunigai 
už savo parapijos ribų. Katali
kai buvo diskriminuojami tar
nybose. Tačiau tokia politika 
atnešė labai priešingus rezul
tatus. Vyskupas Valančius 
ėmėsi ginti katalikų tikėjimą 
ir išvystė slaptą pradinio švie
timo ir knygų gamybos siste
mą. Jis sukūrė, galima sakyti, 
modernią lietuvių tautybės 
išraišką. Tuo pat laiku, gali
ma sakyti, praktiškai vyko ir 
katalikybės bei lietuvybės 
konvergencija, stiprinama ca
rų persekiojimo.

Laikui bėgant, didelė kuni
gijos dalis ėmė remti tautinį 
atgimimą. Pirmojo pasaulinio 
karo metu Žemaičių vyskupas 
Pranciškus Karevičius jau ak
tyviai palaikė Lietuvos ne
priklausomybės siekimą. Tai 
reiškė didelį bažnytinės hie
rarchijos persiorientavimą, 
lyginant su ankstesniais am
žiais.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
tikėjimas tarpo, bet Bažnyčia 
buvo kritikuojama kaip per 
daug dalyvaujanti politikoje 
ir bereikalingai laikanti kai 
kurias socialines instituci
jas, pvz. vedybų monopolį. Jos 
didžiausias laimėjimas buvo 
naujos katalikiškosios inteli
gentijos kartos išauklėjimas. 
Toji karta turėjo aiškias pa
žiūras Lietuvos valstybės ir 
visuomenės modernizavimui. 
Ji taipgi davė vadovybę ir in
telektualinę - visuomeninę 
programą tautos išsilaikymui 
ateinančiose okupacijose.

Lietuvą okupavus Maskvai 
1940 m. birželio mėnesį, pra
sidėjo naujas krikščionybės 
gyvenimo Lietuvoje etapas. 
1940-44 metų sovietinės ir na
cių okupacijos atnešė nuosto
lius, kuriuos Stalino valdžia 
stipriai padidino 1946-53 me
tais. Vyskupai buvo tremiami. 
Vyskupas Borisevičius nubaus
tas mirties bausme. Šimtai ku
nigų tremiami. Tremtinių ti
kinčiųjų skaičiai siekė šimtus 
tūkstančių.

Stalino laikotarpis pasibai
gė, bet Stalino principai re
liginiam gyvenimui reguliuoti 
buvo inkorporuoti į sovietų 
konstituciją ir įstatymus. Jie 
reikalauja visiškos tikėjimo 
ir Bažnyčios izoliacijos nuo vi
suomenės. Vaikus mokyti tikė
jimo yra nusikaltimas. Reli
ginė spauda neleidžiama. Ku
nigų paruošimas žymiai varžo
mas. Vyskupas J. Steponavi
čius tebėra ištremtas iš savo 
sosto Vilniuje. Tuo pat metu 
valstybė remia ateistų indok- 
trinaciją.

Didelė dalis Lietuvos tikin
čiųjų, ar tai būtų katalikai, 
baptistai, adventistai ar sek- 
mininkai, atsisako priimti to
kius drakoniškus įstatymus 
kaip teisėtus ir taikiu būdu 
bando įtikinti valdžią, kad 
tuos įstatymus reikia refor
muoti. 1977 m. katalikų vysku
pai ir valdytojai siūlė pašalin
ti iš 1977 m. konstitucijos pro
jekto neaiškumų sukeliančias 
ir piknaudojamas frazes iš 
spaudos bei religijos laisvę 
garantuojančių konstitucijos 
paragrafų.

Aiškią liniją tuo klausimu 
yra užėmusi “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronika”, kuri ei
na jau 15 metų, deja, kuri turi 
eiti pogrindyje. Sovietinė val
džia “Kroniką” laiko ekstre
mistine. Tačiau “Kronika” sie
kia tik religijos laisvės, t.y. 
laisvės viešai, be pavojaus gy
venimo būdui ar tarnybai išpa
žinti tikėjimą. Tokia laisvė 
per šimtmečius buvo pasiekta 
Vakarų Europoje ir šiandien 
sudaro bet kurios humaniškos 
civilizacijos dalį. Tokios lais
vės reikalavio II Vatikano susi
rikimas, o dabar taip pat ir Šv. 
Sostas.

Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
yra seniausioji tautos religinė 
ir socialinė insitucija. Per 
šimtmečius ji tapo tautos tra-

Tėviškės žiburiai ■ 1987.VIII.18 - Nr.33-34 (1956-1957) • psl. 3

Lietuvos krikščionybės 600 metą sukakties pamaldos, kurias laiko arki
vyskupas LIUDAS POVILONIS Vilniaus Šv. Petro ir Povilo šventovėje 
1987 m. birželio 28 d. drauge su Rygos ir Liepojos vyskupu pagalbininku 
J. CAKULIU ir kitais kunigais Nuotr. M. Vasiliauskienės

Politinės konferencijos belaukiant
Dr. JONAS KUNCA,

Australija
Ką tik pasirodė spaudoj ži

nia apie politinės lietuvių kon
ferencijos sušaukimą Vašing
tone. Sumanymas geras, tik to
kia konferencija turi būti iš 
anksto paruošta. Kitaip ji bus 
tik dar vienas nereikšmingų 
suvažiavimų su paskaitom, re
zoliucijom ir atsisveikinimo 
balium.

Tikra politika yra kompli
kuotas ir daug bendro padė
ties pažinimo reikalaująs me
nas. Turime žinoti ne tik Lie
tuvos istorinę įvykių eigą, bet 
taip pat ir Sovietų Sąjungos 
vartojamus metodus, Vakarų 
daromas klaidas, priežastis 
ir galimas ateities perspekty
vas, liečiančias demokratinį 
pasaulį ir Lietuvą. Tai atrodo 
labai paprasta. Kas iš mūsų ne
žinom Lietuvos okupacijos ir 
su ja surištų įvykių eigos? Kas 
nežinom komunizmo klastų? O 
Vakarų daromos klaidos irgi 
nėra svetimos. Taigi bent 
mums atrodo, kad žinių nesto
kojame.

Deja, dalykas nėra toks pa
prastas. Pavyzdžiui, ne visi ži
nom, kad Sovietų Sąjunga Lie
tuvos okupaciją teisino Molo
tovo žodžiais Krėvei-Mickevi
čiui: esą nuo caro Jono Žiau
riojo laikų svajojo turėti Bal
tijos pajūrį ir dabar (1940 m.) 
turi progą tai įgyvendinti, t.y. 
Baltijos valstybes prijungti 
prie Sovietų Sąjungos. Sunkiau 
gerai pažinti Lietuvos okupan
tą, jo vartojamus metodus im
perializmo plėtimui ir Vaka
rų reakciją į tai. O nuo demo
kratinio pasaulio atsakymo į 
sovietų puolimą priklausys 
Lietuvos ir kartu pačių Vaka
rų ateitis.

Rytų-Vakarų santykių raida 
iki šiol yra nepalanki Lietu
vos laisvės atgavimui. Užuot 
sustabdę sovietų puolimus 
įvairiose pasaulio dalyse, Va
karai savo bailumą ir stoką pa
siryžimo stengiasi nuslėpti, 
neteikti didesnės svarbos 
Maskvos agresijom arba net 
pateisinti kaip Rusijos sau
gumo priemones. Anksčiau, 
prieš 1970 metų vadinamą ato- 
lydį, Vakarai neišdrįso pasi
priešinti nei Rytų Europos so

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.
Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 

lietuvybei išeivijoje!’’

dicijų lobynu, tautos atmin
tim, kuri maitina tautos atei
tį. Jai nėra politinio pakaita
lo. Per šimtmečius niekam ne
pasisekė panaudoti Bažnyčios 
grynai sekuliariniams tiks
lams, nors ir buvo bandyta; ji 

vietizacijai, nei Berlyno sie
nos statymui. Š. Korėją įsten
gė nugalėti, bet skubėjo susto
ti prie šiaurę nuo pietų skiran- 
čios sienos.

Savo pralaimėjimą Berlyne 
Vakarai vadino pergale. Mat 
rusams nepavykę užimti viso 
Berlyno, lyg Maskva tam būtų 
turėjus teisę. Nei tam, nei at
skyrimui Rytų Vokietijos so
vietai neturėjo jokios teisės. 
Tik per Vakarų bailumą tai 
jiem pavyko padaryti. Paskuti
niu metu dalykai dar pablogė
jo. Vakarai ne tik nesigina, 
bet dar gelbsti bankrotuojan- 
čią Sovietų Sąjungą, teikda
ma jai paramą ir technologi
ją. Užuot išnaudoję dabarti
nę sunkią Maskvos ekonomi
nę padėtį, Š. Amerika ko gero 
gali pasirašyti atominių ra
ketų iš Europos atitraukimo 
sutartį, visai nepareikalavu
si, kad sovietai pasitrauktų 
iš Afganistano ir pradėtų grą
žinti savarankiškumą užim
tiem kraštam.

Lietuvos vadavimo gairėm 
nustatyti yra būtina atsižvelg
ti į dabartinę padėtį tiek So
vietų Sąjungoje, tiek pačiuo
se Vakaruose. Čia įeina ir Gor
bačiovo numatytų reformų 
analizė.

Mes privalome siekti Vaka
rų laikysenos santykiuose su 
Sov. Sąjunga pasikeitimo, įti
kindami politikus ir mases, 
kad be tokios transformaci
jos jie patys atsidurs rusų ver
govėje. Dėl Lietuvos, Rytų ir 
greičiausiai net Vakarų Euro
pos Amerika per daug nerizi
kuos, bet dėl pačių amerikie
čių kailio bus priversta kovoti.

Tik turint prieš akis išgvil
dentą padėties vaizdą ir jo pa
sikeitimų galimybes ateityje, 
turim eiti prie gairių nusta
tymo ir paties veikimo, kuriam 
tinka tik patys kompetentin
giausi asmenys, kokių galim 
surasti savo tarpe. Pagaliau 
asmeninis paskirtų tam dar
bui atstovų sugebėjimas, ap
dairumas, laiku ir vietoj tin
kama reakcija, diplomatišku
mas prisidės pre geresnių re
zultatų pasiekimo. Jau prieš 
konferenciją reikia galvoti 
apie galimus kandidatus tam 
jautriausiam darbui.

visada kovojo už savo nepri
klausomybę, kad galėtų atlik
ti savo religinę misiją. Tokiu 
būdu ji tapo laisvės šaukliu 
visiems lietuviams visose, ne 
tik religinėje, gyvenimo sri
tyse.
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PLĖŠIKAS KLEBONIJOJE
“Tiesos” korespondentė Dan

guolė Repšienė savo rašiniu 
“Nuo veltėdžio iki nusikaltėlio”, 
paskelbtu šio dienraščio liepos 
7 d. laidoje, skaitytojus supažin
dina su Pušaloto klebono kun. 
Albino Pipiro žiauriu sumušimu 
ir apiplėšimu 1986 m. spalio 16 
d. naktį. Jis buvo rastas vos gy
vas klebonijos rūsyje ir nuvežtas 
Panevėžio ligoninėn, iš kurios 
išėjo tik š. m. balandžio 15 d. 
Kun. A. Pipirą išgelbėjo sudėtin
gos operacijos neurochirurgi- 
niame ligoninės skyriuje. Tą 
lemtingą naktį dingo su klebo
nu kun. A. Pipiru klebonijoje gy
venęs zakristijonas Rimutis Ku- 
darauskas, kurio dėka netrukus 
buvo suimtas plėšikas Aleksand
ras Gelašvilis. Jis sumuštą zak
ristijoną R. Kudarauską priver
tė iš klebonijos pagrobtus daik
tus sukrauti į klebono “Žigu
lius” ir važiuoti Klaipėdon, o 
iš jos — Kaunan. Plėšikas A. Ge
lašvilis, visą laiką gėręs, užmi
go pravažiavus Šilalę. Tada jau
nasis zakristijonas R. Kudaraus- 
kas sustabdė pravažiuojantį au
tomobilį ir buvo nuvežtas milici
jos skyriun Šilalėje. Atskubėję 
milicininkai “Žiguliuose” rado 
ne tik miegantį A. Gelašvilį, bet 
ir krauju aptaškytą dėžių su gėri
mais, tris ušsienietiškus magne
tofonus, virtuvinį kirvuką mėsai 
kapoti nulūžusiu kotu.

ATĖJŪNAS IŠ GRUZIJOS
Tardyme paaiškėjo, kad A. 

Gelašvilis gimė Gruzijoje, Čiatu- 
ros mieste, kur baigė vidurinę 
mokyklą, bet nebuvo priimtas 
aukštojon. Atlikęs būtinąją ka
rinę tarnybą, laimę bandė Ka
liningradu pavadintame Kara
liaučiuje. Tačiau ir čia nepa
teko universitetan, tik gavo dar
bą milicijoje, o iš jos greit bu
vo pašalintas dėl girtavimo. Nie
kur nedirbantis A. Gelašvilis 
jaukų užtakį susirado Kaune pas 
“Elektros” gamyklos vyr. buhal
terio pavaduotoją Valetą Šerkš- 
naitę. Jos bute gyveno neregist
ruotas, sugyventinės išlaiko
mas. Kartais dingdavo, parsi- 
vesdavo neaiškaus užsiėmimo 
draugų, staiga atsiradusius pi
nigus išleisdavo gėrimams resto
ranuose. Kai pinigų pritrūkda
vo, savo sugyventinį vėl imda
vo lepinti V. Šerkšnaitė. A. Ge
lašvilis, 1986 m. spalio 16 d. va
karą išvažiuodamas Pušalotan 
apiplėšti klebono kun. A. Pipiro, 
iš jos buto slapta pasiėmė, kir
vuką mėsai kapoti, milicininkų 
rastą nulaužtu kotu klebono 
“Žiguliuose” tarp sukruvintų 
daiktų.

KELIONĖ PUŠALOTAN
Iš Kauno A. Gelašvilis tą va

karą išvažiavo autobusu Kau
nas—Biržai, konduktorę papra
šęs sustabdyti autobusą dvide
šimt ketvirtajame kilometre už 
Panevėžio, neprivažiavus Pum
pėnų stotelės. Autobusas, ke
leiviui išlipus, nuvažiavo Pas
valio link, o naktimi prisiden
gęs A. Gelašvilis, perėjęs kiton 
kelio pusėn, grįžo į tą vietą, kur 
kelias šakojasi į Pušalotą. Pės
čiomis lengvai įveikęs šešis kilo
metrus, trisdešimtmetis A. Ge
lašvilis retomis švieselėmis mir- 
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gančian Pušalotan įėjo užuolan
komis, pirmiausia pasukdamas 
į kapines. Ten savo puošnią ap
rangą pakeitė iš lagamino išsi
imtom prastesnėm kelnėm, juo
du megztuku su aukšta apykakle. 
Ant rankų užsimovęs gumines 
pirštines, ant galvos — gabalą 
kaproninės kojinės, klebonijon 
įlindo pro išdaužtą langą. Nie
kas nepastebėjo nakties metu 
vykstančio apiplėšimo. Žinia 
apie plėšiko įsilaužimą klebo
nijon ir sunkų klebono kun. A. 
Pipiro sužeidimą gyventojus pa
siekė tik sekančios dienos rytą. 
Pasvalio rajono liaudies teisme 
nustatyta, kad iš klebonijos pa
grobti daiktai buvo verti 7.133 
rublius. Klebonui kun. A. Pipi
rui buvo grąžinti “Žiguliai”, juo
se rasti gėrimai, užsienietiški 
magnetofonai, įrašų kasetės ir 
1.500 rublių. Pasvalio rajono 
liaudies teismas A. Gelašvilį nu
baudė laisvės atėmimu 12 metų 
su turto konfiskavimu. Bausmę 
jis atlieka sustiprinto režimo 
pataisos darbų kolonijoje.

GRAŽINS ŠVENTOVĖ?
Tikinčiųjų lėšomis Klaipė

doje pastatyta Taikos Karalie
nės šventovė buvo konfiskuota 
sovietinio kompartijos režimo 
1961 m. ir, nugriovus bokštą, 
paversta Vilniaus filharmonijos 
skyriaus koncertų sale. Švento
vės statytojai — klebonas kun. 
Liudas Povilonis, vikaras kun. 
Bronius Burneikis ir penki kiti 
asmenys 1962 m. teisme buvo ap
kaltinti statybos piktnaudžia
vimu. Kun. Liudas Povilonis da
bar yra arkivyskupas, Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmi
ninkas. Šventovės grąžinimo ti
kintiesiems ilgus metus reika
lavo lietuviai katalikai ne tik 
tėvynėje, bet ir išeivijoje, o pas
tarųjų pastangas taipgi rėmė ir 
kitataučiai užsieniečiai. Vaka
rų pasaulį dabar staiga pasiekė 
pranešimai iš Maskvos, kad iš ka
talikų atimta Taikos Karalienės 
šventovė jiems bus grąžinta dve
jų metų laikotarpyje. Šią žinią 
patvirtino ir “Gimtasis kraštas” 
savo liepos 23 d. laidos skyriu
je “Lietuva spaudos veidrodyje”. 
Apžvalgininkas L. A., remdama
sis pranešimu dienraščio “Tary
binė Klaipėda” 165 nr., pasako
ja: “Klaipėdos miesto Liaudies 
deputatų vykdomasis komitetas 
priėmė sprendimą per dvejus 
metus Lietuvos TSR valstybi
nės filharmonijos Klaipėdos 
filialą įkurdinti kitose patal
pose, geriau pritaikytose kon
certinei veiklai. Pastatas, šiuo 
metu naudojamas kaip filharmo
nija, bus atiduotas miesto ka
talikų bendruomenės porei
kiams ...”

DIDŽIAUSIA ŽUVIS
Medžiotojų ir žvejų draugi

jos taryba su “Mūsų gamtos” žur
nalo redakcija kasmet paskel
bia meškeriotojų sugautų di
džiausių žuvų konkursą. Ver
tintojų komisija, dar nesusi- 
pažinusi su visais 1986 m. lai
mikiais, vienbalsiai pripažino, 
kad didžiausią žuvį pernai Ne
mune ties Žeimių kaimu sugavo 
varėniškis meškeriotojas Pra
nas Stasiulionis, ištraukęs dvie
jų metrų ilgio ir 45 kilogramų 
svorio šamą. V. Kst.

Prie Kanados kankinių šventovės Midlande, kur yra pastatytas lietuvių kryžius, 1987 m. rugpjūčio 2 d. specialia 
iškilme buvo paminėta Lietuvos krikšto 600 metų sukaktis ir naujai paskelbtas palaimintuoju arkvyskupas Jurgis 
Matulaitis. Iškilmę surengė Kanados lietuvių katalikų centras Nuotr. St. Dabkaus

Hamilton, Ontario
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS Ha

miltono skyrius ruošia prieškalė
dinį meno ir rankdarbių (arts & 
crafts) išpardavimą 1987 m. lap
kričio 28 d. Jaunimo centre (58 
Dundurn St. N.). Ji kviečia visus 
menininkus ir rankdarbių mėgėjus 
dalyvauti su savo kūriniais. No
rintieji gauti smulkesnės infor
macijos ir dalyvauti turi užsire
gistruoti prieš rugsėjo 21 d. Skam
binant Z. Rickienei 643-2768 arba 
M. Vaitonienei 387-2424/383-1516.

Valdyba
ALOIZAS DAUKUS, gyvenantis 

Kalgario mieste, norėtų susira
šinėti su Hamiltone gyvenančiais 
tautiečiais, kilusiais iš Nociūnų 
k., Šimonių parapijos. Adresas: 
A. Daukus, 125-15 St., N. W., Cal
gary, Alta. T2W 2A8. Skt.

Calgary, Alberta
JOANA DUBAUSKIENĖ, ilgą 

laiką dirbusi viešojo švietimo 
vadybos sekretore, išėjo į pensi
ją. Vietos lietuviai džiaugėsi tu
rėdami tokią prityrusią darbuoto
ją švietimo srityje ir jos pagalba 
bei patarimais ne kartą naudojo
si, organizuojant šeštadieninę lie
tuvių mokyklą. Joana, būdama 
tvirto charakterio, sugebanti tvar
kyti finansinius ir socialinius rei
kalus, buvo labai vertinama savo 
viršininkų. Susirgusi sugebėjo 
nepamesti gyvenimo pusiausvy
ros, tvarkėsi namuose ir įstaigo
je, nesitraukdama nuo lietuvių 
organizacinės veiklos, padėdama 
dukrai ir vyrui. “Calgary Herald” 
korespondentas (liepos 28 d.) gra
žiai aprašė jos darbą ir.gyvenimą.

Linkime gerb. Joanai Dubąus- 
kienei toliau nenustoti skaidrios 
šypsenos bei rasti džiaugsmo šei
moje ir artimųjų aplinkumoje. A.K.

JOANA DUBAUSKIENĖ, lietuvių 
veiklos talkininkė bei rėmėja, iš
ėjusi pensijon

AfA
Agota Matijošaitytė- 

Mazaitienė
76 metų amžiaus, mirė 1987 
metų rugpjūčio 10, pirmadienį, 
Generalinėje Sudburio ligoni
nėje; mylima žmona Petro Ma- 
zaičio (13 Mark St., Sudbury), 
mylima motina Gražinos-Gra- 
ce (vyras Jerry Wade), brangi 
senelė Ričardo ir Kristinos, 
miela sesuo Antano Lietuvoje, 
Marcelės Gavėnienės Austra
lijos Adelaidėje, taip pat 
anksčiau mirusių brolių ir se
serų.

Buvo pašarvota Lougheed 
laidotuvių namuose. Laidotu
vių Mišios įvyko Sudburio 
Kristaus Karaliaus šventovėje 
1987 metų rugpjūčio 13, ket
virtadienį, 11 v.r. Palaidota 
Civic kapinėse.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Delhi, Ontario
SIBIRINIU TRĖMIMU minėji

mas įvyko š. m. birželio 14 d. Šv. 
Kazimiero šventovėje. Į pamaldas 
susirinko nemažai tautiečių. Šv. 
Mišias už Sibiro tremtinius atna
šavo kun. L. Kemėšis ir pasakė 
jautrų pamokslą. Pamaldose da
lyvavo DLK Gedimino šaulių kuo
pa su vėliava ir “International 
Colour Party” su vėliavomis. Po 
pamaldų visi susirinko prie šven
tovės laukė lietuviško Kryžiaus, 
kur kun. L. Kemėšis sukalbėjo mal
dą, o šaulys St. Beržinis jautriais 
žodžiais apibūdino mūsų tautos 
tragišką likimą bei Sibiro trem
tinius. Angliškai kalbėjo J. Gu- 
dinskas apie šios dienos reikšmę. 
Vainikus prie Kryžiaus padėjo 
DLK Gedimino šaulių vardu Ale- 
liūnienė ir Vitienė, LAS vardu - V. 
Jakubickienė, Ūkininkų klubo var
du - Mickevičienė ir Rimkienė, 
“IAC Party" vardu - H. Vaisnix. Po 
to visi dalyviai buvo pakviesti į 
parapijos salę ir pavaišinti už
kandžiais, kuriuos paruošė LKM 
draugijos Delhi skyrius.

G. Rugienis 
ANTANINA IR BENIUS STON- 

KAI 1987 m. liepos 12 d. paminė
jo auksinę savo vedybų sukaktį 
sūnaus Rimo šeimos pavyzdingai 
vedamame ūkyje, meniškai iš
puoštoje tabako rūšiavimo patal
poje, patogiai priglaudusioj apie 
šimtinę dalyvių. Beveik pusė jų - 
Stonkų giminės iš visos Š. Ame
rikos.

Šią šeimos šventę surengė pen
ki šeimos sūnūs su savo šeimo
mis, net vaikaičius pasitelkę pro
gramai ir svečių aptarnavimui. 
-Sukaktuvininkus sveikino: kat. 
mot. jįpaugijos vardu D. Norkie
nė, visų dalyvių vardu artimiau
sia kaimynė O. Čeikienė, tabako 
ūkininkų - M. Norkus, giminių var
du - Jonas Stonkus (brolis), baig
damas linkėjimu “Ilgiausių metų”. 
Vaikaičiai Kristina su Justinu 
(šeštadieninės mokyklos mokinu
kai) įteikė po puokštę rožių ir po 
jaunatvės bučkį.

Pagaliau Benius, Antaninai suf
leruojant, šventės organizato
riams, dalyviams ir visiems už do
vanas išreiškė nuoširdžią padėką. 
Taip pat papasakojo įvykius nuo 
Antosėlės pažinties Kopūstų gele
žinkelio stotelėje iki šios dienos, 
skoningai įpindamas humoro ga
balėlių, o visą šeimos sėkmę su- 
vesdamas į puikų derinį: suvalkie
tės apsukrumą ir žemaičio kant
rybę bei atsparumą.

Grįždami į namus, daugumas da
lyvių turėjo progos užsukti į ša

Advokatas

AUDRIUS A. STONKUS 
nuo 1987 metų vasario 1 dienos 

perkėlė savo raštinę į,
20 Hughson St. South, Suite 1003 Tciofnnac 
(Union Gas Building) 1 eieTonas
Hamilton, Ontario L8N 3C8 (41 6) 529-7462

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
Įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ UT I T 17 i 
KREDITO KOOPERATYVAS lALKA 
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 26 MlLIJONUS DOLERIŲ

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

lia esančią Stonkų sūnaus Jono, 
studijavusio meną, rezidenciją. 
Ją beveik galima lyginti su meno 
galerija. Visoje sodyboje daugy
bė skulptūrų bei augmenijos ir gy
vūnijos meniškų derinių. Štai vie
na detalė: prie namo durų minia- 
tūriniame ežerėlyje vakaro prie
blandoje ant vandens lelijos lapo 
sėdi verlė ir spokso į lelijos žiedą.

Šios šeimos šventės proga drau
gai ir sukaktuvininkai paaukojo 
KL fondui $150 ir “Tėviškės žibu
riams” $50. Dalyvis

A. a. JONAS VITKAUSKAS mirė 
1987 m. liepos 28 d. Velionis buvo 
gimęs 1909 m. ir visą laiką iki pa
sitraukimo iš Lietuvos į Vakarus 
gyveno Židikuose, Žemaitijoje. 
Lietuvos kariuomenėje buvo išsi
tarnavęs puskarininkio laipsnį. 
Dar Lietuvoje būdamas išmoko 
staliaus amato. Atvykęs pas sa
vo uošvį Narvilą į Woodstock, sta
liaus darbu ir vertėsi. Pastatęs 
keletą namų, nutarė persikelti 
į Delhi. Čia jis rado daug drau
gų. Apylinkėje įrangė gražių na
mų ir paliko savo darbo pėdsakus 
ir parapijoje. Mūsų šventovėje 
yra jo padaryti trys altoriai, klau
syklos, o lauke prie šventovės sto
vi jo padarytas tikrai meniškas 
lietuviškas kryžius, prie kurio 
mes kartas nuo karto susirenkame 
paminėti svarbių Lietuvos įvykių.

Pasiges jo Delhi parapija, lietu
vių bendruomenė ir didelis būrys 
draugų. Ilsėkis ramybėje! M.

PADĖKA
Dėkojame mieliems sūnums ir 

marčioms už suruošimą 50-ties me
tų mūsų vedybinio gyvenimo su
kakties paminėjimo. Daug įdėta 
širdies ir darbo, taip gražiai iš
puoštos pokyliui patalpos ir su
organizuojant visą šventę.

Dėkojame giminėms iš arti ir 
toli susirinkusiems kartu pra
leisti gražios sekmadienio popie
tės. Dėkojame draugams ir kaimy
nams, savo dalyvavimu pagerbu
siems mūsų šventę. Dėkojame p. 
Čeikienei, p.p. Norkams ir bro
liui Jonui už pareikštus linkėji
mus, jautrius sveikinimus bei 
jaunystės dienų prisiminimą.

Nors mūsų buvo pageidauta iš 
svečių dalyvauti be dovanų, bet 
į tai nebuvo atsižvelgta — buvome 
apdovanoti vertingomis ir gražio
mis dovanomis, už kurias labai dė
kojame.

Dėkojame visiems, vienu ar kitu 
būdu prisidėjusiems prie mūsų 
šventės, kuri liks ilgam kaip gra
žus prisiminimas.

Dėkingi -
Antanina ir Benediktas Stonkai

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

JA Valstybės
A. a. Zuzana I’uišytė-Šalnienė, 

advokatė, Lietuvos garbės kon
sulo adv. Antano Šalnos našlė, 
mirė Bostone birželio 21 d., su
laukusi 91 metų amžiaus. Velio
nė gimė Lietuvoje, į JAV buvo 
atvežta penkerių metų amžiaus. 
Teisės studijas baigė 1921 m. 
Bostono universitete, tapdama 
pirmąja lietuve teisininke šia
me krašte, susilaukusia plataus 
pripažinimo ir amerikiečių eilė
se, kur tada tik buvo pradedamas 
moterų proveržis į “vyriškas” 
profesijas. Ištekėjo už Antano 
Šalnos, kuris buvo baigęs diplo
matų mokyklą ir 1922 m. baigė 
teisės fakultetą. Jiedu atidarė 
advokatų įstaigą ir kartu dirbo 
iki Antano mirties 1971 m. Velio-
nė nuo jaunystės dienų buvo įsi
jungusi lietuviškon veiklon: 
priklausė SLA organizacijai, 
dainavo choruose, dalyvavo lie
tuviškuose renginiuose, dėstė 
lietuvių kalbą vasarinėje mo
kykloje Bostone, dosniai rėmė 
Lietuvių fondą, savo vyro atmi
nimą įamžinusi $10.000 auka. 
Palaidota birželio 24 d. Auburn 
kapinėse Cambridge.

Paminklas žuvusiems už Lie
tuvos laisvę Čikagoje, Jaunimo 
centro sodelyje, yra reikalingas 
išsamaus atnaujinimo. Spėjama, 
kad reikės apie $12.000. Pradžio
je aukos plaukė, bet pastaruoju 
metu sustojo. Surinktos sumos 
turbūt užteks paminklui atnau
jinti. Rangovas užtikrina, kad 
atnaujintas paminklas bus kaip 
naujas. Jam betgi reikia naujo 
pamato ir laiptų, o tai pareika
lautų $3.500 papildomų išlaidų. 
Paminklo globos komiteto vardu 
visuomenę aukų prašo K. Milko- 
vaitis. Čekius reikia rašyti Pa
minklo globos komitetui ir siųs
ti ižd. K. Jurkšaičiui, 7005 So. 
California Ave., Chicago, IL 
60629, USA.

Lemonte prie Čikagos daug da
lyvių susilaukia sekmadienio 
Mišios, kurias Ateitininkų na
mų salėje laiko kun. L. Zarem
ba, SJ. Tikinčiųjų komitetui jau 
eilę metų vadovauja Kazys Lau
kaitis. Lietuvius taipgi jungia 
sidabrinę veiklos sukaktį per
žengusi LB Lemento apylinkė, 
vadovaujama pirm. Vytauto Šo- 
liūno. Metiniame susirinkime 
buvo*išrinkti septyni nauji’ na
riai - Agnė Katiliškytė, Alber
tas Kerelis, Linas Norušis, Ge
nė Rimkienė, Liudas Šlenys, Vy
tautas Šoliūnas ir Milda Tallat- 
Kelpšienė. Normaliai kasmet ren
kama pusė valdybos narių, bet 
šįkart reikėjo pakeisti iš Le- 
monto išsikėlusius asmenis. Val
dybos ižd. Dalia Dundzilienė 
pranešė, kad pajamų turėta 
$5.565,42, įskaitant ir $2.486, su
rinktus Vasario 16 minėjime, o 
išlaidų — $6.155. Tikinčiųjų ko
miteto pirm. K. Laukaitis padė
kojo Tėvams jėzuitams ir misijos 
vadovui kun. L. Zarembai, SJ, už 
reguliariai laikomas pamaldas, 
įdomius pamokslus. Metų laiko
tarpyje misijos reikalams buvo 
surinkta $8.030,32, išlaidų tu
rėta $4.993,87. Ižde liko $3.036,45. 
Kai kun. L. Zarembai, SJ, reikė
jo arnoto, tikintieji tuojau pat 
suaukojo daugiau kaip $800. Tų 
aukų užteks dviem arnotam ir 
dar Mišiom patarnaujančių as
menų aprangai. Lituanistinės 
Maironio mokyklos Lemonte 
pranešimą perskaitė A. Katiliš
kytė. Mokykla turi 150 mokinių. 
Patalpų nuoma per metus kai
nuoja apie $6.000. Deja, jos yra 
per mažos, nelabai tinkančios 
mokyklai. Geriau būtų turėti 
nuosavas patalpas prie misijos. 
Mokyklai vadovauja Ričardas 
Mačiulis.

Urugvajus
Montevideo lietuvius gegužės 

23-25 d.d. aplankė Argentinos 
lietuvių centro ansamblis “In
karas”-veteranų ir jaunimo gru
pės. Šeštadienio vakarą inka- 
riečiai atliko įdomią tautinių 
šokių programą Urugvajaus lie
tuvių kultūros draugijos salėje. 
Visiems vakaro dalyviams ypač 
patiko vyresnio amžiaus šokė
jai, puikiai atliekantys tauti
nius šokius. Jie turėjo progą 
prisiminti jaunystę, atnaujinti 
jos laikais užmegztas pažintis 
su Montevideo lietuviais. Sek
madienį svečiai ir viešnios da
lyvavo lietuviškose pamaldose, 
džiaugėsi jose giedojusiu lietu
vių parapijos choru. Po pamal
dų inkariečiams ir vietiniams 
lietuvams buvo surengti pietūs 
draugijos salėje. Urugvajaus ir 
Argentinos lietuvių jaunimas 
jėgas išbandė futbolo rungtynė
se, kurias 8:7 rezultatu laimėjo 
svečiai iš Buenos Aires. Urugva
jaus lietuvių kultūros draugijos 
pirm. Stasys Goda svečiams pa
dovanojo dr. Alfredo Stane
vičiaus meniškai pagamintą 
saulę.

Australija
Lietuvių sodybą yra pasiryžę 

įsigyti Melburno lietuviai. Ini
ciatorius, susirinkusius Lietu
vių namuose š. m. balandžio 12 
d., su projektu supažindino dr. 
A. Staugaitis. Vykdytojų komi
tetai! išrinkti: Danutė Levickie
nė, Viva Alekna, Juozas Petra- 
šiūnas, dr. Arūnas Staugaitis ir 
Leonas Baltrūnas. Komitetas 
jieškos lietuvių sodybai tinka
mos vietovės. Išlaidoms padeng
ti projekto rėmėjai prašomi įmo
kėti po $10. Gegužės 13 d. posė
dyje nutarta sodybos komitetą 
angliškai pavadinti ir įregist
ruoti Lithuanian Welfare Asso
ciation, Inc. (Lietuvių labda
ros draugija). Įsigyjama vieto
vė bus vadinama Kernave.

Britanija
Mančesterio lietuviai Lietu

vos krikšto 600 metų sukaktį mi
nės rugpjūčio 22 d. Mišias už 
Lietuvą Šv. Čado šventovėje su
tiko laikyti ir pamokslą pasaky
ti Sal fordo vysk. G. Burke. Var
gonais gros iš Škotijos atvykęs 
muz. Pranas Dzidolikas. Vaišes 
šventės dalyviams po pamaldų 
surengs Mančesterio lietuvių 
klubas.

Škotijos lietuviai Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktį pami
nėjo gegužės 8 d. iškilmingomis 
pamaldomis Šv. Šeimos švento
vėje Mossende. Mišias su de
šimt kunigų koncelebravo Mo
therwell vysk. Devine, prieš tai 
pasveikinęs lietuvius šios reikš
mingos sukakties proga. Didysis 
altorius buvo papuoštas Lietu
vos vėliava, o jame esantis Auš-’ 
ros Vartų Marijos paveikslas - 
tautinėmis Lietuvos juostelė
mis. Mišių metu buvo giedami 
himnai ir “Marija, Marija”.

Londone gyvenantys lenkai 
Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktį minėjo South Ealing kole
gijos salėje viena diena vėliau 
nei Romoje ir Vilniuje — birže
lio 29 d. “Europos lietuvio” pra
nešimu, minėjimą suorganizavo 
ir jam vadovavo prof. Blumas, 
lenkiškai skaitęs paskaitą apie 
bendrą lenkų ir lietuvių kelią 
istorijos eigoje. Ilgiau jis su
stojo prie Londone veikusios, 
bet dabar veiklą nutraukusios 
lenkų-lietuvių Adomo Mickevi- 

- . čiaus draugijos,- suminėdamas 
pirmuosius šios draugijos lie
tuvių ir lenkų narius, kurių ne
didelis dar likusių gyvų skaičius 
dalyvavo šiame minėjime. Pa
grindinis dėmesys teko nauja
jai Sibiro lietuvaičių malda
knygės “Marija, gelbėk mus” 
laidai. Pirmąją laidą lenkų kal
ba 1966 m. buvo išleidusi poe
to Adomo Mickevičiaus draugi
ja, o antrąją prieš Lietuvos krikš
to 600 metų sukakties minėjimą 
išleido Londono lenkai. Maldas 
iš maldaknygės lenkiškai, lie
tuviškai ir angliškai skaitė ke
turios moterys. Minėjimas už
baigtas iš įrašo skambėjusia 
giesme “Avė Maria”, ekrane ro
dant Aušros Vartų Mariją. Mi
nėjime dalyvavo: lenkų išeivi
joje sudarytos Lenkijos vyriau
sybės prez. K. Sabatas, užsienio 
reikalų ministerio pavaduotojas 
dr. T. Piesakovskis, gerai lie
tuviškai kalbantis buvusios A. 
Mickevičiaus draugijos valdy
bos narys E. Kudrevičius, trys 
lietuviai — R. Baublys, M. Bajo- 
rinas ir A. Žukauskas.

Vokietija
A.a. Adelė Urbonaitė-Gintautic- 

nė, gimusi 1899 m. vasario 24 d. 
Šiaulių apskrities Kartuvėnų 
kaime, po sunkios ligos mirė š. 
m. birželio 9 d. Bonn-Beuelyje, 
Šv. Juozapo ligoninėje. I D. ka
ro metais su šeima buvo išvežta 
Rusijon, kur vertėsi privačio
mis pamokomis, padėdama šei
mai. Grįžusi Lietuvon, dirbo 
telegrafiste geležinkelyje. 1922 
m. ištekėjo už ulonų karininko 
Andriaus Gintauto ir apsigyve
no Kaune. 1941 m. repatriavo 
Vokietijon su vyru ir sūnumi Ar
noldu. Kitas sūnus Aras liko Lie
tuvoje. Vokiečių okupacijos me
tais su vyru buvo grįžusi Lie
tuvon, bet ir vėl iš jos pasitrau
kė 1944 m. Vokietijoje įsikūrė ir 
nuo 1950 m. gyveno Šv. Augusti
no mieste. Jos vyras Andrius, 
miręs 1971 m', gegužės 20 d., bu
vo žymus lietuvių evangelikų 
liuteronų veikėjas, priklausęs 
Lietuvos evangelikų liuteronų 
konsistorijai. Velionė birželio 
15 d. palaidota Šv. Augustino ka
pinėse šalia savo vyro. Laidotu
vių apeigas atliko lietuvių ev. 
kun. Fr. Skėrys, atvykęs iš Man
heimo, su vietiniu vokiečių evan
gelikų kunigu. Velionė paliko 
du sūnus su šeimomis: Arnoldą- 
Bonnoje, Arą - Kaune. Jos taipgi 
liūdi trys vaikaitės, vienas vai
kaitis ir trys provaikaitės, gi
minės JAV, Lietuvoje ir R. Vo
kietijoje.



I
Jei galima teigti, kad yra 

knygų, kurios rašytos krauju, 
tai čia recenzuojamoji knyga 
tokia ir yra. Šis faktas recen
zentą išverčia iš įprastinių 
vėžių. Ne, nebūtina groti smui
ku, kad galėtum įvertinti smui
kininko meną, bet tai pagelbė
tų. Nebūtina pačiam patirti, 
ką prof. Juozas Keliuotis per
gyveno Šiaurėje, o vis dėlto 
tai pagelbėtų recenzentui. Ir 
dabar, kai nei mano, nei kitų 
skaitytojų patirtis neprilygs
ta tai, kuri atskleista knygo
je, bijau, kad mano rašalas 
krauju rašytos buities paraš
tėje nenublukintų originalo.

Prisimenu vieną iš savo ko
legų, gabų recenzentą — kriti
ką, kuris mėgsta palyginti 
kritikuojamą autorių su aibe 
modernių kūrėjų, gal “devin
tu kisielium” susijusių su kri
tikuojama knyga. Amerikoje 
tai daro dažnas “New York 
Review of Books” recenzentas. 
Tuo būdu sudaromas įspūdis, 
kad bene ryškiausias pakeden
tos temos herojus išlieka ne 
kuris nors recenzuojamos kny
gos veikėjas ar autorius, 
bet. .. pats recenzentas.

Tokių išvadų aš nenorėčiau 
pasiekti. Man neabejotinas, 
tikrasis recenzuojamos kny
gos herojus yra pats autorius.

II
Juozas Keliuotis priklauso 

tai rūšiai intelektualų, kurių 
Šiaurės Amerikoje neužtin
kame; jie labai charakteringi 
Rytų Europos kraštams. Tai in
teligentija (žodis, kurio Šiau
rės amerikiečiai gali nesu
prasti). Atrodo, kad inteligen
tija yra labiau susijusi su to
kia santvarka, kur mažiau de
mokratijos ir daugiau autorite
tinio režimo tvarkos. Demokra
tija, kurią kartais jos kriti
kai vadina aklinos gatvės 
(dead-end) santvarka, vargiai 
prileidžia mintį, kad visuome
nėje gali būti aukštesnių, pra- 
sikišusių arba nelygios vertės 
galvų; jei tokių atsirastų, tai 
tektų griebtis priemonių jas 
“nukirsdinti”, kad “šventas” 
lygybės principas nebūtų pa
žeistas ...

Tai nereiškia, kad amerikie
čiai ar kanadiečiai vengtų kop
ti varžybiniais karjeros laip
tais. Priešingai: pajėgiausi 
savo srities žinovai veržiasi, 
kaip sakoma, “per savo drau
gų lavonus” į pačią karjeros 
viršūnę, kuri dažniausiai ma
tuojama ekonominiu masteliu, 
o jos nepasiekę iš nusivylimo 
kartais gali susirgti menka
vertiškumo liga ar net išpro
tėti.

Tačiau demokratinės visuo
menės masės ir jos atstovai 
komunikacijos priemonėse su
geba ir žvaigždes apipurvinti, 
ypač jei susikryžiuoja apra
šomųjų ir aprašančiųjų pasau
lėžiūros ar partijos, ir išlai
kyti visų visuomenės narių 
tikrą ar tariamą lygybę.

Tad nenuostabu, kad net ir 
nuosaikiųjų konservatorių 
atstovas W. F. Buckley į val
džią greičiau parinktų šimtą 
žmonių, atsitiktinai sutiktų 
gatvėje, negu šimtą žmonių iš 
garsiųjų JAV universitetų pro
fesorių.

Rytų Europoje prieš totaliz- 
mo epochą tie intelektualai, 
kurie suvokė savo misiją “ves
ti mases į aukštesnį kultūros 
lygį”, buvo masių pripažinti, 
valdžios šiaip taip toleruoja
mi, nors ir kreiva akimi seka
mi. Jie atliko didžiulį vaidme
nį savo kraštų raidoje. Juozas 
Keliuotis ir buvo vienas iš to
kių inteligentų. Dar daugiau: 
net ir totalistinėje santvarko
je jis “nesusigundė”, nesilei
do “reformuojamas” ir bandė 
išlikti inteligentas ligi mir
ties, nors jo aplinka visai ne
tiko jo misijai.

III
Apžvelgęs Lietuvos istoriją 

— blaškymąsi “tarp didybės ir 
menkystės”, Keliuotis pasitin
ka XX š. priešų siautėjimą 
taikliom charakteristikom: 
“Ir hitlerinė okupacija nebu
vo švelnesnė už bolševikinę. 
Buvo tik toks skirtumas, kad 
šie okupantai jokių rojų ne
žadėjo Pabaltijo tautoms, ne
veidmainiavo ir nemelavo, tie
siai į akis joms sakė, kad jas 
išnaikinsią ar išgabensią prie 
Uralo, o laikinai jos dar turin
čios jiems talkininkauti.. 
Ir nacių, ir komunistų pastan
gomis baltiečiams “buvo už
nertos kilpos taip, kad kurį 
virvės galą betempsi — vis tiek 
pasikarsi”.

Slapstėsi Keliuotis vokiečių 
okupacijoje 1944 m. pavasarį, 

o labiausiai buvo kritęs na
ciams į akis, kai universitete 
dėstydamas aiškino “anglų psi
chologiją” (kas mano terminija 
būtų vadinama kultūros pavi
dalais) ir pacitavo vokiečių 
filosofo H. Keyserlingo žo
džius, jog anglai tai “tobuli 
gyvuliai”. Ta proga pastebėjo, 
kad šio filosofo tautiečiai “irgi 
gyvuliai, tik ne tokie tobuli”. 
Vokiečiai, sužinoję, kaip pro
fesorius juos apibūdino, bai
siausiai įširdo ne todėl, kad 
buvo pavadinti gyvuliais, bet 
kad jiems buvo taikytas neto
bulų gyvulių pažyminys ... 
Žinoma, kilo skandalas; pro
rektorius atsiprašė Gestapo 
pareigūnus, teisino, jog Ke
liuotis buvo pamišęs . . . Išti
sas savaites Keliuotis dieno
mis vaikštinėjo gatvėmis, mai
šėsi žmonių masėje neatpa
žintas nepageidaujamų akių 
ar lankėsi pas pažįstamus, dar
gi skaitė paskaitas universi
tete, bet niekad savo bute ne- 
nakvojo: Gestapas paprastai 
suima naktimis ...

Vokiečiai ir į pašlijusio 
karo pabaigą tebevaidino vieš
pačius, bet lietuvių savaran
kiškumo ir laisvės siekių ne
palaužė. Keliuotis ir tada iš
liko kultūrinės raidos varik
liu, bandydamas burti jaunes
nės kartos rašytojus ir daili
ninkus į “Sietuvos” sąjūdį, 
dienomis redagavo viešą žur
nalą “Kūrybą”, naktimis rūpi
nosi spausdinti pogrindžio 
“Atžalyną”. Jisai prisipažino, 
kad jo gyvenimo būdas, kelias 
ar idealas buvo “gyventi inten
syviai ir įdomiai, kūrybiškai 
ir pavojingai”. Ir visų šių da
lykų jis patyrė su kaupu, apsi
spręsdamas nebėgti į Vakarus, 
nes tėvynėje jo “gyvybės ir kū
rybos versmė ir šaknys”.

IV
Knygos pagrindą sudaro Ke- 

liuočio pergyvenimai antrame 
bolševikmetyje, kai jis pirmą 
kartą buvo suimtas ir ištrem
tas į Šiaurę (į Pečiorą) 1945 m. 
(Antrą kartą jis buvo ištremtas 
1951 m.). Autorius aprašo tai, 
ko joks tremtinys negalėjo iš
vengti, ką mes dažnoje šio po
būdžio atsiminimų knygose už
tinkame. Bet Keliuočio atvaiz
davimas yra skirtingas — savi
tas, originalus, unikalus, ne
pakartojamas. Nepretenduoju 
į žinovus, kurie būtų susipa
žinę su visais tos rūšies atsi
minimais, bet man atrodo, kad 
vienu atveju Keliuotis pralen
kia visus kitus savus ir sveti
mus autorius. O tai jo pagava 
ir talentas atskleisti esminį 
sovietinės santvarkos bruožą 
— nusikaltėliškumą.

“Tamošius netikėlis”, skepti
kas, ir čia prieštaraudamas 
gali savo dvylekį prikišti: juk 
privalėjo būti ir buvo komu
nistų idealistų, kurie tikėjo 
Markso mokslu ar pseudo- 
mokslu ir kurių nusikaltėliais 
vadinti nedera. Žinoma, susi
žavėjusių sovietinio rojaus 
“statytojų” buvo; didžioji jų 
dalis turėjo apimti vaikus ir 
paauglius, atvirus komunisti
nei propagandai mokykloje, 
jeigu jie neturėjo tėvų ar jų 
tėvai nedrįso parodyti sovie
tinio “mokslo” susikirtimo su 
tikrove. Bet vaikai, bręsdami 
patys atskiria tiesą nuo melo. 
Tad aplamai galima tvirtinti, 
kad komunizmo “statybų” vyk
dytojai, juoba Marksu netikin
tieji, žino, kad tas vykdymas 
yra nusikaltėliškas.

Beje, marksistinių nusikal
tėlių yra visokių laipsnių, bet 
kiekvienu atveju jie pažeidžia 
žmogaus teises. Juo didesnis 
sovietinis tūzas, juo didesnis 
nusikaltėlis. Net eiliniausi ko
munistinės santvarkos pėsti
ninkai, eidami valdines parei
gas (kitokių ten mažai tebėra), 
vargiai išvengia parankaus 
smurto, kyšių ar “svetimo” tur
to grobimo, o ką jau bekalbėti 
apie aukštesnius ar žemesnius 
nomenklatūrininkus? Jų auko
mis tampa visa masė privers
tinių piliečių, modernių bau
džiauninkų. Keliuotis tokių 
pareigūnų pristato visą gale
riją. Ir jie nėra teorinės iš
kamšos ar gandų padariniai. 
Tai konkrečiausi, tikri veikė
jai, su kuriais autorius susi
dūrė ir kurie jo “kailį karšė”.

V
Suima Keliuotį penki smur

tingi jaunuoliai, atrodantys 
“kaip gatvių valkatėliai ar 
kaip naktiniai plėšikai”, ku
rie tarpusavy “kalbasi žydiš
ku, rusišku ir lenkišku” žar
gonu. Štai kokie buvo dažni 
tuometiniai sovietiniai “lie
tuviai”, liaudis, milicija!

Tardo jį du generolai: Glad-

Krauju rašyti atsiminimai
Juozo Keliuočio “Dangus nusidažo raudonai”

kovas, saugumo viršininkas 
Kaune (jo tautybė nenurodyta) 
ir A. Gudaitis-Guzevičius, sau
gumo komisaras ir rašytojas. 
Kai lietuvis generolas, nega
lėdamas nuryti tiesių Keliuo
čio žodžių, nervinosi, suplėšo 
savo rašytą kvotos lakštą ir 
pasiskundžia svetimtaučiui ge
nerolui, jog patsai tariamai 
nesuprantąs tardomojo.

Svetimtautis taiso situaci
ją: “kimba į mano garbanas ir 
mano galvą daužo į sieną”. Kai 
to maža, pasikviečia du oficia
lius saugumo kankintojus — 
budelius.

Keliuotis vėl tiesą sako, jog 
pas jį buvo apsilankę du stu
dentai provokatoriai, kvietę jį 
sudaryti naują VLIKą, bet jis 
griežtai atsisakęs. Vis dėlto jį 
kaltina, kad jisai, nors neuž
verbuotas, nėjęs šnipo parei
gų ... Paaiškėja, kad net anti
tarybinio sapno papasakoji
mas yra laikomas nusikaltimu.

Kai Keliuotis į tai reaguo
ja, jog tokioje santvarkoje jis 
ir gyventi daugiau nebenori, 
jam vyriausia saugumo išmin
tis atšauna: “Tarybinė valdžia 
neleis tau nei gyventi, kaip 
tu nori, nei mirti, kada tu to 
įsigeisi”, ir ciniškai atidengia 
pagrindinį komunistinės mo
ralės švietalą, nurodydama 
tai, kas ant Dantės pragaro 
durų užrašyta: “Praraskite 
viltį, kurie čia įeinate!” Tada 
Keliuotis savo ir visos žmoni
jos vardu išdrįsta pabadyti pa
ties Belzebubo akis: “Bet Ta
rybų Sąjunga ne pragaras, o 
rojus!” Suglumęs tardytojas 
galiausiai “apsiramins”, pa
smerkdamas kultūrininką Ke
liuotį į tremtį.

VI
Keliuočio knygoje išnyra 

aibė žmonių — suimtų ir nesu
imtų, tremtinių, kalinių, be
siginčijančių apie Vakarų kul
tūrą, bėgančių į Vakarus ir kt. 
Susidaro įspūdis, kad jie yra 
plačios autoriaus vaizduotės 
padarai. Tik jų tikri vardai, 
pavardės ar žinomi jų gyveni
mo faktai išduoda, kad tai ne 
romano veikėjai, o tikri žmo
nės, kuriups dažnas skaityto
jas bus savo laiku pažinęs ar 
apie juos girdėjęs.

Filosofinės, politinės, socio
loginės, psichologinės ir lite
ratūrinės autoriaus pastabos, 
išreikštos sklandžia, taisyk
linga kalba, iššaukia ir patrau
kia skaitytojo dėmesį. Situaci
jos staigiai keičiasi, o su jomis 
ir autoriaus nuotaikos, svy
ruodamos ties mirtimi ir vil
timi.

Štai vagonas, gyvulinis, pil
nas normalių žmonių, bet jau 
pajutusių savo bejėgiškumą, 
atsispindi “man vis tiek pat” 
desperacija. Pora atvejų apra
šomi “atamanai” — vagonų se
niūnai, kurių vienas didžiuo
jasi, jog jis galvažudys, bet 
ne žmogėdra. Vagišiui atrodo, 
kad čekistai neturi moralės, 
o vagys turi, nes jie nemeluoja, 
nelaužo priesaikos.

Sergantis Keliuotis paten
ka į Šiaurės ligoninę, kur 
“daktaras”, kažkoks banditas 
krauju pasruvusiom akim, iš
matuoja temperatūrą, tepalu 
patepa antakius, paakius ir 
net pačią akį, ją stipriai ap
riša juodu skuduru ir įsako 
ligoniui pasišalinti.

Nustebina autorių ir skaity
toją Šiaurės tremtyje sutik
tas latvių pulkininkas, kurs 
tebepyksta ant lietuvių, kad 
jie nepriklausomybės karo me
tu už prašomą pagalbą kovoje 
prieš bermontininkus norėję 
gauti Daugpilį...

O “atamanų” valdžia trem
tinių bei kalinių vagonuose 
ar ... ligoninėse, simbolizuo
janti komunistinės imperijos 
dvasią, neįmanomą atkartoti 
recenzento ranka, nenuskriau- 
dus autoriaus, tad skaityto
jas turi pats lasydamas tai pa
justi.

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

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis. 
Telefonas 625-2412

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

ANTANAS MUSTEIKIS

VII
Prof. Juozas Keliuotis uni

versitete dėstė įvairių sričių 
dalykus, bet pagrindžiai jis 
buvo puikus žurnalistas. Turė
jo aštrų pojūtį pastebėti besi
keičiančias visuomenės aktua
lijas, jas perteikti skaitytojui 
žurnale ar klausytojui kavinė
je pagauliais žodžiais ir ju
dinti visuomenines bei kultū
rines problemas. Tai jo stip
rybė.

Antra vertus, griežtas kriti
kas žino, kad devyni amatai — 
dešimtas badas. Visų sričių 
specialistui yra pagunda pra
šliaužti žibančiu paviršium 
ir palikti neužpildytą spragą. 
Bet šis klausimas yra per di
delis ir yra už šios recenzijos 
ribų.

Redaguodamas “Naująją ro
muvą”, Keliuotis sugebėjo su
telkti į bendradarbių būrį įvai
rių pasaulėžiūrų žmones: jo 
tolerancija kitaminčiams, iš
skyrus totalistus, pastebima 
ir šioje atsiminimų knygoje. 
Save jis tapatina su kūrybinės 
revoliucijos vykdytoju visose 
gyvenimo srityse: “Aš viešai 
kovojau — ir prieš literatūri
nį, ir prieš meninį, ir prieš 
teatrinį, ir prieš mokslinį, ir 
prieš filosofinį, ir prieš poli
tinį, ir prieš teologinį konser
vatizmą”. Iš laiko perspekty
vos mums ta “revoliucija” ne
atrodo radikali, bet anuo metu 
Keliuočio ir naujaromuviečių 
idėjos baidė konservatyvųjį 
katalikų sparną. Beje, ir šios 
knygos įvaizdžiai tebėra tradi
cinės formos.

Kiekvienas asmuo, turįs leidimą 
laikyti seneliu namus, privalo 
užtikrinti, kad šios gyventojų 
tiesės butų pilnai pripažintos ir 
skatinamos:

1. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
į mandagų ir garbingą 
aptarnavimą, pripažįstant 
gyventojų orumą ir 
individualumą.

2. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
turėti prideramą pastogę, 
maistą, drabužius ir asmeninę 
priežiūrą, kuri atitinka 
asmeninius poreikius.

3. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
žinoti, kas yra atsakingas už 
gyventojo tiesioginę priežiūrą.

4. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
į pilnai privačią priežiūrą, liečian
čią jo asmeninius reikalus.

5. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
turėti savo kambarjir laikyti 
asmeninę nuosavybę, 
nuotraukas ir baldus, prisilaikant 
bendrų saugumo reikalavimų ir 
atsižvelgiant į kitų gyventojų 
teises.

6. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
a) žinoti apie savo sveikatos 
stovį ir reikalingą gydymą,
b) priimti ar atmesti gydymą 
arba vaistus, laikantis įstatymų, 
ir žinoti apie pasekmes priimant 
ar atmetant gydymą,
c) pilnai dalyvauti priimant bet 
kokį nutarimą. Gyventojas gali 
siekti nepriklausomo gydytojo 
nuomonės dėl savo gydymo 
eigos, taip pat pilnai dalyvauti 
nutarime dėl savo priėmimo 
arba išrašymo iš senelių namų 
arba perkėlimo (kitus namus,
d) reikalauti, kad žinios apie jo 
sveikatos stovį būtų laikomos 
griežtoje paslaptyje pagal 
įstatymus.

VIII
Nujaučiame pavojus, kurie 

tykojo autorių, kai jis rašė 
šiuos atsiminimus. Vogčiomis 
kuriant šią knygą, suprantama, 
kai kurie dalykai galėjo išlikti 
neišlyginti, o pasikartojimai 
gal ir neišvengti. Bet tai smulk
menos. Knyga yra didžiai ver
tinga, autentiška, parašyta ga
bia literato plunksna — kan
čios krauju.

Kalbos klaidų beveik nėra. 
Tik apgailėtina, kad spaudos 
riktu apstu. Jau penktoje pir
mojo puslapio eilutėje (9 p.) 
pasigendame kablelio, išski
riančio įterptinį sakinį; ne
išskiriami ir kreipiniai, bet 
yra kablelių, kur jie nereika
lingi (kartais veiksnys atski
riamas nuo tarinio kableliu). 
Rašoma: antgamtinis stebuk
las (ar yra ir neantgamtinis?), 
filosfinį, šiukšlių, paauglis, 
Engebe, pažiatamas ir kt. Bet 
kablelių labiausiai stokoja. 
Matyt, raidžių rinkėjas bus pa
veiktas moderniosios eilėda
ros, kur jokie kableliai nevar
tojami ... Beje, pastabose 
apie autorių rašoma “Naujoji 
Romuva”, kai pačiame tekste 
vartojama “Naujoji romuva”.

Leidėjai pagirtini, kad au
toriaus duotos knygos pavadi
nimą “Laisvę praradus” pakei
tė į vaizdingesnį: “Dangus nu
sidažo raudonai”, bet tuoj pat 
ir papeiktini, kad sudarkė rit
mą. Žodis raudonai bendrinėj 
kalboj kirčiuotinas antrame 
skiemenyje (raudo’nai), nors 
kai kurios tarmės kirčiuoja 
paskutiniame skiemenyje 
(raudonai’). Keliuotis geriau 
lietuvių kalbą pažino, kai rit
mingai parašė: dangus rau
donai nusidažo.

Bill of Rights
ONTARIO SENELIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS
Pagrindinis šio akto ir taisyklių interpretavimo principas yra, 
kad seneliu namai visu pirma yra gyvenamoji vieta ir todėl 
seneliu namai turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad kiekvieno 
seneliu narny gyventojo fiziniai, psichologiniai, socialiniai, 
kultūriniai ir dvasiniai poreikiai būtų pilnai patenkinti ir kad 
gyventojams būtų suteikiama galimybė, pagal ju pačių sugebė
jimus, prisidėti prie kitų gyventojų fizinių, psichologinių, so
cialinių, kultūrinių ir dvasinių poreikių patenkinimo.

7. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
reikalauti ir gauti pagalbą dėl 
savo savarankiškumo.

8. Kiekvienas gyventojas, 
kuriam reikalingi apribojimai, 
turi teisę žinoti apie procedūrą ir 
pasekmes, jeigu jis priims arba 
atmes apribojimus.

9. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
bendrauti paslaptyje, priimti 
svečius pagal savo pasirinkimą 
ir tartis paslaptyje su bet kuriuo 
asmeniu be trukdymų.

10. Kiekvienas gyventojas, 
kuriam neišvengiamai artėja 
mirtis, turi teisę būti su savo 
šeima 24 valandas per parą.

11. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
paskirti asmenį, kuriam būtų 
pranešta nedelsiant, jeigu 
gyventoją reikia perkelti 
pavojaus atveju į kita vietą arbą 
ligoninę.

12. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
naudotis piliečio teisėmis 
kritikuoti ar siūlyti pakeitimus 
savo arba kitų gyventojų vardu 
dėl taisyklių ir aptarnavimo. 
Pasiūlymai gali būti nukreipiami 
gyventojų komitetui, senelių 
namų darbuotojams, valdžios 
atstovams arba bet kuriam 
asmeniui senelių namuose arba 
už senelių namų ribų, nebijant 
apribojimų, įsikišimų, prievartos, 
diskriminacijos arba keršto.

13. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
turėti draugus, palaikyti 
asmeninius santykius su 
draugais ir dalyvauti gyventojų 
komitete.

14. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
t privatų susitikimą su savo vyru 
arba žmona privačiame 
kambaryje. Tuo atveju, jeigu 
žmona ir vyras gyvena tuose 
pačiuose namuose, jie turi teisę
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Didi pagarba ir padėka pri
klauso leidėjams (“Į Laisvę 
fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti”) už nepaprastai ver
tingos rezistencinės knygos 
išleidimą, o dail. Adai Sutku
vienei už dailų simbolinį kny
gos viršelį.

Juozas Keliuotis, DANGUS 
NUSIDAŽO RAUDONAI. Pir: 
mosios tremties memuarai 
“Laisvę praradus”. Išleido 
“J Laisvę fondas lietuviškai 
kultūrai ugdyti”. Viršelis dail. 
Ados Sutkuvienės. Spaudė 
“Draugo” spaustuvė, Chicago, 
1L, 1986 m., 359 p.

Prof. JUOZAS KELIUOTIS, ilgai sovietą kankintas kalėjimuose bei lage
riuose ir miręs sovietą okupuotoje Lietuvoje. Jis paliko savo atsiminimus, 
kurie 1987 metais buvo išleisti Amerikoje ir pavadinti “Dangus nusidažo 
raudonai”. Velionis mirė Lietuvoje 1983 metą kovo 25 dieną

gyventi viename kambaryje, 
jeigu namai turi tinkamą 
kambarį.

15. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
kultyvuoti savo socialines, 
kultūrines, religines ir kitas 
pažiūras. Senelių namai turi 
suteikti priimtinas sąlygas, 
kuriose šios pažiūros būtų 
galimos puoselėti.

16. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
gauti raštišką paaiškinimą apie 
įstatymus ir taisykles, kurios 
liečia senelių namus ir skundų 
procedūrą.

17. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
savarankiškai tvarkytis savo 
finansinius reikalus, jeigu 
gyventojas sugeba. Jeigu 
gyventojo finansiniai reikalai yra 
tvarkomi senelių namų, 
gyventojas turi teisę gauti 
ataskaitą kas keturis mėnesius 
apie jo finansinę padėtį ir būti 
užtikrintas, kad jo nuosavybė yra 
tvarkoma jo gerovei.

18. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
gyventi saugioje ir švarioje 
aplinkoje.

19. Kiekvienas gyventojas turi 
teisę
turėti priėjimąprie apsaugotų 
vietų atvirame lauke, kad galėtų 
naudotis grynu oru, jeigu tai yra 
fiziškai įmanoma.

Ontario

David Peterson • Premier

Murray J. Elston • Minister of Health
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Mielai

FELYTEI URBONIENEI 
mirus,

nuoširdi užuojauta jos vyrui, dukrelei bei sūnui su 
šeimomis ir giminėms -

Gražina ir Haris Lapai

AfA
FELICIJAI URBONIENEI

mirus,
jos vyrą VYTAUTĄ, dukrą RŪTĄ RUSINIENĘ su šeima, 
sūnų KĘSTUTĮ su žmona, brolius, ir kitus gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiu, kartu su jais liūdė- 
dama-

Nina Balčiūnienė

AfA

FELICIJAI URBONIENEI
iškeliavuS/amžinybėn,

jos vyrą VYTAUTĄ, dukrą RŪTĄ RUSINIENĘ su 
šeima, sūnų KĘSTUTĮ su žmona, brolius, gimines 

bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame-

J. M. Uleckai G. Adomynienė
G. M. Skrinskai J. L. Arštikaitis
A. A. Erštikaičiai J. Arštikaitis

AfA

FELICIJAI URBONIENEI
iškeliavus amžinybėn,

jos vyrą VYTAUTĄ, dukrą RŪTĄ su šeima, sūnų 
KĘSTUTĮ su žmona, brolius ir jų šeimas, kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

J. S. Bubuliai
A. E. Bubuliai
D. C. Wiese

J. V. DANYS

1985 m. pabaigoje buvo iš
leista “The Canadian Encyclo
pedia” trijų didelio formato 
tomų, 2069 p.; leidėjas — Hur- 
tig Publishers Ltd., Edmonton. 
Maždaug tuo pačiu metu išleis
tas ir 37-tas “Lietuvių enciklo
pedijos” tomas. Tai LE 36-to- 
mų (maždaug 19,700 p.), išleis
tų 1953-1969 m., papildymas. 
Leidėjas — Juozas Kapočius, 
“Lietuvių enciklopedijos lei
dykla”, Bostone. Papildomas 
37-tas tomas išėjo šešiolika 
metų po LE išleidimo. Jame 
yra daug naujų žinių apie pas
kutinius du dešimtmečius, 
todėl šį tomą galima skaityti 
beveik savarankišku enciklo
pedijos tomu.

Neužmirštame, kad Juozas 
Kapočius išleido ir “Lietuvių 
enciklopedijos” versiją anglų 
kalba “Encyclopedia Lituani- 
ca” — 6 tomus (maždaug 3,440 
p.), 1970-78 m. Ši enciklope
dija yra santraukinis LE ver
timas, skirtas informacijai 
apie Lietuvą ir lietuvių gyve
nimą, todėl atitinkamai ir pa
pildyta.

Didelis užmojis
Enciklopedijos išleidimas 

yra vienas iš tautos kultūri
nio subrendimo rodiklių. Enci
klopedijų yra įvairių paskir
čių: bendrinės, turinčios dide
lį tomų skaičių, santraukinės 
arba specialios paskirties en
ciklopedijos, turinčios mažes
nį arba ir visai mažą tomų skai
čių. “Lietuvių enciklopedija” 
yra bendrinė: du penktadaliai 
skirti lietuviškom temom, li
kusi dalis — universalinėm 
temom.

Enciklopedijos išleidimas 
yra visada didelis užmojis, 
kurio sunkumai ryškūs ypač 
dviejose srityse — parašyme ir 
išleidime. “The Canadian En
cyclopedia” vyriausias redak
torius J. H. Marsh taip apibū
dina tuos sunkumus: “Enciklo
pedija yra sunkus užmojis dėl 
savo plačios apimties ir dar 
todėl, kad tikimasi, jog ji pa
tenkins tiek daug prieštarau
jančių poreikių”.

Kanadiškoji enciklopedija
Leidėjas Mel Hurting tuoj 

po 1970 m. sumanė išleisti mo
dernią, suglaustą ir prieina
mą pirkėjui kanadišką enci
klopediją, nes 1957 m. išleis
toji “Encyclopedia Canadia- 
na” jau pasenusi. Deja, net per 
kelerius metus nebuvo galima 
surasti lėšų finansuoti rašy
mui. Tiktai kai 1979 m. Alber
tos provincijos vyriausybė 
75 metų provincijos sukakties 
proga paskyrė 4 milijonų do
lerių paramą ir užsakė enci
klopediją Kanados mokykloms 
bei bibliotekoms, šis užmojis 
pasidarė įmanomas. Pasirodo, 
tos paramos neužteko ir rei
kėjo daugiau rėmėjų baigti 
rašymui. Daug padėjo Alber
tos universitetas ir jo akade
minis personalas.

Vienerius metus truko ra
šymo organizavimas, penke
rius metus rašymas bei reda
gavimas ir dar beveik metus 
spausdinimas ir įrišimas.

Pagrindinių redaktorių bu
vo šeši, jų padėjėjų bei sky
rių padėjėjų — 35. Turiniui 
suplanuoti, straipsniams pa
tikrinti buvo pakviesta 250 
specialistų-patarėjų, dau
giausia universiteto profeso
rių. Į medžiagos ir straipsnių 
paruošimą buvo įtraukta apie 
5,000 asmenų, iš jų 2,500 pa
rašė straipsnius. Jų pavardės 
yra surašytos enciklopedijos 
pradžioje. Buvo nutarta, kad 
straipsniai turi būti rašomi 
savo sričių specialistų, o ne 
redakcinio kolektyvo. Iš pa
rašytų 10 milijonų žodžių me
džiaga buvo šutraukta į 3.2 mi
lijono žodžių.

Leidėjas Mel Hurtig įžan
goje specialiai paminėjo, kad 
tik vienas bankas, būtent “The 
Canadian Commercial Bank”, 
sutiko duoti paskolą spausdi
nimui ir kitiems su tuo suriš
tiems darbams. Kiti bankai 
manė, kad tai per daug rizikin
gas dalykas.

Lietuviškoji enciklopedija
Matant kokiais keliais ėjo 

leidėjai turtingoje Kanadoje, 
kad išleistų kultūrinį tautinį 
paminklą — kanadišką enci

AfA 
JURGIUI JURGINIUI

mirus Lietuvoje,
jos seserį DANUTĘ BABINIENĘ ir jos vyrą PETRĄ 
nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono žuklautojų ir medžiotojų klubo
“Giedraitis” valdyba

AfA 
MARTAI ŠALKAUSKIENEI 

mirus,
jos vyrą STASĮ, dukras - IRENĄ ir NIJOLĘ, sūnų 
KĘSTUTĮ, žentą VYTĄ TURŪTĄ, visus vaikaičius ir 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučia-

P. A. Skilandžiūnai

AfA 
MARTAI ŠALKAUSKIENEI

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui STASIUI, duk
roms - IRENAI ir NIJOLEI, sūnui KĘSTUČIUI ir jų 
šeimoms -

Petras ir Loreta Murauskai 
Bonifacas ir Justina Sriubiškiai
Irena ir Algis Žemaičiai

Jiems reikia jusy 
paramos Dabar.

AfA
VINCUI BAČINSKUI 

mirus,
jo seserį ONUTĘ TASECKIENĘ, šeimą, kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Bronius ir Marytė Genčiai
Juozas, Onutė ir Kristina Drąsučiai 
Albinas Arlauskas

Jūsų vaikams reikia jusy paramos. Jūsų 
finansinės paramos. Pagrindiniams daiktams, 
kurie reikalingi vaikams: drabužiams, maistui ir 
pastogei.

Svarbiausia, kad jiems reikia jūsų paramos 
reguliariai. Jiems reikia žinoti, kad jie gali jumis 
pasitikėti.

Nuo 1987 m. liepos 2 d. jsigalioja “Support 
and Custody Enforcement Program”, kuri 
užtikrins, kad šeimos nariai privalo finansiškai 
padėti vaikams. Nuo to priklauso jusy vaiky 
gerovė.

Informacijy apie šiy naujy programą galima 
gauti šiuo adresu: Communications Branch, 
Ministry of the A ttorney General, 18 King Street 
East, 18thfloor, Toronto, Ontario, M5C1C5.

Ministry of the Attorney General

Ontario Support and Custody Enforcement ProQram

klopediją, kyla didelė nuosta
ba, kaip prieš 35 metus lietu
viai, išblokšti iš savo krašto, 
dirbdami paprasčiausius dar
bus kasdieniniam įsitvirtini
mui naujame kontinente, bet 
reikalaujančiame kieto darbo 
— ėmėsi tokio didžiulio užmo
jo — lietuviškos enciklopedi
jos išleidimo už Lietuvos ri
bų. Reikėjo pasiruošusių re
daktorių ir daug rašančių 
bendradarbių. Nors aš pats 
buvau tik bendradarbių tar
pe, bet manau, kad tas užmo
jis buvo galimas tik atsiradus 
asmeniui, kuris ėmėsi ilgame
čio darbo, nepabūgęs sunku
mų ir finansinės rizikos. Tai 
Juozas Kapočius.

“Lietuvių enciklopedija” 
yra daugiau kaip tris kartus 
didesnė už “The Canadian En
cyclopedia” (LE turi per 10 
milijonų žodžių), o jos angliš
ka versija “Encyclopedia Li- 
tuanica” yra maždaug du treč
daliai (2.1 milijono žodžių) 
kanadiškosios. Taigi šios abi 
lietuvių enciklopedijos yra 
maždaug keturis kartus dides
nės už kanadiškąją.

Lietuvoje “Spaudos fondo” 
leista “Lietuviškoji enciklo
pedija” buvo irgi didelis už
mojis ir vyko nelabai sparčiai. 
Pirmosios dvi okupacijos 1940- 
44 m. sutrukdė leidimą (trečio
ji visiškai sustabdė), išardė ir 
leidėjų, ir bendradarbių tink
lą, bet nesustabdė, nes atsira
do didelių entuziastų tęsti en
ciklopedijos leidimą ir kritiš
kose sąlygose. Tarp jų buvo di
delis enciklopedijos gerbėjas 
ir entuziastas jos leidimą tęs
ti prof. Steponas Kolupaila.

Kai vienu laiku, Lietuvai 
esant okupuotai, Kolupaila 
buvo statybos fakulteto deka
nu, pakvietė visus fakulteto 
akademinio personalo narius 
rašyti enciklopedijai ir pa
skirstė sritis. Man, kaip hidro
technikos katedros vedėjui, 
teko hidrotechninės statybos, 
hidroelektrinės ir vandens 
jėgos panaudojimas. Visi ra
šėme.

Nemažas skaičius po karo at
sidūrėme už Lietuvos ribų, bet 
rašymą tęsėme J. Kapočiaus

leidžiamojoje enciklopedi
joje. Prof. Kolupaila savo 
medžiagą paruošdavo visada 
daug anksčiau nei buvo reika
linga kuriam nors tomui. Nors 
jis enciklopedijos leidimo 
pabaigos nesulaukė, bet jo 
srities medžiaga buvo paruoš
ta jau daug anksčiau, prieš 
jo mirtį. O rašė labai daug. Pa
vyzdžiui, visi Lietuvos ežerai 
ir upės bei upeliai yra jo ap
rašyti ir daugelis jų iliustruota 
jo paties nuotraukomis, nes 
buvo jais daug keliavęs ir kar
tu geras fotografas-mėgėjas.

Kitas iš tos statybos fakul
teto grupės enciklopedijos 
bendradarbių buvo labai akty
vus ir iki šių dienų — dr. inž. 
Jurgis Gimbutas. Jam Ameri
koje buvo pavesta rūpintis 
statybos sritimi, kurią sėk
mingai tvarkė (ir ištesėjo!) 
36 tomuose lietuviškos enci
klopedijos ir 6 tomuose jos 
angliškos versijos. O pasta
raisiais metais išleistą 37-jį 
net ir redagavo su ankstyves
nių nuolatiniu LE redaktoriu
mi Simu Sužiedėliu.

Pradėjus leisti LE, buvo abe
jota ir bendradarbių pakan
kamumu, ir finansiniu pajėgu
mu. Pradžioje bendradarbių 
buvo apstoka, nors ne visi tu
rėjo patyrimo rašyti enciklo
pedijai. Enciklopedinis rašy
mas turi savo būdingus reika

Baltietės, dalyvavusios sibirinių trėmimų pamaldose Šv. Pauliaus šven
tovėje Toronte ir įžiebusios žvakių trijulę prie altoriaus kaip vienybės ženk
lų. Iš kairės: estaitė TUNA LOMAX, latvaitė SANDRA PRIEDITE, lie
tuvaitė LINA MOCKUTĖ Nuotr. J. Ligerio

lavimus: ribotame eilučių 
skaičiuje reikia suglaustai 
pasakyti esminius dalykus, 
nuspręsti kurie dalykai yra 
esminiai. Laikui bėgant LE 
bendradarbių skaičus mažėjo. 
Didžiausia priežastis — daug 
kas negalėjo rasti atliekamo 
laiko. Pastovesniems bendra
darbiams teko rašyti ir iš ša
lutinių sričių. Enciklopedinį 
stilių perpratus, nėra sunku, 
bet reikalauja daug daugiau 
studijų.

Pasirodo, kad paskutinį pa
pildymų tomą leidžiant, net ir 
kai kurių skyrių vadovai “iškri
to”, bet laimingai atsirado 
nauja Amerikoje išsimoksli
nusių bendradarbių karta, 
ypač griežtuosiuose moksluo
se. Tai Mokslo ir kūrybos 
simpoziumų, vykstančių kas 
ketveri metai, dalyviai.

Lietuviai kanadiškoje 
enciklopedijoje

Lietuviams (“Lithuanians”) 
skirtos 26 eilutės, maždaug 200 
žodžių, latviams maždaug tiek 
pat, ir estams 44 eilutėm dau
giau. Geriausias straipsnis 
enciklopedijos formato rė
muose yra apie estus, kurį pa
rašė estas K. Aun, buvęs Wil
fried Laurier universiteto pro
fesorius. Jis yra parašęs ir kny
gą, kuri minima kaip šaltinis 
tolimesniam susipažinimui 
apie estus. Apie latvius para
šė latvis1 J. Mezaks, Ontario 
archyvų tarnautojas. Silpniau
sias aprašymas, nepasirašytas, 
yra apie lietuvius.

Rašant apie paskutinę poka
rinę emigraciją sakoma: “Va
dindami save Dievo Paukštai 
(taip išspausdinta, JVD) be
veik 20,000 šių pabėgėlių, ku
rių daug buvo gerai išsimoks
linę profesionalai, specialis
tai ir menininkai, surado ke
lią atvykti į Kanadą ...” “Die
vo paukštelio” posakis buvo 
sugalvotas humoristo Pulgio 
Andriušio jo feljetonuose pa
sijuokiant iš gyvenimo stovyk
lose. Nemanau, kad kas nors 
rimtai norėtų save vadinti 
“Dievo paukšteliu”, nes felje
tonistas pašiepė kai kurių pa
bėgėlių lengvabūdišką nusi
teikimą. Be to, nurodytas bi
bliografinis veikalas kaip 
šaltinis papildomoms žinioms 
enciklopedijai yra netinka
mas; matyt, enciklopedijai 
rašantysis ar redakcijos na
rys to veikalo nebuvo matęs.

Bet vienas dalykas ryškėja, 
kaip kad ir anksčiau esu įvai
riomis progomis išsitaręs, kad 
mums labai trūksta knygų ir 
straipsnių apie lietuvius 
Kanadoje (ir kitur) anglų kal
ba bei kultūrinių ryšių su ka
nadiečiais, todėl apie mus ma
žiau žino nei apie estus ir lat
vius.

Pagal enciklopedijoje patei
kiamas žinias lietuvių, latvių 
ir estų kilmės gyventojų Kana
doje yra maždaug po 18,000 — 
lietuvių mažiausia.

Neatrodo, kad enciklopedi
jai rašantysis stengėsi pajieš- 
koti šaltinių, nes straipsnis 
“Lithuanians” (p. 153-156) kny
goje “The Canadian Family 
Tree — Canada’s Peoples”, iš
leistoje 1979 m. Otavoje, duoda 
neblogą santrauką apie, lietu
vius Kanadoje.\

Žinoma, įdomu, kas iš lie
tuvių yra prisidėję prie šios 
kanadiškos enciklopedijos pa
rašymo? Peržiūrėjus 250 pata
rėjų sąrašą, lietuviškos pavar
dės nerasta, bet tarp 2,500 iš
vardintų straipsnių autorių 
yra keturios lietuviškos pa
vardės.

Kanadiškosios bendradarbiai
Julius Bigauskas, dirban

tis “Energy, Mines and Resour-
(Nukelta į 9-tą psl.).



EDMUNTO ARBO šaržas, vaizduojantis kompozitorių BRONIŲ BUDRIŪNĄ, muzikinės premijos laureatą, diri
guojantį Los Angeles šv. Kazimiero parapijos chorui, dainuojančiam jo sukurtą kantatą "Mano protėvių žemė”, 
akompanuojant RAIMONDAI APEIKYTEI Nuotr. E. Arbo

Gimė žydų šeimoje, tarnavo 
sovietams, kūrė lietuviams
Kompozitorius B. Gorbulskis - estradinės muzikos kūrėjas

Aktualios lituanistinės temos dabarčiai
Naujasis “Lituanistikos darbų” sąsiuvinis

VYTAUTAS A. JONYNAS

Lituanistikos instituto Či
kagoje veikla niekad nepasižy
mėjo savigyra ir pasiskarde- 
nimais. Tiesa, spaudoj nestigo 
kronikos žinelių, jo suvažiavi
mo aprašymų, bet kažkaip apsi
eita be išeivijoj tradicijon 
įėjusių leidinių sutiktuvių, 
priimtuvių, “pristatymų”. Net 
ir tada, kai šioks toks pake- 
denimas gal būtų buvęs ir ne 
pro šalį, kaip, sakysim, “Mind 
Against the Wall” leidinio ang
lų kalba atveju.

Tai nekliudė institutui na
šiai veikti, leisti, šalia ypa
tingai mums svarbios, būtinos, 
nepamainamos “Lietuvių išei
vijos spaudos bibliografijos”, 
visą eilę serijinių ar vienkar
tinių leidinių, kartais pažy
minčių kokią sukaktį (pvz. Vil
niaus universiteto), bet daž
niausiai spausdinančių suva
žiavimų bei meno-mokslo kon
gresų metu skaitytų paskaitų 
tekstus. Viena tokių serijų, 
pasirodanti nereguliariais lai
ko tarpsniais, yra “Lituanisti
kos darbų” (“Lithuanian Stu
dies”) serija, kurios paskuti
nis tomelis, datuotas 1986 me
tų data, pasirodė visai nese
niai. Vis stambėjantis pusla
pių skaičium šis penktasis są
siuvinis, redaguotas Stasės 
Vaškelienės, savo sandara ne
daug kuo skiriasi nuo pirmta
kų, nebent tuo, kad maždaug 
trečdalį sudaro dalykai, ku
riuos jungia ta pati tema. Tai 
instituto narių pranešimai, 
skaityti jubiliejiniame sim
poziume Filadelfijoje, 1982 m., 
kai išeivija suskato minėti V. 
Krėvės-Mickevičiaus 100 metų 
gimimo sukaktį.

Vincas Krėvė
Verta prisiminti, kad mūsų 

literatūros klasiko minėjimų 
būta tais metais nemažai ir 
Lietuvoje, ir kad mažįaug tuo 
pačiu metu Lietuvos mokslų 
akademija išleido stambią V. 
Krėvės-Mickevičiaus monogra
fiją savo tęstinio leidinio “Li
teratūra ir kalba” rėmuose (17- 
tasis tomas). Susidaro įspū
dis, tarytum “Lituanistikos 
darbų” penktasis tomas būtų 
išeiviškas to išsamaus leidi
nio papildymas. Taip nėra. Lie
tuvos mokslų akademijos lei
dinys yra išimtinai biografi
nio pobūdžio, tuo tarpu pa
skaitos, skaitytos instituto 
narių suruoštame simpoziume, 
bandė aptarti Krėvės kūrybą, 
jos išskirtinumą, brandumą ir 
poveikį. Vienintelė išimtis 
yra biografinė A. Gustaičio 
apybraiža — “Krėvė-Mickevi
čius šiapus ir anapus spyg
liuotos tvoros”. Tačiau ir ji 
savo dvasia bei polėkiu ski
riasi nuo memuarinės medžia
gos pluoštų, kuriuos aptinka
me Lietuvoje išleistoje V. Krė
vės monografijoje.

Antanui Gustaičiui ne tiek 
rūpi iškloti skaitytojui ką jis 
žino apie V. Krėvės asmenį 
(nors jo piešiamas portretas 
nuostabiai tikslus, nuosaikus 
ir tikroviškas), kiek visa savo 
humoristo arfos jėga sudrebin
ti skliautus, primenant gėdin
gus mūsų tautos praeities daly
kus, kurių Lietuvoj nedrįsta
ma prisiminti. Juk yra faktas, 
kad 1946 m. toji pati Lietuvos 
mokslų akademija buvo vien
balsiai išbraukusi V. Krėvę 

(ir Mykolą Biržišką) iš savo 
narių tarpo ir, apšaukto tau
tos išdaviku mūsų literatūros 
klasiko kūryba buvo ištisus 
dešimtmečius ignoruojama ir 
niekinama vadovėliuose. Nors, 
kaip šypteli Gustaitis, juk “ne 
Genrikas Zimanas parašė 
“Dainavos šalies padavi
mus” .. . Šmaikščios A. Gus
taičio satyrinės plunksnos dė
ka išryškėja vargas priklau
syt mažai tautai, dramatiškie
ji Lietuvos prievartavimo įvy
kiai iškyla skaitytojui košma- 
rinėje grotesko šviesoje:

Krėvės atsiminimų liudijimu, 
žinia apie Stalino jau iš anksto 
padarytą sprendimą prijungti Lie
tuvą prie Sovietų Sąjungos, net 
Justą Paleckį taip pritrenkusi, 
kad jį ištikęs sunkus nervų suiri
mo priepuolis ir vėliau Krėvei 
skundęsis, jog net gailįsis, kad 
atgavo protą, ir pradėjęs verkti... 
O Liaudies vyriausybės vidaus 
ministeris Mečys Gedvilas pasa
kęs, jog dabar “jis, kaip komunis
tas, patekęs į tokią klampynę, kad 
jam belieka ar iš proto išeiti, ar 
nusišauti, ar laukti, kad jį nušautų.

Antanas Venclova taip pat visiš
kai nesitikėjo sulaukti sovietinės 
aneksijos ir išgąsdintas jam už
krautų švietimo komisaro pareigų 
man pačiam dūsavo, kad net tris 
kartus bandęs atsistatydinti, kol 
Pozdniakovas jam pagrasinęs: “Mes 
patys tau pasakysime, kada atsi
statydinti, o dabar — intensyviai 
dirbk, arba ..Ir ranka moste
lėjęs Mickevičiaus gatvės pusėn, 
kur buvo kalėjimas.

Su ašaromis akyse kratėsi Lie
tuvos nepriklausomybės pardavimo 
kaltės ir Kazio Borutos žydberniu 
keikiamas senas komunistas Juo
zas Banaitis, ir kai kurie gerai 
pažįstami Liaudies seimo deputa
tai ir daugelis dar gyvų anų laikų 
tarybinių kultūrininkų, kuriems 
gal būtų labai nemalonu tai šian
dien prisiminus.

“Bet”, rašo toliau A. Gustai
tis, ir bematant skaitytojas 
pajunta, kaip humoristas kur 
kas pranašesnis už bet kokį 
memuaristą, kaip jis žymiai 
giliau pajunta ir perteikia 
žmogaus menkystę, “nė vienas 
jų nenusižudė ir neišėjo iš pro
to, o prie okupacinio režimo 
net per glaudžiai prisitaikė, 
ir vienas kitas, partinės dis
ciplinos įpareigotas, net nu
rodinėjo enkavedistams adre
sus tų, kuriuos reikia suimti 
ir išvežti į Sibirą . . .

Tokius dalykus, tokias tie
sas siūlo A. Gustaitis prisimin
ti Krėvės sukakties proga. Ir 
dar kai ką:

Vis dėlto dar laimė, kad Vinco 
Krėvės kūryba, jokios inkvizicijos 
nesudeginta, pergyveno ir Hitlerį, 
ir Staliną bei savuosius šių dik
tatorių pataikūnus, ir šiandien jo 
knygos Lietuvoje vėl atskleistos 
ant stalo, o atvaizdas ironiškai šyp
sosi nuo sienos iš savo buvusių 
niekintojų.

Krėvės kūryba
Kitos Filadelfijos simpoziu

me skaitytos paskaitos buvo, 
kaip sakėm, skirtos pagrindi
niams V. Krėvės kūrybos as
pektams aptarti. Įvadinis ir 
bendriausias savo pobūdžiu K. 
Ostrausko pranešimas — “V. 
Krėvės kūrybinis veržlumas” 
įžvelgia mūsų literatūros kla
siko kūryboje tris esminius 
bruožus, kone surašomus į for
mulę: “Gilus kūrybinis smal
sumas, paremtas kūrybine 
drąsa ir kūrybiniu pajėgumu”. 
Prelegento nuomone, V. Krė

vės kūryba esanti ne epinio, 
bet lyrinio-draminio pobūdžio. 
Bene rizikingiausias teiginys 
K. Ostrausko svarstymuose yra 
tas, jog jis žvelgia į “Dan
gaus ir žemės sūnų” kūrinį 
kaip į draminį veikalą: “Savo 
problematika, Erodo charak
terio originalia interpreta
cija ir apskritai meniniu po
lėkiu, ji užima ryškią vietą V. 
Krėvės draminių kūrinių tar
pe”.

Tarsi atsišaukdamas į K. 
Ostrausko paraginimą išsa
miau vertinti V. Krėvės dra
maturginį palikimą, Bronius 
Vaškelis pateikia skaitytojui 
pažymėtinai detalią “Skirgai
los” analizę. Įžvelgęs pjesės 
kompozicijoje visokiausių 
meilės trikampių-trikampėlių 
sandūras, autorius puikiai 
atkuria viso to mechanizmo, 
visų ašių, svirtelių, sraig
telių ir spyruoklėlių diagra
mą. Skaitytojui nelieka jokių 
abejonių, kad “Skirgaila” yra 
tobulai, atseit, pagal ano šimt
mečio vidurio kanonus parašy
ta romantinė tragedija (nūn 
vadintume melodrama), tikrai 
“visais trikampiškais taškais 
subėganti į vieną smaigalį”, 
pilną dvasinių kolizijų, ne
individualizuotų dialogų, tira
dų sanbėgą. Tai pjesė, kokiom 
anuomet buvo madinga išgauti 
draminę įtampą ir katarsinius 
efektus scenoje.

Nijolės Martinaitytės pa
skaita “Garsų ir reikšmės ry
šis Vinco Krėvės “Dainoj apie 
arą” savo analizės metodu yra 
perversmas išeivijos kritiko
je. Naujovė. Pasirinkusi vieną 
iš “Dainavos šalies padavimų” 
apysakaičių, Martinaitytė su
siaurina savo tyrimų uždavinį 
iki fonologinės schemos ribų, 
iki tariamo “garsų ir reikšmės 
ryšio” tekste atskleidimo.

Suprantama, jai tenka nau
dotis skaitytuvu, statistikos 
metodais, atlikti tekste daž
niausiai girdimų balsių bei 
dvibalsių (atseit, dominuojan
čių “a”, “au”, “au”, “ai”) sąskai
tybą, jų išsidėstymą tekste, 
išryškinti kada ir kodėl auto
rius griebiasi švokščiančiųjų, 
šnypščiančiųjų priebalsių. Bet 
lygiagrečiai su šia “buhalteri
ja”, paskaitininke atlieka ir 
legendos turinio, jos simboli
kos aiškinimą. Čia jinai duoda 
savo vaizduotei daugiau lais
vės. Šių sudėtingų didžiai 
moksliškų metodų panaudoji
mas įgalina Martinaitytę pri
eit išvadą, kad “Daina apie 
arą” priskirtina lyrinio žan
ro kategorijai”, kad “garsai 
tampa lygiagrečiais (sic!) su 
apysakos veikėjais ir jų sim
boliais”, kad “Krėvė turėjęs 
nepaprastą, beveik antgamtiš
ką gimtosios kalbos pajauti
mą”. Mažą V. Krėvės literatū
rinio palikimo fragmentėlį, 
šiuokart iš epinės “Šiaudinės 
pastogės”, iš etnografinių jos 
aprašų pasirenka savo anali
zės objektu ir R. Šilbajoris. 
Pasirenka, tiesa, gerokai ly
rinio atspalvio dalykėlį (“An
tanuko rytas”). Tikrumoj R. 
Šilbajorio pranešimo tema 
yra “Dievulis Vinco Krėvės 
kaime”, atseit, dievybės są
voka archajinėje lietuvio 
žemdirbio sąmonėje. Tai, ką 
mes anksčiau vadindavom 
“panteistine pasaulėjauta”.

(Bus daugiau)

IGNAS MEDŽIUKAS

Prieš vienerius metus, 1986 
liepos 14 d., nepagydomos vė
žio ligos palaužtas sovietų 
okupuotoje Lietuvoje mirė 
kompozitorius Benjaminas 
Gorbulskis. Tai buvo nepa
prastai produktyvus kūrėjas, 
kuris ilgai nebus pamirštas, 
nes jo sukomponuotos dainos 
negreit nutils Lietuvoje ir 
už jos ribų.

B. Gorbulskis gimė 1925 m. 
rugsėjo 14 d. žydų šeimoje Kau
ne. Prasidėjus vokiečių karui 
su rusais ir greitu šuoliu 
Reicho pajėgoms veržiantis 
į rytus, jis suspėjo pasitraukti 
į Rusiją. Iš pradžių gyveno 
Gorkio mieste, vėliau buvo 
Raudonosios armijos pučia
mųjų instrumentų orkestre, 
tapo 16-toj divizijoj kapel
meisteriu.

Pasibaigus karui, B. Gor
bulskis, grįžo į Lietuvą, mo
kėsi Tallat-Kelpšos muzikos 
mokykloje, studijavo kompozi
ciją Valstybinėje konservato
rijoje, kurią baigęs 1958 m. 
visa energija metėsi į muziki
nę kūrybą, daugiausia dėme
sio skirdamas sceninei muzi
kai. Jis sukūrė operą “Frank 
Kruk”, operetes “Meilė ir skar
da”, “Laikas pamilti”, “Trys 
vakarai”, “Adomas nenori būti 
Adomu”, o mažiesiems žiūro
vams — baletą “Mikės nuoty
kiai”. Sukūrė arti tūkstančio 
dainų. Dėl savo kūrybos pobū
džio kompozitorius Gorbulskis 
laikomas estradinės muzikos 
pionierium. Jis taip pat yra 
sukūręs koncertus visiems 
simfoninio orkestro instru
mentams. Jo sukomponuotos 
dainos tapo populiarios ir 
atliekamos ne tik okupuotoje 
Lietuvoje, bet ir lietuvių 
nausėdijose Vakaruose. Lie
tuvoje jam suteiktas nusi
pelniusio muziko veikėjo ir 
“liaudies artisto” vardas.

B. Gorbulskį gerai prisime
name, kai jis prieš keletą 
metų lankėsi Australijoje ir 
Amerikoje. Mokė lietuvių jau
nimą dainuoti, pagelbėjo no
rintiems dainas rekorduoti. 
Lankydamasis Kalifornijoj, 
pakviestas dalyvaudavo lie
tuvių susibūrimuose, šventė
se. Man teko su kompozitorium 
susipažinti Los Angeles Lietu

Baltiečių tautodailės paroda buvo surengta Toronto Riverdale ligoninėje 
daugiakultūrio festivalio dieną 1987 m. birželio 25. Nuotraukoje prie Dil- 
kaus paruošto filatelistų skyriaus iš kairės: ELENA NAMIKIENĖ, ARIJA 
ŠKĖMIENĖ ir baltiečių skyriaus rengėja VIOLETA POŠKUTĖ
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“Santaros-Sviesos” federacijos suvažiavimo 
1987 m. rugsėjo 10-13 d.d. 
Taboro Parmoję, Sodus, Mich.

Ketvirtadienis, rugsėjo 10, 2 v., Julius Šmulkštys, “Naujasis 
konservatizmas Amerikoje”.
Kęstutis-Paulius Žygas, “Kičo pergalė”.

8 v. Rimvydas Glinskis, “Architektūros paminklų apsaugos ir 
jų restauracijos problemos Lietuvoje”.

Penktadienis, rugsėjo 11,10 v., Rein Taagepera, 
“Šiuolaikinės Estijos problemos”.

2 v. Violeta Kelertienė, “Tarp novelės ir romano - šiuolaikinė 
apysaka Lietuvoje”.

Algimanto Mackaus knygų fondo, AM&M fundacijos, “Santaros- 
Šviesos” federacijos ir Multidisciplinarinių studijų instituto 
posėdžiai.

8 v. Kęstutis Nakas, “Teatrinė programa ‘Amžių nusikaltimas’”. 
Šeštadienis, rugsėjo 12, 10 v., Mykolas Drunga, “Moralinis 

kūrybingumas sisteminio amoralumo sąlygomis”.
2 v. Ilona Gražytė-Maziliauskienė, “Feministinės literatūros 

kritikos problemos ir metodai”.
Birutė Ciplijauskaitė, “Tautinis sąmoningumas ir universali 

estetika XX amžiaus pradžios Lietuvoje”.
8 v. Poezijos vakaras: Ginta Remeikytė, Liūne Sutema. 

Gedimino Mažeikos fotografijų paroda.
Sekmadienis, rugsėjo 13,10 v., Romas Misiūnas,

“Krikščionybės įvedimo Lietuvoje šiandieniniai svarstymai”. 
Programoje gali būti pakeitimų.

Norintieji dalyvauti prašomi iki rugsėjo 7 d. pranešti apie tai: 
Lakštuonei Vėžienei, 7338 S. Sacramento, Chicago IL 60629, USA.

vių dienoje, kurios rengėja 
buvo Šv. Kazimiero parapija. 
Pasisveikinęs jį tada buvęs 
parapijos klebonas prel. J. 
Kučingis rimtai ar juokais jam 
sakė: “Laiku atvažiavai. Mums 
reikalingas vargonininkas, 
nes mūsiškis susirgo”. Į tai 
kompozitorius šypsodamasis 
atsakė: “Mielai galiu patalki
ninkauti”.

B. Gorbulskio lankymasis 
lietuvių nausėdijose buvo ly
dimas įvairių komentarų, įta
riant, kad jam yra pavestas 
koks nors uždavinys. Kai kas 
spėliojo, jog atvažiavo šnipi
nėti. Bet ką iš tikrųjų jis galėjo 
šnipinėti, kai mažiausias “nu- 
sičiaudėjimas” aprašomas iš
eivijos spaudoje! Kiti jį sutikę 
sakė: “Atvažiavai čia mūsų 
skaldyti”. “Ką aš čia skaldy
siu, kad jūs ir taip esate su
siskaldę” — buvo jo atsaky
mas.

B. Gorbulskis buvo įdomus 
pašnekovas, mokąs šmaikščiai 
pajuokauti ir pasakoti. Kartą 
jis pasakojo, kai gimus dukre
lei norėjęs užrašyti jos tau
tybę “lietuvaitė”, bet metrika
cijos biuras nesutiko, nes mo
tina buvo rusė, todėl galėjo 
užrašyti tik tėvo ar motinos 
tautybe. Pasirinkęs savo, ir 
užrašė žydų tautybės.

Nežiūrint kompozitoriaus B. 
Gorbulskio didelio populia
rumo, yra nuomonių, nuverti
nančių jo kompozicinius dar
bus. Štai Raimundas-Marius 
Lapas “Akademinėse pašvais
tėse” sako, kad jo dainelės 
parašytos vienodai ir šablo
niškai, sekant senomis Broad
way kopijomis. Tačiau joms 
sunku atsispirti, nes prirašy
ta tiek ir tiek, įrekorduota 
visose plokštelėse, įskaitant 
ir išeivijos leidžiamas (“Drau
gas” 1986 gruodžio 20).

Kaip ten bebūtų, kompozito
riaus B. Gorbulskio dainos 
plačiai skambėjo didelėse 
estradose, kaimo scenose, na
muose ir lietuvių išeivijos 
scenose užsienyje. Ir atrodo 
dar ilgai skambės.

Atsiųsta paminėti
Alė Rūta, TARP ILGESIO IR TĖ

VIŠKĖS. Kelionės į Lietuvą įspū
džiai. Viršelio dailininkė - Rasa 
E. Arbaitė. “Nidos” knygų klubo 
leidinys nr. 113. London, 1987 m., 
358 psl.
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C KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Romano ar novelių rinkinio 

konkursą yra paskelbusi Simo Ku
dirkos šaulių kuopa Niujorke. Pa
pildomai pranešama, kad konkur
so data praplečiama iki š. m. lap
kričio 1 d. Dalyviai patys pasiren
ka temą. Konkurso rengėjai betgi 
pageidauja, kad ji būtų patrioti
nė su krikščioniškos minties at
spalviu. Rankraščiai turi būti ne
mažesni kaip 200 puslapių, para
šytų mašinėle su dvigubu tarpu 
tarp eilučių. Tūkstančio dolerių 
premiją paskirs vertintojų komi
sija. Konkursiniai rankraščiai pa
sirašomi slapyvardžiu, atskirame 
užklijuotame vokelyje pridedant 
autoriaus vardą, pavardę ir adre
są. Juos prašoma siųsti šiuo adre
su: Kęstutis K. Miklas, 71 Far
mers Ave., Plainview, NY 11803, 
USA.

Pianisto Andriaus Kuprevičiaus 
rečitalį gegužės 3 d. Los Angeles 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
surengė JAV LB Vakarų apygar
dos valdyba. Svečias iš Klivlando 
rečitaliui buvo pasirinkęs kai ku
rias J. S. Bacho, F. Šopeno, C. 
Debussy, F. Liszto kompozicijas, 
tačiau dalyviams įdomiausia buvo 
išgirsti savo kompoz. Giedros Nas- 
vytytės-Gudauskienės kūrinius. 
A. Kuprevičius atliko ištrauką iš 
jos siuitos “Los Angeles vaizdai” 
ir “Tris patarles” — “Kalk geležį, 
kol karšta”, “Obuolys nuo obels 
netoli tenurieda”, “Auksas ir pe
lenuose žiba”.

Lietuviškąja kultūra Baltimo- 
rėje rūpinasi 1978 m. vasario 12 
d. atidarytas Lietuvių muziejus. 
Juostelę perkirpo Vasario 16 mi
nėjime dalyvavęs anuometinis Bal- 
timorės burmistras William D. 
Schaefer. Muziejaus būrelio val
dyba, vadovaujama pirm. Edvardo 
Sakalausko, į gegužės 17 d. po
pietę Lietuvių namų salėje pakvie
tė dramos būrelį iš Filadelfijos. 
Julijos Dantienės vadovaujamas 
būrelis baltimoriečiams atvežė 
jos parašytą ir režisuotą komedi
ją “Gimtadienio siurprizas”. Lie
tuvių muziejui Baltimorėje patal
pas nemokamai parūpina Lietu
vių namų bendrovė.

Ateitininkų studijų dienos įvyks 
Dainavos stovyklavietėje, Mičiga
no valstijoje, š. m. rugsėjo 4-7. 
Dienų programon įtrauktos paskai
tos: Viktoro Nako “Ateitininkai iš
eivijoje ir dabartinė Lietuva”, 
seselės Onos Mikailaitės “Arki
vyskupo Jurgio Matulaičio ‘Už
rašų’ turinys ir tematika”, dr. 
Sauliaus Sužiedėlio “Vyskupas J. 
Matulaitis ir Vilniaus problema
tika 1918-23 m.”, dr. Kęstučio 
Keblio “K. Bradūno žodis - saikas 
ir gelmė”, Aušrelės Liulevičienės 
“Prof. dr. A. Maceina - kultūros 
teologas”, Gintės Damušytės 
“Žvilgsnis į politinius piligrimus 
be ružavų akinių”, kun. dr. Anta
no Paškaus “Ką mums sako dabar
tis?” Literatūros vakaras bus skir
tas amžiaus septyniasdešimtmečio 
sulaukusiam Kaziui Bradūnui ir jo 
naujausiam poezijos rinkiniui 
“Krikšto vanduo Joninių naktį”. 
Muzikos ir dainų vakarui vado
vaus Dalia Polikaitytė.

Lietuvių tautodailės parodą, 
truksiančią visą vasarą, galerijoje 
“Nemunas” surengė Lietuvių tau
todailės institutas. Galerija yra Ka
nados Ontario provincijoje, turis
tinėje Tūkstančio salų vietovėje 
ant Šv. Lauryno upės kranto. Jos 
tikslus adresas: Chismore Point, 
R. R. 2, Gananoque, Ont. K7G 
2V4. Tel. (613) 382-2331. Lietu
vių tautodailės instituto dešimt
mečiui skirtą parodą birželio 27 
d. atidarė Ontario vidaus reika
lų ministeris Ken Key. Trumpą žo
dį tarė ir Lietuvių tautodailės insti
tuto valdybos pirm. Leopoldas Bal
sys. Gausiai susirinkusius atida
rymo dalyvius pasveikino galeri
jos savininkas P. Regina. Sol. La- 
ren Reginienė lietuviškai padai
navo “Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka”, fleita palydėta savo vy
ro Tomo Reginos. Paroda veiks iki 
rugsėjo 15 d. Sukaktuvinėn Lie
tuvių tautodailės instituto paro- 
don kilimais, kilimėliais, audi
niais, juostomis, tautiniais dra
bužiais, lėlėmis, keramikos ir ema
lio darbais įsijungė penki skyriai 
— Toronto, Čikagos, Bostono, Fi
ladelfijos ir Niujorko, o prie jų 
prisidėjo ir Montrealio “Vaivo
rykštės” grupė. Tautodailės rū
dinius papildė Algimanto Kezio, 
SJ, “Galerijos” Čikagoje suorgani
zuota keliaujanti dvidešimt aštuo- 
nių lietuvių dailininkų kūrinių 
paroda, aplankiusi žymiąsias lie
tuvių kolonijas. Beveik šimtą me
dinių savo skulptūrų lietuvių dai
lės ir tautodailės parodai “Nemu
no” galerijoje davė torontietis 
skulptorius Jokūbas Dagys.

Skulptoriaus Roberto Antinio, 
jn., darbų parodą liepos mėnesį 
surengė Kauno paveikslų galerija. 
Parodai buvo sutelkta apie 40 pas
taraisiais metais sukurtų darbų. 
Tarp jų - skulptūrų ciklai “Nere
giai”, “Suspaustas pasaulis”, kiti 
darbai, kuriuos sūnus Robertas 
buvo sukūręs skulptoriaus Rober
to Antinio (1901—1981), savo tė
vo, atminimui.

Poeto Zigmo Gėlės-Gaidamavi- 
čiaus (1894—1912) premiją už ge
riausią pirmąją pradedančio poeto 
knygą yra įsteigęs Šiaulių rajono 
“Už taiką” kolchozas. 1986 m. pre
mija birželio 6 d. įteikta Aliui 
Balbieriui už eilėraščių rinkinį 
“Delno irklas”. Jis tapo vienuo
liktuoju šios premijos laureatu. 
Šiemet įsteigta premija geriausiam 
poezijos skaitovui buvo įteikta 
Šiaulių dramos teatro aktorei 
Olitai Dautartaitei. Kultūros na
muose įvykusiame literatūros va
kare savo eilėraščius skaitė: A. 
Balbierius, P. Balčiūnas, M. Kar
čiauskas, J. Strielkūnas ir viešnia 
iš JAV Vitalija Bogutaitė. Žodį 
tarė literatūros kritikas Kęstutis 
Keblys. Šventės dalyviai aplankė ir 
gėlėmis papuošė Z. Gėlės kapą 
Sereikiuose, jo tėvų name baigia
mą įrengti literatūrinį kolchozo 
muziejų. Laureatų parke dar vie
ną ąžuoliuką pasodino premiją 
laimėjęs Alius Balbierius.

Išeivijos dail. V; K. Jonyno 
darbų paroda, skirta jo amžiaus 
aštuoniasdešimtmečiui, liepos 11 
d. atidaryta Vilniuje, centriniuo
se Lietuvos dailės muziejaus rū
muose. Parodos atidaryme jam 
buvo įteiktas vilniškės aukščiau
siosios tarybos prezidiumo raš
tas, suteikiantis “nusipelniusio 
meno veikėjo” vardą. Parodai pa
naudota 250 kūrinių, kuriuos dail. 
V. K. Jonynas yra dovanojęs Lie
tuvos dailės muziejui. Jo fonduo
se dabar saugoma apie 400 dail. 
V. K. Jonyno darbų. Tris mėne
sius truksianti paroda atskleidė 
ilgą dail. V. K. Jonyno kūrybos 
kelią, pradėtą pirmaisiais pieši
niais Kauno meno mokykloje, dar 
ir dabar tęsiamą naujausiais dar
bais Niujorke. Pirmą kartą vilnie
čiai turėjo progą pamatyti dail. 
V. K. Jonyno skulptūras, užsieny
je pastatus puošiančių vitražų pro
jektus. Paroda bus perkelta į Kau
ną ir Klaipėdą.

Dr. Vinco Kudirkos muziejus 
atidarytas vidurinėje Kudirkos 
Naumiesčio mokykloje. Muziejus 
buvo pradėtas organizuoti 1960 
m. Jam sutelktus radinius apipa
vidalino Vilniaus dailės instituto 
Kauno skyriaus dailininkai. Dr. 
V. Kudirkos muziejuje yra dvi at
skiros parodos ir kitiem žymiem 
šio krašto žmonėm - kalbininkui 
Jonui Jablonskiui ir pedagogui 
Pranui Mašiotui. Muziejaus atida
ryme muzikinį dr. V. Kudirkos pa
likimą apžvelgė muzikologas prof. 
V. Landsbergis. Mokytojas S. An- 
kevičius, visuomeninio muziejaus 
vadovas Paežeriuose, kalbėjo apie 
neseniai surastą dr. V. Kudirkos 
smuiką ir juo pagrojo keletą kū
rinėlių.

Klaipėdos rajono kultūros na
muose jau 20 metų veikia savi
veiklinis teatras, vadovaujamas 
namų direktoriaus V. Rimavičiaus. 
Ši grupė vienuoliktajai premje
rai pasirinko Balio Sruogos ko
mediją “Uošvė”. Spektakiin iš 
Kauno atvykęs B. Sruogos brolio 
sūnus Vytautas Sruoga surengė 
rašytojo gyvenimą atspindinčių 
nuotraukų parodą. Jis taipgi at
vežė magnetofono įrašų, kuriuo
se Balio Sruogos bendraamžiai 
kalbėjo apie kartu su juo praleis
tas dienas nacių koncentracijos 
stovykloje.

Architektų sąjunga Vilniuje 
liepos 13-25 d.d. surengė Toron
te gimusios dail. Snaigės Valiūnai- 
tės-Šileikienės grafikos darbų pa
rodą. Vilniun ji buvo atvežusi dvy
lika darbų, priklausančių “Mies
to” ir “Žmogaus” ciklams. Pirmą
jį ciklą sudarė greitkeliais išraiz
gyto Toronto vaizdai, antrąjį - su 
modernia technika susiduriantis 
žmogus. Trumpame parodos apra
šyme primenama, kad dailės S. 
Šileikienė mokėsi dail. Telesforo 
Valiaus studijoje, Toronto uni
versitete kartu su anglų literatū
ra ir porą metų dailę studijavo 
Paryžiuje. Dail. S. Šileikienės 
grafikos darbų paroda pernai bu
vo surengta Toronte, o š. m. spa
lio mėnesį įvyks Paryžiuje. Ji - 
tarptautinių parodų dalyvė Ispani
joje, JAV, Prancūzijoje ir Angli
joje. 1982 m. yra laimėjusi paska
tinamąjį kanadiečių draugijos 
“Spalva ir forma” prizą, 1984 m. 
— pagrindinį Ontario dailininkų 
sąjungos prizą. v Kst



SPORTAS

STEFUTĖ TIMMERMANAITĖ tautybių festivalyje “Folklorama” Winni- 
pege saugo nuo lietaus tautinius savo drabužius. Ji gražiai reiškėsi lietu
vių paviljone “Vilnius”. Šią nuotrauką įdėjo vietos dienraštis “The Winni
peg Sun” 1987 metų liepos 2 dienos laidoje
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Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto. Ontario M6H 1A8 

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

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

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

180-364 d. term, ind...........
1 metų term, indėlius .......
2 metų term, indėlius .......
3 metų term, indėlius.......
1 metų GlC-met. palūk......
2 metų GlC-met. palūk......
3 metų GlC-met. palūk......
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 
RRSP-1 metų term. ind. ... 
Specialią taup. s-tą ..........
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk . 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki ..
Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morgičius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio už išra
šytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

63/4% 
63/4%
7 % 
71/4% 
71/2%
8 % 
8’/2% 
9'/4% 
71/2% 
71/2% 
8 % 
6'/4%
6 % 
6'/4% 
53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 91/2%
2 metų ................. 10 %
3 metų ................. 101/2%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ...... 91/4%

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

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

KANADOS ĮVYKIAI

Rinkimai Ontario provincijoje

GOLFAS TORONTE
Royal Downs kurse rugpjūčio

I d. susirinko 47 golfininkai. Pasi
baigus žaidimui paaiškėjo, kad 
pirmą vietą gavo R. Šimkus su 71,
II v. A. Stauskas 73, III v. Aug. 
Simanavičius ir V. Radžiūnas 76, 
IV v. P. Stauskas 79, V. Šimkus 80, 
A. Banelis, V. Astrauskas 81, Al. 
Kuolas, S. Šalkauskis — 82, dr. S. 
Kazlauskas 83 ir t.t. Su išlyg. smū
giais laimėtojai išsirikiavo taip: 
P. Lapienis 59, V. Radžiūnas, V. 
Šimkus po 60, A. Grigonis, M. Slap- 
šys po 62, S. Ignatavičius, B. Ser
gantis, Aug. Simanavičius, dr. S. 
Šalkauskis, R. Šimkus, A. Zalagė- 
nas po 64, R. Kymantas, A. Staus
kas po 65 ir t.t.

Moterų grupėje pirmą vietą gavo 
E. Kėkštienė 81, antrą I. Kyman- 
tienė 88, trečią D. Deksnytė 92, 
ketvirtą vietą G. Kuchalskienė 94 
ir t.t. Su išlyg. smūgiais G. Kuchals
kienė 57, D. Deksnytė ir E. Kėkš
tienė po 58, J. Ignatavičienė 60, 
I. Kymantienė 65, G. Stauskienė 
68, D. Dargienė 75 ir t.t.

Tiksliausiai primetė sviedinu
ką prie iš anksto numatytų sky
lių ir gavo premijas A. Banelis 
ir A. Zalagėnas. Turnyrui vado
vavo klubo pirmininkas A. Staus
kas.

Jaunas hamiltonietis Ričardas 
Bagdonas, žaidžiąs golfą ir su To
ronto lietuvių golfo klubo nariais, 
liepos 19 dieną Chedoke golfo klu
be įvykusiose “Putting” varžybose 
laimėjo Ontario čempionatą. 
Prieš tai jis buvo laimėjęs Mount 
Hope golfo klubo varžybas.

Rugsėjo mėnesį Toronte, St. 
George golfo aikštyne, bus Ka
nados “Putting” varžybos, kuriose 
dalyvaus visų Kanados provin
cijų čempionai. Ten Ričardas 
atstovaus Ontario provincijai. 
Tos varžybos bus rodomos ir per 
CBC televizijos tinklą. R.B.

MOKA:
63/4% už 90 dienų term, indei.
63/4% už 6 mėn. term, indėlius
7 % už 1 m. term, indėlius
71/4% už 2 m. term, indėlius 
7'/2% už 3 m. term, indėlius
8 % GIC 1 m. garantuoti

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

investavimo pažymėjimai
7’/2% už pensijų planą

(variable rate)
8 % už 1 m. term, pensijų planą
7'/2% už pensijų fondą - RRIF 

(variable rate)
61/4% už specialią taup. s-tą
6 % už taupymo s-tas
53/4-6’/2% kasd. palūkanų sąskaita 
53/4% už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines

paskolas nuo....... 10’/a%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 93/4%
2 metų .....................1O’/4%
3 metų .....................103/4%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....... 9 %
(variable rate)
Asmenines paskolas duo

dame iki $65,000 ir mortgi
ežus iki 75% įkainoto turto. 
Kitos paskolos: (Line of Cre
dit) ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 62 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai
dos, kelionės čekiai (American Express).

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

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

Telefonas 532-1 1 49

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

A.PG0MES
Real Estate & Insurance Lid. .

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

PASIRINKITE
S A L J -
SU

patyrusiu atstovu 
sąžiningu patarnavimu
asmeniniu patarimu ANTANAS genys

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

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

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

Greitas ir tikslus pu tarnu vintas!

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

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

ZIIICtfltD Simpson s, 176 Yonge St.,
z lllolCllG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoiu i namus

Ontario liberalų premjeras D. 
Petersonas paskelbė provin
cinio parlamento rinkimus, 
įvyksiančius rugsėjo 10 d. Rin
kimų vajui jis pasirinko dėl 
gyventojų atostogų nelabai dė
kingus vasaros mėnesius. On
tario parlamente prieš rinki
mų paskelbimą buvo 51 libera
las, 50 konservatorių, 23 NDP 
socialistai ir viena neužpildy
ta vieta. Dienraščio “The To
ronto Star” Goldfarb Consul
tants firmoje užsakyti viešo
sios nuomonės tyrimai prana
šauja užtikrintą liberalų per
galę, nors jie valdžion atėjo 
tik D. Petersono ir socialistų 
vado B. Rae susitarto bendra
darbiavimo parlamente dėka. 
Už liberalus dabar žada bal
suoti 48% apsisprendusių rin
kėjų, už socialistus — 31%, už 
konservatorius — tik 21%. Ket
virtadalis visų rinkėjų dar nė
ra apsisprendęs. Panaši pozi
cija teko ir partijų vadams: 
liberalų D. Petersonu yra pa
tenkintas 61% rinkėjų, socia
listų B. Rae — 48%, konserva
torių L. Grossmanu— 28%. Su
sidaro įspūdis, kad pagrindi
ne opozicine partija gali tap
ti socialistai, nors Ontario pro
vinciją ilgus dešimtmečius be 
pertraukos valdė konservato
riai, kurių kritimas prasidė
jo su premjero W. Davis pasi
traukimu.

Kanados parlamentarų va
saros atostogas teko pertrauk
ti dėl skubaus įstatymo pro
jekto nelegaliam tariamų pa
bėgėlių antplūdžiui sustab
dyti ir dėl senate įstrigusių 
patento teisės pakeitimų vais
tams. Senatas atsisako patvir
tinti atstovo rūmų jau priim
tą įstatymą vaistų reikalu ir 
siekia jo pakeitimų. Varžtus 
pabėgėlius vaidinantiem atei
viam diktuoja sparčiai augan
tis jų skaičius. 1985 m. poli
tiniais pabėgėliais pasivadino 
8.374 atvykėliai Kanadon, 1986 
m. — 18.282, o šiemet jų skai
čius per pusmetį pasiekė 15.532 
ir iki metų pabaigos gali pakil
ti iki 30.000. Dabartinio įsta
tymo spragas atskleidė nelega
lus 174 sikų atplaukimas liepos 
12 d. N. Skotijon pasisamdytu 
transportlaiviu “Amelie” iš 
Olandijos. Aliarmą sukėlė val
džią parlamento atostogų me
tu pasiekęs pranešimas, kad ki
ta jų grupė “Walvis” transport
laiviu atplaukia iš Olandijos 
Ijmuideno uosto. Kanada ėmė
si priemonių tam laivui su
stabdyti, bet jis buvo rastas 
Britanijos pakrantėse be jo
kių keleivių. Prieš suvaržymus 
nelegaliems ateiviams Kana
don protestuoja juos remian
čios įvairios grupės. Jų atsto
vė Carmencita Hernandez bu
vo nubildėjusi net į Jungtines 
Tautas skųstis, kad Kanada 
suvaržymais jau dabar pažei
džia pabėgėlių teises.

Edmontonui daug žalos pada
rė liepos 31 d. netikėtai pra
ūžę viesulo sūkuriai, palietę 
šio didmiesčio rytų ir šiaurės 
rytų pakraščius. Per septynias

minutes žuvo 26 gyventojai, bu
vo sužeista apie 200, sunaikin
ta keli šimtai gyvenamųjų na
mų, verslaviečių. Sūkuriai 
svaidė automobilius, nuvertė 
siųstuvų bokštelius. Padary
ti nuostoliai matuojami šim
tais milijonų dolerių, nors 
tikslūs duomenys dar nėra 
nustatyti. Teigiama, kad pa
stogės neteko apie 400 šeimų. 
Albertos vyriausybė pagalbai 
paskyrė $12 milijonų. Dalis 
pastoges praradusių šeimų bu
vo perkelta į pastatytus nau
jus namus. Daugiau žalos gam
tinių nelaimių istorijoje bu
vo padaręs tik Hazel uraganas 
1954 m., Toronte ir jo apylin
kėse pasiglemžęs 81 gyvybę.

Visa Kanada džiaugsmingai 
sutiko kanadietę plaukikę 
Marilyn Bell, kuri pirmoji 1954 
m. perplaukė Ontario ežerą, iš 
JAV pusės atplaukdama į To
ronto pakrantę Kanados CNE , 
parodos metu per 19 valandų. 
Vėliau šį nuotolį trumpesniu 
laiku įveikė kiti, o šiemet vi
sus vėl nustebino jauna mara
toninių nuotolių plaukikė 
Vicki Keith, įstengusi iš To
ronto nuplaukti į JAV ir be su
stojimo vėl grįžti Torontan. 
Jos ilgas 64 mylių plaukimas 
truko apie 56 valandas. Plau
kikė neteko 40 svarų svorio, 
bet turėjo pakankamai jėgų 
jos laukiantiems žiūrovams 
atsilyginti plaukimo užbaigi
mu prie Toronto krantų sun
kiu peteliškės stiliumi. Dvi
gubas perplaukimas per Onta
rio ežerą yra laikomas vienu 
didžiausių maratoninių lai
mėjimų.

Pasaulinės jaunimo imtynės 
Vankuveryje susilaukė netikė
tos politinės įtampos, kai iš 
studentų bendrabučio nak
ties metu pro langą pabėgo 
trys Bulgarijos imtynininkai 
— K. Krastezas, A. Angelovas 
ir J. Djitlarskis, išsinešdami 
savo lagaminus ir jiems Bul
garijos komandos vadovo D. 
Petrovo parūpintus dolerius 
viešnagės Kanadoje reika
lams. Pastarasis kreipėsi į 
RCMP policiją, prašydamas 
surasti angliškai nekalban
čius jaunuolius, kuriuos jis 
sakėsi traktuojąs kaip savo 
vaikus. Policija jiuramino D. 
Petrovą, kad gerai paruoštų 
imtynininkų niekas nenužu
dys ir neapiplėš, nes jie yra 
pajėgūs apsiginti nuo užpuo
lėjų. Po kelių dienų paaiškė
jo, kad pabėgėliai per tarpi
ninkus užmezgė ryšius su Ka
nados įdarbinimo ir imigra
cijos ministerija. Ten jie pasi
prašė politinės globos ir bu
vo nukreipti į ministerijos ko
mitetą, tvarkantį sovietinio 
bloko šalių reikalus. Bulgarų 
komandos vadovas D. Petrovas 
dabar reikalauja susitikimo 
su bėgliais, tačiau šiuo atve
ju tarptautiniai nuostatai lei
džia apsispręsti patiems pabė
gėliams: jie gali priimti susi
tikimą arba jį atmesti. Pabėgu
sieji bulgarai turi iki š. m. rug
sėjo 11 d. galiojančias vizas 
būti Kanadoje.

Vilniaus futbolo komanda “Žalgi
ris” aukščiausioje Sovietų Sąjun
gos lygoje išsikovojo ketvirtą vie
tą. Kadangi “Žalgirio” komandoje 
žaidžia beveik vieni studentai, 
ji atstovavo Sovietų Sąjungai Za
grebe, pasaulinėje universiadoje, 
pasaulio studentų žaidynėse, ir 
čia išsikovojo pirmą vietą, baig
mėje įveikdama Pietų Korėjos stu
dentų rinktinę. Šį (rugpjūčio) mė
nesį prasidėjo turnyras dėl Sov. 
Sąjungos taurės. Pirmąsias rung
tynes prieš Ferganos “Neftiani- 
ką”, kurios įvyko Vilniuje rug
pjūčio 2 d., laimėjo “Žalgiris” 
pasekme 8:3. J.B.

“Žalgirio” vargai ir viltys. Lietu
va gyveną “Žalgirio” krepšininkų 
pergalėmis. Laukiama ir tolimes
nių laimėjimų. Tikimasi, kad tre
jų metų pergalių eilė nenutruks 
ir kad sekančiais metais Kauno 
“Žalgiris” vėl liks Sovietų Są
jungos krepšinio meisteriu.

Arvydo Sabonio Achilo sausgys
lės kelia ypatingą rūpestį. Kairės 
kojos sausgyslių pertempimas šį 
pavasarį išjungė Sabonį iš “Žal
girio”. Pergale džiaugėsi visa Lie
tuva, tačiau nesėkmė lydėjo Sa
bonį ir toliau — trūko jam ir deši
nės kojos sausgyslė! Svarstytos 
galimybės būsimai operacijai: 
Suomija, Maskva, Vilnius ir t.t. 
Nutarta pasitikėti lietuvių mikro- 
ehirurgais. Gegužės gale Arvydui 
Saboniui padaryta operacija. Ar 
matysim Sabonį ir vėl “Žalgirio 
uniformoje, parodys tik ateitis.

“Žalgirio” gerbėjai (Lietuvoje 
priimta juos vadinti “sirgaliais”) 
apsidžiaugė įsijungus į komandą 
Šarūnui Marčiulioniui. Šis puikus 
gynikas, žaidžiantis Vilniaus “Sta
tyboje” buvo lyg ir “užmirštas”. 
Jis pagarsėjo šių metų Europos 
krepšinio pirmenybėse — žaidė 
Atėnuose Sovietų Sąjungos rink
tinėje. Europos sporto spaudoje 
susilaukė gausių pagyrimų. Pasi
rodė jis vadovaujančiu ne tik ko
mandoje, bet ir visame turnyre. 
Perimtuose sviediniuose Marčiu
lionis buvo pirmuoju žaidėju pir
menybėse, lemiamuose kamuolio 
perdavimuose tapo antruoju, me
timuose — su 17.9 vidurkio taš
kais — vienuoliktu.

Baigmėje sovietai 2 taškų skir
tumu pralaimėjo Graikijai. N. Ga
lis (graikas), geriausio žaidėjo 
rinkimuose gavo 138 balsus, Mar
čiulionis 132, o trečia vieta — tik 
60! J.K.B.

Marčiulionis Amerikoje. Į JAV 
atvyko 6 sovietų krepšinio rink
tinės žaidėjai, jų tarpe ir Šarū
nas Marčiulionis. Su jais atvyko ir 
treneris Gomelskis su savo padė
jėju. Šie žaidėjai yra sovietų rink
tinės pagrindas ir ateitis. Jie čia 
turės treniruotes keliuose mies
tuose su profesionalų žaidėjais, 
tuo pradėdami pasiruošimą pir
mom rungtynėm su profesionalų 
komanda Milwaukee Bucks spalio 
pabaigoje.

Dar nežinia, kaip jie ilgai čia 
bus, nes sekančio mėnesio gale 
sovietų krepšinio rinktinė pra
dės gastroles Japonijoje, N. Ze
landijoje ir Australijoje. Kiek
vienu atveju jų tikslas yra pasi
mokyti, o profesionalų klubams iš 
arčiau juos pamatyti ir pažinti. 
Juk jau žinome, kad trys iš jų, jų 
tarpe ir Marčiulionis yra jau pro
fesionalų klubų oficialiai pakvies
ti. Eina kalbos, kad po 1988 m. 
olimpinių žaidimų gal net keletas 
jų pasirašys sutartis. V.G.

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

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

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

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

daiva t. dalinda, b.a. 
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an independent member broker

4887 dundas s' 'S' 
Islington, Ontario M9A 182 
res: 767-0999

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

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

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

Justinas Raškauskas

-ffiWjTr ~~t 
j allan f 
■W

BROWN

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

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

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

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

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

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

(Arti Toronto Lietuvių namų)

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

DRA UGIŠKAI PA TARN A US

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

KINGSWAY NATIONAL TeL 535-2331
THE SICNOF DISTINCTION 3fba 537-2869
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AfA 
AGOTAI MAZAITIENEI 

Sudburyje mirus,
jos vyrui PETRUI MAZAIČIUI, dukrai GRAŽINAI 
su šeima ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą- v šadrefe

S. E. Tolvaišas su šeima

Kanados Lietuvių Bendruomenė

Vienat skriauda^ jau atitaisė
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Apie 40.000 lietuvių gyvena 
Kanadoje. Dauguma įsikūrę 
po Antrojo pasaulinio karo. 
Veikia dvylika parapijų.

Pietų Amerikoje daug lietu
vių apsigyveno po I D. karo: 
Brazilijoje apie 50.000, Argen
tinoje 40.000, Urugvajuje 5.000.

Australijoje gyvena apie 
10.000 lietuvių. Savo kultūros 
įstaigų jie turi Sydnėjaus, 
Melburno, Brisbeno, Perto, 
Kanberos ir Adelaidės mies
tuose.

Vakarų Europos šalyse dau
giau lietuvių apsigyveno po 
karo. Vatikano dienraštis pa
teikia tokius skaičius: Angli
joje 6.000, Škotijoje 5.000, Va

karų Vokietijoje 4.000, Belgi
joje 2.500, Prancūzijoje 1.200. 
Apie šimtą lietuvių priskai
čiuojama Italijoje. Daugelis 
jų įsikūrę Romoje, kur veikia 
ir Popiežiškoji Švento Kazi
miero kolegija, rengianti kuni
gus lietuvių išeivių sielovadai.

Loreto de Paolis teigia, kad 
išeivijos lietuviai nepamiršta 
savo tėvynės ir sunkių religi
jos laisvės sąlygų. Bruklyne 
veikia Lietuvių katalikų reli
ginės šalpos organizacija, kuri 
įvairiais būdais stengiasi pa
dėti patekusiems į vargą. Įvai
riai minima Lietuvos krikšto 
šešių šimtmečių sukaktis, su 
kuria siejamos geresnės atei
ties viltys.

A. Lembergas

— Š. m. liepos 13 d. įvykusiame 
Kanados baltiečių federacijos 
posėdyje Latvių centre Toron
te dalyvavo KLB pirm. Algis Pa- 
cevičius, sekr. dr. Marija Aršti- 
kaitytė-Uleckienė ir reikalų ve
dėja Darija Deksnytė. Pagrindi
nis posėdžio tikslas — įvertinti 
praėjusio KBF surengtą sibirinių 
trėmimų minėjimą. Iš visų pusių 
atsiliepimai, ypač apie eitynes 
ir jaunimo surengtas budėtuves, 
buvo labai geri. Nors šis minėji
mas buvo labai įspūdingas, KBF 
valdyba linkusi pakeisti ateinan
čiais metais minėjimo pobūdį ir 
jau dabar pradėjo planuoti. Di
delė darbo dalis teks KLB-ei, ku
ri sekančiais metais perima KBF 
pirmininkavimą.

Taip pat posėdžio metu buvo 
tartasi dėl pasiruošimo ir nuvyki
mo į Otavą pasitarimui su Kana
dos užsienio reikalų ministeri
jos Sovietų Sąjungos ir Rytų Eu
ropos skyriaus direktoriumi De-

Sudbury, Ontario
GEGUŽINĖ. Sudburio ir apy

linkės lietuvių žvejų ir medžio
tojų klubas “Geležinis vilkas” š. 
m. rugsėjo 5 d. V. Gudriūno vasar
vietėje rengia gegužinę, kurios 
metu įvyks pereinamosios taurės 
šaudymo pirmenybės. Bus šilti 
pietūs, baras, loterija ir kt. Pra
džia - 1 v.p.p. Kviečiame narius 
ir svečius gausiai dalyvauti.

Klubo valdyba

rėk R. T. Fraser rugpjūčio 26 d. 
Jis esą pageidavo KBF įnašo to 
skyriaus ruošiamam pareiškimui, 
kurį pateiks Kanados užsienio 
reikalų ministeris Joe Clark Jung
tinių Tautų sesijos atidarymo pro
ga rugsėjo pradžioje Niujorke.

— KLB krašto valdybos posėdy
je liepos 22 d. buvo svarstomi se
kantys reikalai: susitikimas su 
Kanados užsienio reikalų pareigū
nu Derek R. T. Fraser, parama 
prof. Romo Vaštoko ruošiamam 
leidiniui apie politinę Lietuvos 
padėtį ir tarptautinius santykius 
1935-45 m. laikotarpyje, KLB san
tykiai su Pasaulio ir JAV Lietuvių 
Bendruomenėmis, KLB apylinkių 
parama Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso atstovam, KLB tarybos 
suvažiavimas, tautinių šokių šven
tė, kultūros kongresas ir PLB sei
mas. Sekantis krašto valdybos po
sėdis įvyks rugsėjo 8 d.

— KLB Toronto apylinkės valdy
bos pirm. Leonas Radzevičius da
lyvavo pasitarime su KLB kraš
to valdybos atstovais — pirm. Al
giu Pacevičiumi, vicepirmininku 
Vytautu Bireta, vicepirmininke 
visuomeniniams reikalams Joana 
Kuraite-Lasiene ir reikalų vedė
ja Darija Deksnyte liepos 29 d. 
Pasidalinta mintimis apie abie
jų valdybų veiklą ir tartasi, kaip 
jas derinti bei sklandžiau bend
radarbiauti. Visi pritarė siūlymui, 
kad abi valdybos susitiktų bent 
kartą ardu per metus aptarti bend
rų veiklos planų. inf.

NAUJA
KRYPTIS
JVAIKINIMO
ĮSTATYMUOSE

Ne visi įvaikinti asmenys nori žinoti 
apie savo tikrus tėvus.

Bet tie, kurie nori surasti savo tikrus 
tėvus, susiduria su dideliais ir dažnai 
neišsprendžiamais sunkumais.

Tas pats galioja tėvams, seneliams, 
broliams ar seserims, kurie ieško vaiko, 
seniai atiduoto įvaikinimui.

1987 m. liepos 6 d. prierašas prie 
įvaikinimo įstatymų pakeitė sąlygas dėl 
įvaikinimo informacijos Ontario provincijoje.

Bendra informacija, kuri neatskleidžia 
asmenybės, kaip gimtosios šeimos kilmė ir 
sveikatos istorija, bus išduodama 
suaugusiems įvaikintiems asmenims (18 m. 
amžiaus ir vyresniems), jeigu j ie parei
kalaus. Bendra informacįja apie įvaikinan
čios šeimos istoriją bus duodama suau
gusiems kraujo giminaičiams pagal 
pareikalavimą.

Informacįja, kuri atskleidžia suaugusio 
augintinio arba kraujo giminės asmenybę, 
bus išduodama tik tokiu atveju, jeigu abi 
pusės savanoriškai užsiregistruos 
Adoption Disclosure Register ir sutiks, kad 
jų asmuo gali būti atskleistas. Augintinių 
tėvų sutikimas nebereikalingas.

Jeigu kraujo giminės nėra užsiregis
travę, suaugęs augintinis gali pareikalauti 
paieškos. Ši informacija laikoma griežtoje 
paslaptyje. Jeigu kraujo giminės yra suran
dami, jie gali nutarti, kad jų asmuo nebūtų 
atskleistas augintiniui.

Augintinių informacįjos klausimas yra 
labai sudėtingas, todėl norintiems bus 
suteikiama pagalba ir patarimai. Šis procesas 
užims nemažai laiko, kadangi jau yra didelis 
pareikalavimų skaičius.

Naujos sąlygos ir paslaugos yra 
aprašytos brošiūroje, kurią galima gauti 
nemokamai anglų ir prancūzų (rugpjūčio 
pradžioje) kalbomis. Susisiekite su jūsų 
vietine Children’s Aid Society arba rašykite 
Adoption Information Unit, 700 Bay, 
2nd Floor, Toronto M7A 1E9. Toronto 
skambinkite 963-0709. Kitur Ontario 
provincijoje skambinkite 1-800-387-5477.

Kanadiškoji ir...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

ces Department” Otavoje (Ener
gijos išteklių ir kasyklų minis
terija) parašė straipsnį LEAD 
(švinas).

Ruth Danys (Rūta Danytė), 
freelance writer, Toronto, pa
rašė straipsnį PAWNBROK
ING (lombardai, užstatų krau
tuvės).

Victor Gaižauskas (Vikto
ras Gaižauskas), “Herzberg 
Institute of Astrophysics” Ota
voje (Herzberg astronominės 
fizikos institutas) parašė 
straipsnį SUN (saulė).

Joan Vastokas (Joana Vaš- 
tokienė), Professor of Anthro
pology, Trent University (ant
ropologijos profesorė), parašė 
ilgą straipsnį apie INDIAN 
ART (indėnų menas), p.p. 869- 
871.

Pasklaidžius kai kurias at
skiras sritis, kaip pvz. kultūra, 
daugiakultūriškumas, litera
tūra, menas, sportas, pastebė
tos keturios lietuviškos pavar
dės. Violette Nesukaitis (Vio
leta Nešukaitytė) straipsnyje 
apie stalo tenisą. Minima, kad 
4 kartus laimėjo Š. Amerikos 
stalo teniso pirmenybes; 1971 
m. buvo Kanados stalo teniso 
rinktinės narė Kinijoje. Tai 
buvo pirmas kartas, kai Kini
ja pasikvietė Vakarų kraštų 
sportininkus. 1973 m. ji buvo 
trečioji Commonwealth varžy
bose.

Paulius Vaitonis tris kar
tus minimas straipsnyje apie 
šachmatus. Kaip tarptautinis 
šachmatų meisteris (tokį titu
lą Kanadoje tada turėjo tik 15 
žaidėjų), kaip buvęs Lietuvos 
šachmatų meisteris ir kaip 
Kanados rinktinės dalyvis 
Amsterdamo olimpiadoje, kur 
Kanada pasiekė gerų pasek
mių.

Romas Vastokas archeolo
gijos straipsnyje minimas kaip 
modernių laikų antropologų- 
tyrinėtojų narys.

Annis Stukus (Stukas), Kana
dos futbolo žaidėjas ir Britų 
Kolumbijos futbolo klubo 
“Lions” steigėjas.

London, Ontario
LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 

sukakties iškilmė - rugsėjo 13, 
sekmadienį. Iškilmingos pamal
dos-4 v.p.p. Šiluvos Marijos šven
tovėje, koncertas ir vaišės - 6 v.v. 
Marconi Club salėje. Platesnė in
formacija - sekančiame “TŽ” nr.

Inf.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists 

1551 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1 A5 

(prie Lietuvių namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
> tel. 532-7115

Susitarus priima pacientus ir vakarais

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses)

Ministry of Community 
and Social Services

® Ontario
CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida

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

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

Advokatė
JOANA E. KURAS, ll.b.

kartu su advokatu Petru Šimonėliu perėmė a.a. advokato 
Algio Puterio bylas ir testamentus

3425 Dundas St.W., Suite 200 prie Windermere Ave., 
Toronto, Ontario M6S 2S4

Telefonas (416) 763-3362

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

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

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. m.ls. llb,
kartu su advokate Joana Kuraite perėmė a.a. advokato

Algio Puterio bylas ir testamentus

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

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

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

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

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

Juozas (Joseph) 
Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja lietuvių kalba 

Nemokamas namų įvertinimas

769-1616

west realty Inc., realtor 
an independent member broker

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD . (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Tel. 251-4864,251-4025,251-4824 • Namų: 277-0814^ 

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 '
Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tų, kurį 

Jis mums duoda "

Gerry Lougheed 
Funeral Home

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

<

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

S EKSKURSIJOS
Į VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

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

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

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

Visais kelionių 
\ reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS
i tel.(416)593-0600

TA E) 17 Q LJ T? L? INSURANCE&i 7 rJ O JJL-LJ 11 REAL ESTATE BROKERS

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B tK8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir 

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 10 v.r. - 2 v.p.p.

Narys “Better Business”biuro

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

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

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

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



10 psi, • Tėviškės žiburiai » 1987.VIII.18 - Nr.33-34 (1956-1957)

TORONTO™'
Anapilio žinios

— Rugpjūčio 12 d. palaidotas 
a.a. Stasys Jucevičius, 72 m. am
žiaus. Jo šeima vokiečių okupaci
jos metais Lietuvoje išgelbėjo 
nuo mirties žydų šeimą. Kanadoje 
gyvendamas, jis gavo iš Izraelio 
vyriausybės padėkos raštą bei 
teisuolio pažymėjimą.

— Pakrikštytos: Pauliaus ir Lai
mos (Žaliauskaitės) Pakštų duk
relė Monika-Amber; Romualdo ir 
Mortos (Parraga) Jakaičių dukre
lė Michaelė.

— Rengiasi tuoktis Angelė Žio- 
bakaitė su Michael Hynes.

— Kun. K. Kaknevičius yra iš
vykęs dviem savaitėm atostogų.

— Paaukojo: Motinos Teresės 
labdarai: $50 - N. Jonušaitienė, 
Religinei Lietuvos šalpai: $100 
- P. Mazaitis; $25 - V. V. Baliūnai; 
$20 - J. Staškevičius; parapijai: 
$100-A. Aulinskas.

— Mišios rugpjūčio 23, sekma
dienį, 9.30 v.r. — už a.a. Joną Žė- 
ką, 11 v.r. - už a.a. Edvardą Pawel- 
ko; Wasagoje 10 v.r. - už a.a. Juo
zą Bernotą, 11 v.r. - už a.a. Juozą 
Šlepavičių.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldose liepos 26 prisi

minėme a. a. Mortą Šalkauskienę, 
kuri mirė liepos 18 d., 83 m. am
žiaus. Palaidota liepos 21 d. Šv. 
Jono kapinėse Mississaugoje. Ta 
proga velionės vyras Stasys Šal
kauskas paaukojo parapijai $500, 
vietoj gėlių — paaukojo parapijai 
$95, moterų draugijai — $30.

— Pamaldose rugpjūčio 9 d. pri
siminėme a.a. Oną Šulmistrienę 
iš Montrealio, kuri mirė rugpjū
čio 1 d., 83 m. amžiaus. Palaido
ta Šv. Jono kapinėse rugpjūčio 4 d. 
Ta proga Šulmistrų šeima paauko
jo parapijai $100, Jono Bitnerio 
šeima — $50, vietoj gėlių Voro- 
ninkaičių šeima — $50.

— Rugpjūčio 16 d. šventovėje 
buvo pakrikštyti: Asta Leah Mik
šytė, Andrew ir Sharon Mikšių 
duktė, ir Alexander Ian Mac
Dougall, John L. ir Daivos Mac
Dougall sūnus.

— Pamaldos šventovėje bus 
rugpjūčio 23 ir 30 d.d., 11.15 v.r.

— Moterų draugijos susirinki
mas — rugpjūčio 30 d. po pamal
dų parapijos salėje.

Lietuvių namų žinios
— LN valdyba nuoširdžiai dė

koja E. Kilienei už padovanotą 
stalą, kuris bus panaudotas nau
joje drabužinėje.

— Mindaugo ir Vytauto D. me
nių virtuvėse įmontuotos 2 naujos 
dujinės krosnys pagerinimui sek
madienio popiečių ir parengimų.

— Trys nauji LN nariai sumo
kėjo po $100: Andrius Bražukas, 
Robert Kremer ir Mary - Anne 
Radtke.

— Sekmadienio popietėje atsi
lankė per 200 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: R. M. E. Danaičiai, 
Nouveau, Quebec, T. Povilavičius, 
Memmingen, V. Vokietija, J. Leo
navičius, Suvalkai-Seinai, E.T.A. 
Meilai, Auburn, Mass., E. Willen- 
brechtas ir J. Rapševičius iš Ade
laidės, dr. H. Lukoševičius su po
nia iš Gulfporto.

— Ligonių lankymo komitetas 
renkasi pasitarimui rugpjūčio 
24, pirmadienį, 8 v.v. Galintieji 
prisidėti prie ligonių lankymo 
kviečiami dalyvauti. Žinantieji 
apie sergančius tautiečius arba 
asmenis, reikalingus socialinės 
paramos ar priežiūros, prašomi 
pranešti V. Kulniui 769-1266 arba 
J. Dambarui 769-4891.

— LN poilsio stovykloje Wasa
goje įvyko krepšinio rungtynės 
“Vytis”-“Aušra” 75:59.

A. a. Marytei Rainienei Lietuvo
je mirus, draugai, užjausdami 
seserį dr. ■ Aldoną Lukienę, vie
toje gėlių paaukojo N. Pradėto
sios Marijos vienuolijos seselių 
veiklai Toronte paremti $255. Au
kojo: V. V. Balsiai, D. V. Dargiai, 
M. Povilaitienė, O. Skėrienė, D. V. 
Rukšos, B. Sapijonienė, A. Kerbe- 
rienė, E. A. Kiškiai, O. Juodikie
nė, G. E. Kuchalskiai, A. A. Valad- 
kos, I. Kairienė, S. B. Sakalai, G. 
V. Meilai, G. V. Balsiai, R. Z. Rim
šos, O. Gailiūnaitė, E. Senkuvienė, 
V. Kecorienė, G. Balčiūnienė, J. 
Pacevičienė, S. A. Pacevičiai, S. V. 
Aušrotai, D. J. Kaunaitės, Z. A. 
Stančikai, S. Egan.

“TŽ” redakciją ir skaityto
jus sveikina Lietuvių skautų 
sąjungos Europos rajono sto
vykla, surengta Lietuvių sody
boje prie Britanijos Londono. 
Dalyvavo 76 asmenys iš Brita
nijos, JAV, Kanados, Australi
jos, V. Vokietijos. Sveikini
mas pasirašytas visų dalyvių.

Kun. V. Stankūnas, gyvenan
tis Montrealyje, yra dosnus 
“Tėviškės žiburių” rėmėjas ir 
uolus jų skaitytojas. Š. m. bir
želio 12 d. jisai sulaukė 50 
metų kunigystės. Ta proga pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$500. Dėkojame už dosnią au
ką ir linkime jam Dievo palai
mos bei geros sveikatos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį pasi

baigė Toronto Lietuvių namų poil
sio stovykla Wasagoje “Kretingos” 
stovyklavietėje ir prasidėjo “Vy
čio” sporto klubo stovykla. Šį sek
madienį, 11 v.r., bus paskutinės 
Mišios stovyklautojams.

— Pakrikštyta: Kristina-Sofija, 
dr. Arūno ir Rūtos Šlekių dukre
lė. Krikšto apeigas atliko vysk. 
Paulius Baltakis, OFM; Tanya-Kla- 
ra-Lydija, Vandos (Plučaitės) ir 
George Woda dukrelė.

— Susituokė Pranas Skilandžiū- 
nas su Vida Turūtaite.

— Rugpjūčio 15 palaidotas a.a 
Kazimieras Šileika, 82 m.

— Parapijai aukojo: $200 - J. Ge
nys a.a. Jono Žaldoko atm., B. Vaiš
noras žmonos a.a. Janinos atm., 
J. O. Taseckai a.a. Vinco Bačins- 
ko atm., St. Paciūnas; $100 - Lie
tuvių namai, VI. Žemaitis, J. Poš
ka, V. P. Melnikai, S. V. Liuimos; 
$60 - A. L. Smolskiai; $50 - V. K. 
Gapučiai, J. A. Jurcevičiai, O. Skė
rienė, J. T. Kiškūnai; vyskupo fon
dui: $300 - U. Paliulis; $200 - prel. 
J. Tadarauskas, Prisikėlimo par. 
kat. vyrų fondas; $150 - dr. A. R. 
Šlekiai; $100 - V. Montvilas, G. 
Šimkienė; $50 -Č. Javas, K. Jukne
vičienė; $25 - M. Matusevičienė; 
vargonų vajui: $500 - Prisikėlimo 
par. kat. vyrų dr-jos fondas; $100
- B. Mackevičius, $41 - V. Pusvaš- 
kienė, $20 - M. Matusevičienė; 
pranciškonų klierikų fondui: $25- 
M. Matusevičienė, $144.73 - Prisi
kėlimo par. kat. vyrų dr-jos fon
das; stovyklavietei: $50 - P. L. Mu
rauskai, Religinei šalpai: $200 - 
VI. Žemaitis; $25-M. Matusevičie
nė; vienuolynui: $200 - VI. Žemai
tis; $50-J. Smolskienė.

— Mišios rugpjūčio 23, sekma
dienį, 8.30 v.r. - už a.a. Oną ir Sta
sį Leskauskus, 9.20 v.r. - už a.a. 
Anelę Januškienė, 10.15 v.r. - už 
a.a. Barborą Augaitienė, 11.30 v.r.
- už parapiją, 8.30 v.v. - už a.a. Ma
riją Uleckaitę-Morkūnienę.

A. a. Felicijos Urbonienės at
minimui, užjausdami jos liūdin
čią šeimą, “Tėviškės žiburiams” 
aukojo: $50 — Dana, Rimas, Mar
gie ir Rita Jakai (Smithtown, N. 
Y.), V. G. Pacevičiūtė-Carruthers; 
$40 — Z. O. Girdauskai; $30 — J. J. 
Šarūnai, Ramunė, Šarūnas Valiu
liai, Regina ir Antanas Ulbos, 
Vincas ir Milda Butrimai; $25 — R. 
L. Underiai, Aldona ir Bronius 
Vitkai, O. ir J. Kirvaičiai; $20 —
A. V. Poškaičiai, Pr. Basys, L. ir 
L. Balsiai, V. Ivanauskas, S. ir R. 
Rudžiai, B. T. Stanuliai, L. O. Rim
kai, A. S. Sakai, J. Pacevičienė, 
D. Zulonienė, Gražina Balčiūnie
nė, Petras ir Janina Malis, Vla
das ir Genė Stabingiai, Loreta ir 
Petras Murauskai: $15 — V. J. Ja- 
sinevičiai; $10 — T. Z. Zaleskiai,
B. Jurienė, P. B. Sapliai, V. Sen- 
džikas, J. ir E. Andrušiai; $6 — P. 
Imbrasas; $5 — I. Raškauskienė.

Dėkojame visiems aukotojams, 
dosniai prisiminusiems “TŽ” ir 
tuo būdu pagerbusius ilgametę jų 
darbuotoją.

A. a. Felicijos Urbonienės 
atminimui, užjausdami jos bro
lį Vincą Bačėną, paaukojo “Tė
viškės žiburiams” Henry Moos 
& staff, Kennedy Travel & Ken- 
tours $25.

A. a. Felicijos Urbonienės 
atminimui vietoj gėlių paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $50
- M. L. Leveckiai, Regina ir 
Jonas Žiūraičiai; $25 — Pranas 
Kaziukonis; $20 — R. L Paš- 
kauskai.

Pagerbdami velionę a.a. Mor
tą Šalkauskienę S. A. Drauge
liai paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

KLB Toronto apylinkės valdy
bos veiklai paremti po $500 
paaukojo Toronto Lietuvių 
namai ir “Parama”. Valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką.

Lietuvos krikščionybės su
kakties komitetas Vašingtone, 
dėkodamas už “Tėviškės žibu
rių” paslaugas informacijos 
srityje, atsiuntė $50 auką.

Sol. Marytė Bizinkauskaitė, 
gyvenanti Ontario Burlingto
ne, š. m. rugpjūčio 5 d. V. Vo
kietijos Miunsteryje atliko 
pagrindinį vaidmenį A. Kal- 
ninšo operoje “Solinieki” (sa
los gyventojai), kuri buvo pa
statyta koncerto forma Pasau
lio latvių dienų proga. Birže
lio 13 d. ta pati opera su tais 
pačiais solistais buvo pasta
tyta Niujorke.

Toronto Lietuvių namų val
dyba paskyrė Lietuvių tauto
dailės institutui $200 auką. 
Instituto valdyba dėkoja LN už 
dosnią auką.

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

“JUODOJO KASPINO” KO
MITETO RENGIAMA DE
MONSTRACIJA Toronte įvyks 
rugpjūčio 23, sekmadienį, 2.30 
v.p.p., Nathan Phillips Square. 
Tą pačią dieną rengiama de
monstracija ir Vilniuje. Tuo 
būdu bus reiškiamas protes
tas prieš Molotovo-Ribbentro- 
po sandėrį, kuriuo du diktato
riai — Hitleris ir Stalinas 
pasidalino Europą, įgalino II 
D. karą ir pavergė daugelį tau
tų, įskaitant Baltijos valstybes. 
KLB Toronto apylinkės valdy
ba, kuri per savo atstovą Kęs
tutį Budrevičių dalyvauja Juo
dojo kaspino komitete, kviečia 
visus lietuvius gausiai daly
vauti demonstracijoje su savo 
vėliavomis ir plakatais.

Scarborough viešųjų mokyk
lų vadyba kviečia suinteresuo
tus asmenis pateikti savo pa
reiškimus, liečiančius gimto
sios kalbos dėstymą viešosiose 
mokyklose, iki rugsėjo 2 d., 
4.30 v.p.p. Vadybos posėdis 
įvyks rugsėjo 17 d. Adresas: 
Director’s Office, Civic Centre, 
140 Borough Dr., Scarborough. 
Tel. 296-7543. Ten gaunamas 
ir memorandumas apie gimto
sios kalbos dėstymo galimy
bes.

Pasaulio lietuvių gydytojų 
sąjunga rengia sukaktuvinį 
suvažiavimą, kuriame bus pa
minėta šios organizacijos 75 
metų veiklos sukaktis. Suva
žiavimas įvyks 1987 m. rugsėjo 
5-6 dienomis, t. y. Darbo šven
tės savaitgalyje, Oak Brook, 
IL, “Hyatt — Oak Brook” vieš
butyje. Bus kultūrinė ir moks
linė programa. Visi lietuviai 
gydytojai kviečiami dalyvauti. 
Informacijas teikia dr. Jonas 
Daugirdas tel. (313) 476-1224.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas rengia š. m. rugsėjo 16 
d. išvyką į Šekspyro festivalį 
Stratforde, kur matys dramą 
“Othello”. Autobusas išvyks 10 
v.r. nuo “Vilniaus rūmų”. Kai
na asmeniui - $20 už kelionę ir 
teatrą. Bilietai gaunami pas 
St. Dervinienę (tel. 767-5518) 
arba pas J. Gustainį (tel. 769- 
1599).

“Tėviškės žiburių” spaustu
vei reikalinga teksto rinkėja, 
mokanti rašyti rašomąja maši
nėle ir norinti išmokti rinkti 
tekstus elektroniniu rinktuvu. 
Kreiptis į “TŽ” spaustuvės ve
dėja Vytautą Balčiūną tel. 275- 
4672.

Toronto istorijos draugija 
(Toronto Historical Board) 
ruošia iliustruotą leidinį apie 
įvairių tautybių bei rasių gy
ventojus Toronte. KLB Toron
to apylinkės valdybos paves
tas Kęstutis Raudys parūpino 
pageidautą medžiagą apie lie
tuvius.

A. ir F. Kantautai iš Edmon- 
tono yra iki šiol įnešę į Kana
dos lietuvių fondą $20,000, ku
riuos sutarta atskirai tvarkyti 
kaip Kantautų fondą, taip pat 
ir to fondo pajamas skirstyti 
pagal jų pageidavimą. Dalis 
šio fondo pajamų — palūkanų 
kasmet skiriama lietuviškai 
spaudai. “Tėviškės žiburiams” 
iš 1986 m. pajamų teko $150.

Lietuvos krikščionybės su
kakties komitetas Kanadoje 
dėkoja Toronto Lietuvių na
mų valdybai, kuri paskyrė au
ką paskaitoms naudotos salės 
nuomos išlaidoms padengti ir 
dar pridėjo $250. Nuoširdus 
ačiū V. K. Gapučiams už $100 
ir A. Gegužiui už $15 aukas ko
miteto renginių išlaidoms pa
dengti.

Maldinę kelionę į Midlan- 
dą Lietuvos krikščionybės su
kakčiai paminėti š. m. rugpjū
čio 2, sekmadienį, surengė Ka
nados lietuvių katalikų cent
ras. Prieš Mišias numatytoji 
procesija dėl lietaus neįvyko. 
Vietoje jos buvo padėtos gė
lės prie kryžiaus ir kalbamos 
Rožinio maldos. KLK centro 
pirmininkas V. Taseckas per
skaitė palaimintojo arkiv. Jur
gio Matulaičio biografiją. Mi
šias koncelebravo vysk. P. Bal
takis ir 7 kunigai. Giedojo Ha
miltono Aušros Vartų par. cho
ras, vadovaujamas D. Deksny- 
tės, vargonais palydint L. Mar
cinkutei. Pamokslą pasakė 
vysk. P. Baltakis ir Mišių ga
le palaimino dalyvius arkiv. 
J. Matulaičio relikvija. Pabai
gai visi dalyviai sugiedojo 
“Lietuva brangi”. Nors lijo, bet 
iškilmėje dalyvavo apie 400 as
menų.

Mokame metines palūkanas už GIC - garantuotus 
investacijų pažymėjimus
1 metų — 8 %
2 metų — 81/a%
3 metų — 9’A %

Norintiems gauti mėnesines palūkanas siūlome
1 metųGIC-71/2%

Nuošimčių dydis gali keistis. Minimum - $5,000.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas_________

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

įskaitant visus valstybinius ir orauosčių mokesčius.
įšią sumą įeina:

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

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

tel.(416)321-1061. „

MarlinTravel MarlinTravel

kooperatyvui
reikalinga tarnautoja 

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

MONTREAL
Floridiečiai Gražina bei Vladas 

Drešeriai ir Feliksas Gečas trum
pam buvo atvykę į Montreal) ap
lankyti giminių ir bičiulių.

“Rūtos” klubas rugsėjo 9, tre
čiadienį, organizuoja vienos die
nos ekskursiją į lietuvių tauto
dailės parodą Gananoque, Ont., 
prie Kingstono. Bus važiuojama 
“Voyageur” autobusu ir kainuos 
$20. Registruotis klube. Priima
mi ir ne klubo nariai.

Nijolės M. Matusevičiūtės su 
Alan Ph. Foster sutuoktuvės įvyko 
liepos 25 d. AV šventovėje. Per 
apeigas parapijos choras savo na
rei gražiai giedojo.

Livija Stankevičiūtė ir Algir
das Bobelis liepos 31 d. susituo
kė AV šventovėje. Livija yra Valės 
ir Liudo Stankevičių duktė, o Al
girdas yra Dalios ir dr. Kazio Bo
belių sūnus. Sutuoktuves palaimi
no kun. Jonas Kubilius.

A. a. Pranas Tekutis, 77 m. am
žiaus, mirė liepos 24 d. Palaido
tas iš AV šventovės liepos 28 d. 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Paliko liūdinčią žmoną ir dukterį 
bei sūnų su šeimomis.

A. a. Ona Šulmistrienė, 82 m. 
amžiaus, mirė rugpjūčio 1 d. Palai
dota rugpjūčio 4 d. Šv. Jono kapi
nėse, Mississauga, Ont. Liūdi vy
ras ir duktė bei sūnus su šeimo
mis. B.S.

Metinis VLIKo seimas įvyks 
Montrealyje spalio 9-11 d.d. Su 
VLIKo atstovais atvyks apie 40 
svečių. Juos reikės apnakvydinti. 
Tautiečiai, galintys tai padary
ti, prašomi pranešti rengėjų ko
miteto nariui J. Adomoniui 744- 
6940. Turintieji automobilius ir 
galintieji pasitikti atvykstančius 
VLIKo suvažiavimo dalyvius bei 
juos nuvežti iš orauosčio į posė
džius prašomi pranešti J. Šiau- 
čiuliui 768-3674 arba J. Adomo
niui 744-6940.

Susitikimas suvažiavimo daly
vių su visuomene bus spalio 9, 
penktadienį, vakare, AV par. sa
lėje; vieši posėdžiai — šeštadie
nį ten pat, vakare — pokylis su 
menine dalimi ir šokiais; sekma
dienį — pamaldos ir baigiamasis 
posėdis. Inf.

Aušros Vartų šventovėje 1987 m. 
rugpjūčio 1 d. susituokė Ina Lu- 
koševičiūtė ir Morkus Sungaila 
— jaunesnioji Irenos ir dr. Petro 
Lukoševičių duktė ir jauniausias 
Angelikos ir dr. Juozo Sungailų 
sūnus iš Toronto. Tuo būdu Mont

realio lietuvių kolonija Toron
tu! padovanoja dar vieną veiklią 
lietuvaitę. Tiesa, Ina jau kuris 
laikas gyvena Toronte, bet vestu
vės įvyko jos gimtajame Montrea
lyje, kuriame dar tebegyvena jos 
tėvai.

Gražiai papuoštoje šventovėje 
Mišias laikė ir kartu jungtuves 
palaimino kun. Jonas Kubilius, 
SJ, asistuojamas dijakono Pau
liaus Mališkos. Jaunųjų palydą 
sudarė šešios poros pamergių- 
pabrolių. Keletą gražių giesmių 
pagiedojo Toronto “Volungės” 
trijulė ir fleitininkas pagrojo 
porą dalykų. Vargonavo muz. Jo
nas Govėdas. Šv. Rašto skaitymus 
atliko pirmoji pamergė Inos se
suo Rasa Kurienė ir pirmasis pa
brolys Morkaus brolis Raimun
das Sungaila. Žmonių buvo pilna 
šventovė.

Vestuvinis pokylis įvyko “Mon
te Carlo” restorane. Po trumpo 
susipažinimo kvieslys Juozas Ka- 
rasiejus perskaitė savo oraciją 
ir pranežė, kad jaunųjų pulkas 
yra čia pat. Vaišes pradėjo jau
nosios tėvelis sveikinimo žodžiu 
ir pakvietė AV parapijos klebo
ną kun. Juozą Aranauską, SJ, pa
laiminti valgius. Pirmajam pa
broliui pakėlus šampano taurę, 
visi svečiai jauniesiems sugie
dojo “Ilgiausių metų”. Vakarie
nės metu visą tvarką perėmė Zita 
Bersėnaitė ir Algis Kličius. Ka
dangi nebuvo daug kalbų, tai ir jų 
darbas sumažėjo. Bet jų kiekvieno 
vestuvinio pulko nario charakte- 
rizavimas buvo pasigėrėtinas — 
neužgaulus ir humoristinis. Į va
karienės pabaigą pasirodė ir svo
čia Antanina Kuncevičienė su 
karvojum ir gražiais linkėjimais. 
Prieš pat šokius jaunuosius svei
kino ir gražiausius linkėjimus 
pareiškė abiejų jaunųjų tėvai. 
Paskiausiai abu jaunieji dėkojo 
savo tėvams, draugams ir gau
siems svečiams, kurių buvo iš Lie
tuvos, Romos, Floridos, Čikagos, 
Vašingtono ir įvairių Kanados 
vietovių.

Šokiai truko iki ankstyvo ryto, 
bet jaunieji buvo išlydėti kiek 
anksčiau, kai jaunosios velionas 
buvo pakeistas nuometu.

Jaunoji Ina ruošia magistrą 
iš farmacijos, o jaunasis inž. 
Morkus turi geologijos magistro 
laipsnį. Abu gyvena Toronte. Po
vestuvinei kelionei išvyko į Eu
ropą. B.S.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata nuo 1987 m. sausio 1 d. - 
$22 doleriai, (naujam skaitytojui
- $18), rėmėjo prenumerata - $25, 
garbės - $30. Prenumerata JAV-se
— amerikietiškais doleriais.

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssa
• • • •Devenių kultūros fondo leidiniai g

1. Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 
IRFRII PIIRIASA1 V.1F S15 00 JAV '.lIBERŲ PUSIASALYJE, $15.00, JAV

2 Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00. JAV
3. Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV
4 J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas. P.O. Box 10782, 

St. Petersburg, FL 33733, USA.

Branginkime vertingiausią auką

1. Skirtoji auka su musų vardais įeina lietuvių tautos istorijon.
2. VLIKo leidžiami ELTOS biuleteniai su mūsų vardais liks ilgiems

amžiams kaip kovojančios tautos veidrodžiai.
3. ELTOJE ir kitoje spaudoje paskelbti ir surinkti mūsų vardai liks

kovos liudininkais už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.
4. Statykime Lietuvos nepriklausomybės paminklą, remdami VLIKo

veiklą ir nepamiršdami įrašyti nors ir nedidelės sumos 
testamentuose. Palikimus ir kitas aukas siųskite:

Tautos fondas, 310 Rath burn Rd., Islington, Ont. M9B2L8.

AfA 
majorui JUSTUI MAŠIOTUI, 

mirus Čikagoje,
jo brolį JUOZĄ KRIŠTOLAITĮ, “Talkos” kooperatyvo 
vicepirmininką, bei kitus gimines liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame-

Hamiltono lietuvių kredito kooperatyvo 
"Talka" valdyba, komitetai ir tarnautojai

AfA 
JONUI VITKAUSKUI 

iškeliavus amžinybėn,
jo žmonai JUZEI, dukrai NIJOLEI su vyru, sūnui 
VIKTORUI su šeima reiškiame nuoširdžią užuo

jautą bei kartu liūdime -
Stradomskiai Vežauskai
Bertulienė Zadurskiai
Mažeikienė Čeikos
Jocai Dadurka

Delhi, Ontario

Greitas ir tikslus patarnavimas

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

GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

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

|“1~ £> MONTREALIO LIETUVIŲL.I I KREDITO UNIJA
1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAS - Virš $21,000,000; REZERVAS - virš $600,000.

MOKA UŽ:
Certifikatus ............... .... 8’/2% Taupymo - special............. .... 51/4%
Term, indėlius: Taupymo - su gyv. dr........ .... 5 %

1 metų .................... 73/4% Taupymo-kasdienines .... .... 4’/2%
180 d. -364 d...... ....  7’/4% Einamos sąsk..................... .... 4'/2%
120 d. - 179 d...... .... 63/4% Pensijų - RRSP - term...... .... 81/2%
60 d. - 119 d...... .... 6'/2% Pensijų - RRSP-taup...... .... 6 %
30 d.- 59 d...... .... 61/4%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”
KASOS VALANDOS

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

A. a. Stasio Jakubausko at
minimui Marija Jakubauskie
nė paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $28.00.

A. a. Juozo Rickaus 20-jų mir
ties metinių proga velionies 
žmona H. Rickienė paskyrė 
“Tėviškės žiburiams” $100 
auką.

A. a. Stasio Jucevičiaus at
minimui vietoje gėlių paauko
jo “Tėviškės žiburiams” $10 — 
Elena Jaškienė, Teodora Var- 
neckienė.

A. a. Kazimiero Šileikos 
atminimui paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $20: Marija, An
tanas ir Rima Danieliai, Jonas 
Šeperys.

A. a. Kazimero Šileikos atmi
nimui A. ir T. Sekoniai paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $15.

A. a. Kazimiero Šileikos at
minimui vietoje gėlių Adelė 
Dobis paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $20.

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

REIKALINGAS butas. Skambinti 
tel. 663-8388 Toronte.

PARDUODU vienaaukštį (bunga
low) 3 miegamųjų arti susisiekimo, 
apsipirkimo ir Anapilio. Skambin
ti Malvinai tel. (416) 822-5853 Missis- 
saugoje.

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

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 239-4496 
Toronte.


