
Nr. 35 (1854) 1985 RUGPJŪTIS-AUGUST 27 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 21B5 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA • Tel. (416) 275-4672 • 50 ct.

Kaltųjų be j ieškant
Nacių karo nusikaltėliams jieškoti komisija Kana

doje, vadovaujama teisėjo Deschenes, tęsia savo darbą. 
Ji nėra užmiršusi nė lietuvių — jos advokatai bando jieš
koti duomenų ir lietuvių archyvuose. Tai kelia nerimą 
plačiuose kanadiečių sluoksniuose. Net ir tie, kurie prin
cipe pritaria Deschenes komisijos paskirčiai, pradeda 
žiūrėti į jos darbus su tam tikru nerimu, nes ji panau
dojama kaip forumas mesti šešėlius ištison^ tautinėm 
bendruomenėm, kurių kilmės kraštai yra Rytų Europoje. 
Tuo būdu kaltųjų jieškojime nukenčia ir nekaltieji. Kai 
tik paaiškėja, kad kaltinamas karo nusikaltimais ukrai
nietis, lietuvis, latvis, estas, kroatas .. . , savaime šešė
lis krinta ant visų minėtų bendruomenių. Tai neišven
giama, nes komunikacijos priemonės plačiai paskleidžia 
žinias apie tariamus nusikaltėlius bei jų tautybę. Tai 
auganti grėsmė, kuri ima griauti ilgai puoselėtą daugia- 
kultūrę Kanados politiką. Iki šiol tautybių sugyvenimas 
buvo gana darnus, bet dabar, kai žydai kaltina kelias tau
tybes, kai lenkai kaltina lietuvius ir vokiečius, kai pa
liestosios tautybės atsikerta, — jau prasideda tarpusa
vio neapykanta, jau mažėja pagarba vienų kitiems, nyks
ta pasitikėjimas.

KALTININKŲ jieškojimo tikslas — nubausti juos už 
prieš 40 metų padarytus karo nusikaltimus ir tuo 

- būdu pasitarnauti teisingumui. Tikslas geras, 
bet jo siekimas, atrodo, atneša priešingus rezultatus. 

Gydytojų prirašytas vaistas yra pavojingesnis už pačią 
ligą. Prileiskime, Kanadoje bus surasti keli ar kelios 
dešimtys nusikaltėlių, nupilietinti, deportuoti. Bet ko
kia kaina? Bus išleistos milžiniškos sumos lėšų, suardy
tas tautinių grupių darnus sugyvenimas, sukelta neapy
kanta vienai ar kitai tautinei grupei, suduotas smūgis 
Kanados administracijai, kuri tuos nusikaltėlius įsilei
do, pakirstas pasitikėjimas valdančia partija, kuri ry
žosi jieškoti nusikaltėlių tarp Kanados piliečių po 40 
metų ramaus gyvenimo. Tuo galės džiaugtis tiktai Sov. 
Sąjunga, nes bus persekiojami Rytų Europos ateiviai, 
kurie sovietams yra nuolatinė rakštis. Dabartinė Kana
dos vyriausybe tuo negalės džiaugtis, nes neteks mili
jonų balsų rinkimuose. Jau dabar Gallupo duomenys ro
do, kad Mulronio vyriausybės populiarumas mažėja. 
Tarp kitų priežasčių nepaskutinėje vietoje yra įsteigi
mas Deschenes komisijos, kurios darbai juo toliau, juo 
labiau paliečia ištisas tautines grupes ir dargi ketina 
kviestis į talką abejotinos vertės sovietinę medžiagą.

SPAUDIMAS jieškoti karo nusikaltėlių buvo daro
mas Kanados vyriausybėms jau žymiai anksčiau, 
bet jos, atsižvelgdamos į esamą būklę Kanadoje, 
nesiėmė tokio užmojo. Neseniai pateko į viešumą buvęs 

slaptas dokumentas “Martin Low Report”. Tai studija, 
atlikta specialaus komiteto, sudaryto iš įvairių minis
terijų atstovų ir apimanti 37 mašinraščio puslapius. Joje 
labai nuodugniai išstudijuotas karo nusikaltėlių klau
simas, išdėstyti visi teisiniai sunkumai ir parodyta, kad 
Kanadai neverta imtis tokios naštos. Be kitko, studijo
je pabrėžta, kad karo nusikaltėlių jieškojimo atveju rei
kėtų nesiriboti vien naciais, bet paliesti visus. Deja, 
Deschenes komisijos paskirtis yra vienašališka ir dėl to 
tendencinga, proteguojanti tiktai vieną (nacių) pusę. 
Minėtoje studijoje taįp pat paminėta, kad Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos okupacijos Kanados vyriausybė nepri
pažįsta. Jei tad būtų nuspręsta ką nors ten deportuoti, 
liktų pažeista nepripažinimo politika. Yra ir daugiau 
ten pastabų, primenančių vyriausybei klausimo opumą, 
sudėtingumą, verčiantį daryti sprendimą, remiantis ne 
kurios vienos grupės spaudimu, bet viso krašto gerove. 
Deja, dabartinė vyriausybė pasirinko priešingą kryptį, 
kuri jau dabar kelia nerimą plačiuose gyventojų sluoks
niuose.

Jaudinantis praeities dokumentas
Vokiečių dienraštis apie lemtingas Baltijos valstybių dienas

KANADOS ĮVYKIAI

Keičiasi ministerial ir vadai
Ministeris pirmininkas B. 

Mulroney rugpjūčio 20 d. per
tvarkė ministerių kabinetą — 
keletą ministerių perkilnojo 
į kitas ministerijas ir pridė
jo dar vieną naują ministerį, 
tuo būdu pakeldamas ministe
rių skaičių iki 40. Tai rekor
dinis skaičius Kanados istori
joje. Matyt, min. pirmininkas 
nori, kad ministerių kabine
tas būtų reprezentacinis — 
apimtų visas Kanados provin
cijas. Iki šiol silpnokai buvo 
atstovaujamos Atlanto provin
cijos. Dėl to B. Mulroney įjun
gė naują ministerį Stewart 
Donald Mclnnes iš Halifakso. 
Kiti ministerial, per praėju
sius metus turėję įvairių sun
kumų ar padarę viešų klaidų, 
gavo kitas ministerijas. Pvz. 
buvęs vidaus reikalų min. El
mer MacKay, tvarkęs policijos 
reikalus ir įsivėlęs į N. Bruns- 
viko premjero Hatfieldo bylą, 
perkeltas į pajamų ministeri
ją. Aplinkos reikalų ministe- 
rė Suzanne Blais-Grenier per
kelta transporto ministerijon 

kaip pagalbinė ministerė. Bu
vęs tiekimo min. Harvie Andre 
tapo pagalbiniu gynybos minis- 
teriu. Daug priekaištų yra tu
rėjęs teisingumo min. John 
Crosbie dėl savo dviejų sūnų 
protegavimo, bet liko nepaju
dintas, nes yra vienas stiprių
jų konservatorių partijos šulų.

Buvęs federacinės vyriausy
bės daugiakultūrių reikalų 
ministerių Jack Murta dabar 
paskirtas turizmo ministerių, 
o daugiakultūriai reikalai 
pavesti sporto ministeriui 
Otto Jelinek. Anas buvo airių 
kilmės, o šis — čekų. Opozici
jos daugiakultūrių reikalų kri
tikas Sergio Marchi išreiškė 
nusivylimą šiuo patvarkymu, 
nes tuo būdu aiškiai silpnina
ma daugiakultūrė krašto poli
tika: nebėra tam skirto spe
cialaus ministerio; kitais rei
kalais užimtas ministeris ne
galės skirti pakankamai laiko 
naujajai sričiai. Be to, suma
žintas daugiakultūrių reikalų 
direktoriato biudžetas net 8,5%.

(Nukelta į 9-tą psl.)

Baltiečių laisvės ir taikos žygio dalyviai demonstruoja Suomijos sostinėje Helsinkyje. Ši nuotrauka buvo įdėta 
suomių dienraščio “Aamulehti” pirmame puslapyje Nuotr. A. Makinen

Baltijos kraštų pavergėjai teisme
Tarptautinis visuomeninio pobūdžio teismas Kopenhagoje

STASYS DALIUS
Mūsų korespondentas

Vieną dieną suskamba te
lefonas:

— Alio, alio, ar čia Dalius?
— Taip, kalba . . .
— Čia redaktorius. Ar galė

tum važiuoti su jaunimo eks
kursija laivu po Baltijos jū
rą ir dalyvauti toje visoje ke
lionėje?

— Kad vos grįžau iš Europos 
su maldininkų ekskursija, tad 
nelabai norėčiau antrą kartą 
skristi per Atlantą.

— Prašau gerai apie tai pa
galvoti ir greitu laiku praneš
ti, — atsako redaktorius ir pa
deda ragelį.

Pradėjau svarstyti tos kelio
nės galimybes. Paskatintas ki
tų hamiltoniečių ryžausi tame 
jaunimo žygyje dalyvauti. Tad 
liepos 22 d. jau buvau Toronto 
orauostyje. Belaukdamas eilė
je, pamatau J. Statkevičių iš 
West Lome, Ont., kuris irgi 
pasiryžęs tai kelionei. Tad 
dviem jau bus žymiai smages
nė kelionė. Lėktuve bešneku
čiuojant laikas neprailgsta, ir 
po vakarienės, tuojau po vidur
nakčio, pradeda švisti, pasi
rodo saulė, kuri šviečia per 
visą Kanadoje paliktą naktį.

Danijos sostinėje
Rytą atvykus į Kopenhagos 

miestą Danijoje formalumai 
labai menki: uždeda štampą 
ant paso, o lagaminų visai ne
žiūri. Stotyje prie informaci
jos gauname rezervaciją į 
“Richmond” viešbutį, kuria
me bus Baltiečių taikos ir lais
vės žygio pradinė iškilmė. Ma
nėm, kad čia turbūt dauguma 
dalyvių bus ir apsistoję, tad 
vietoje būsim ir nereikės iš 
vienos vietos į kitą bėgioti. 
Tačiau vėliau paaiškėjo, kad 
tai gana brangus viešbutis, ir 
dauguma jaunimo dalyvių ap
sistojo “Comfort” viešbutyje, 
kuris buvo paskelbtas “Tėv. 
žiburiuose”. Todėl aname 
viešbutyje nieko iš lietuvių 
nesutikom, nors buvom atvykę 
dvi dienas anksčiau.

Belaukdami šio sąskrydžio 
atidarymo ir turėdami laiko, 
susipažįstame su Kopenhaga 
— išvaikščiojam visą miesto 
centrą, aplankom garsų Tivoli 
parką, užsukant į vaško figū
rų muziejų, kur visi danų ka
raliai išstatyti, o taip pat ir 
šių dienų įžymybės. Gan cha
rakteringos figūros: pvz. Hit
leris sėdėdamas žaidžia šach
matais su Čerčiliu, tarp dantų 
laikančiu cigarą.

Nepraleidžiame ir Glypto- 
tekos — meno galerijos turtin
gų skulptūros rinkinių. Atski
ra didelė salė paskūta August 
Rodin (1840-1917) Miulptūroin. 
Kitose salėse — graikų, romė
nų skulptūros. Kai kurios grai
kų skulptūros yra paskolintos 
šiam muziejui. Antram ir tre
čiam aukšte — tapyba ir skulp
tūra danų dailininkų iš XVIII- 
XIX š. Daug tapybos darbų dai
lininko Paul Gauguin iš Tahiti 
salų. Įdomus yra graikų ir ru
sų ikonų skyrius, kur dauguma 
paveikslų piešti ant medžio 
lentų. Šis skulptūrų muziejus 
įsteigtas 1882 m.

Miesto centre
Išėjęs iš muziejaus stebi gat

vės judėjimą, kuris pradžioje 
atrodo nedidelis, bet vėliau 
pamatai, kaip ir visuose mies
tuose, didelį automobilių susi
grūdimą. Gatvėse daugybė pės
čiųjų. Vyrauja jaunimas su 
džinsais, neskoningai apsiren
gęs. Gatvėse labai daug dvira
tininkų, kuriems gatvės šonuo
se padaryti atskiri važiavimo 
takai. Parkuose matai daug 
barzdotų vyrų, sėdinčių ant 
suolelių ir geriančių tiesiog 
iš butelių. Barzdoti, rūškano
tom akim asmenys žvelgia į 
praeinančius, patys būdami la
bai apsileidusios išvaizdos. 
Neretas vaizdas matyti sėdin
čius kur nors ant laiptų ir gru
pėje leidžiančių per rankas bu
telį. Atrodo, policija į visa tai 
nesikiša.

Miesto statyba sena, šimt
metinė, masyvinė. Didžiuliai 
mūriniai pastatai su raudonų 
čerpių stogais. Miestas labai 
senas, išaugęs iš žvejų kaime
lio į visos Danijos sostinę, kur 
nuo XVI š. prasidėjo didelis 
augimas ir dabar Kopenhaga 
turi arti 2 mil. gyventojų, kai 
pačioje Danijoje tėra 5 mil. 
gyventojų. Žmonės labai drau
giški, visur be jokio vargo su
sikalbi angliškai. Linkę padėti; 
jei tik paklausi, tuojau nuro
do kur kas yra ir kuria linkme 
eiti.

Rengėjų posėdis
Išvakarėse prieš suvažia

vimą susiradau ir nuėjau iki 
“Comfort” viešbučio. Sakau 
reikia bent vieną lietuvį su
tikti. Juk turi būti jau atkelia
vusių. Kai atėjau ir pasiteira
vau apie lietuvius, buvo pasa
kyta, kad dabar vyksta baltie
čių komiteto posėdis ir po to 
bus galima susitikti. Kiek pa
laukus iš posėdžių kambario 
išvirsta būrys jaunimo, kurio 

tarpe atpažįstu Gintarą Grušą, 
PLJ S-gos pirmininką. Pasi
sveikinus, pirmas klausimas 
buvo, kiek gi lietuvių dalyvau
ja šiame žygyje, nes iki šiol 
niekur nebuvo skelbta tikro 
skaičiaus. Laivo kelionėje da
lyvauja 58 lietuviai, 190 latvių, 
51 estų ir 70 korespondentų. 
Lietuviai dalyvauja iš Angli
jos, Vokietijos, Amerikos, 
Prancūzijos, Švedijos ir ma
žiausias skaičius iš Kanados 
— vos keletas. Šiame viešbuty
je dauguma lietuvių jaunimo 
apsistoję, o taip pat latvių 
ir estų jaunimas. Tad girdisi 
visų kalbų mišinys, o anglų 
kalba vyraujanti.

Į tribunolo posėdžius
Liepos 25 d. prasidėjo Balti

jos tribunolo posėdžiai Kopen
hagoje, “Scandinavia” viešbu
tyje. Nuvykus į viešbutį, rodyk
lės vedė į antro aukšto salę, 
kur vyko posėdžiai. Prie sa
lės atskiruose kambariuose — 
informacija ir registracija. 
Kyštelėjus galvą ten, nesima
tė lietuvių — vien latviai ir 
estai. Prisistačius, kad esu 
“Tėviškės žiburių" korespon
dentas, buvo padaryta nuo
trauka ir išduota spaudos kor
telė, kurią reikėjo prisisegti 
prie krūtinės, nes kitaip ne
buvo įleidžiama į posėdžių 
salę.

Kiek vėliau prieš atidary
mą atvyko dr. K. Bobelis, VLI- 
Ko pirmininkas, inž. L. Gri
nius, VLIKo vicepirmininkas, 
dr. J. Stikliorius ir kiti lietu
viai. Trumpai prieš posėdį, 
pasiteiravus pas dr. K. Bobelį 
informacijų, papasakojo apie 
liepos 24 d. popietinį priėmi
mą pas Kopenhagos miesto 
burmistrą, kur dalyvavo visa 
baltiečių delegacija. Trumpai 
delegacijai pabuvojus pas bur
mistrą miesto rotušėje, buvo 
pranešta, kad padėta bomba ir 
skubiai visi buvo evakuoti iš 
rotušės. Tačiau rotušę išjieš- 
kojus, bombos nerasta. Apie 
delegaciją pas burmistrą Ko
penhagos rytmetiniai laikraš
čiai tuojau pranešė, išspaus
dindami straipsnius.

Buvau supažindintas su nau
jausiu lietuviu, pasitrauku
siu iš Sov. Sąjungos — Bro
nium Venclova, kuris bolševi
kų apšmeižtas kaip narkotikų 
vartotojas. Trumpai pasikal
bėjom apie Lietuvą ir jo pa
bėgimą. Tai dar jaunas vyras, 
kuris dabar atvyko liudyti šiam 
tribunolui.

Įeinant į salę, stovintis prie
(Nukelta į 2-rą psl.)

“Jie pasiliko savo postuose” 
— taip pavadintas V. Vokieti
jos dienraščio “Die Welt” (VII. 
26) vedamasis straipsnis, kurį 
parašė redaktorius Enno von 
Loewensternas. Pasak jo, la
biausiai jaudinantis pasauli
nės istorijos dokumentas — tai 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterio Juozo Urbšio telegra
ma, išsiuntinėta 1940 m. gegu
žės 30 d. visiems pasiunti
niams užsienyje: “Jei mus čia 
ištiktų katastrofa, laikykite 
Stasį Lozoraitį diplomatinės 
tarnybos šefu”.

Panašią telegramą dvi savai
tes anksčiau buvo išsiuntinė
jus! Latvijos vyriausybė. Tai 
rodo, kad Baltijos valstybės 
laukė veikaus sovietinio už
puolimo. Jų vyriausybės neke
tino pasitraukti, bet buvo pa
sirengusios dalytis likimu su 
savo tautomis.

Nors Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona birželio 15- 
sios vakarą perėjo Rytprūsių 
sieną, Urbšys ir beveik visi 
kiti Lietuvos ministerial pa
siliko savo postuose, lygiai 
kaip Latvijos prezidentas Kar
lis Ulmanis ir Estijos prezi
dentas Konstantinas Paetsas. 
Jie buvo liepos mėnesį suimti 
ir dingo.

Toliau von Loewensternas 
pastebi, kad šiemet, kai gyvai 
prisimenamas keturiasdešimt
metis nuo karo pabaigos, bal- 
tiečiai mini 45-sias savo pasi
baigusios laisvės metines. 1939 
m. rugsėjo 18 d. Lenkija buvo 
padalyta. Rugsėjo 19 d. Moloto
vas pradėjo nuo Estijos. Kas 
tada įvyko, tai pamoka vi
siems, kurie mano, kad neapsi
ginklavusios ir sąjungoms ne
priklausančios federacinės 
Vokietijos sovietai nepultų. 
Aišku, nepultų iš karto. Tai 
vyksta palaipsniui. Pirmiausia 
primetamos savitarpio pagal
bos sutartys su įgulomis. Mo
lotovas perspėjo nesipriešinti, 
nes tada Sov. Sąjunga būtų pri
versta panaudoti griežtesnes 
priemones. O Stalinas buvo 
toks malonus: plodamas per 
petį Lietuvos ministerio pir
mininko pavaduotojui Kaziui 
Bizauskui, kalbėjo: “Mes kitų 
tautų atstovai turime bendrai 
spirtis prieš tokius didžiau
sius šovinistus kaip Moloto
vas. Jei aš jūsų čia nesaugo
čiau, jus prarytų didžiarusiai 
ar vokiečiai”.

Pirmieji sovietinės okupaci
jos mėnesiai buvo ramūs, net 
žadino optimizmą. Juk šiuose 
kraštuose buvo labai mažai ko
munistų. Tas pats Stalinas Lat
vijos užsienio reikalų ministe
riui Munteriui sakė: “Ką jūs 
ten Latvijoje turite, tai troc- 
kistai. Ir jei jie jums darytų 
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Pogrindžio spauda apie ateistų pamokslus ir patarimus
Liaudies Bažnyčia
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Iš maldininkų kelionių Portugalijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje
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“Aušros” laikotarpio rašytoja Liudvika Malinauskaitė-Šliūpienė
Deimantiniai poetės metai

Kotryna Grigaitytė ir įvairi literatūrinė jos kūryba 
Mokslo ir visuomenės žmogus

A. a. dr. Bronius Povilaitis, baigęs savo dienas Tillsonburge
Ir mokytojai stovyklavo

Mokytojų ir jaunimo vasaros stovykla Dainavoje prie Detroito

sunkumų, galite juos iššau
dyti”.

1940 m. gegužės pabaigoje 
Maskva pradėjo kaltinti Lietu
vą dėl rusų karių grobimo, Es
tijos pasienyje kilo inciden
tai, Baltijos valstybės taria
mai sudariusios karinę sąjun
gą prieš Sov. Sąjungą ir taip 
toliau.

Birželio 15-16 dienomis vi
soms trims valstybėms įsakyta 
sudaryti naujas vyriausybes. 
Ministerių sąrašus pateikė 
Maskva. Vyriausybių vadovais 
pasidarė “nepartinis” žurna
listas Justas Paleckis Lietu
voje, profesorius Augustas 
Kiršenšteinas Latvijoje, ra
šytojas Johannes Vares-Barba- 
rus Estijoje. Tačiau vidaus 
reikalų ministerijas ir poli
cijos vadovybę perėmė kom
partijos žmonės.

Molotovas prašė naująjį Lie
tuvos užsienio reikalų minis
terį profesorių Vincę Krėvę- 
Mickevičių suprasti, kad “ma
žosios tautos ateityje pra
nyks”, todėl reikia savo tau
tą įjungti į sovietinę sistemą, 
kuri ateityje visą Europą užvai
kysianti. Jau Leninas teigęs, 
kad antrasis pasaulinis karas 
padės įsigalėti komunizmui vi
soje Europoje, kaip pirmasis — 
Rusijoje. Molotovo pavaduoto
jas Dekanozovas antrino: "Po 
antrojo pasaulinio karo Euro
pa nukris į mūsų rankas kaip 
nunokęs vaisius. Neišvengia
mas trečiasis pasaulinis ka
ras atneš mums pergalę visa
me pasaulyje”.

Po to sekė masinės eitynės, 
“rinkimai”. Dramatiškai išlais
vinti “politiniai kaliniai”, o 
po to tūkstančiai kitų buvo įka
linti. Liepos 21 d. naujieji sei
mai visas tris šalis paskelbė 
sovietinėmis respublikomis ir 
prašė jas prijungti prie Sov. 
Sąjungos. Rugpjūčio pradžioje 
Aukščiausios tarybos nutari
mais jos buvo “priimtos”. Ne
trukus po to jau ir pirmieji 
naujųjų vyriausybių nariai bu
vo suimami, tarp jų — didelis 
perversmo veikėjas Estijos vi
daus reikalų ministeris Maksi
mas Untas.

Amerikos ir Britanijos vy
riausybės kasmet iš naujo pa
reiškia, kad jos nepripažįsta 
Baltijos valstybių aneksijos. 
Vokiečiai apie tai tyli. Dauge
liui iš viso pokario tvarkos 
klausimai tebėra tabu. Tačiau 
baltiečiai išeiviai be jokios 
abejonės reikalauja atstatyti 
savo respublikų suverenumą, 
kai tik raida Rusijoje sudarys 
tokią galimybę. Taip baigia 
vedamąjį straipsnį V. Vokieti
jos dienraščio “Die Welt” re
daktorius Enno von Loewen
sternas. Lmb.
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NUOMONĖS IR PASTABOS

Kuo pats kvepia, tuo kitus tepa

Baltijos kraštų pavergėjai teisme

K. RADVILA
Žmonės, kurie buvę sutikę žur

nalistą Vytautą Kazakevičių 
okup. Lietuvoje, pasakojo, kad 
jis “nepėsčias”. Bet kai pripuo
lamai paskaičiau “Gimtojo kraš
to” š. m. liepos 18 d. laidoje jo 
rašytą straipsnį “Reikalaujama 
šmeižti Lietuvą”, pamačiau, kad 
jis nėra giliai mąstantis žurna
listas. Jis daro labai jau nerim
tus priekaištus kitiems žurna
listams.

V. Kazakevičius užsirūstinęs 
ant “TŽ”, esą jie nepagrįstai už
sipuolu rašyt. Mailerio reporta
žą apie lietuvių buitį. Jis prie
kaištauja Vakarų žurnalistams 
už jų vienašališkus rašinius apie 
Lietuvą. Esą jiems tokius straips
nius iš anksto “vaduotojai” (išei
vijos veikėjai) parašo.

Tai rodo V. Kazakevičius lėkš
tą žurnalistinę erudiciją — la
biau tipišką sovietinį barška
lą. Juk jis nemažai laiko yra pra
leidęs Vakarų valstybėse, tad tu
rėtų žinoti, jog laisvų valstybių 
žurnalistai tokiais “bizniais” ne
užsiima ir kitų rašytų straips
nių į laikraščius nesiuntinėja. O 
dėl šališkumo ir geros pusės ne
matymo — tokie dalykai be prie
žasčių neatsiranda. Be priežas
ties neatsirado palestiniečių ir 
libaniečių teroristiniai veiks
mai. Ir amerikiečių žurnalistų 
tik blogų pusių matymas visoje 
Sovietų Sąjungoje taip pat be 
priežasties neatsirado. O kas 
gi, jei ne sovietiniai žurnalis
tai, įskaitant ir V. Kazakevičių, 
pirmieji pradėjo nieko gero 
Amerikoj “nematyti” ir kaip su 
mėšlu drabstyti apie Amerikos 
santvarką ir jos žmonių gyve
nimą.

Nesakau, kad Amerikoje vis
kas tobula. Ne, ir čia daug kas 
taisytina, ir čia yra tokių absur
dų — net išsimaudyti juose ga
lima, bet nesugriaunamas fak
tas yra šis, Amerikai nereikia 
mūryti sienų, kad jos žmonės ne
išbėgiotų. Tokią poblemą turi 
tik Sovietų Sąjunga. Amerika 
daug rūpesčio turi, kaip nuo at
bėgančių masių apsitverti ir juos 
sulaikyti.

Kad Amerikos žurnalistai 
daug ką nutyli, tai faktas. Bet 
čia jau kitas reikalas. Jie, pvz. 
rašydami apie Europos įvykius 
prieš II D. karą, labai retai už
simena, jog 1940 m. Estiją, Lat
viją ir Lietuvą Sov. Sąjunga oku
pavo. Joks žurnalistas nepami
nėjo, jog 1939 m. vokiečiai at
plėšė Klaipėdą su jos sritimi 
nuo Lietuvos. Taip pat nė vienas 
žurnalistas neužsiminė, jog nuo 
1945 iki 1953 m. Lietuvoje vyko 
kruvinos kovos tarp Lietuvos 
laisvės kovotojų ir Sov. Sąjun
gos okupcinės kariuomenės dali
nių bei vietinių stribų ir viso
kių okupanto statytinių. Pirmą 
kartą 1985 m. liepos 18 d., 7 v.v., 
NBC televizija (Tom Brokow lū
pomis) pranešė, kad su Ameri
kos mokslininkų pagalba ir iš 
Amerikos gauta medžiaga Izrae
lis jau turi 140 atominių užtai
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PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS
* Elektros reikmenys
* Televizijos oporotai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 

137 RONCESVALLES Ave. 
Tel. 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

sų. Raketoms užtaisai esą 18 co
lių diametro, dviejų pėdų ilgio 
ir sveria 260 svarų. O juk tas vi
sas atominis aresnalas ne dabar 
ten atsirado. Amerikos žurnalis
tai apie tai seniai žino, bet iki 
šiol tylėjo. Mat nėra taip jau 
smagu atidengti savo krašto vy
riausybių nusikaltimus.

V. Kazakevičius rašo, jog Lie
tuvoje daug padaryta, bet užsie
nio žurnalistai nenori apie tai 
žinoti ir matyti, apie tai nerašo. 
Turint galvoje, jog kraštas yra 
okupuotas, tikrai daug padaryta, 
bet jeigu Lietuva būtų laisva, ar 
irigi tik tiek tebūtų padaryta? 
O jei tik tiek, tai labai mažai.

Ne tik V. Kazakevičius, bet ir 
kiti gerai žino, jei po praūžusio 
karo Lietuva būtų buvusi nepri
klausoma (nepaisant kokia val
dymus! sistema bebūtų), tai žmo
nės, kurie ir dabar daug širdies 
įdeda, norėdami, kad Lietuvoje 
būtų geresnis gyvenimas, — be 
rusų varžtų būtų daugiau pa
siekę. Tada nebūtų reikėję nei 
dolerinės krautuvės, nei nuo 
“dėdžių” iš Amerikos siuntinių 
laukti — jie gal net iš Lietuvos 
į Ameriką plauktų. O V. Kazake
vičius, galėdamas savo mintis 
laisvai reikšti, kaip gabus žur
nalistas stambų dienraštį ar po
puliarų žurnalą redaguotų.

Pradžioje pasakiau, jog V. Ka
zakevičius nėra giliai mąstantis. 
Bet jam ir nevalia mąstyti, o tik 
pagal esamas instrukcijas rašy
ti. Kad nebūčiau apšauktas tuš
čiažodžiautojo, paminėsiu iš tik
ro gyvenimo epizodą, kuris ko ge
ro ir V. Kazakevičiui nesvetimas. 
Prieš pusmetį Amerikos WPBT 
televizijos stotis “Frontline” 
pogramoje turėjo pasikalbėji
mą su keliais iš Sov. Sąjungos 
į Ameriką imigravusiais, dabar 
Niujorke gyvenančiais, žydais. 
Jų tarpe buvo vienas Maskvoje 
leidžiamo laikraščio redakci
jos narys. Jam esą reikėdavo 
kiekvieną dieną parašyti straips
nį tam laikraščiui. Kiekvieną 
pirmadienio rytą jis rasdavo 
ant savo rašomojo stalo voką 
su lapu popieriaus, kuriame 
pažymėta apie ką jis turi tą sa
vaitę kiekvieną dieną rašyti. 
Tokia tvarka buvęs labai pa
tenkintas, nes nereikėdavę gal- 
vo sukti apie ką tą ar kitą dieną 
rašyti. Kartais, jei sunegala
vusi žmona negalėdavusi prie 
maisto ar kitokių reikmenų 
krautuvių eilėje stovėti, tai jis 
jau tą patį pirmadienį visai sa
vaitei visus straipsnius para
šydavęs. Niujorke jis pats re
daguojąs rusų kalba leidžiamą 
žydų laikraštį. Nusiskundė, jog 
čia esą daug sunkiau laikrašty
je dirbti, nes reikia pačiam su
galvoti apie ką rašyti. Iš to ga
lima daryti išvadą, jog ir V. Ka
zakevičius tokią pat “bėdą” turi, 
nes ir jam greičiausiai nevalia 
pačiam galvos sukti apie ką rašy
ti. Taigi kuo pats kvep, tuo ir ki
tus tep, įtardamas, jog čia “va
duotojai” parašytus straipsnius 
žurnalistams pakiša.

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
įėjimo tarnautojas tikrina vi
sus einančius, ar turi registra
cijos kortelę. Salės viduje iš
rikiuoti stalai su kėdėmis, ant 
stalų ausiniai garsiakalbiams 
ir vertėjams klausytis. Atskiri 
stalai korespondentams ir sve
čiams. Šone teisėjų stalo te
levizijos kameros ir radijo ko
respondentai susispietę. Ofi
cialiai užsiregistravę dalyvau
ja ir keli rusų Tasso korespon
dentai. Ant teisėjų stalo visų 
trijų tautų vėliavos ir mikro
fonai. Ant sienos virš teisėjų 
stalo didelis užrašas: “Baltic 
Tribunal Against the Soviet 
Union July 25 and 26, 1985 Ko
penhaga”. Kitame salės šone 
ant sienos paveikslų ir diagra
mų paroda, vaizduojanti Balti
jos kraštų okupaciją ir rezis
tencines kovas.

Teismo pradžia
Teisėjai už stalo susėda, 

skaitant iš kairės: J. M. Dail- 
let, prancūzas — parlamento 
narys, Sir J. E. S. Fawcett — 
anglas, dr. T. Veiter — aust
ras, tribunolo pirmininkas, P. 
Ahlmark, švedas — buvęs par
lamento narys, Rev. M. A. Bour- 
deaux — anglas.

Tribunolo posėdį atidarė 
Raul Moller, Europos parla
mento vicepirmininkas. Po jo 
kalbėjo dr. Pavlovskis, Bal- 
tiečių santalkos pirmininkas 
latvių vardu, kuris savo kal
boje priminė Molotovo-Rib- 
bentropo sutartį ir po to seku
sią okupaciją, kuri tęsiasi jau 
40 metų. “Mes norime gyventi 
taikiai ir laisvai, kaip gyve
nom per 4.000 metų prie Balti
jos jūros krantų. Taip ir dabar 
tenorim tik laisvės, nes mūsų 
kraštuose laisvė paminta”.

Dr. L. Savi estų vardu pareiš
kė, kad bolševikai estus per
sekioja ir įstatymus interpre
tuoja pagal savo kodeksus. Mū
sų tikslas — pralaužti tylos 
sieną, kuri mus skiria. Estija 
pavergta, atimtas balsas ir nu
tildyta.

Dr. K. Bobelio pareiškimas
Dr. K. Bobelis, VLIKo pir

mininkas, lietuvių vardu pri
minė apie su sovietais padary
tas sutartis, kurias jie sulau
žė ir okupavo kraštą. Su tuo 
lietuviai niekad nesutiko ir ne
sutiks, jie visą laiką aršiai ko
vojo prieš Sov. Sąjungą. Lietu
viai turi labai aktyvią ir di
džiausią pogrindinę spaudą vi
soje sovietų kontroliuojamoje 
Europos dalyje. Dideles aukas 
lietuviai sudėjo ir kruvinoje 
partizanų kovoje prieš okupan
tą 1944-1951 m. Paminėjo ir Ro
mo Kalantos 1972 m. protesto 
ženklan susideginimą bei Hel
sinkio grupės sudarymą 1976 
m., kuri buvo sunaikinta su
ėmimais, ištrėmimais ir mirti
mi. Lietuviai niekad nesutiko 
su krašto pavergimu, ir nebus 
Europoje taikos, kol nebus at
statytos nepriklausomos Balti
jos valstybės.

Po to tribunolo pirminin
kas dr. T. Veiter trumpai pri
minė išleistas knygas anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis 
apie persekiojimus baltiečių 
kraštuose. Mes čia esam susi
rinkę išgirsti tų žmonių skun
dus bei pažinti realybę ir apie 
tai informuoti laisvąjį pasaulį.

Anglo liudijimas
Po to prasidėjo liudininkų 

pareiškimai ir apklausinėji
mas. Pirmasis kalbėjo K. B. 
Benton, anglas, buvęs Brita
nijos vicekonsulu Rygoje ir 
savo akimis matęs bolševikų 
invaziją bei Latvijos paver
gimą. Jis matė, kaip bolševikų 
tankai 1940 m. birželio 17 d. 
įdardėjo Rygon, kaip vėliau 
bankai ir asmeninės santaupos 
buvo nacionalizuotos. Buvo 
deklaruota, kad Latvija esanti 
dalis Sov. Sąjungos, ir visos 
užsienio atstovybės uždarytos. 
Taipgi namai buvo rekvizuoti, 
kad galėtų rusus apgyvendinti. 
Savo gan ilgame pareiškime 
jis gerai apibūdino bolševi
kų siautėjimą tuo metu, tačiau 
kai teisėjai pradėjo klausti, 
pasirodė labai blogai — beveik 
į visus klausimus atsakė “ne
žinau”. Pavyzdžiui, paklaustas 
kiek tuo metu buvo komunistų 
partijos narių Latvijoje, to 
nežinojo. Vėliau dr. A. Štro
mas savo pareiškime papildė, 
kad Lietuvoje buvo 1.100, Lat
vijoje 900, Estijoje 137.

Įtikinantis Štromas
Dr. A. Štromas savo pareiš

kime labai gyvai ir argumen
tuotai dėstė, kokias tarptauti
nes sutartis Sov. Sąjunga su

laužė, kaip karine jėga likvi
davo nepriklausomas valsty
bes, įjungdama į savo bolševi
kinę orbitą. Nors sovietai, 
prijungdami Lietuvą, bandė 
laikytis Lietuvos konstitucijos, 
sudarė naują "darbo žmonių” 
valdžią, tačiau tai nebuvo tei
sėta. Kai prezidentas A. Sme
tona, palikdamas Lietuvą, pa
skyrė min. pirm. A. Merkį eiti 
prezidento pareigas, tai jis 
turėjo teisę paskirti naują mi- 
nisterį pirmininką. Tai jis ir 
padarė. Tačiau legalinė bazė 
buvo bolševikų sulaužyta, kai 
A. Merkys buvo pašalintas ir 
jo vieton paskirtas J. Palec
kis, kuris sudarė “valdžią” be 
legalaus pagrindo. A. Štromas 
kalbėjo labai įtikinančiai, pa
gaunančiai. Teisėjams į klau
simus irgi labai vykusiai at
sakė.

Estų atbėgėlis
Pareiškimus pateikė ir nau

jausias estų pabėgėlis Valdo 
Randpere, buvęs teisingumo 
ministerio asistentas. Kalbė
jo estiškai, jo kalba buvo ver
čiama į anglų k. ir girdima už
sidėjus ausinius. Plačiai api
būdino, kaip jaunimas rusina
mas, priverčiamas stoti į kom
jaunimą ir partiją. Dauguma 
mokslo šakų universitete dės
toma vien tik rusiškai, kai ku
rie dalykai estiškai visai ne
dėstomi. Studentai sekami, 
verbuojami į KGB. Teisingu
mo ministerijoje dirbti ir iš
laikyti asistento vietą be par
tijos bilieto neįmanoma. Re
liginės laisvės Estijoje nėra. 
Baigdamas priminė, kad sten
giasi atsiimti savo vienerių 
metų dukterį, bet iki šiol vis 
neišleidžia. Pats estas, dar 
jaunas vyras, paklaustas tei
sėjų, kiek yra tikinčių žmonių 
Estijoje, atsakė, kad labai sun
ku tai pasakyti, nes dominuo
janti religija yra liuteronų ir 
tokio atkaklumo, kaip katali
kai rodo Lietuvoje, Estijoje 
nėra. Klausiamas dėl savo pa
liktos dukters, atsakė: kadan
gi dalyvaująs priešsovietinė- 
je akcijoje, tai gal niekad ne
matys savo dukters, nes palie
kami šeimos nariai įkaitais iš
važiuojant į užsienį. Pareiš
kė niekad nebuvęs tikru komu
nistu, bet be partijos bilieto 
nebūtų galėjęs dirbti to dar
bo. Jis pabėgo iš Estijos 1984 
m. rugpjūčio mėn.

Ruso patirtis
Sergei Zamascikov, gimęs 

Rusijoje, baigęs mokslus Lat
vijoje. Pasako jo, universite
te buvo visiems privalomas 
atsargos karininkų kursas, kur 
viskas dėstoma vien rusiškai. 
Studentam neleidžia net per
traukų metu kalbėti latviškai. 
Nė vienas, atlikdamas karinę 
tarnybą, nepaliekamas Latvi
joje, bet siunčiamas kur nors 

Baltiečių demonstracija Kopenhagoje. Priekyje žygiuoja Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos vėliavos Nuotr. St. Daliaus

Baltiečių jaunimas, vaizduojantis sovietų kalinamus tautiečius, užsidėjęs 
grandines, žygiuoja Kopenhagos gatvėmis Nuotr. St. Daliaus

Muzikui ALEKSANDRUI AMBROZAIČIUI, 
sūnui dr. KAZIMIERUI, marčiai ANGELEI ir 

šeimai reiškiame gilią užuojautą 
jų motinai ir žmonai

a. a. JADVYGAI AMBROZAITIENEI
1985 m. rugpjūčio 11 d. 

staiga mirus Kingstone, Ontario

I. Ch. Ambrasai
E. J. Dalmotai
T. Šmitienė

T. Čipkienė
K. Krikščiokaitienė
J. S. Skučai

J. J. Žitkai

(Canadian &rt ^Einoriais Htb

KAZLAUSKAS
AiaiNM .
HM»

į Aziją. Plačiai apibūdino, kaip 
kariškai stiprinama visa Bal
tijos sritis, kur sutraukta daug 
kariuomenės. Ten esą daug ka
riškų bazių su atominiais gink
lais. Taipgi Sov. Sąjunga turi 
atsargoje cheminius ginklus ir 
juos panaudoja manevruose.

S. Zamascikovas plačiai pa
lietė rusifikacijos problemą. 
Pvz. komjaunimo sekretoria
te buvo etatas mašininkei lat
vių kalba, tačiau tokios sekre
torės visai nebuvo pasigesta, 
nes viskas vyksta vien rusų kal
ba. Klausiamas teisėjų, ar daug 
jaunimo atsisako karinės tar
nybos, sakė žinąs kelis tokius 
atvejus, bet nežinąs statisti
kos, kiek tokių atsiranda. Klau
siamas apie sukilimą karo lai
ve, kuris 1976 m. norėjo pabėg
ti, atsakė, kad laivas buvo iš 
lėktuvų bombarduotas ir su
stabdytas. Kai kurie karinin
kai buvo teisiami ir nubaus
ti. Teisėjai labai ilgai jį klau
sinėjo. Jis atsakinėjo gana 
išsamiai.

Latvė Rita Bruvers padarė 
ilgą pareiškimą, liečiantį dau
giausia brukamą rusifikaciją 
per mokyklas, spaudą, laikraš
čius, įvairius dokumentus. Pa
brėžė, kad visoje Sov. Sąjun
goje nėra nė vienos mokyklos 
etninėms mažumoms, o atkel
tiems rusams visur yra. Po jos 
pareiškimo ■ teismas padarė 
pertrauką iki 2 v.p.p.

Toliau teismo posėdžiuose 
nebeturėjau galimybės daly
vauti, nors buvo dar reikšmin
gi lietuvių liudininkų pareiš
kimai, kaip B. Venclovos, K. 
Jokubyno, Štromienės. Mat no
rėjau dalyvauti jaunimo kelio
nės atidaryme. Dr. K. Bobelis 
pareiškė, atidarymas po kelių 
apsibarimų bendruose posė
džiuose esąs nukeltas j popie
tę, kad jaunimas galėtų daly
vauti Tribunolo posėdžiuose. 
Tuo apsidžiaugiau, nes kažko
dėl Tribunolo pradžia ir jau
nimo kelionės atidarymas bu
vo nustatytas tuo pačiu metu. 
Deja, jaunimo rengta Laisvės 
ir taikos žygio atidarymo iš
kilmė įvyko, kaip buvo anks
čiau nustatyta, t.y. 10.30 v.r. 
Toks dviejų renginių nesude- 
rinimas .sukliudė stebėjimą ir 
popietinio teismo posėdžio ir 
dalyvavimą minėto žygio atida
ryme. Kituose renginiuose jau 
buvo įmanoma sklandžiai da
lyvauti.

Rusų disidentas V. BUKOVSKY, dalyvavęs Laisvės ir taikos žygyje, kalba 
demonstracijos dalyviams Kopenhagoje. Apačioje — uniformuotos bal- 
tietės, kitoje pusėje — dalyvių minia Nuotr. St. Daliaus

Yra šalis, graži šalis, 
Kur augome mes maži 
Palikęs ją išvažiavau .

AfA 
PRANUI KERBERIUI 

mirus,

su jo žmona ALYTE liūdesiu ir skausmu dalinda
miesi, reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Aldona ir Ad. Paulauskai

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

AJA
JADVYGAI AMBROZAITIENEI

mirus,
jos vyrui ir sunui KAZIMIERUI su šeima reiškiame

nuoširdžią užuojautą-

S. R. Masioniai V. Ž. Vaičiūnai

L. R. Underiai D. H. Elliott

J. D. Didžbaliai A. J. Serianni

R. 1. Smalenskai A. N. Benotai

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529 i 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486
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Ateistinių misijonierių pamokslai Lietuvoje
Naujo žmogaus formavimo metodai ir formos tarybinėje mokykloje

(Iš respublikos pedagogy, 
ateistinio darbo vadovy, pa
sitarimo 1984 metais kovo mė
nesį Vilniuje)

LKP CK lektorius J. Saka
lauskas trumpai nušvietė susi
rinkusiems religijos padėtį 
Lietuvoje, pabrėždamas, kad 
šiuolaikiniame pasaulyje re
ligija politizuojasi, o politika 
religizuojasi. Bažnyčia dangy 
jau iškėlė iš kosmoso ir atkėlė 
į žmogaus širdį. Ši suaktyvino 
savo veiklą. 1983 mėty vasarą 
Vatikanas pradėjo transliuoti 
savo laidas uzbeką, kirgizų ir 
tadžikų kalbomis. 1983 m. į 
Kauno kunigų seminariją įsto
jo 4 baltarusių ir ukrainiečių 
jaunuoliai. 1984 m. kovo 24 d., 
Šv. Kazimiero jubiliejaus proga, 
popiežius sveikinime kalbė
jo: “Sveikinu visus čia susirin
kusius, jų šeimas, o ypač Lie
tuvoje dėl tikėjimo kovojan
čius .. .” Šis nepasveikino ei
linių tikinčiųjų, o tik ekstre
mistus, kovotojus .... — kalbė
jo lektorius J. Sakalauskas.

Lektorius prisiminė ir Adu
tiškio kleboną B. Laurinavičių, 
apie kurį sakė, kad jis užsižiop
sojo, palindo po mašina ir tuo 
daug sukėlė bereikalingo 
triukšmo, kai tuo tarpu kasdien 
žūsta po kelis žmones avarijo
se ir niekas dėl to nepergyvena.

Lektorius aiškino, kad 1983 
m. Vilniuje buvo sukviesti vi
sų Lietuvos vyskupijų vadovai 
— Lietuvos pravoslavų, senti
kių ir liuteronų galvos ir Kau
no kunigų seminarijos rekto
rius, kun. V. Butkus. Po paskai
tos vyskupai buvo paraginti 
savo raštu kreiptis į visuome
nę, kad kovotų už taiką. Jiems 
buvo priminti 1947 m., kai Lie
tuvos vyskupams buvo įsakyta 
kreiptis atsišaukimu į visuo
menę, kad iš miškų išeitų ban
ditai (partizanai — red. past.), 
bet vyskupai rašto nerašė . . . 
Taigi 1983 m. vyskupams buvo 
parodytas rašto projektas, ku
riame raginama darbu ir mal
da prisidėti prie taikos, tačiau 
jie išbraukė sakinį: “Prisidė
ti prie Tarybų Sąjungos poli
tikos”.

J. Sakalauskas teigė, kad kun. 
Alf. Svarinskas paklaustas, 
kodėl jis smerkia prof. V. But
kaus keliones į taikos konfe
rencijas, atsakė: “Tokia taika 
reikalinga bedieviams, o ne 
tikintiesiems”.

Dar vienas aktualus klausi
mas — kunigų pamokslai. Vi

soje Lietuvoje kulto kontro
lės komisijos nariai išklauso 
pamokslus ir juos pateikia ra
jono ar miesto ateizmo tary
boms. Pavyzdžiui, Tauragės ra
jono viename miestelyje kuni
gas pasakojo pamoksle, jog ka
riuomenėje jo niekas nepa
klausė, ar jis nori diržo su 
žvaigžde sagtyje, o gal nori dir
žo. kurio sagtyje būtų kryžius. 
Tai, draugai, jau antitarybinis 
pamokslas! — aiškino lektorus 
J. Sakalauskas.

Šiandien labai auktualėje 
mokinių organizacijų proble
ma, — tęsė paskaitą lektorius. 
Netempkite davatkų į pionie
rius ir komjaunimą, o stenki
tės performuoti jų pasaulė
žiūrą. Ir, pirmiausia, visa tai 
priklauso nuo to, ar visi peda
gogai turi tvirtą materialisti
nę pasaulėžiūrą ir filosofinę 
kultūrą. Štai neseniai dvi mo
kytojos, išėję į pensiją, vado
vauja nelegaliems vienuoly
nams, arba mokytojai važiuoja 
į kitus rajonus išklausyti Mi
šių. Tai kokia mūsų pasaulė
žiūra? — klausia susirinkusius 
paskaitininkas.

Paliesime ir vienuolynų klau
simą. Vienuolynų Lietuvoje 
dabar daugiau, negu jų buvo 
tada, kai jie buvo legalūs. Ko
kia vienuolynų augimo prie
žastis? Pirmiausia, kad nesu
gebame aprūpinti butais medi
cinos seserų ir darželių auk
lėtojų — jos sudaro vienuolių 
daugumą.

Per mažai kreipiame dėme
sio į vienišą žmogų darbovie
tėje ir organizacijose. Jeigu 
1982 m. paskelbti gerumo me
tais, tai reiškia, kad Bažnyčia 
žvelgia bendra humanistine 
apimtimi, o mums dar toli iki 
to ...

Vilniaus VPJ vyr. dėstyto
jas J. Stankaitis kalbėjo apie 
veiksmingiausią ateistinio dar
bo metodą — individualų dar
bą su mokiniais. Individualus 
darbas — tai diferencijuotas 
darbas, pažįstant žmonių ypa
tumus, jų pasaulėžiūrą. Kiek
vienoje mokykloje reikia su
kurti darnią ir diferencijuo
tą ateistinio auklėjimo siste
mą. J. Stankaitis nurodė prie
laidas ateistiniam darbui.

Įveikti psichologinį barje
rą tarp mokytojo ir mokinio bei 
jo tėvų. Mokytojo požiūris į 
tikintįjį turi būti draugiškas, 
neįžeidžiantis. Giliai pažin
ti mokinį, jo polinkius, sie

kius, kas jį žavi, liūdina, džiu
gina.

Svarbus pasyvaus stebėjimo 
metodas — diplomatiškas po
kalbių metodas, kad mokinys 
net nepajustų provokacijos 
ir nejučiom atsiskleistų. Ga
lima pateikti nekaltų klausi
mų: kokios šventės tau labiau
sia patinka? Ko dažniausiai 
moko mamytė, tėvelis, senelė? 
Ar patinka tavo namiškiams, 
kai tu pasakoji apie savo veik
lą mokykloje? Ką veikiate sek
madieniais, laisvalaikiu?

Kitas darbo metodas — reli
gingų šeimų lankymas. Apsi
lankius stebėti, ar gavėnios 
ir advento metu šeimose klau
somasi muzikos, kuriuo namiš
kiu galima remtis, auklėjant 
vaiką ateistiškai (dažniausiai 
tėvu ar vyresniuoju'broliu), ar 
namuose yra religinės litera
tūros, ar dažnai lankosi kuni
gas, kas šeimoje religingiau- 
sias?

Ugdyti vaiko poreikį kultū
rai, sportui, kinui, spektak
liams ir t.t. Berniukus išmo
kyti šokti ir stebėti, kad jie re
guliariai lankytų pasilinksmi
nimus.

Pasiekti, kad tėvai šeimoje 
užimtų neutralią padėtį, kad 
bent neskatintų vaikų eiti į 
bažnyčią ar atlikinėti religi
nes apeigas: kad paliktų, pati
kėtų vaikus auklėti mokyklai.

Pasitelkti tėvų komitetą, apy
linkės pirmininką, milicijos 

Įspūdingiausia gyvenimo kelionė - Tol. Rytai
2 savaitės — $2,895.00. 1985 m. spalio 5-19

Tokijo, Singapūras, Hong Kongas, Honolulu

Kelionė į Šv. Žemę ir Romą. Kalėdos Betliejuje 
2 savaitės - $2,495.00. 1985 m. gruodžio 21 - 1986 m. sausio 4 
Amanas. Petrą, Jeruzalė, Betliejus, Nazaretas ir Galilėja, Haifa, 
Karmeho kalnas, Cezarėja, Jafa, Tel-Avivas, Jeridhas, Mirties 
jūra, Jordano upė, Betanija, Roma ir Vatikanas

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

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

Tel. (416) 923-7337

įgaliotinį ir kitus, kad viešo
ji opinija pasmerktų fanati
kus. Be to, gali būti tėvai bau
džiami už tai, kad neugdo ateis
tiškai sąmoningos visuomenės 
kūrėjų.

Rengiant ateistinius rengi
nius, įtraukti kuo daugiau mo
kinių į renginio scenarijų.

Reikia organizuoti ateisti
nį darbą ir gyvenamajame 
mikrorajone, kaimo vietovė
je. Verta priimti į kultūros 
namų chorą bažnyčioje gie
dantį tikintįjį. Tegul pasėdi 
ant dviejų kėdžių, o paskui 
gal ir neatsiras laiko nueiti 
į bažnyčią.

Ateistinės paskaitos turi bū
ti organizuojamos ciklais, pa
vyzdžiui, 1983-1984 m. su de
vintokais pravesti paskaitų 
ciklą apie krikščionybės įve
dimą Lietuvoje. Iki baigs vi
durinę, jie bus įgiją tvirtas 
ideologinos pažiūras.

Ateistines paskaitas, orga
nizuoti sugalvojus įdomius pa
vadinimus, kad jie neatbai
dytų tikinčiųjų, bet juos pa
trauktų ir sudomintų, — aiški
no susirinkusiems ateistinio 
darbo vadovams J. Stankaitis.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

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

"Baltic Star” laive Baltijos jūroje Baltiečių laisvės ir taikos žygio dalyviai. Iš kaires: "Laisvosios Europos" radijo 
atstovas ALEKSANDRAS KATZAS, dr. ALEKSANDRAS ŠTROMAS, dr. TOMAS VENCLOVA, Vatikano radijo 
lietuvių skyriaus atstovas SAULIUS KUBILIUS Nuolr. St. Daliaus

Svetimųjų informavimas apie Lietuvą
Baltiečių laisvės lyga duoda gerą pavyzdi

Kanadiečiams, ameri
kiečiams ir kitiems laisvojo pa
saulio gyventojams Lietuva ir 
jos bylos klausimas labai men
kai težinomas. Dėl to esame 
kalti tik mes patys. Tiesa, pa
skutiniųjų kelerių metų laiko
tarpyje tenka užtikti kiek dau
giau apie Baltijos kraštus ka
nadiečių spaudoje. Tuo netu
rėtumėm pasitenkinti. Kana
diečių mases turėtume užvers
ti visa galima literatūra apie 
Lietuvą, jos bylą ir dabartinę 
padėtį komunistų vergijoje.

Mums reikia kondensuotos 
ir pigios literatūros tuo klau
simu — sąlankų (folders), ma
žų brošiūrėlių (kelių ar kelio
likos puslapių) ir įvairių lape
lių. Ta kondensuota ir pigi li
teratūra turėtų būti platinama 
ir dalinama kanadiečiams vi
somis galimomis progomis. To
kių progų yra tūkstančiai ir 
kiekvienoje vietovėje.

Amerikos lietuviai yra lygiai 
taip pat atsilikę, kaip ir kana
diečiai. Panaši padėtis yra ir 
kituose kraštuose, kur gyvena 
mažesni ar didesni skaičiai 
lietuvių.

Yra šimtai būdų informuoti 
kitataučius apie Lietuvą ir jos 
bylą. Vienas iš masių informa
vimo būdų yra platinimas ir 
dalinimas visomis progomis 
kondensuotos ir puikiai išleis
tos sąlankos apie pavergtą Lie
tuvą ir jos dabartinę padėtį.

Šioje srityje gražios inicia
tyvos parodė Baltiečių laisvės 
lyga, apjungianti JAV lietu
vius, latvius ir estus su savo 
centru Los Angeles mieste, Ka
lifornijoje. Neseniai ši insti
tucija išleido pasigėrėtiną są- 
lanką, kuri ir žodine ir išvir
šine forma yra tiesiog karališ
ka. Ta sąlanka platinama viso
mis galimomis progomis ame
rikiečių tarpe. Kanados ir JAV 
didžiosios organizacijos, vers
lo institucijos išleidžia pana
šių sąlankų tūkstančių tūkstan
čiais. Nėra tekę matyti ar už
tikti puikesnės sąlankos, kaip 
kad paruošė ir išleido Baltie
čių laisvės lyga. Tą sąlanką pa
ruošė ir apipavidalino eksper
tai.

Nereiktų pasitenkinti tik vie
na sąlanka ar brošiūrėle. Jų 
galima paruošti ir išleisti bent 
keletą. Kas to darbo Kanadoje 
galėtų imtis? Pajėgi ir gausi 
yra Kanados LB. Jau gerokai 
sparnus yra pakėlęs Kanados 
lietuvių fondas Veikia finan
siškai pajėgesni kiti vienetai 
Tos ir panašios institucijos 
galėtų (ir turėtų!) imtis inicia
tyvos masių informavime apie 
Lietuvą.

Baltiečių Laisvės lyga pa
siunčia tos sąlankos (THE BAL
TIC NATIONS: ALL WE WANT 
IS FREEDOM) pavyzdžių ne
mokamai. Kanados lietuvių 
institucijų vadovybės turėtų 

užsisakyti tos sąlankos pavyz
džių, su ja susipažinti ir išleis
ti panašias sąlankas tik apie 
Lietuvą. Rekomenduotina ir 
pavieniams aktyvesniems lie
tuviams užsisakyti tos sąlan
kos pavyzdžių Rašyti: Baltic 
American Freedom League, 
Post Office Box 29657. Los An
geles, California 90029, USA.

Baltiečių laisvės lyga yra 
atlikusi ir atlieka daug darbų 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvės žygyje. Geros valios 
lietuviai turėtų ateiti į talką 
šiai insitucijai su apčiuopia 
inesnėmis piniginėmis auko
mis. Baltijos kraštų laisves 
žygis yra toks milžiniškas, kad 
jam nei finansinių išteklių, 
nei darbo rankų nebus niekad 
per daug. 1. vlk.

Norite susipažinti su savaitraščiu 
"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"? Atsiųski
te savo adresą ir gausite keletą nu
merių nemokamai.

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

(prieš Lietuvių Namus)
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses)

ANTANAS MACEINA

Liaudies Bažnyčia
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Šis teiginys yra išvada, kilusi permąstant ir per
aiškinant arba, kaip šiandien sakoma, ’numitinant’ Ku
nigystės sakramentą. Pagal įprastinį Bažnyčios mokslą 
žmogus yra kunigu pašvenčiamas, ne paskiriamas (pvz. 
religijos mokytojas ar teologijos profesorius) ir ne iš
renkamas (pvz. popiežius — popiežiaus šventimų nėra). 
“Sacerdotes consecrantur” — trumpai šį mokslą nusako 
šv. Tomas Akvinietis (plg. STh III, 67).

Tačiau kas gi įvyksta Kunigystės šventimų metu? 
Į tai Bažnyčia atsako labai aiškiai: žmogus gauna galios 
Kristaus asmens vietoje (in persona Christi) švęsti 
Eucharistiją ir teikti kitus sakramentus, kurie visi, 
pagal Vatikano II susirinkimo mintį, “yra susiję su 
šventąja Eucharistija ir į ją nukreipti" (Dekretas “Pres- 
byterorum ordinis” nr. 6). Galia konsekruoti duoną ir 
vyną sudaro kunigo žymę, kurią Bažnyčia laiko neišdil
doma (character indelebilis) ir neprarandama net po 
mirties — “sacerdos in aeternum”, kaip neprarandama 
yra ir Krikšto bei Sutvirtinimo sakramentų suteiktoji 
žymė. Visi šie sakramentai liečia pačią žmogaus būtį, 
o ne tik jo elgseną bei būseną, todėl yra ontologinio 
pobūdžio. Štai kodėl L. Boffas kunigus ir vadina “onto
loginiu sluoksniu".

Tokio betgi "ontologinio sluoksnio” kaip tik ir 
neprivalo būti liaudies Bažnyčioje. Kodėl? Gi todėl, 
kad, pagal naujosios teologijos sampratą, kunigo šven
timų esmę sudaro ne galia konsekruoti duoną ir vyną, 
bet charizma vadovauti bendruomenei. “Išeities taškas 
suprasti kunigo tarnybai, — rašo W. Kasperas —yra cha
rizma vadovauti bendrijai (Gemeindeleitung) ir tuo pa
čiu tarnyba Bažnyčios vienybei”.76 Ne galia švęsti Eu
charistiją ir teikti kitus sakramentus, kurių nepašvęs
tieji teikti negali (Sutvirtinimas, nuodėmių atleidimas. 
Kunigystė) sudaro Kunigystės esmę, bet minėtoji chariz
ma — “gabumas sueiti su kitais santykio bei pokalbio, 
gabumas vadovauti, organizuoti ir administruoti” (op. 
cit. p. 167). Tai “funkcinė kunigiškosios tarnybos sam
prata” (t.p.). Kas šią charizmą turi iš prigimties, šven
timų metu yra paskiriamas stovėti bendruomenės 
priekyje bei jai vadovauti ir Eucharistiją švenčiant.

Šioje peraiškintoje sampratoje Kunigystės sakra
mentas virsta nebe pašventimu, o paskyrimu iškilmin
ga forma. Todėl apie ontologinį jo pobūdį arba aną 
“neišdildomą žymę” kalbėti netenka. Išlaisvinimo teo
logija apie ją nė nekalba. Priešingai, ji vadina ją “me

tafiziniu klerikalizmu”, kuris, pasak L. Boffo, vedąs į 
klasių atsiradimą Bažnyčioje, skeldamas jos kūną į 
pašvęstuosius ir nepašvęstuosius. Kunigystė kaip 
vadovavimas įgyja sociologinio pobūdžio ir todėl gražiai 
įsirikiuoja į visą išlaisvinimo teologijos sistemą. Ne 
iš galios švęsti kyla tarnyba švęsti, bet iš paskyrimo 
vadovauti kyla pareiga švęsti. Tad reikalui ar bėdai 
esant, galima Eucharistiją švęsti ir neturint kunigo 
šventimų (pig. W. Kasperas, op. cit. p. 169).

Šitaip suprastos Kunigystės šviesoje aiškėja ir ki
tas L. Boffo teiginys, esą, iš naujo aptarus kunigo bei 
vyskupo vaidmenį, būtų atidarytas laisvas kelias “nau
joms tarnyboms”. Kas gi būtų šios naujos tarnybos? 
Pagal Bažnyčios mokslą Kunigystės sakramentas nėra 
vienlypis: jis išsiskleidžia statmeniniu būdu, būtent, 
diakono, kunigo ir vyskupo laipsniais. Kitaip tariant, 
ana ontologinė sakramento galia intensyvėja gylio 
matmeniu. Jei betgi Kunigystės esmę sudaro charizma 
vadovauti, tai vadovavimas gali ne gilėti, o tik platėti, 
apimdamas įvairių rūšių bei būdų organizavimą bei 
administravimą. Naujos tarnybos liaudies Bažnyčioje 
galėtų būti tik vadovavimo funkcijos, ir Kunigystės 
sakramentas čia galėtų skleistis tik gulstiniu būdu.

Tai nėra nauja L. Boffo mintis. Šią mintį yra jau ga
na seniai (1969 m.) reiškęs K. Rahneris, sakydamas, kad 
“nėra jokia dogma, .. . jog tik vyskupo, kunigo ir diako
no tarnybos perteikimas yra sakramentas”; teologiškai 
esą visiškai galima, kad ir kitos “įvairios funkcijos” 
būtų “oficialiai ir sakramentaliai perteiktos”; vadinasi, 
“šalia Kunigystės būtų ir kitų sakramentinių funkcijų, 
pvz. mokytojo ar bendrijos vadovo”.77 Trumpai sakant, 
ne tik ontologinė, bet ir funkcinė Kunigystė galinti būti 
sakramentiškai išskleista. Tai ir turi galvoje L. Boffas, 
kalbėdamas apie laisvą kelią “naujoms tarnyboms" 
liaudies Bažnyčioje. Išlaisvinimo teologijos praktiko
je, vadinamosiose liaudies bendrijose — comunidades 
de base’ esama vadovų (animadores), kurie savo veiklą 
iš tikro pergyvena kaip kunigiškąjį pašaukimą, skelb
dami ne tik Evangeliją ar mokydami tikinčiuosius 
krikščioniškųjų tiesų, bet net ir švęsdami Eucharistiją, 
jei kunigas šių bendrijų neremia: “Rekolekcijų metu 
mes suvokėme, — rašo vienas iš tokių vadovų, — kad Jė
zus savo pasiuntinybę ir mums patikėjo ir kad mes jos 
negalime atiduoti tik klebonui, kuris nemoka su ja ap
sieiti".78

Samprata Kunigystės kaip charizmos vadovauti sa
vaime veda išlaisvinimo teologiją į Bažnyčios kaip 
institucijos neigimą, o tuo pačiu ir į sankirtį su dabar
tine Bažnyčios sąranga. Kunigystė kaip galia švęsti 
Eucharistiją sudaranti, pagal išlaisvinimo teologų 
pažiūrą, “ontologinį sluoksnį" ir skaldanti Bažnyčią 

į klases, netekdama jėgos vadovauti vargšų išlaisvini
mui. Gi Bažnyčia privalo būti vargšų laisvinimo veiks
niu ir net pirmaeiliu veiksniu. Tačiau ji juo nebus, bū
dama institucija. “Ar gali institucinė Bažnyčia, — klau
sia L. Boffas, — turėti vargšų laisvinimui reikšmės?”79 
Jo atsakymas yra neigiamas. Be abejonės, kiekviena 
bendrija, pasak Boffo, turinti turėti minimum institu
cijos bruožų. Taigi ir Bažnyčia, nes iš institucijos “bend
rija semia vienybės, patvarumo ir tapatybės” (p. 94). Ta
čiau “institucija pasižymi tuo, kad ji ilgai tveria, da
rosi pastovi ir elgiasi pagal savas taisykles. Remdama
si šiomis žymėmis, ji pražiūri istorijos ritmą, tenkinasi 
pati savimi, pamiršta funkcinį savo pobūdį ir virsta pa
syvia, nuobodžia, mechanine ir (tikintiesiems) svetima” 
(p. 95). Svarbiausia betgi, kad “kiekviena institucija 
linksta, Boffo žodžiais tariant, ontokratizuotis, tai yra 
tapti galios sistema" (t.p.).

Taip yra atsitikę ir su Bažnyčia. “Nors dabarti
niams bažnytinės galios nešėjams ir labai nepatiktų, 
vis dėlto nėra įmanoma apeiti fakto, kad Bažnyčia 
kaip institucija galios egzaminų neišlaikė. Būtų buvę 
galima laukti, kad ji istorijos eigoje išvystys Evange
liją atitinkantį savo galios vykdymo stilių, tačiau ji 
tebesilaikė stabmeldiškosios galios nuostatų: valdyti, 
centralizuoti, siaurinti, triumfuoti ir puikuotis po 
šventu drabužiu” (p. 110). Nuosekliai tad, kol Bažnyčia 
liks institucija, tol ji niekad nenusikratys polinkio 
"išvystyti savyje veltėdžių elitą, o visus kitus stumti į 
pašalį" (t.p.). Štai kodėl liaudies Bažnyčia kaip naujas 
būdas bažnytiškai gyventi nė negali būti institucija. 
L. Boffas cituoja Th. Bruneau žodžius: “Institucijos 
panaikinimas yra būtina sąlyga pasauliškiams daly
vauti Brazilijos Bažnyčioje" (p. 112).

Kaip ši neinstitucinė Bažnyčia atrodytų kasdienoje, 
dar niekas nežino. Išlaisvinimo teologija kalba apie 
tai tik gana bendrais posakiais. Liaudies Bažnyčios 
nariai turį būti, anot L. Boffo, “pakankamai kritiški ir 
įsitikinę savo kelio teisingumu, kad turėtų drąsos Vieš
paties ir Evangelijos šviesoje atsisakyti paklusti cent
ro potvarkiams, tačiau nepurkštaudami ir nesiskųsda- 
mi, o greičiau tvirtai nusistatę likti ištikimi dvasiai” 
(p. 121). Antra vertus, “religiniai vadovai turi turėti 
gabumo įvykius ir žmonių ilgesius, ypač vargšų žmonių, 
interpretuoti Kristaus paslapties ir jų reikšmės švie
soje" (t.p.).

Trumpai tariant, kritinis nusistatymas hierarchijos 
nuostatų atžvilgiu ir evangelinė-biblijinė vargšų gy
vensenos interpretacija esą pagrindinės liaudies Baž
nyčios savybes. Liaudies Bažnyčioje, pagal L. Boffą, 
“popiežiaus, vyskupo ir kunigo tarnybos nepraranda 
savo uždavinių;” atvirkščiai, “naujos funkcijos, Evan

gelijai artimesnės bei grynesnės, net dar labiau anas 
tarnybas stiprina, padarydamos jas bendrijos (comuni- 
dad) vienybės bei sutaikymo principu” (t.p.). Čia nyks
tanti tik istorijoje piktnaudžiota galia, nes liaudies 
Bažnyčioje vienintelė galia yra “Dievo galia", o Dievo 
galia yra “meilės galia”, kuri "yra visai kas kita, negu 
valdymo galia” (p. 115).

Vis dėlto tarti “Dievo galia” arba "meilės galia” 
dar anaiptol nereiškia tarti ką nors konkretesnio, ka
dangi Dievas pats tiesiog jokios galios Bažnyčioje 
nevykdo. Jis vykdo ją tik per žmones. Kalbėti tad apie 
liaudies Bažnyčią kaip Dievo galios vykdymo lauką 
galima tik labai atsajai ir tik tol, kol nekalbama apie 
tuos, kurie šią Dievo galią kasdienoje iš tikro vykdo. 
Todėl kard. J. Ratzingeris savo laiške L. Boffui ir klau
sia jį: “Kaip pagal Jūsų modelį turėtų būti galia Bažny
čioje vykdoma? Kas turėtų ją vykdyti? Kas būtų anos 
lankstesnės tarnybos bei funkcijos be teologinių privi
legijų,80 vadinasi, be ano jau minėto “ontologinio sluoks
nio?”

Atsakymo į šiuos klausimus išlaisvinimo teologija 
dar neturi. Išskyrus bendrus posakius, kaip meilė, 
laisvė, draugiškumas, lygybė, jokios regimos sąrangos 
liaudies Bažnyčia dar nerodo. Jos modelis yra dar labai 
ūkanotas ir įvairuoja pagal vietines liaudies bendrijas, 
mėginančias naują modelį kurti. Užtat atrodo dar per 
anksti kalbėti apie du Bažnyčios modelius: Bažnyčią 
“kaip didžiulę instituciją” ir Bažnyčią “kaip bendrijų 
tinklą".81 Įvairių grupių grupelių, panašių į P. Amerikos 
liaudies bendrijas, yra buvę Bažnyčioje visados ir vi
sados jos yra bandžiusios daugiau ar mažiau trauktis 
nuo bažnytinių oficialių institucijų. Tokių grupių 
esama šiandien ir Vakarų Europoje. Ar Pietų Amerikos 
grupės, pasivadinusios ‘liaudies bendrijomis’, išsi- 
skirsiančios iš šio bendro polinkio tuo, kad jos organi
zuoja vargšus, stiprindamos jų kaip Dievo tautos są
monę, galės parodyti tik ateitis. Tačiau teologinę liau
dies Bažnyčios samprata ir jai priskiriamos savybės 
yra labai būdingos visam išlaisvinimo teologijos są
jūdžiui.

3. Vargšai kaip Evangelijos subjektas
Jau minėjome, kad, pasak išlaisvinimo teologijos, 

Dievo tautos samprata teikianti liaudžiai galimybę, 
kuriant bažnytinę bendruomenę, perimti vadovaujantį 
vaidmenį, kurį lig šiol turėjusi savo’rankose hierarchi
ja. Nūn netekus hierarchijai “ontologinio sluoksnio" žy
mės ir virtus grynai tarnybine funkcija, liaudis kaip 
organizuota Dievo tauta tampanti Bažnyčioje vadovau
jančiu sluoksniu. Belieka tik klausti: kokiu būdu šis 
liaudies vadovavimas reiškiasi? (Bus daugiau)
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“Valstiečių laikraštis” liepos 
20 d. paskelbė TASSO apžvalgi
ninko Viktoro Ponomariovo 
piktą rašinį “Piratiškas išpuo
lis Baltijoje”. Jame niekinamas 
Sovietų Sąjungai skirtas tribu
nolas Kopenhagoje ir baltiečių 
jaunimo ekskursija “Baltic Star” 
laivu Baltijos jūroje. Esą tuos 
du renginius globoja JAV žvalgy
bos agentūra ČIA. Tribunolas va
dinamas “antisovietiniu spek
takliu”, kuriame seniai lauk
tus honorarus nori pasiglemžti 
“nacionalistinių formuočių ak
tyvūs funkcionieriai”. Pasak V. 
Ponomariovo, liudininkai už 
Judo sidabrinius įrodinės, kad 
tai, kas juoda, yra balta. Vladą 
Šakalį jis vadina butų vagiu, Ar- 
nę Vahtrą — prasigėrusiu triukš
madariu, Bronių Venclovą — 
pradedančiu narkomanu. Tuzi
nas kitų liudininkų, V. Pono
mariovo nuomone, “nedaug kuo 
skiriasi nuo šių išdavikų ir pa
giežingų atskalūnų”. Iš Kopen
hagos bus pervažiuota į Stock- 
holmą, “kur jų jau laukia išsi
nuomotas piratų laivas”. Bus 
plaukiama netoli Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos pakrančių. Esą 
JAV žvalgybos agentūra ČIA pa
rūpino šūsnis “ardomojo pobū
džio lapelių”, kurie bus išmesti 
“specialiais neskęstančiais kon
teineriais ir oro balionais”. Ta
da Helsinkio uoste bus “išlai
pinta grupė įsisiautėjusių chu
liganų”, kurie Helsinkio akto 
dešimtmečio proga stengsis su
daryti nepakeliamą aplinką So
vietų Sąjungos atstovams. Bal
tiečių taikos ir laisvės žygį Mask
vos propagandistas V. Ponoma- 
riovas apšaukia Atlanto sąjun
gos “reakcinių sluoksnių ir spe
cialiųjų tarnybų mėginimu dar 
labiau padidinti įtempimą pa
saulyje”.

POETO MEDŽIAI
Buvusi Kauno jėzuitų berniu

kų gimnazija prie aikštės dabar 
yra pavadinta vidurine Adomo 
Mickevičiaus mokykla. Lionės 
Abraitytės pranešimu “Komjau
nimo tiesos” 128 nr., išsamaus 
atnaujinimo susilaukė Kauno 
rotušė, buvo pertvarkyta ir jos 
aikštė. Joje liko tik reta eilutė 
medžių prieš vidurinę Adomo 
Mickevįčįaus mokyklą. Aikštę 
tvarkantys architektai nori iš
kirsti dar tris medžius. Jų gin
ti šoko mokyklos direktorė V. 
Kazakaitė, parašiusi laišką gam
tos apsaugos komitetui. Seno
joje mokyklos pastato dalyje 
kadaise gyveno ir dirbo Ado
mas Mickevičius. Dėl to viduri
nei mokyklai ir buvo pasirink
tas jo vardas. Mokykla turi poe
to A. Mickevičiaus muziejų, gra
žias su juo susietas tradicijas. 
Direktorė V. Kazakaitė primena 
gamtos apsaugos komitetui, kad 
muziejuje yra A. Mickevičiaus 
nuotrauka su tais jau tada au
gusiais medžiais. Ji nori išsau
goti tuos istorinius daug apie 
Lietuvą rašiusio poeto Adomo 
Mickevičiaus laikų medžius. Už 
medžių iškirtimą pasisako archi
tektai A. Tarnauskas, A. Jaku- 
čiūnas ir A. Miškinis. Esą kai 
kurie medžiai Rotušės aikštė
je užgožia pastatus, jų archi
tektūrinį ansamblį. Medžius gi

AUDRA
Travel 

Kviečia keliauti kartu!!!

1985 metų
KELIONĖS / LIETUVĄ

Išvyksta
Rugpjūčio 12 
Rugsėjo 3 
Spalio 4 
Gruodžio 20 

Gauta papildomų vietų ekskursijai liepos 16 dienai. 
Norinčius vykti kviečiame skubiai registruotis.

Kelionės į kitas pasaulio šalis
AUSTRALIJA- ' gruodžio19 - sausio 11

BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ - datos bus skelbiamos 

Mūsų įstaigoje 
: • Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.
• Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansinę paramą nuperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 

Smulkesnes informacijas teikia 
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

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

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

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

na kraštotyrininkai V. Ladavi- 
čius ir P. Juozapavičius. Pasak 
jų, fontanai ar kitokios mažo
sios architektūros formos nie
kada negalės pakeisti gyvų me
džių. Nuo medžių pasmerkimo 
susilaiko ir architektas B. Za
bulionis. Rašinio autorė L. Ab- 
raitytė taipgi primena kaunie
čiams, kad Rotušės aikštėje ak
mens jau iš tikrųjų yra pakan
kamai.

LITUANISTIKOS KURSAI
“Gimtasis kraštas” liepos 11d. 

laidoje įdėjo trumpą informaci
nį pranešimą apie Vilniaus uni
versitete prasidėjusius tradici
nius lituanistikos kursus išei
vijos jaunimui. Rašoma, kad į 
juos atvyko devyniolika vaikinų 
ir merginų iš JA Valstybių, Ka
nados, Australijos, Brazilijos ir 
V. Vokietijos. Jie atvyko “sem
tis lietuvių kalbos žinių bei įgū
džių, geriau susipažinti su mū
sų tautos istorija, su Lietuvos 
dabartimi”. Tai įgyvendinti 
jiems padės Vilniaus universi
teto profesoriai ir dėstytojai. 
Tenka sutikti, kad jaunieji mū
sų išeivijos atstovai galės pa
tobulinti lietuvių kalbos žinias 
bei jos įgūdžius, bet su tautos 
istorija geriau nesusipažins, 
kai Vilniuje dabar duodama tik 
jos versija, užmauta ant rusiško 
Maskvos kurpalio. Kursantams 
bus surengti susitikimai su 
mokslo, meno, kultūros bei ki
tų gyvenimo sričių žinovais, 
Lietuvos jaunimu. Viešnagę pa
pildys artimesnės išvykos ir to
limesnės ekskursijos.

DVIRAČIU TAKAS
Palanga susilaukė dviračių 

tako, kuris vingiuoja pro “Pušy
no” poilsio namus. Jo jau nuties
ta 3,5 km. Šiais metais takas nu
sitęs iki Užkanavės ir pailgės iki 
6,5 km. Ateityje jis sujungs Pa
langą su Šventąja. Naujasis dvi
račių takas vingiuoja gražiu pa
jūrio želdinių plotu. Nenuosta
bu, kad šioje zonoje dabar atsi
rado daugiau poilsiautojų.

“ŠIRVINTA” ŠEŠKINĖJE
Šeškinės rajone vilniečiai su

silaukė universalios maisto ga
minių parduotuvės “Širvinta”, 
kurią suprojektavo miesto pre
kybos organizacijų valdybos 
konstravimo biuras. “Širvinto
je” galima įsigyti ne tik mais
to gaminių, bet ir pirmo būti
numo namų apyvokos prekių. Tai 
bus antrasis prekybos centras 
Šeškinėje. Čia jau veikia dar 
viena universali maisto parduo
tuvė “Šeškinė”, kavinė “Ozas”, 
kelios kitos prekybos įmonės.

KAUNO PORCELIANAS
Lietuvišką porcelianą Kaune 

gamina dailiosios keramikos 
įmonė “Jiesia”, turinti porce
liano gamybos skyrių. Porce
liano iš vietinių žaliavų gamy
bos technologiją sukūrė įmonės 
specialistai, bendradarbiauda
mi su Kauno politechnikos insti
tuto mokslininkais. “Jiesios” 
įmonėje per pamainą dabar pa
gaminami keli tūkstančiai por
celiano lėkštučių, puodelių, 
vazelių, cukrinių. Tie gaminiai 
pardavinėjami ir užsienyje — 
Anglijoje, R. Vokietijoje, Len
kijoje. v. Kst.

Grįžta
Rugpjūčio 28 
Rugsėjo 11 ar 17 
Spalio 20 
Sausio 5

Naujoji Lietuvių visuomeninė kultūros draugijos Štetino skyriaus valdy
ba prie Dariaus-Girėno paminklo Pščelnike. Iš kairės: pirm. Valdas Pliuš
kis, sekr. Antanas .Marcinkevičius, ižd. Danutė Daugėlaitė. Kairėje — 
LVKB vainikas, dešinėje — klubo "Rūta”. Valdybos nariai yra dar jauni 
ir veiklūs tautiečiai

Senosios kartos veikėją sukaktis
SO. BOSTON. MASS. Ilgame

čiai So. Bostono gyventojai, pasi
žymėję visuomenine bei religine 
veikla, Ona ir Stasys Griganavičiai 
š. m. birželio 30 d. atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 50 metų su
kaktį. Šventėje dalyvavo apie 
100 asmenų. Sekmadienį Šv. Petro 
šventovėje sukaktuvininkų inten
cija buvo atlaikytos Mišios. Jas 
atnašavo ir tai šventei pritaikytą 
pamokslą pasakė tos parapijos 
klebonas kun. Albertas Kontautas, 
o jo kocelebrantais buvo sukak
tuvininkų bičiuliai kun. Albinas 
Janiūnas ir svečias pasijonistas 
kun. Klemensas Kasinskas. Var
gonais grojo muz. prof. Jeronimas 
Kačinskas, giedojo solistas bari
tonas Benediktas Povilavičius. Šv. 
Mišios buvo atnašautos dviem kal
bom. Anglų kalba tekstus skaitė 
sukaktuvininkų vaikaitis Billy, 
o lietuviškai—Pranas Averka.

Po Mišių ir atitinkamų apeigų, 
sukaktuvininkai su gausia bičiu
lių ir giminių, atvykusių net iš 
Čikagos ir Kanados, palyda nuvy
ko į “Anthony Pier Four” svetainę, 
įrengtą laivo pavidalo pastate ant 
pat Atlanto vandenyno kranto.

Ona Kanapinskaitė-Grigana- 
vičienė gimė 1910 m. Rumford, 
Maine. Jos tėvai prieš I D. karą 
grįžo į Lietuvą, kartu parsivežda- 
mi ir mažytę Onutę. Tačiau jos tė
vas. neįstengdamas išmokėti sko
los už nusipirktą ūkį, po kelerių 
metų vėl grįžo į Ameriką užsidirb
ti pinigų. 1927 m. pas jį atvažia
vo jau 17 metų dukrelė Onutė. Ji 
kurį laiką gyveno ir dirbo savo 
gimtavietėje — Rumfode, o 1931 
m. persikėlė į Bostoną. Čia įstojo 
nare į Vyčių 17-tą Algirdo vardo 
kuopą. Joje susipažino su Stasiu 
Griganavičium ir susituokė 1935 m.

Stasys Griganavičius gimė 1902 
m. Radecko vienkiemyje, Taujė 
nų vis., Ukmergės aps. Prieš I D. 
karą baigė rusų pradžios mokyk
lą, o lietuviškai skaityti ir rašyti 
išmoko savarankiškai. Jo tėvas 
Antanas Griganavičius 1912 m. 
pardavė Radecko vienkiemį ir 
Kovarsko vis., Ukmergės aps., nu
sipirko 70 ha Šaventų vienkiemį.

1922 m. Stasys buvo pašauktas 
į Lietuvos kariuomenę — 2-jį DLK 
Algirdo pėstininkų pulką. Ten 
baigė mokomąją kuopą ir kaip 
naujokų apmokymo instruktorius 
buvo perkeltas į kulkosvydžių 
kuopą. Čia pasižymėjo mokytojo 
gabumais ir buvo kalbinamas pa
silikti virštarnybiniu, tačiau Sta
sys 1925 m. grįžo į tėvų ūkį. Jį vi
liojo “aukso šalis” — Amerika, 
kurioje gyveno lietuviškoje veik
loje pasižymėjęs jo dėdė Kazimie
ras Šidlauskas. Jam pagelbstint, 
Stasys gavo į Ameriką įvažiavimo 
vizą ir 1928 m. pasiekė Amerikos 
žemę.

Ketverius metus dirbo kaip virė-
jas netoli Bostono esančiame 
Cochasset vasaros kurorte. Dėdei 
Kazimierui rekomenduojant, 1931 
m. gavo pastovų darbą Bostone. 
Čia tuojau įsijungė į lietuvišką 
ir parapinę veiklą, tapdamas ke
lių organizacijų nariu. Visose 
kasmet būdavo išrenkamas iždi
ninku. Be šių pareigų, Stasys buvo 
veiklus Lietuvos vyčių dramos ra
telio narys, dažnai atlikdamas 
įvairius vaidmenis to ratelio su- 
ruošiamuose vaidinimuose, kartu 
eidamas to ratelio pirmininko pa
reigas. Užtat Bostono vyčiai yra pa
kėlę Stasį į aukščiausią IV laipsnį.

Bene daugiausia Stasys yra nu
sipelnęs So. Bostono Lietuvių pi
liečių draugijai. 1962 m. jis buvo 
išrinktas jos reikalų vedėju. Jis

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 

sutvarkė liesokus dr-jos finan
sus. Prieš jam perimant vedėjo pa
reigas, metinis dr-jos pelnas te
buvo $1,116.00, o 1970 m. pabaigoj 
(tais metais Stasys išėjo į “pensi
ją”) metinio pelno ižde atsirado 
$21,870.38. Stasio, kaip tos dr-jos 
reikalų vedėjo, laikotarpiu Lietu
vių namuose buvo įrengtas keltu
vas, kainavęs $77.000.00. Šią sumą 
sukaupė beveik jis vienas, suorga
nizuodamas daugumą tos dr-jos 
narių į keltuvo įrengimo rėmė
jus, tam reikalui ruošdamas lote
riją ir padidindamas pelną iš dr- 
jos laikomo baro lankytojų. Dr-jos 
nariai, nepamiršdami Stasio nuo
pelnų, kasmet balsų dauguma iš
renka jį į direktorių tarybą. Bū
tų dar gražiau, jei dr-ja išrinktų 
jį garbės nariu.

Nuo 1936 iki 1950 m. St. Griga
navičius buvo Bostone leisto sa
vaitraščio “Darbininkas” spaus
tuvės vedėju. Tas pareigas eida
mas jis susipažino su žurnalisti
ka ir įsijungė į spaudos bendra
darbių gretas. Šios profesijos jis 
nėra pamiršęs ir šiandien.

Kaimynas Jurgis

Oshawa, Ontario
MEDŽIOTOJU IR MEŠKERIO

TOJŲ KLUBAS “Ešerys” praneša, 
kad sekanti gęgužinė (piknikas) 
įvyks sekmadiffnį, rugsėjo 8 d., pas 
S. ir A. Medelius Ošavoje. Smul
kesnių informacijų teirautis pas 
ošaviečius. A. M.

M. A. CLARK
FUNERAL HOME

567 Upper Wellington Street 
Hamilton, Ont. L9A 3P8

A.a. Antanas 
Joniką

po ilgos ligos mirė 1985 metų 
rugpjūčio 19, pirmadienį, eida
mas 74-sius metus. Anksčiau 
yra mirusi jo žrpona Margarita. 
Velionis buvo mylimas tėvas 
Lori, Paul ir Liz Bender, Helen 
Oliphant; mylimas uošvis — 
Murray Bender, Don Oliphant 
ir Vai Joniką; mielas senelis 
— Becky, Michael, Jennifer, 
Lisa, Diane ir Bradley; mielas 
draugas Jono Pipiro.

Gedulinės apeigos buvo at
liktos M. A. Clark laidotuvių na
muose 1985 m. rugpjūčio 21 d. 
Palaidotas Lietuvių šv. Jono 
kapinėse Mississaugoje. Ve- 
lionies šeima dėkinga už au
kas Kanados vėžio draugijai.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALlVl
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 22 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ..............  5%
santaupas........................  674%
kasdienines palūkanas
už santaupas.................... 53/4%
term, indėlius 1 m............. 974%
term, indėlius 3 m.............. 10%
reg. pensijų fondo............ 774%
90 dienų indėlius............. 874%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m............... 974%

Hamilton, Ontario
GIEDRAIČIO ŽŪKLAUTOJU IR 

MEDŽIOTOJU klubas rengia rug
sėjo 8 d. rudens sezono uždarymo 
gegužinę savoje sodyboje už Ka- 
ledonijos. Pradžia — 12 v. Bus pa
stato šventinimas, premijuoti šau
dymai, loterija ir šilti užkandžiai.

Valdyba

TRAGIŠKA MIRTIM Sudbury 
prieš kelerius metus žuvusių bro
lių kunigų — a.a. Antano ir Augus
tino Sabų intencija šv. Mišias AV 
šventovėje liepos 28 d. atnašavo 
svečias kunigas iš Anglijos — kan. 
V. Kamaitis. Mišios buvo užprašy
tos Sof. St. Rakščių ir L. J. Kriau
čiūnų.

HOLY SEPULCHRE kapinėse 
rugpjūčio 16 d. buvo palaidotas 
a.a. Jonas Adomaitis, 71 m. Paliko 
žmoną Albiną, dukrą Liliją — Mrs. 
Ron Pozzer, gyv. Dundas, ir sūnų 
Viktorą, gyv. Otavoj. Paliko jau 
ir du vaikaičius. Lietuvoje gyve
na dvi jo seserys. Velionis jau ku
rį laikę negalavo. Mirė širdies 
priepuolio ištiktas. Laidotuvių 
apeigas atliko AV par. klebonas 
kun. J. Liauba.

DALIOS IR JONO TRUMPICKU 
sūnelis rugpjūčio 17 d. buvo kun. 
J. Liaubos pakrikštytas Justino- 
Jono vardais. Krikšto tėvais buvo 
jaunasis Algis Grajauskas su Ona 
Trumpickiene. Dvimetė Venesa 
dabar turės mažą broliuką.

FELIKSAS RIMKUS, “Dofasco” 
plieno įmonėje turėjęs prižiūrėto
jo darbą, nuo rugpjūčio 1 d. pra
dėjo pensininko gyvenimą. A. Ka
minskas, Fordo įmonėje išdirbęs 
30 metų, irgi išėjo į pensiją.

ALB. ALF. PILIPAVIČIAI iš 
Juno Beach, Floridoje, svečiuoja
si Hamiltone. Yra apsistoję pas M. 
D. Jonikius. Seniau buvę hamil- 
toniečiais, jie nepamiršta mūsų 
miesto ir kasmet atvyksta čia su
sitikti savo draugų ir pažįstamų. 
Gyvendami čia, abu buvo veiklūs 
mūsų organizacijose. Į lietuvišką 
veiklą jie yra įsijungę ir ten, gy
vendami Floridoj.

STAIGIAI SUNEGALAVUSIA šir
dim ligoninėj yra Pr. Vizbaras. 
Sunkią kaulų operaciją turėjo dr. 
A. Gailius.

KANADOS ŠAULIU RINKTI
NĖS “VILNIUS” šaulės rugpjūčio 
18, sekmadienį, prie Kaledoni- 
jos medžiotojų-žūklautojų klubo 
stovyklavietėje surengė sėkmingą 
XII gegužinę. Jas pradėjo rengti 
rinktinės moterų šaulių vadove 
tapusi St. Petkevičienė. Jos ren
giamos gegužinės visada duoda 
nemažą pelną. Šiemet pelno pa
dalyta per $700. Iš gegužinių pel
no šaulės turi sudariusios savo 
fondą, kuriame jau yra apie $2000. 
Ką daryti su tais fondo pinigais, 
bus tariamasi sekančiame šaulių 
suvažiavime. Į gegužinę buvo at
vykęs iš Montrealio “Vilniaus” 
rinktinės pirm. J. Šiaučiulis, iš 
Detroito —. jūros šaulių centro 
v-bos vicepirm. A. Barius ir daug 
svečių iš visur. K. M.

Delhi-Tillsonburg, Ont
A. a. ELENAI GALECKIENEI 

MIRUS 1985 m. liepos 28 d., jos at
minimui aukojo “Tėviškės žibu
riams” $20 — P. Janulis; $10 — V. 
Vytas, A. Budreika, D. M. Norkai, 
P. Pargauskas, A. B. Stonkai, A. 
Klemkienė, P. Lapienis; $5 — E. B. 
Vyšniauskai, J. Jurėnas, E. Razo- 
kienė, G. Lingaitis, B. L. Rutkaus
kai; iš viso — $115. Kanados lietu
vių fondui $10 — Z. P. Augaičiai, E. 
Vindašienė, J. Strodomskis, J. Luk
šys; iš viso — $40. Tautos fondui 
$20 — E. G. Rugieniai, J. D. Žiogai, 
J. Mačiulis, J. Jocas; $10 — J. Vi
tas, K. Ratavičius, M. Povilaitie- 
nė, B. Gudinskas, A. Žebertavi- 
čius, B. V. Cvirkos; $5 — J. Jurė
nas; iš viso $145.

Nuoširdi padėka visiems auko
tojams—

J. Vitas, įgaliotinis

• Laimė glūdi ne darbe, kurį 
mėgstame, bet pamėgime darbo, 
kurį privalome atlikti

(J. M. Barrie)

IMAME UŽ:
nekiln. turto pask.............. 10%
asmenines paskolas.......  12%

Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

@ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

BALFo seimas įvyks š. m. spa
lio 12-13 d.d. Vašingtone, kur 
bus paminėtas veiklos keturias
dešimtmetis. Iš tikrųjų šios su
kakties buvo susilaukta pernai, 
ją jau paminėjo daugelis BALFo 
skyrių. Pagrindinis minėjimas 
betgi buvo atidėtas dėl šv. Ka
zimiero sukakties minėjimų bei 
kitų renginių. Spalio 12, šešta
dienį, numatomi seimo posė
džiai, iškilminga vakarienė Lie
tuvos atstovui Vašingtone dr. 
St. Bačkiui pagerbti. Šioms pa
reigoms jis jau yra atidavęs 25 
savo gyvenimo metus. Sekmadie
nį, 2 v.p.p., Dievo Motinos Ne
kalto Prasidėjimo katedroje. Mi
šias su Vašingtono arkiv. J. A. 
Kickey koncelebruos vysk. P. 
Baltakis, vysk. V. Brizgys, vysk. 
A. Deksnys ir vysk. Ch. Salatka.

Dr. Saulius Cibas, pasižymė
jęs pianistas, 1982 m. baigė Har
vardo universiteto medicinos 
fakultetą. Praktiką atliko gar
sios Brigham ligoninės Bostone 
patologijos skyriuje. Dabar vie- 
neriems metams gavo stipendi
ją dirbti ir tobulintis patologi
jos srityje Niujorke, Sloan Ket
tering vėžio institute. Dr. S. Ci
bas buvo studijavęs fortepijoną, 
dažnai akompanuodavo solis
tams, bet pagrindine šaka pasi
rinko mediciną. Tikimasi, kad 
jis nenutrauks ryšių su Bosto
nu, nes ten liko jo tėvai — inž. 
Edmundas ir Harvardo bibliote
kos skyriaus vedėja Stasė Ci
bai.

Mamertas ir Petronėlė Cvir
kos, pernai išvykę nuolatiniam 
apsigyvenimui pas sūnų oku
puotoje Lietuvoje, liepos 3 d. 
grįžo Brocktonan. Jiedu yra se
nyvo amžiaus pokariniai atei
viai. Mamertas jau turi 84 me
tus, o Petronėlė yra paliegusi, 
negali vaikščioti. Sugrįžėliai 
yra Brocktono miesto socialinių 
reikalų tarnybos globoje. Grį
žimo priežastis neskelbiama.

Metinis “Dainavos” stovykla
vietės narių suvažiavimas įvyko 
liepos 21 d. Valdybos nariai sa
vo pranešimuose nušvietė da
bartinius “Dainavos” reikalus, 
atliktus pagerinimus, ateities 
planus. Dail. Stasė Smalinskie- 
nė kalbėjo apie paminklą Ro
mui Kalantai. Darbai jau pra
dėti ir bus užbaigti, kai bus su
rinkta pakankamai lėšų. Pa
minklas kainuos apie $2.500.

A. a. Dalius Brazdžionis, 
poeto Bernardo ir Aldonos 
Brazdžioniu sūnus, staiga mirė 
liepos 29 d. Los Angeles mieste, 
nesulaukęs 50 metų amžiaus. Ve- 
lionies mirtis yra skaudus smū
gis ne tik tėvams, bet ir žmonai 
dail. Ilonai Brazdžionienei bei 
kitiems artimiesiems.

Dariaus ir Girėno 52-rosios 
skrydžio per Atlantą ir jų tra
giškos mirties metinės liepos 20 
d. paminėtos Brukline prie 
jiems skirto paminklo Lituani
kos aikštėje. Susirinko apie 100 
lietuvių. Tarp jų buvo ir tokių, 
kurie asmeniškai pažino žuvu
sius lakūnus, telkė lėšas jų skry
džiui. Invokaciją sukalbėjo kun. 
L. Andriekus, OFM. Apie didvy
rišką Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno žygį kalbėjo dr. J. Stu- 
kas, G. Briedis, L. Šateikienė. 
Minėjimą suorganizavo B. Spū- 
dienė.

Brazilija
Sao Paulo mieste lietuviai 

stengiasi atgaivinti lietuvišką 
mokyklą. Tais reikalais rūpin
tis yra sudaryta švietimo komi
sija: A. Bumbulis, A. Petraitis, 
L. Banytė, Fl. Bacevičius, A. ir 
J. Tatarūnai, kun. Pr. Gavėnas.

Urugvajus
Lietuvių bendruomenė sibi- 

rinių trėmimų sukakties proga 
išleido manifestą ir jį įteikė 
deputatams, senatoriams, val
džios atstovams, spaudai, radi
jo ir televizijos stotims.

PLB vicepirmininkės Birutės 
Jasaitienės iš JAV apsilanky
mas paskatino dvi naujas šokių 
mokytojas — Aliną Eglę Mačans- 
kaitę ir Elv. Albą Mačanskienę 
mokyti “Jauno ąžuolyno” šokėjus 
tautinių šokių.

Australija
Australijos laikraščiuose vis 

dažniau spausdinami straipsniai 
apie Baltijos kraštus. “The Times” 
dažnai iškelia sovietinio reži
mo priespaudą ir rusinimą. 
“The Age” dienraštyje jau ke
lis kartus buvo išspausdinti 
objektyvūs australų žurnalis
tų straipsniai. Rugpjūčio 2 d. 
“Šydney Morning Herald” skai
tytojų laiškų skyriuje buvo įdė
tas dr. Rūtos Kavaliauskaitės 
ilgas ir stipriai pagrįstas straips
nis apie baltiečių išvežimus į 
Sibirą.

Gražiai veikia Adelaidės lie
tuvių pensininkų klubas su 115 
narių. Klubo pirm. Kaz. Kamins
kas išrinktas antriems metams. 
Ruošiamos gegužinės, vakaro
nės. Kiekvieną mėnesį šaukia
mi pensininkų susirinkimai, ku
riuose būna paskaitos, žaidimai 
ir suneštinės vaišės. G. Vasi
liauskienė suorganizavo pensi
ninkių moterų oktetą. Išleistas 
“Pensininko lazda” leidinėlis, 
kuris susilaukė daug kritikos. 
Todėl su sekančiu numeriu pa
keistas vardas į “Bičiulį”. Su 
nauju vardu padidėjo redakci
nė komisija, nes prisibijota nau
jos kritikos. "Bičiulio” leidė
jai stengiasi teikti savo nariams 
galimybę pasireikšti kūryboje 
patarimais, juokais, receptais, 
aprašymais, prisiminimais, ver
timais iš kitų kalbų, informaci
ja. “Bičiulis” yra tik klubo na
rių laikraštėlis ir nemano kon
kuruoti su kitais Australijos 
lietuvių laikraščiais.

Zigmas Augaitis siūlosi so
vietams įkaitu atlikti bausmę 
už kun. A. Svarinską. Jis krei
pėsi raštu į Australijos užsie
nio reikalų minister) G. Hayden, 
kad jis kreiptųsi į Sov. Sąjungos 
valdžią dėl išleidimo kun. A. 
Svarinsko iš koncentracijos sto
vyklos Sibire. Z. Augaitis sutin
ka atlikti bausmę už kunigą ir 
paveda kunigui naudotis savo 
namais ir banko sąskaita Austra
lijoje, kol už jį bus atlikta baus
mė ir Zigmas galės grįžti namo.

Sporto klubas “Vilkas” Kan
beroje rugsėjo 21 d. organizuo
ja žiemos sporto šventę. Slidi
nėjimas ir kiti žiemos sporto 
renginiai bus Guthega kurorte. 
Sortininkams ir svečiams nakvy
nes tvarko Ridas Daukus.

Demonstraciją liepos 28 d. prie 
Sovietų Sąjungos ambasados 
Kanberoje dėl žmogaus teisių 
pažeidimo surengė ACT jaunų 
liberalų \ skyrius, dalyvaujant 
baltiečiams, tautinei partijai, 
žydų bendruomenei. Rytų Euro
pos grupėms ir kitiems. Šios 
demonstracijos vaizdai buvo ro
domi televizijos programoje ir 
aprašyti dienraštyje.

Britanija
A. a. Jonas Petkevičius, Star- 

gardo lietuvis, žuvo eismo ne
laimėje, važiuodamas į darbą 
motociklu. Velionis buvo 62 me
tų amžiaus, kilęs nuo Širvintų. 
Palaidotas gegužės 13 d.

A. a. Pranas Spingys, 57 metų 
amžiaus, po ilgos ir sunkios li
gos mirė liepos 2 d. Northampto- 
no ligoninėje. Palaidotas lie
pos 8 d. iš St. Mary’s šventovės 
Dalingtono kapinėse. Liko žmo
na ir sūnus Steve.

Mančesterio lietuvių klube 
birželio 30 d. bendrais pietumis 
buvo pagerbtas lietuvių kapelio
nas kan. V. Kamaitis. Pagerbtu- 
vių pietuose, kuriuos surengė 
klubo sekr. J. Verbickas su sa
vo artimaisiais, dalyvavo 17 as
menų. Jų eilėse buvo ir klubo 
advokatas Cuttie su žmona. Apie 
kan. V. Kamaičio reikšmę lietu
viams kalbėjo DBLS Mančeste
rio skyriaus pirm. A. Jalovec- 
kas. Žodį tarė ir pietų šeiminin
kas J. Verbickas. Tokie pietūs 
savo kunigui pagerbti ir pabend
rauti klube rengiami kasmet.

Šveicarija
Lietuvos diplomatinės tarny

bos narį dr. A. Gerutį, besigy
dantį Lindenhof ligoninėje Ber
ne, 1985 m. rugpjūčio 13 d. ap
lankė Europos lietuvių vysku
pas dr. A. Deksnys ir palinkė
jo ligoniui greit pasveikti.

Italija
Europos lietuviškų studijų 

savaitė nuo 1954 m. kasmet buvo 
rengiama V. Vokietijoje. Šiais 
metais ji buvo surengta rugpjū
čio 11-18 dienomis Veronoje, 
šiaurės Italijoje. Iš įvairių Eu
ropos vietovių lietuviai bei tu
ristai susirenka visai savaitei 
pagyventi bendromis lietuviško
mis nuotaikomis, pasidalinti 
džiaugsmais bei rūpesčiais ir 
išgirsti ką nors naujo.

Vokietija
Kun. V. Šarka po sunkios vėžio 

operacijos buvo pasveikęs ir ap
lankė lietuvius Austrijoje, Bel
gijoje ir Norvegijoje. Vėl sun
kiau susirgo ir reikės daryti ki
tą operaciją. Būdamas ligoninė
je, jis parašė laiškus Gromykai, 
Garbačiovui ir A. Barkauskui, 
kad leistų jo seserims jį sun
kioje ligoje aplankyti. Į jo laiš
kus anie neatsakė.

Katalikų vyskupai gegužės 
12 d. paskelbė Maldos dieną 
už persekiojamus tikinčiuosius. 
Pamaldose jie kvietė melstis už 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa
vergtus tikinčiuosius. Žurnale 
“Glaube in der 2 Welt” šia tema 
buvo vedamasis.



Nuotr. V. ČiplioVadinamoji Kauno jūra Nemuno slėnyje, fotografuota 1984 metą vasarą

Kanados lietuvių dienos

Dvi savaitės anapus Atlanto
Grupinė kelionė po Ispaniją, Prancūziją, Portugaliją, įskaitant Liurdą ir Fatimą

STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Maldos lietuviškai
Vakare visi lietuviai daly

vaujame žvakių procesijoje, o 
kun. A. Simanavičius ir kun. P. 
Barius per garsiakalbius, kai 
buvo kalbamas Rožinis lietu
viškai, sukalbėjo jo dalį, ir visi 
sugiedojo “Sveika Marija”. La
bai buvo malonu girdėti tarp 
prancūzų, anglų, ispanų, len
kų ir kitų kalbų ir savą lietu
višką žodį.

Į Liurdo šventovę lietuvių 
buvo atvežta didžiulė žvakė, 
kuri buvo padėta prie grotos 
laukti eilės uždegti, nes čia 
suaukojama tokia daugybė žva
kių, kad jos suguldomos veži
mėlyje prie grotos ir turi lauk
ti, kol kitos pastatytos su
degs ir ateis eilė kitoms.

Lietuviams pamaldos buvo 
laikomos kasdien vieno vie
nuolyno koplyčioje kiek toliau 
nuo viešbučio. Aplink Liurdo 
miestą viršuje kyla Pirenėjų 
kalnai ir virš miesto ant sta
čios uolos stovi pilis su ple
vėsuojančia Prancūzijos vė
liava. Kadangi Liurdas yra Pi
renėjų kalnų papėdėje, tad 
žiemos metu čia būna daug 
sniego. Dėl to spalio-balan
džio mėnesiais procesijų ne
būna ir maldininkų mažai teat
vyksta. Liurde maldininkams 
yra daugybė viešbučių ir butų, 
bet kainos gana brangios. Pvz. 
dviem žmonėm kambarys die
nai kainuoja apie 600 frankų 
— apie 80 dol. Benzino litras 
kainuoja 5,85 franko.

Liurde išbuvome dvi su puse 
dienos, tad buvo laiko daly
vauti visose pamaldose ir pro
cesijose, apeiti Kryžiaus ke
lius, kurie įrengti labai natū
raliose sąlygose, lipant į gan 
aukštą kalną. Kai kuriem, tu
rintiems širdies negalavimų, 
teko atsisakyti nuo ėjimo. Kris
taus ir visų kitų figūros natū
ralaus žmogaus dydžio. Kas ne
pabijojo šalto šaltinio van
dens, nusimaudė įrengtuose 
baseinuose. Šiaipjau maldi
ninkai plovėsi veidus ir ran
kas prie šaltinio čiaupų, pri
sipildė butelius vandens vež
tis namo. Ne vienas, sujaudin
tas visos tos aplinkumos, pa
sižadėjo, jei bus galimybė, dar 
sykį apsilankyti Liurde.

Kelias atgal
Liepos 8 d. pradedam kelio

nę iš Liurdo atgal po pamaldų 
vienuolyne 9 v.r. Visa apylin
kė labai žalia, pilna vešlios 
augmenijos, nes čia daug lie
taus. Dažnai čia tik porą die
nų šviečia saulė, o po to lietus, 
kartais labai stiprus, tad vis
kas gražiai auga ir žaliuoja. 
Mums ten būnant lietaus ne
buvo, o saulė pasirodė tik vie
ną dieną, bet su dideliu vasa
ros karščiu.

Iš Liurdo išvažiavę per pa
kelės kukurūzų laukus greit 
pasiekiam Pirenėjų kalnus, 
per kurių perėją tenka prava
žiuoti. Pirenėjų kalnai siekia 
iki 3.400 m. aukščio. Mums ten
ka vingiuoti pro prarajas ir 
tarpeklius tuo pačiu keliu, ku
riuo senovėje romėnų legijo- 
nai žygiavo. Net keletą valan
dų važiuojame per tuos kal
nus, matydami puikius slė
nius, miškus ir po kojom vin
giuojančią kalnų upę, kurios 

vanduo toks tyras, kaip kriš
tolinis. Kalnų keterose bal
tuoja amžinas sniegas, kuris ir 
vasaros metu neištirpsta.

Taip besižvalgydami ir besi
gėrėdami kalnų reginiais pa
siekiam prie sienos Pirenėjų 
parką, kurį pervažiavę atsi
duriame Ispanijos pusėje ir 
sustojame restorane atsigai
vinti. Gauname alaus ir vyno, 
bet vargas tokiam būriui žmo
nių — ne visi restoranai įsi
leidžia į prausyklas. Gerai, 
kad aplinkui tiek daug me
džių ir krūmų, tad ne vienam 
tenka pabėgėti į krūmus .. .

Aragono karalijoje
Ispanijoje važiuojame per 

Aragono provinciją, garsią se
novėje karaliją, pro Jaca ir 
Huesca miestus, kur senovės 
pilys ar jų liekanos dar ir da
bar primena buvusią galybę. 
Huesca mieste sustojame pie
tums, kurių vynas pakelia ke
leiviams nuotaiką po gan ilgos 
4,5 v. kalnų kelionės. Po to jau 
beveik per lygumas greit pasie
kiame Saragosos miestą, kur 
apsistojam “Hotel Palafox”.

Saragosos miestas buvo Ara
gono karalijos centras, kuria
me gyveno karalius. Taipgi ne
paprastai puošni katedra su 
keletu aukštyn šaunančių 
bokštų dar vadinama “El Pi
lar” (kolonų) katedra. Šioje 
katedroje Aragonijos kara
liai ir riteriai, prieš vykdami 
į kovas, melsdavosi ir auko
davo, prašydami pergalės, o 
grįžę po karų palikdavo bran
gias padėkos dovanas, vėlia
vas ir garbės ženklus. Atradus 
Amerikos kontinentą iš ten 
plaukė Aragonijon auksas ir si
dabras, kuriuo dabar išpuošti 
altoriai. Pastarieji papuošti 
dailininkų paveikslais, skulp
tūrom ir auksu. Ant sienų suka
bintos visos Pietų ir Vidurio 
Amerikos vėliavos su tų kraš
tų pavadinimais. Civilinio ka
ro metu 1936-39 m. ši katedra 
vyriausybininkų buvo bombar
duota iš lėktuvų. Dabar trys 
nesprogusios bombos prika
bintos prie sienos su įrašu pri
mena tą įvykį.

Lietuviškos pamaldos
Šioje puošnioje katedroje 

mes turėjome atskiras pamal
das, kur šv. Mišių metu man te
ko garbė skaityti lekciją. Prie 
katedros yra muziejus, kur už 
mokestį esam įleidžiami pasi
žiūrėti. Čia daug ispanų dai
lininko Goya paveikslų, įvai
rių ordinų, auksinių monstran
cijų ir kielikų, kryžių, išpuoš
tų brangakmeniais, karūnos, 
kaklo papuošalai, apyrankės, 
kurie kaip padėkos ženklai čia 
sukrauti. Kur tik žvelgi, vien 
auksas, sidabras, brangūs ak
menys. Yra taipgi senoviškų 
lotynų kalba rašytų diplomų, 
raštų ir laiškų.

Į Madridą
Po pietų išvažiuojame Mad

rido link. Įlendam į kalnagūb
rių grandines, net kelis neil
gus tunelius. Kalnai apsodinti 
spygliuočiais medžiais, o slė
niuose prie upelių vaismedžių, 
vynuogių plotai. Pro langą pra
slenka vienas senoviškas kai
melis, kurio visi nameliai iš 
nedegto molio plytų. Tą popie
tę padarome 300 km. ir pavaka
re atsiduriam Madride, kur 
apsistojam “Hotel Residencia

Convention”. Čia atvykusių jau 
laukė kun. B. Jurkšas, gyvenąs 
Madride. Vakare 11 v. važiuo
jame Į klubą pažiūrėti “Fla- 
minco” šokią, kurie visiems 
patiko dėl temperamentingo ir 
greito tempo. Grįžtame atgal į 
viešbutį jau po vidurnakčio.

(Bus daugiau)

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

NUOMOS 
PERŽIŪRA
Ontario vyriausybės planuojamas naujas nuomos įstatymas reiškia, kad 
savininkų ir nuomininkų atsakomybė bus pakeista nuo 1985 metų 
rugpjūčio 1 dienos.
Nuo tos dienos nustatyta 4% pakėlimo taisyklė bus taikoma daugumai 
apartamentinių pastatų, nuomojamiems miestnamiams, dupleksams, 
bendranamiams ir individualiems butams bei namams.
Smulkesni nuostatai:
• Pagal naujus nuomos nuostatus, savininkai gali pakelti nuomą iki tam tikros ribos, neprašydami 

leidimo naujajai nuomai, tačiau jeigu nuomininkas nesutinka su pasiūlytu nuomos pakėlimu, nors ji 
būtų ir mažesnė už nustatytą ribą, jis arba ji vis tiek gali prašyti peržiūros.
Iki 1985 metų rugpjūčio 1 dienos 6% nuomos pakėlimas buvo taikomas daugumai privačių nuomojamų 
patalpų, išskyrus vienetus, išnuomotus po 1975 metų ir kai kuriuos vienetus, nuomojamus už $750 
mėnesiui ar daugiau.

• Nuo 1985 metų rugpjūčio 1 dienos 4% nuomos pakėlimas taikomas visoms privačioms nuomojamoms 
patalpoms, įskaitant išnuomotąsias po 1975 metų, ir tas, kurių mėnesinė nuoma yra 
daugiau kaip $750.

• Kol įstatymas įsigalios, savininkai gali teisėtai reikalauti 6% pakėlimo. Tačiau yra numatyta galimybė 
grąžinti nuomininkams bet kurią sumą, viršijančią 4%, nebent didesnis nuomos pakėlimas būtų 
pateisintas apklausoje. Dėl to visi savininkai yra prašomi savanoriškai sutikti su 4% pakėlimu, kad tuo 
būdu išvengtų ilgo grąžinimo proceso.

Platesnę informaciją apie tai, kaip 
naujasis įstatymas palies jus, gausite 
artimiausioje įstaigoje “Residential Tenancy 
Commission Office”, kuri yra pažymėta 
mėlynuosiuose telefono knygos puslapiuose. Ontario

Ministry 
of 
Housing
Hon. Alvin Curling, Minister

1985 m. rugpjūčio 20 d. “TZ” 
nr. buvo ušsiminta apie Kana
dos lietuvių dienų svarbą, apie 
jų rengėjų rūpesčius ir apie 
gausų lietuvių jose dalyvavi
mą. Šį kartą reiktų atkreipti 
skaitytojų dėmesį į jų paruo
šiamuosius darbus.

Kiekvienas didelio masto už
mojis reikalauja iš rengėjų ne 
tik pasiryžimo ir pastangų, bet 
ir tarpusavio susipratimo, min
ties vieningumo, ištesėjimo. 
Malonu pastebėti, kad Lietu
vių dienų rengėjai — KLB To
ronto apylinkės valdyba ir ko
misijų darbuotojai — savo už
davinius sprendžia minėtoje 
dvasioje. Reikia tikėtis, kad 
ir jų pastangų vaisiai spalio 
mėnesio ilgojo savaitgalio die
nomis bus jau prinokę.

Betgi šios šventės metu ne
mažai reikės ir talkininkų kai 
kuriems darbams atlikti. Lan
kytojai dažnai nežino, kad kar
tais valdybos pirmininkui ar 
kitiems jos nariams tenka sa
lėse net stalus ir kėdes susta
tinėti, o renginiui pasibaigus, 
vėl viską grąžinti į savo vietas 
ir priedui dar sales iššluoti. 
Jie, žinoma, tai gali padaryti, 
bet, po šimts pypkių, argi orga
nizacijos tik šiam tikslui 
sirenka sau valdybas?

Taigi Lietuvių dienoms 
matyta nemažai tarnybų, 
rioms atlikti reikės ištiso 
rio žmonių. Į šias tarnybas tu
rėtų ateiti mūsų jaunimo orga
nizacijos, pensininkai ir ap
lamai laisvesni nuo darbo 
žmonės.

Užsiminus apie pensininkus, 
reikia pasakyti, kad tai yra 
nemaža ir dargana pajėgi žmo
nių grupė, kuri tėvynės labui 
gali kalnus nuversti. Jų tarpe 
dar esama sveikų ir gabių vy
rų bei moterų, tik nežinia ko
dėl jų pagalba per mažai pasi
naudojama. O gal jie patys ne
nori ar nedrįsta įsitraukti į 
bendrą visuomeninį darbą. 
Pastaruoju atveju organiza
cijų vadovybės turėtų juos pa
kalbinti ir pasiūlyti jiems kai 

iš-

nu- 
ku- 
bū-

kurias pareigas ar darbus įvai
riuose renginiuose ir aplamai 
lietuviškoje veikloje. O, antra 
vertus, pensininko amžiuje 
naudingas judėjimas ir smege
nų įtempimas yra geras vaistas 
sveikatai palaikyti. Žinoma, 
su saiku.

Taigi nepalikime Lietuvių 
dienų rengėjų vienų, nes jie 
jau ir taip kelis mėnesius 
prieš šį renginį daugelį kar
tų darbavosi iki išnakčių. Jie, 
be ko kita, aukoja ne tik savo 
laiką, bet ir ryšium su švente 
susijusias asmenines išlaidas. 
Netgi j kiekvieną renginį jie 
nutarė pirktis bilietą, kaip ir 
kiekvienas šventės dalyvis.

Kanados lietuvių dienų lei
dinys turėtų pasirodyti rugsė
jo pirmoje pusėje. Apyl. val
dyba labai norėtų, kad tautie
čiai jį iš anksto įsigytų.

Inf. II —A. Kalnius

• ISTORIJA moko, kad pirmoji 
emigrantų karta tik retai pasiekia 
tuos tikslus, dėl kurių paliko savo 
kraštą. Svarbu tad užkrėsti ir kitą 
generaciją savo idealų meile, uždegti 
Įpėdinius. J. ERETAS

iffiZSE25i’TO

“Dievas teikiu mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda”

Gerry Lougheed 
Funerol Home

a 252 Regent Street South 
a Sudbury, Ontario P3C 4C8 
° Telefonas: (705) 673-9595
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Vienuolė kazimierietė REGINA Buenos Aires mieste, Argentinoje, su 
savo mokiniais lietuviukais ir argentiniečiais parapijos mokykloje
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Lietuviškoje Amerikos sodyboje 
Metinė susiartinimo šventė, sulaukusi 3000 dalyvių. Vyskupo 

pamaldos, procesija, parodų ir muziejaus lankymas, mergaičių 
tautiniai šokiai

Kalbant Rožinį, pamažu einama 
su vyskupu ir kunigais priekyje 
prie Fatimos Marijos statulos, 
kur atnaujinamas pasiaukojimas 
Nekalčiausiai Marijos širdžiai. 
Pasiaukojimo malda buvo parašy
ta a.a. buvusio seselių kapelio
no kun. St. Ylos. Ji dažnai buvo 
ir yra kartojama įvairių švenčių 
progomis. Tai buvo ypatingai gra
žus, tiesiog širdį veriantis mo
mentas, kai visa didžiulė minia 
susikaupusi ir garsiai skaitė tuos 
gražius, nuoširdžius, a.a. kun. St. 
Ylos sudėtus pasiaukojimo mal
dos žodžius. Šiuo aktu buvo pa
žymėta 35-kerių metų sukaktis 
nuo Fatimos Marijos statulos pa
šventinimo vienuolyno sodyboje.

Pietų pertraukos metu, pavalgę 
ir pailsėję svečiai pradėjo lan
kyti Raudondvario salėje: dail. 
Marijos Žukauskienės paveikslu 
parodą ir dail. Adomo Galdiko 
paveikslus. Be paveikslų, galėjo 
įsigyti knygų, plokštelių, religi
nių simbolių bei kiti) įvaireny
bių. Didžiulėje loterijos salėje 
matėsi eilės žmonių su vaikais, 
bandančiais savo laimę. .

1 v.p.p. dalis svečių dideliu au
tobusu buvo nuvežti j Matulaičio 
namus, kad ta proga galėtų aplan
kyti savo šeimų ten esančius na
rius ar gerus draugus bei pažįsta
mus. Kita dalis svečių galėjo ap
lankyti ALKĄ (Amerikos lietuvių 
katalikų archyvą), esantį čia pat 
— arti vienuolyno.

Lygiai 3 v.p.p. prasidėjo popie
tinė šventės programa,'kuria at
liko Neringos stovyklautojos — 
mergaitės nuo 7 ligi 16 metų. Jos 
visos buvo seselės Ignės vadovau
jamos. Jų buvo apie 100 su vado
vais. Tikrai reikėjo stebėtis, kaip 
seselė Igne su stovyklos vadovais 
per trumpą laiką (dvi savaites) 
paruošė tokią puikią programą. 
Jos pašoko keletą tautinių šokių, 
inscenizavo kelis lietuviškus vaiz
dus grakščiai, sutartinai ir greitai, 
darydamos perėjimus iš vieno šo
kio į kitą, jungdamos prie didžių
jų ir pačias mažiausias stovyklos 
“pupas”. Buvo labai gražus vaiz
das! Visos su tautiniais drabu
žiais, basutės, saulute gražiai nu
degusios, linksmai besišypsan
čios. Malonu buvo žiūrėti, kaip 
vikriai šoko didesnės ir kaip la
bai stengėsi nuo jų neatsilikti 
pačios mažiausios. Po kiekvieno 
šokio publika joms ilgai plojo. 
Jos buvo fotografuojamos iš visų 
pusių: jų tėvelių, draugų ir pa
žįstamų. Vysk. P. Baltakis švytė
jo džiaugsmu, matydamas tokį gra
žų lietuvaičių būrį. O jų tėvai bu
vo laimingi ir patenkinti savo duk
romis. Girdėjau, kaip vienas ma
žos šokėjos tėvelis sakė: “Birute, 
tik tu pažiūrėk, kaip mūsų Andrė- 
ja smagiai sukasi”. Jis taip joms 
plojo ir taip visu kuo džiaugėsi!

Programai pasibaigus, kai ku
rios šeimos, atvykusios iš toliau, 
pradėjo ruoštis kelionei j-namus. 
Tačiau, esant tokiam gražiam pa
vakariui, dar daugelis pasiliko 
ilgiau, vaikštinėjo po gražią lie
tuvišką seselių sodybą, gėrėjosi 
visu kuo: apžiūrinėjo gėles, lankė 
kapus arba suposi patogiose sū
puoklėse. Kiti ilsėjosi gražių lie
pų, pušų pavėsyje, valgė, gaivino
si gira, kalbėjosi ir sudarė lyg vie
ną didelę lietuvišką šeimą. Galop, 
saulutei besileidžiant, su seselė
mis atsisveikinę, išvyko ir pasku
tinieji šventės svečiai. Dabar se
selių sodyba paliko tyli, tyli, po 
tokio džiaugsmingo dienos triukš
mo ir lietuviškos muzikos.

Nauja dalyvė

Putname, Conn., Nekaltai Pra
dėtosios Marijos vienuolijos so
dyboje š. m. liepos 28 d. buvo su
rengta metinė lietuvią susiartini
mo šventė. Iš pat ryto gausiai rin
kosi tautiečiai.

Štai jau 11 v.r. Iškilmingos šv. 
Mišios, kurias laiko vysk. P. Bal
takis, koncelebruojant 11 kunigą. 
Altorius lauke, prie seselių ko
plyčios šono. Žmonės sėdi po pla
čiašakiais medžiais. Turiningas 
ir nuoširdus vyskupo pamokslas, 
bendras tikinčiąją giedojimas, 
viskas lietuvią kalba, ne vieną 
giliai paveikė ir priminė didžiu
lius Lietuvoj turėtus atlaidus. 
Šv. Mišioms pasibaigus, praside
da ilga procesija į Fatimos aikš
telę.
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Pamaldos “Baltic Star" laive, kuriuo plaukė Laisvės ir taikos žygio daly
viai. Nesant lietuvio kunigo, Šv. Rašto ištrauką skaito S. BERSĖNAITĖ. 
Kanados lietuviu jaunimo sąjungos pirmininkė Nuotr. St. Daliaus

Pirmoji lietuvaitė
rašytoja Amerikoje

Deimantiniai poetės metai

JONAS KUTRA

Lietuvių istorijos draugi
ja, daugiausia a.a. Al. Rūgy
tės pastangomis 1984 m. išlei
do, kaip XIII tomų, biografi
jos nuotrupas apie “Aušros” 
laikotarpio dukrų Eglę. Mece
natė — dr. Aldona Šliūpaitė, 
vyriausioji Eglės dukra. Vei
kalo autorė — dr. Vanda Dau
girdaitė Sruogienė.

Kas buvo Liudvika Malinaus
kaitė-Šliūpienė, žinoma kaip 
Eglė? “Tai pirmoji moteris, 
įėjusi į lietuvių literatūrų — 
rašytoja, poetė, lietuvių teat
ro pradininkė Amerikoje, vi
suomenininke ir aušrininke” 
(13 p.). “Likimas lėmė Liudvi
kai Malinauskaitei gimti pačio
je Lietuvos atgimimo užuomaz
goje. Ji buvo tikra ‘Aušros’ duk
ra” (17 p.).

Knygoje aprašomas Liudvi
kos (Liudos) gyvenimas ir dar
bai Lietuvoje bei JA Valstybė
se.

Liuda gimė 1864 m. vasario 4 
d. Ručenių dvare, Vaškų vis., 
Biržų aps. Jos tėvai — Anupras 
ir Karolina Kariniauskaitė 
Malinauskai, aplenkėję Lietu
vos bajorai. Motina mirė, bū
dama vos 33 m. amžiaus. Liko 
didelė šeima. Berniukai lan
kė Jelgavos gimnazijų, o Liuda 
turėjo rūpintis mažesniaisiais. 
Ji pati stengėsi lavintis, daug 
skaitė. Visa savo jautria sie
la įsijungė į lietuviškų veiklų. 
Paveikta Adomo Mickevičiaus 
ir kitų poetų romantikų, Liu
da, pati lyrikė, labai anksti 
pradėjo rašyti eilėraščius lie
tuviškai (23 p.).

Liudos gyvenimas labai pasi
keitė, susipažinus jai su J. 
Šliūpu. “Susipažinimas su Liu
da dar sustiprino Šliūpo tau
tinę sųmonę, nes kai kurių am
žininkų liudijimu ne tiek jis 
jai, kiek ji jam davė savo ideo
logijų” (26 p.). Pasirodžius 
“Aušrai”, J. Šliūpas aktyviai 
joje reiškėsi ir į bendradar
bius įtraukė Liudų. Jau 3-me 
“Aušros” numeryje pasirodė 
Eglės slapyvardžiu pirmasis 
eilėraštis “Broliams lietu
viams”, lyg laikraščio progra
minis pareiškimas (eilėraštis 
ištisai paskelbtas knygoje). 
Jos slapyvardis — Eglė tapo 
lyg jos antruoju vardu.

J. Šliūpas, prieš išvykdamas 
į Ameriką, Jelgavoje susižie
davo su Liuda. Kai Liudai su
kako 21 metai, giminės sutiko, 
kad ji tekėtų už jau Amerikoje 
pragarsėjusio “litvomano”, ne
tikėlio, bet su sųlyga, kad su
situoks šventovėje. 1885 m. Liu
da pasiekė Niujorku. Ji nesuti
ko tuoktis civiliškai, tad jie, 
nuėję į vokiečių kapucinų 
šventovę susituokė.

Apsigyveno Niujorko darbi
ninkų rajono bute, kur net ir 
baldų nebuvo. Liuda iš karto 
įsijungė į vyro visuomeninį 
darbų, rūpinosi jo leidžiamais 
laikraščiais. Savo fiziniu dar
bu — siuvimu rėmė ir laikraš
čius. “Tai pirmoji lietuvė Ame
rikoje, kuri išeidavo su pra
kalbomis, patriotiškomis de
klamacijomis. Ji visada buvo 
pasiruošusi ginti nuskriaus
tuosius, į vargų patekusius” 
(47 p.).

1886 m. Šliūpams gimė duk
tė Aldona. Jos pirmasis lop
šys buvo spaustuvės raidėms 
skirtas stalčius. Po poros me
tų gimė sūnus Kęstutis. Na
muose skurdas buvo toks dide
lis, kad nuolatos reikėjo sko
lintis pinigų. Dažnai visai ne
buvo ko valgyti. Liuda reika

lavo vyrų mesti laikraščius ir 
studijuoti medicinų. Pati nu
tarė su vaikais išvykti į Lietu- 
vų, kur tikėjosi gauti savo pa
likimo dalį. Parvykus Lietu
von, Kurše kun. Marcijonas, 
be jos žinios, pakrikštijo vai
kus. 1891 m. vasarų Liuda grį
žo į Amerika. Buvo išvargusi, 
nusiminusi, nes negavo jai pri
klausomos palikimo dalies.

Tais pačiais metais J. Šliū
pas baigė medicinos mokslus, 
apsigyveno Scrantone ir pra
dėjo verstis gydytojo prakti
ka. 1893 m. gimė dukra Hypa- 
tija, (ištekėjusi už M. Yčo ir 
vėliau už P. Žiūrio) tebegyve
na Amerikoje. Knygoje išvar
dinta visa eilė draugijų ir or
ganizacijų, kurioms Liuda pri
klausė.

Liudos kūrybos randame 
“Garse”, “Saulėje”, “Apšvie- 
toje”, “Kovoje”, “Lietuvoje” ir 
kt. Pasirašinėjo slapyvar
džiais: Aglė, Eglė, Šarka, Pu- 
šė, Lietuvaitė, taip pat sutrum
pintai: L.M.L.I. ir kt.

Ji rašydavo eilėraščius bei 
įvairaus pobūdžio visuomeni
nius straipsnius apie reikalų 
leisti dukras į mokyklų, taip 
pat neilgus grožinės literatū
ros kūrinėlius. Vertė ir iš len
kų kalbos.

Dažnai pamirštamas Eglės 
vaidmuo kaip dramaturges ir 
lietuviškojo teatro pradinin
kės Amerikoje. 1910 m. ji pati 
parašė dramos kūrinėlį “Neti
kėtai” (ištisai knygoje atspaus
dintas).

“Visos jos gyvenimo valan
dos buvo užimtos darbu, rūpes
čiais, dažnai susikrimtimais 
dėl tų nemalonumų, kurių ne
sigailėdavo Šliūpams taip ku
nigai, taip ir jų sukurstyti pa
rapijiečiai” (63 p.). Gyvenda
ma užjūryje daugiau kaip 35 
metus, Liuda niekad nesiliovė 
ilgėtis Lietuvos. Dar jaunys
tėje išreiškė savo troškimų 
eilėraštyje “Liūdnybė” “žemė
je prigimtoje numirti” (72 p.).

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, Liuda su savo šeima 
persikėlė į Lietuvų. Apsigy
veno Kaune, daugiausia laiko 
praleisdavo dukters Hypatijos 
šeimoje. Vasarų vykdavo į Fa
langų. Kaip ir daugelis, Liuda 
jautėsi nepritampanti prie 
naujo gyvenimo, visuomenės 
pamiršta. Nuotaika pradėjo 
blogėti, sveikata irti. Jų kan
kino ir sūnaus Kęstučio liga. 
Nusilpo širdis. Liudos Šliū
pienės gyvybė užgeso 1928 m. 
balandžio 7 d., sulaukus 64 m. 
amžiaus. Buvo iškilmingai pa
laidota Kauno evang. reforma
tų kapinėse. Taip baigė gyve
nimų ši reta, istorinė asmeny
bė.

Knygoje yra išspausdinta 
Liudos laiškų, eilėraščių, pro
zos kūrinių, Al. Devenienės 
straipsnis iš “Vienybės” “Dr. 
Aldonų Šliūpaitę prisime
nant”, vaikaitės — H.Y.P. pa
rašyta dr. Aldonos Šliūpaitės 
autobiografijos santrauka.

Knygos gale atspausdintas 
Hypatijos Yčaitės Petkienės 
angliškai parašytas straips
nis apie Eglės gyvenimų ir dar
bus, lyg ir šios knygos san
trauka. Yra keliolika šeimos 
ir artimųjų nuotraukų. Knyga 
išleista gražiai. Kalba gera.

Atrodo, kad knygos pradžio
je pažymėtas “šio rašinio tiks
las yra išsaugoti likusias ži
nias apie šios žymios visuo- 
menininkės ir rašytojos, pa
triotės bei humanistės — Liud
vikos Malinauskaitės-Šliūpie- 
nės — Eglės gyvenimą” (17 p.) 
yra tikrai pasiektas.

ALGIRDAS GUSTAITIS
Nesinori tikėti, kad Kotry

nai Grigaitytei 75 metai! Ji vi
sad atrodo jauna, kaip ir anais 
geraisiais Lietuvos laikais. 
Kažin kokia netvarka kalendo
riuose . . .

K. Grigaitytė gimė 1910 m. 
liepos 26 d. Būdežerių k., Vil
kaviškio vis. ir aps. Daug kar
tų lankiausi jų malonioje sody
boje, nepaprastai gražiai pri
žiūrimoje, su gausybe įvairiau
sių gėlių, skaniausių vaisių, 
čiulbančių paukštelių. Tokia 
aplinka paliko gilų įspaudų 
jaunai mergaitei, vėliau poe
tei, daber jau laureatei, ku
rios poezija, sudėstyta kompo
zitorių lapuose, nuolatos skam
ba koncertų salėse.

K. Grigaitytė žinoma kaip 
poetė, žinoma ir kaip prozos 
kūrėja, padovanojusi daug re
to sodrumo novelių ir kitokių 
raštų. Juose gražiai vystoma 
intriga, sumaniai dėstoma. O 
kas maloniausia — visad jauti 
tarsi kalbėtum su lietuviais, 
ne kažin kokiais svetimaisiais, 
ne tarptautiškumo sutrintais, 
vis tebeturinčiais kažin ką ar
timesnio, lyg pažįstamo ar ka
žin kur nujausto. Jos kūryboje 
nuolatos grįžtama į lietuvišką 
kaimą, kuris kažin ar tebėra 
toks pat. Jos įpinti jausmai, 
gaubiami gamtos grožio, malo
nios melodijos, sidabrinės mė
nesienos, retkarčiais pra
skrendanti pelėda ar pievos 
gale putpeluojanti putpela yra 
ne kas kitas, kaip klasikinė 
lietuviškos kūrybos išraiška. 
Tai žino skaitytojai, jaučia ir 
autorė. K. Grigaitytė (buvo iš

Rengiatės t Lietuvą 
arba Europą?

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

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

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

HOUSE OF 220
1444 Gerrard St. E., Toronto 

(41 6)-----461 -2602

SAVIVALDYBINIS 
SURAŠINĖJIMAS

©
Ministry 
of 
Revenue 
Ontario

Vertimas padarytas šio laikraščio iš Pajamų ministerijos parūpinto teksto.

Pradedant 1985 metų rugsėjo 3 diena, surašinėtojas, turįs atitinkamą asmens pažymėjimą, atvyks į jūsų 
namus keliom minutėm patikrinti pagrindinių žinių, reikalingų nustatyti:

• jūsų teisei balsuoti savivaldybės ir švietimo vadybų rinkimuose, kurie bus šių metų 
lapkričio 12 dieną;

• jūsų nuosavybės mokesčiams — viešųjų ar atskirųjų mokyklų sistemai;

• provincinės vyriausybės paramai, skirtai sumažinti mokesčiams;
• paruošti prisiekusiųjų teismo kandidatų sąrašams; ir
• sudaryti informacijai, reikalingai kitiem savivaldybių reikalam.

Surašinėtojas turi įrašyti tokias žinias, kaip vardas bei pavardė, amžius, nuosavybė (pvz. savininkas ar 
nuomininkas), švietimo mokesčiai, visų šeimos narių gyvenamoji vieta.

Kai atsilankys surašinėtojas, patikrinkite ar jo įrašyta informacija surašinėjimo lape yra tiksli. Jei ne, 
pataisykite ir patikrinkite pakeitimus.
Jei nebūsite namie, surašinėjimo lapas bus jums paliktas. Jei reikalingi pataisymai, padarykite juos ir 
išsiųskite surašinėjimo lapą kaip galima greičiau atitinkamame ir iš anksto apmokėtame voke, kuris yra 
pridėtas prie surašinėjimo lapo. Papildomų informacijų teiraukitės vietinėje įkainojimo įstaigoje (assess
ment office).

tekėjusi už Graudušio — jis mi
ręs — užaugino lietuviškumu 
ir talentais sklidiną atžalyną) 
leidžia savo kūrybos knygą po 
knygos. Tuo visi džiaugiasi.

K. Grigaitytės kūryba, anks
čiau M. Svyriūtės slapyvar
džiu, nusagstyta, kaip ginta
rėliais, lietuviška spauda tiek 
Europoje, tiek Amerikoje. Gal
būt kas nors, kada nors viską 
surankios, sudėstys ir pateiks 
skaitančiųjų pasauliui. Kol tai 
bus, lauktina jos atsiminimų 
knygos, tarsi karūnos jos kūry
biniam pasauliui.

Norėčiau užbaigti vienu K. 
Grigaitytės eilėraščiu, taip 
lietuvišku, įžvalgiu, jausmin
gu, tautosakiškai brangiu:

Nemuno šaly
Širdin žodžiai įdainuoti 
Su lakštingalos giesme. 
Tyliai, tyliai supas luotas 
Rusvam Nemuno žaisme.
Mielas, kam irklus padėjai? 
Per toli srovė nuneš!
Sutaršys gegužės vėjai. 
Sutaršys jie man kasas.
Žiūrėk, glaudžias vosilkėlė 
Jau prie dobilo peties.
Naktis, laumiŲ dukružėlė 
Mums sugaut tinklus išties.
Aidi ilgesio varpelis
Anoj pusėj vandenų.
Žiedais vyšnių barstos kelias 
Kur sustoju, kur einu.

(Iš “Širdis pergamente”, psl. 16. 
išleista Vokietijoj 1956 m.)

Šis eilėraštis tinka ne tik
tai literatūros vadovėliui, bet 
ir dainai, tautosakai, netgi mi
tologijai. Jame galima pajusti 
seną, seną lietuvišką dvasių, 
kuri gyvuosius palaiko, poezi
jai teikia svorio.

Mokytojų stovykloje Dainavoje š. m. rugpjūčio 4-11 d.d. Paskaitą skaito A. P. BAGDONAS Nuotr. V. Matulaičio

Ir mokytojai stovyklavo
Dalyvavo 68 mokytojai, būrys vaikų ir jaunimo. Dalis stovyklautojų nemokėjo lietuvių kalbos

V. MATULAITIS

Devynioliktą kartą lietuviai 
mokytojai susirinko 1985 m. 
rugpjūčio 4 d. į Dainavos sto
vyklavietę visai savaitei. Šiais 
metais suvažiavo ne tik moky
tojai, bet ir jaunimas — daly
vių vaikai bei jaunuoliai. Be 
to, buvo naujas mėginimas pri
traukti ir lietuviškai nekal
bančius. Jų atvažiavo vienuo
lika: tai suaugę, susirūpinę 
lietuvių kalbos bei kultūros 
pažinimu. Jie buvo stropiausi 
studentai: nuolat mokėsi lietu
viškai kalbėti su mokytojo Br. 
Krokio pagalba, mokėsi lietu
viškų šokių Jadvygos Matulai
tienės šokių ratelyje, domėjosi 
lietuviškų rankdarbių gamini
mu Jadvygos Kregždienės bū
relyje. Jie atvyko į Dainavą iš 
Kalifornijos, Tekso, Niujorko, 
Bostono ir iš kitur.

Vadovai ir būreliai
Iš viso stovyklavo 109 asme

nys: 15 vaikų iš 7 šeimų, 15 jau
nuolių, 11 nemokančių lietu
viškai (speciali grupė) ir 68 su
augusieji mokytojai bei sve
čiai. Iš Kanados buvo nuvykę 
trys mokytojai iš Toronto ir vie
nas iš Londono.

Vyriausia stovyklos vadovė 
Rūta Udrienė švelniai ir kuk
liai tvarkė visą stovyklos veik
lą. Tyliai, kruopščiai ir tvar
kingai Danutė Doveinienė vi
sus aprūpino nakvynėmis ir ki
tais reikalais. Komendantas 
Juozas Masilionis prižiūrėjo, 
kad būtų vykdoma dienos pro
grama, nors kartais su “Prane
šimas numeris pirmas” kai 
kam nelabai patiko. Ūkio rei
kalus tvarkė Paulius Banionis. 
Jonas Kavaliūnas, švietimo ta
rybos pirmininkas, stovyklavo 
visą laiką ir buvo šios stovyk
los pagrindinis organizatorius.

Stovyklautojai galėjo pasi
rinkti atskirus būrelius, ku

rie jiems labiau tiko: lietuvių 
kalbos, maldos, rankdarbių, 
tautinių šokių, kanklių, choro, 
kulinarijos bei sporto. Vaikai 
turėjo savo atskirus vadovus, 
kurie su jais žaidė, mokėsi, 
maudėsi. Rytais būdavo bend
ros paskaitos, o po pietų per
traukos susirinkdavo atskiruo
se būreliuose.

Religinis auklėjimas
Sekmadienį, rugpjūčio 4, 

vakarop visiems susirinkus, 
buvo atliktas stovyklos atida
rymas, kuriame dalyvavo vysk. 
Paulius Baltakis, 0FM, kun. 
dr. P. Celiešius ir kun. P. Dau
gintis, atlaikydami sekmadie
nio Mišias. Po Mišių vysk. P. 
Baltakis, 0FM, supažindino 
stovyklautojus su religine jau
nimo veikla. Jaunimą esą rei
kia supažindinti su religinė
mis idėjomis ir leisti jas lais
vai pasirinkti. Prievarta neža
dina meilės.

Lynojant! diena ir vakarie
nės metu nesukėlė linksmes
nės nuotaikos. Dar ir pirma
dienį lijo pusę dienos. Sporto 
vadovas Br. Keturakis visus 
mankštino salėje. Po Mišių ir 
pusryčių buvo pradėtos pa
skaitos.

Aldona Milmantienė — “Ti
kybos dėstymas lituanistinėje 
mokykloje”. Ji kalbėjo apie 
dabartinę be Dievo gyvenamą 
aplinką, kuri trukdo -y sun
kina jaunuoliui pasirinkti idė
jinį bei religinį gyvenimą, apie 
mokymo priemones, vadovė-' 
liūs. Vysk. P. Baltakis, 0FM, 
paryškino jaunų šeimų organi
zuotus būrelius prie parapijų 
bei kai kurių šeimų rėmuose.

Mokyti žaidžiant
Audronė Skrupskelienė — 

“Kaip pagerinti priešmokykli
nio amžiaus vaikų kalbos mo
kėjimą”. Jauna darželio moky
toja tiesiog žaidžiančiai mo

ka gražiai vaikams vadovauti. 
Iš savo šeimos ir aplinkos paty
rimo patarė kuo daugiau su 
vaikais kalbėti pilnais saki
niais. Lietuvių kalbą mokyti 
pirmiau, o tik vėliau vietos 
kalbą. Geriau, jei vaikai iš
moks mažiau, bet taisyklin
gai. Kasdien vaikui duoti nau
jų žodžių iš aplinkos. Leisti 
vaikams kuo daugiau kalbėti; 
pvz. mergaitė kalba su lėlė
mis, su paveiksliukais. Ji pa
demonstravo su pakviesta iš 
salės mergaite Baltija Udryte. 
Lektorė išėmė iš kišenių tris 
atsitiktinius paveiksliukus: 
katę, varlę ir skruzdėlę. Bal
tija pirmiausia pasikalbėjo su 
kiekviena iš jų, o paskiau — 
visas kartu sujungė bendra pa
saka. Jos ilgą pasakojimą teko 
nutraukti. Ir retas kuris moky
tojas taip greitai ir tiek daug 
sugebėtų apie tuos tris pa
veiksliukus pasakyti, kaip tai 
padarė 10 metų amžiaus Balti
ja U d ryte.

Kiekvienam mėnesiui skirti 
kitas temas: virtuvė, prekės, 
šventės . . . Lėlės moko, lėlės 
bara, juokiasi ... Dainelės 
padeda geriau įsiminti žo
džius. Ji siūlė naudoti net ang
lų kalbos dainelių melodijas 
su lietuviškais žodžiais. Pa
geidavo, kad mokinių tėvai at
eitų į klases ir ką nors įdo
maus, naujo parodytų — pamo
kytų. Jie yra gabūs, ir su mo
kytojo pagalba gali sudominti 
vaikus.

Niujorko Apreiškimo para
pijos vargonininkas muzikas 
Viktoras Ralys susikvietė no
rinčius dainuoti. Jis su humo
ru, švelniai, bet tvirtai pradė
jo mokyti atskirais akordais 
be žodžių, ir tik akordams su
siliejus, įvedė žodžius. Pirmą 
dieną buvo 38 dainininkai, o 
vėliau dar daugiau prisidėjo.

Po vakarienės jauni ir su
augusieji pasidalino savo ta-
lentais su visais stovyklauto
jais. Gitą Lišauskaitė (vos 
14 metų) labai gražiai, laisvai 
ir sumaniai vadovavo vakaro 
programai: vaikučiai padai
navo, Darius Udris pagrojo 
smuiku, Darius Juška — celo, 
pasirodė mergaičių choras, 
buvo deklamacijų. Pirmo pasi
rodymo programa buvo ne
lauktai gera.

Satyra Lietuvoje
Antradienio saulėtas rytas 

visus pralinksmino. Po mankš
tos, Mišių ir pusryčių vyriau
siųjų grupė susirinko salėje. 
Stasė Petersonienė kalbėjo te
ma — “Satyra dabartinėje oku
puotos Lietuvos literatūroje”. 
Palyginimui ji paminėjo kaž
kieno posakį, kad viena minu
tė juoko yra lygi dviem kg mor
kų. Pirmoji satyra Lietuvoje 
pasireiškė liaudies pasakoji
muose, dainose, visoje tauto
sakoje. Tai buvo sakytinė sa
tyra. Dažnai lietuvis juokiasi 
pro ašaras. Literatūroje su sa
tyra pasireiškė Donelaitis, 
kun. Strazdelis, dr. V. Kudir
ka ir kiti. Dabar Lietuvoje yra 
99% ekonominių juokų. Juokų 
žurnalas “Šluota” leidžiamas 
nuo 1934 metų. Juokuose ran
dami ir nauji lietuviški žo
džiai, pvz. maudinukai (maudy
mosi kostiumai), lūpdažiai ir 
kiti. Didelę “Šluotos” dalį už
ima ne tiek juokai, kiek skun
dai dėl blogų kelių, patarna
vimų, apsileidimų. Dabar ten 
galima juoktis iš visko, bet ne
galima paliesti komunistų ir 
jų partijos. Už tai tuoj būtų 
daug nemalonumų bei baus
mių. Lektorė paskaitė iš dau
gelio autorių knygų įdomių 
juokų. Žymesniesiems auto
riams leidžiama paliesti ir 
kai kuriuos politinius įvykius.

(Nukelta į 9-tą psl.)



Mokslo ir visuomenės žmogus P. LUKOŠEVIČIUS

Širdies smūgio ištiktas, 1985 
metų liepos 17 d. Tillsonburgo 
ligoninėje mirė dr. Bronius Po
vilaitis, palikdamas dideliame 
nuliūdime žmoną Moniką, se
seris ir brolius Lietuvoje bei 
kitus gimines Amerikoje ir Ka
nadoje. Jis buvo gimęs 1907. 
IX. 5 Diržių k., Žeimelio vis., 
Lauksodžio par., Šiaulių aps., 
vyriausias sūnus penkių vaikų 
ūkininko šeimoje. Iš pat jau
nystės busimasis mokslų dak
taras Bronius nepasižymėjo di
deliu fiziniu stiprumu ir, kaip 
jis pats sakydavo, “jaunystėje 
buvau sirgęs įvairiomis ligo
mis ir ligelėmis”. Todėl tėvai 
jam dar jaunam esant buvo nu
sprendę, kad jis ūkiui perimti 
nėra pakankamai stiprus. To
kiu būdu ūkį iš tikrųjų pavel
dėjo už jį jaunesnis brolis.

Mokslo keliu
Pradžios mokyklą Bronius 

lankė gimtajame Diržių k., o 
gimnaziją baigė Linkuvoje. 
Kaip ir daugelyje tuometinių 
šeimų labai didelis, ypač mo
tinos, noras buvo turėti sūnų 
kunigą. Dažnai Broniaus moti
na apie šį reikalą kalbėjusi, 
bet didesnio spaudimo neda
riusi. Tokiu būdu Bronius pats 
svarstė, kur reikėtų pasukti 
savo gyvenimą. Po ilgų svars
tymų jis nusprendė važiuoti į 
Žemės ūkio akademiją Dotnu
voje. Sėkmingai išlaikė įsto
jamuosius konkursinius egza
minus ir buvo priimtas tikruo
ju studentu į 1925 m. rudens 
semestrą. Studijuoti sekėsi 
gana gerai ir jau 1927 m. pa
baigoje buvo pasamdytas 
Bendrosios žemdirbystės la
boratorijoje (katedroje) jau
nesniu laborantu. Tose parei
gose busimasis mokslininkas 
išbuvo iki baigė išklausyti vi
sus kursus ir išlaikė diplomi
nius egzaminus.

Dirbdamas Bendrosios žem
dirbystės laboratorijoje, jau
nas agronomas buvo pastūmė
tas į naują darbo sritį — sėk
linės medžiagos kokybės tyri
mą, nes tuo metu Sėklų kontro
lės stotis kaip tik buvo Bend
rosios žemdirbystės laborato
rijos žinioje. Čia jam buvo pro
ga arčiau pažinti priemones ir 
metodus sėklinės medžiagos 
kokybei nustatyti. Ir vėliau, 
kai Žemės ūkio akademijai pa
sidarė per sunku ir nepatogu 
šį darbą tęsti bei toliau vys
tyti, Žemės ūkio ministerija 
1938 m. Sėklų kontrolės stotį 
perkėlė į Kauną ir jos direk
torium paskyrė Povilaitį. Jis 
tai stočiai sėkmingai vadova
vo iki 1941 m.

Povilaitis savo diplominį 
darbą parašė iš tyrimų dobilų 
sėklinės medžiagos, kuri tais 
laikais buvo importuojama iš 
užsienio. Diplomuoto agrono-* 
mo vardą Povilaitis gavo 1930 
m. Nuo sekančių metų buvo pa
keltas vyresniuoju asistentu, 
o 1934 m. buvo paskirtas lek
torium Žemdirbystės pagrin
dų kurso namų ūkio sekcijos 
studentėms. Tą kursą jis skai
tė iki 1940 m. rudens.

Okupacijos metais
Pirmąją rusų okupaciją Po

vilaitis praleido Kaune, tęs
damas darbą Sėklų kontrolės 
stotyje ir jai vadovaudamas 
iki vokiečių-rusų karo 1941 
m. bei vokiečių okupacinių 
dalinių atėjimo į Kauną. Vo
kiečiams okupavus Lietuvą ir 
pašalinus laikinąją Lietuvos 
vyriausybę, Žemės ūkio akade
mija, kaip ir daugelis kitų in
stitucijų, turėjo persitvarkyti 
ir, svarbiausia, papildyti mo
komąjį personalą, nes keletas 
profesorių buvo išvežti į Sibi
rą, kiti liko Rusijoje nuvykę 
įvairiais tarnybiniais reika
lais. Profesorių taryba 1941 m. 
rudenį išrinko Povilaitį Spe
cialiosios žemdirbystės kated
ros vedėju su docento titulu. 
Jis tose pareigose išbuvo iki 
1944 m. rudens ir pasitrauki
mo į Vakarus.

Į Vakarus
Sunkius praėjo kelius ir 

daug vargo pakėlė Povilaitis, 
besitraukdamas į Vakarus. 
Dar neišvykus iš Kretingos, 
buvo vokiečių paimtas ir nu
vežtas į pafrontę prie Telšių 
kasti apkasų. Iš ten jam pasi
sekė pabėgti — pėsčias nuke
liavo keletą šimtų kilometrų ir 
atsirado Rytprūsiuose. Iš čia 
laimingai pasiekė Berlyną. Ap
sirūpinęs reikiamais pabėgė
lių dokumentais, nukeliavo į 
Saksoniją ir gavo darbą Qued- 
linburgo miestelyje vienoje 
sėklininkystės firmoje. Čia

A. a. dr. Broniaus Povilaičio kelias nuo tėvynės Lietuvos iki svetingosios Kanados

A. a. dr. BRONIUS POVILAITIS, miręs 1985 metu liepos 17 dieną

jis sulaukė Vokietijos kapi
tuliacijos ir amerikiečių oku
pacinių dalinių atvykimo į 
Quedlinburgą 1945 m. balan
džio 19 d.

Po neilgo amerikiečių ka
riuomenės valdymo visa sritis 
atiteko anglams ir galiausiai 
čia atsikraustė rusai. Tokiu 
būdu visiems lietuviams vėl 
teko bėgti toliau į Vakarus. 
Daugumas iš jų pasuko į Turin- 
gijos provinciją, Goetingeno 
miestą. Besibaigiant vasarai, 
Povilaitis įstojo į Goetingeno 
universitetą daktaro laipsniui 
gauti žemdirbystės srityje. 
Tačiau jam neilgai teko stu
dijuoti Goetingeno universite
te, nes pabėgėlių organizaci-
joms pasisekė išreikalauti 
iš D. Britanijos užsienio rei
kalų ministerijos leidimą 
steigti Hamburgo mieste Bal- 
tiečių universitetą (Baltic 
University). Povilaitis buvo 
pakviestas dėstyti Specialią
ją žemdirbystę žemės ūkio fa
kulteto studentams. Vėliau jis 
buvo paskirtas žemės ūkio fa
kulteto dekanu.

Kanados link
Susidėjus sąlygoms, Povi

laitis buvo paprašytas atsto
vauti lietuviams “Baltic Ad
visory Council” prie vyriau
sios britų karinės vadovybės. 
Jis nepaliko Baltiečių univer
siteto ir toliau skaitė paskai
tas, tačiau žemės ūkio fakul
teto dekano pareigas perleido 
dr. Jonui Vengriui.

Po kiek laiko Baltiečių uni
versitetas gavo šešias stipen
dijas iš Kanadoje, Montrealyje 
įsteigtos Lady Davis Founda
tion, Baltiečių universiteto 
mokomojo personalo nariams 
atvykti į Kanadą ir ten įsikur
ti. Fondas apmokėjo kelionę 
iš Europos, parūpino viene- 
riems metams darbovietę, dau
giausia universitetuose, ir 
tiems metams per universite
tą davė neblogą stipendiją. 
Kiekviena Baltiečių univer
siteto tautybė — lietuviai, lat
viai ir estai gavo po dvi to
kias stipendijas. Lietuvių sti
pendijos buvo paskirtos Povi
laičiui ir a.a. Steponui Kai
riui. Povilaičio paskyrimo vie
ta buvo McGill universiteto 
Žemės ūkio fakultetas, Mac
donald College, agronomijos 
katedroje.

Nors principe priėmimas ir 
buvo gautas, tačiau reikėjo 
praeiti visas Kanados imigra
cijos komisijas, jų tarpe ir 
sveikatos. Čia kuriam laikui 
ir buvo reikalas užkliuvęs, ta
čiau po pakartotinių patikri
nimų pasirodė esąs pakanka
mai geros sveikatos. Tokiu bū
du 1949 m. kovo 15 d. Povilai
tis pasiekė Kanados krantus, 
Halifakso uostą, ir sekančią 
dieną gavo “Landed immi
grant” teises. Taip ir prasi
dėjo gyvenimas Kanadoje, vėl 
iš naujo siekiant mokslo šio 
krašto universitetuose ir už
sitikrinant mokslininko pozi-. 
ciją su Kanadoje gimusiais ir 
išsimokslinusiais jaunais žmo
nėmis.

Ir vėl studijos

Jau anksčiau pasižymėjęs 
dideliu darbštumu ir kantry
be, Povilaitis išklausė reikia
mus kursus, specializuodama
sis augalininkystės, selekci
jos ir genetikos srityse, iš-

laikė reikiamus egzaminus, 
parašė privalomus magistro ir 
doktorato darbus ir 1951 m. 
gavo magistro, o 1954 m. filo
sofijos daktaro laipsnius.

Gavęs reikiamus šio krašto 
mokslinius laipsnius, jis liko 
McGill universitete tolimes
nėm studijom. Kartu buvo ag
ronomijos ir genetikos skyrių 
asistentu, toliau tęsdamas pra
dėtus mokslinius tyrimus dobi
lų citogenetikos srityje, kol 
pasitaikė gera proga gauti dar
bą Kanados žemės ūkio minis
terijos tyrimų žinybos bandy
mų stotyje Delhi, Ont. Povilai
tis šį darbą pradėjo 1957 m. ir 
buvo atsakingas už genetinius 
cigaretinio tabako tyrimus.

Savo darbe Povilaitis dau
giausia laiko skyrė teorinei 
ir ateities perspektyvų sričiai, 
sudarydamas sąlygas jaunes
niems Delhi tyrimų stoties 
mokslininkams tęsti jo pradė
tą darbą praktikoje dar dau
gelį metų jam išėjus į pensi
ją ir naudotis jo padėtais pa
grindais genetiniame ir cito- 
genetiniame tabako augalo ko
kybinių savybių pažinime. Tai, 
žinoma, reiškė didelį prestižą 
Delhi bandymų stočiai kitų to 
paties mokslinių tyrimų cent
rų tarpe Šiaurės Amerikoje ir 
kituose kontinentuose. Jo 
mokslinės paskaitos ir pa
skelbti moksliniai straipsniai 
įgalino kilti tarnyboje.

Jaunas pensininkas
Tačiau šiam gabiam moksli

ninkui neilgai teko dirbti taip 
pamėgtą darbą, nes Kanados 
valdžios tarnautojai, sulaukę 
65 metų amžiaus, turi išeiti į 
pensiją, nežiūrint jų pajėgu
mo. Ši dėl amžiaus žmonių dis
kriminacija, pagal naująją 
konstituciją ir jos papildomas 
taisykles, nustatančias pilie
čių teises ir laisves, bus at
šaukta netolimoje ateityje. 
Taigi ištarnavęs vos 15 metų ir 
pačiame moksliniame stipru
me, 1972 m. rugsėjo 5 d. Povi
laitis turėjo palikti mokslinį 
darbą Žemės ūkio ministerijo
je. Išėjęs į pensiją jis dar 
bent trej.etą metų dirbo kaip 
patarėjas vienoje iš didžiau
sių Kanadoje cigaretinio taba
ko bendrovių, vadovaudamas 
jų eksperimentiniams tabako 
veislių tyrimams.

Moksliniai darbai
Per savo ilgą mokslinę kar

jerą Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Kanadoje Povilaitis yra pa
skelbęs eilę straipsnių. Iš jų 
Lietuvoje 1931-1940 m. laiko
tarpyje — 12 mokslinių straips
nių. Kanadoje anglų kalba — 
30 mokslinių straipsnių pagal 
mokslinius tyrimus, atliktus 
Delhi bandymų stotyje ir Mc
Gill universitete. Kanadoje 
lietuvių kalba — 10 straipsnių 
įvairiomis biologinėmis temo
mis. Nuo pat pirmojo “Lietu
vių Enciklopedijos” tomo jis 
buvo žemės ūkio skyriaus re
daktorius. Taipgi Kanadoje 
1979 m. jis parašė knygą “Že
mės ūkio akademija”. Joje pa
teikiama medžiaga apie aukš
tosios žemės ūkio mokyklos — 
žemės ūkio fakulteto steigimą 
ir jos gyvavimą iki 1944 m., t.y. 
įskaitant dvi Lietuvos okupa
cijas — rusų ir vokiečių.

Ūkis laisvės laikotarpyje
Staigi mirtis pasiėmė Po

vilaitį, ką tik užbaigusį rašyti 

didelį veikalą — “Lietuvos že
mės ūkis 1918-1940 metais—jo 
raida ir pažanga”. Tai plačios 
apimties studija, liečianti vi
sas Lietuvos žemės ūkio šakas. 
Jis keletą metų rinko medžia
gą įvairiose lietuvišką medžia
gą turinčiose bibliotekose. 
Daug medžiagos jam pasisekė 
surinkti iš privačių šaltinių. 
Esame tikri, kad knyga bus 
atspausdinta ir išleista, kaip 
jis ją buvo planavęs. Juk tai 
visų jo kolegų, studentų ir vi
sų geros valios lietuvių įsipa
reigojimas dr. Br. Povilaičiui 
pagerbti. Šis veikalas gal bus 
vienintelis, nes niekas kitas 
tokio darbo išeivijoje gal ne
begalės atlikti, o sovietų oku
puotoje Lietuvoje išleidžia
mos knygos nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimą vaizduoja 
žeminančiai ir klaidingai. Vos 
keletą dienų prieš savo mirtį 
jis lankėsi Čikagoje, kur su
sitarė su Agronomų sąjunga 
dėl knygos išleidimo. Kiek ži
noma, vieną knygos rankraščio 
kopiją jis paliko Juozui Ma- 
silioniui pataisyti lietuvių 
kalbą ir susitarė su Morkūno 
spaustuve Čikagoje dėl knygos 
spausdinimo. Gaila, kad šis 
darbštus mokslininkas, profe
sorius ir nuoširdus visuomeni
ninkas nebegalėjo sulaukti 
paskutinės knygos pasirody
mo, kurią yra dedikavęs savo 
žmonai Monikai.

Atsiminimai
Taipgi Povilaitis rankraš

tyje paliko kitą didelį veika
lą, kurį gal būtų tęsęs ir toliau. 
Veikalas pavadintas “Įvykiai, 
žmonės ir aš pats”. Jame auto
rius plačiai aprašo įvykius 
Lietuvoje, Kanadoje savo gy
venamojo laikotarpio metu. 
Ten daug rašoma apie sutiktus 
žmones, gimines, draugus, pa

Viename parke 50 Šveicarijų
Kanados pašto valdyba išleido 

pašto ženklą $2.00 vertės pami
nėti parko Banff 100 metų sukak
čiai. Jis buvo pradėtas pardavi
nėti pašto įtaigose 1985 m. bir
želio 21 d. Pašto ženklai spaus
dinami lapuose po 50, tačiau Banff 
p. ženklų lape yra tik 25.

Banffo parke yra daug ežerų, 
iš kurių kanadiečiams geriau
siai pažįstamas yra Moraine eže
ras, prisiglaudęs “Dešimties vir
šūnių” slėnyje, nes jo piešinys iš
spausdintas ant 20 Kanados dole
rių banknoto. Visą meno darbą at
liko dail. George Weber, o tipo
grafinį darbą — William Tiblles.

Nuo 1979 m. Kanada pradėjo 
leisti pašto ženklus su valstybi
nių parkų vaizdais. Iki šiol jau 
yra išleista šių parkų pašto ženk
lai: Fundy (1.00), Glacier (1.00), 
Kluane (2.00), Point Pelee (5.00) 
ir Waterton Lakes (1.50).

Tyrinėtojai nustatė, jog pirmie
ji gyventojai į Banffo vietovę at
vyko apie 9000 m. prieš Kristaus gi
mimą. Kootenay, Assiniboine ir 
Cree indėnų gentys ten gyveno jau 
istoriniais laikais. Hudson-Bay 
kailių pirklys ir tyrinėtojas Fisher 
savo raštuose 1792 m. pirmą kartą 
paminėjo Banffo vietovę. Ji nepa
sikeitė iki 1883 m., kai buvo nu
tiestas geležinkelis į vakarus. 
Atradus šiltus mineralinių vande
nų šaltinius, plaukiančius iš “Sul
phur Mountain” kalno, susidomė
jimas Banffo vietove padidėjo, 
ir 1885 m. lapkričio 28 d. buvo pa
tvirtintas pirmo valstybinio par
ko įsteigimas. Tada parkas užėmė 
apie 26 kv. km. Sekančiais — 1886 
m. parko ribos buvo praplėstos, 
ir jo plotas buvo jau 676 kv. km. 
Dabar Banffo parkas užima 6.641 
kv. km. Jame yra nuostabūs kal
nai, miškai, ežerai, didžiosios 
meškos, elniai, laukinės avys (Big
horn Sheep). Jo gamtos vaizdai 
yra garsūs pasaulyje nepaprastu 
savo grožiu.

Banffo parko centras yra “Banff 
Springs” viešbutis, kuris atrodo 
kaip europietiška pilis, pasta
tyta geležinkelių bendrovės (CPR). 
Garsus geležinkelių tiesimo in
žinierius William Cornelius van 
Horn, kuris nutiesė Kanados ge
ležinkelį į vakarus, pastebėjo: 
“Jeigu negalite eksportuoti gra
žios gamtos, turite importuoti 
turistus”. Reklamuojant Banffo 
parką užsienyje, jis buvo pava
dintas “Penkiasdešimt Šveicarijų 
viename parke”.

1887 m. birželio 23 d. įsigalio
jo įstatymas — “Rocky Mountains 
Act” kuriuo buvo įsteigtas pir
mas valstybinis parkas. 1930 m.

žįstamus, mokslininkus ir 
šiaip įvairių tautybių sutik
tus individus, kuriuos jis per 
savo gyvenimą buvo sutikęs 
keliaudamas per šį pasaulį.

Visuomeninėje veikloje
Nuo pat jaunystės Povilai

tis buvo ateitininkas ir akty
vus jų veikloje. Ateitininkų 
sendraugių pakviestas, turėjo 
skaityti paskaitas apie prezi
dentą Stulginskį ir prelatą 
Krupavičių ateitininkų sen
draugių stovykloje Kenne- 
bunkporte pas Tėvus pranciš
konus. Jam mirus abi paskai
tos bus perskaitytos rengėjų.

Būdamas aktyvus Delhi Šv. 
Kazimiero parapijos narys, 
dalyvavo Londono vyskupijos 
sinode, atstovaudamas pasau
liečiams imigrantų sielova
dos komisijoje. Povilaitis 
buvo išrinktas į pirmąją Ka
nados lietuvių katalikų cent
ro valdybą ir keturias kaden
cijas išbuvo antruoju vicepir
mininku. Jis taipgi aktyviai 
reiškėsi Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos veikloje, 
skaitydamas paskaitas gamtos 
mokslų sekcijoje, daugiausia 
iš genetikos srities.

Šalia grynai katalikiško po
būdžio organizacijų, jis akty
viai jungėsi į Kanados Lietu
vių Bendruomenės veiklą ir il
gus metus buvo krašto tarybos 
nariu bei Delhi apylinkės val
dybų nariu. Povilaitis savo 
įnašais rėmė Kanados lietu
vių fondą. Lietuvių politinių 
partijų veikloje jis reiškėsi 
Lietuvių ūkininkų sąjungoje ir 
buvo centro valdybos vicepir
mininku.

Mielas, Broniau, supylėme 
tau kapą lietuvių kapinėse 
Mississaugoje. Ilsėkis ramy
bėje šalia kitų savo brolių lie
tuvių, kuriuos taip nuoširdžiai 
mylėjai.

parko vardas buvo pakeistas į 
“Valstybinį Banffo parką”. 1880 
m. Kanada buvo dinamiškoje sta
dijoje — kūrėsi valstybė nuo At
lanto vandenyno iki Pacifiko. 
Tiesiamas geležinkelis turėjo 
jungti visas provincijas. Pagal 
min. pirm. Macdonaldo planą, 
viskas turėjo tarnauti krašto vie
nijimui. Dabar Kanadoje yra 28 
parkai. Visų parkų plotas užima 
25.900 kv. km. K. K.

ALFRED FRANZKEIT

Aš - vertėjas
Skaityk, svajok, kentėk, 
i bedugnes žiūrėk 
Lyg pats krentąs į jas - 
Ten tavęs nesuras . . .

Užjausk, suprask, iš vark.
Kita kalba ištark, 
Įdėk gilius jausmus - .
Bet ne tavo tai bus . . .
O ašaros vanduo
- ar aš nebe asmuo?- 
per svetimus veidus . . . 
Nenušluostytas bus -.
Aš pamatysiu tai,
Atsikvėpsiu giliai,
Ir laimė didelė
A tsiskleis kaip gėlė. ;

Skaičiau, svajojau, kenčiau . . : 
Nebenoriu daugiau!
Dabar kiti supras.
Naują laimę suras.
V. Vokietija, 
1985.VI.26

VYTA UTAS KASTYTIS
Prieš keturiasdešimt metų
Grįšiu suvedžiotojų išvyti
Mano žemėj daugel kryžių. 
Daug koplyčių, daug dievų. 
Neraudok, mergele, grįšiu. 
Grįšim vasaron abu.
Šaltas rudeninis gruodas. 
Dargana piktai kieta.
Pasidžiaugt buitim neduoda 
Pamotės ranka.
Iškratytos kraičio skrynios 
A tvestinėms seserims. 
Mūsų Lietuvą tėvynę 
Rūpesčiai užkrims.

Privažiavo pilnas dvaras 
Suvedžiotojų piršlių.
Geria, šoka, pyksta, baras 
Ligi rytmečio antrų gaidžių.
Po kiekvienu lauko kryžium 
Gyvas vargo sopulys.
Neraudok, mergele, grįšiu 
Suvedžiotojų išvyt! . . .
Narvikas, Norvegija, 
1945 m. vasario 12 d.
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d TOMĖJE VEIKLOJE
A.a. prof. Juozas Žilevičius, 

94 m. amžiaus, mirė Baltimorė- 
je 1985 m. rugpjūčio 5 d., palai
dotas rugpjūčio 8 d. New Jersey, 
dalyvaujant tik šeimos nariams. 
Velionis yra žymus lietuvių mu
zikas kompozitorius ir ištver
mingas kultūrinio gyvenimo orga
nizatorius. Gimė 1891. III. 16. Je- 
rubaičių vsd., Plungės vis., Telšių 
aps. Pirmuosius žingsnius muzi
koje pradėjo pas N. Sasnauską. 
Vargoninkaudamas mokėsi muzi
kos Varšuvoje (vasaromis), Pet
rapilyje, kur baigė muzikos kon
servatoriją. Kurį laiką dėstė Vi
tebsko muzikos konservatorijoje. 
Grįžęs 1920 m. į nepriklausomą 
Lietuvą, ėmėsi organizuoti muzi
kinį, teatrinį bei kultūrinį gyve
nimą Kaune, vėliau — Klaipė
doje. 1 JAV-bes atvyko 1929 m. 
ir apsigyveno Elizabethe, N.J. 
Vargoninkaudamas lietuvių para
pijoje, rūpinosi lietuvių kultū
rinio gyvenimo organizavimu JA- 
V-se, dainų šventėmis (jis bu
vo pirmosios dainų šventės pra
dininkas ir Lietuvoje 1924 m.), 
buvo jų dirigentu. Velionis reiš
kėsi ir kaip muzikologas — su
telkė gausų muzikos archyvą ir jį 
įkurdino Lietuvių jėzuitų namuose 
Čikagoje. Spaudoje daug rašė 
muzikiniais klausimais. Yra pa
likęs nemažai savo kūrybos — 
apie 400 vienetų.

Bankstown Lietuvių namuose 
liepos 24 d. buvo sušauktas lie
tuvių dailininkų draugijos stei
giamasis susirinkimas. Įsteigta 
dailininkų ir tautodailininkų drau
gija LACA (Lithuanian Art & 
Craft Association). Draugijos pir
mininke išrinkta G. Kazokienė, 
sekr. L. Kraucevičiūtė, ižd. Jas. 
Palaitienė. Draugijos nariai nu
mato puoselėti lietuvių meną, 
organizuoti parodas, demonstruo
ti tautodailės meną įvairiomis 
progomis. Sekantis susirinkimas 
numatytas rugpjūčio 26 d. tuose 
pačiuose namuose.

Sol. Lilija Šukytė, Kanadoje 
užaugusi, baigusi dainavimo moks
lus ir ten pradėjusi solistės kar
jerą, persikėlė V. Vokietijon, kur 
pasižymėjo kaip pirmaeilė operos 
solistė. Dabar ji pereina į peda
goginį darbą. Šiuo metu ji dėsto 
dainavimą Graco universitete, 
Austrijoje, nors dar reiškiasi ir 
kaip solistė Miuncheno operoje.

Kun. Kazimieras Bėkšta, sale
zietis misijonierius, dirbantis su 
Amazonės indėnais Brazilijoje, 
paruošė tukanų kalbos elemento
rių, kurį išleido Brazilijos švie
timo ministerija.

Aldona Veščiūnailė, gyvenan
ti Australijoje, išleisdino eilėraš
čių rinkinį “Aidinčios upės”. Ne
dideliame (74 psl.) leidinyje eilė
raščiai suskirstyti į skyrius: “Dienų 
saulės”, “Niuansai”, “Nesudrumsti 
ežerai”,“Laiko erdvėje”. Rinkinys 
gražiai išleistas Čikagoje Algi
manto Mackaus knygų leidinio 
fondo, apipavidalintas taip pat 
Australijoje gyvenančio grafiko 
Viktoro Simankevičiaus. Tiražas - 
500 egz. Spausdinta M. Morkūno 
spaustuvėje.

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” VII tomą, skirtą pami
nėti šv. Kazimiero 500 mirties me
tinėms, išleido Lietuvos kronikos 
sąjunga Čikagoje. Leidinys apima 
50-59 “Kronikos” numerius ir 
apima 741 psl. Aplankas ir iliust- 
cijos - seselės Mercedes. Tiražas 
5000 egz. Išspausdintas vysk. P. 
Baltakio, OFM, rekomendacinis 
žodis “VII tomą pasitinkant” ir 
kun. prof. P. Rabikausko įvadinis 
straipsnis apie šv. Kazimierą jo 
sukakties proga. Straipsnis pa
vadintas “Šventasis Kazimieras — 
vilties nešėjas”, į kurį yra nukry- 
pusios Lietuvos tikinčiųjų akys. 
Labai kruopščiai sudarytas as
menų ir vietovių vardynas, ap
imantis 107 psl. Jis palengvins 
naudojimąsi šiuo vertingu ir dai
liai išleistu leidiniu. Jo redakto
rius nepažymėtas. Lietuvos kro
nikos sąjungai pirmininkauja Ir 
"Kronikos” leidyba atskirais to
mais lietuvių ir kitomis kalbo
mis rūpinasi kun. K. Kuzminskas. 
Leidinio kaina nuostabiai pigi — 
tik $7.00 (kietais viršeliais ir 
su aplanku).

Algirdas Landsbergis išleisdino 
naują 3 veiksmų dramą “Vaikai 
gintaro rūmuose”. Šis veikalas 
1981 m. laimėjo JAV Lietuvių 
Bendruomenės kultūros tarybos 
dramos konkurso premiją. Išleido 
“Ateities literatūros fondas” Či
kagoje, remiamas a.a. M. Gemi
nio — režisieriaus ir dailininko 
bičiulių. Aplankas — Vytauto O. 
Virkau. Dramoje yra tik 8 veikė
jai, kurių 6 — jaunimas 13-17 me
tų amžiaus.

Narkūnų piliakalnio šlaitus su
tvirtino ir naujus laiptus įrengė 
Utenos rajono laboratorinių elekt
ros krosnių gamyklos kraštotyri
ninkai, vadovaujami Aloyzo Ubo- 
revičiaus. Dabar jie renka šį pi
liakalnį liečiančias istorines ži
nias, legendas, padavimus.

Dailėtyrininkė Irena Vaišvilai
tė Maskvos M. Lomonosovo uni
versitete apgynė kandidatinę di
sertaciją “Baroko formavimasis 
Lietuvos dailėje". Disertacijoje 
nagrinėjamos baroko stiliaus atsi
radimo ir raidos problemos Lietu
voje, pagrindinį dėmesį skiriant 
vietinių dailininkų kūryjtai. Di
sertacijoje peržvelgtos anksty
vojo baroko Lietuvoje chronolo
ginės ribos, atskleista nemažai 
lig šiol nežinotų kūrinių.

P. Mataitis Rumšiškėse, Lie
tuvos liaudies buities muziejaus 
klojimo teatre, paruošė naują 
spektaklį “Mano kanklės paauk
suotos ...” Medžiaga jam su
rinkta Prienų rajono Skriaudžių 
apylinkėje. Šis Suvalkijos mies
telis yra pagarsėjęs senomis kank
liavimo tradicijomis. Kankles gar
sino ten gyvenęs Pranas Puskuni
gis, mokęs jomis groti apylinkės 
kaimų gyventojus. Naujame liau
dies muzikos teatro spektaklyje 
skamba senovinės suvalkiečių liau
dies dainos, paties P. Puskunigio 
kūriniai su kanklių palyda.

Literatūrinę Antano Jonyno 
premiją įsteigė Lietuvos aklųjų 
draugija ir Lietuvos rašytojų są
junga. Ji skiriama už geriausią de
biutą prozoje. Pirmuoju laureatu 
tapo Antanas Ramonas, pernai iš
leidęs novelių rinkinį “Šiaurės 
vėjas”.

Vilniaus universiteto filologijos 
fakulteto merginų choras, baigian
tis mokslo metams, surengė du 
koncertus. Su universiteto kame
rinės muzikos ansambliu merginų 
choras atliko S. Moniuškos, G.
F. Hendelio, A. Vivaldžio, J. S. 
Bacho kūrinius.

Radviliškio rajone darbą bai
gė dešimtoji kalbos faktų rinki
mo ekspedicija, kuriai vadova
vo Lietuvos mokslų akademijos 
lietuvių kalbos ir literatūros insti
tuto atstovai. Ekspedicijos daly
viai užrašė apie 50.000 įvairios 
kalbinės medžiagos vienetų, 8.800 
vietovardžių, 7.200 žodžių, ku
rie papildys tarmės kartoteką. 
Užpildyta apie 10.(MM) dialekto- 
loginių anketų. Tokias bendras 
ekspedicijas nuo 1976 m. rengia 
Lietuvos mokslų akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros institu
to, Lietuvos paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos. Lig šiol 
ekspedicijose surinkta 337.000 
kalbos vienetų. Šiame dideliame 
rinkinyje yra apie 83.(MM) vietovar
džių ir 94.000 asmenvardžių.

XIIl-ji tradicinė liaudies meno 
paroda liepos 13-14 d.d. įvyko 
Vilniuje, Pilies skersgatvyje. Da
lyvavo 168 menininkai iš įvairių 
Lietuvos vietovių su 367 darbais. 
Pirmą sykį į šią parodą įsijungė ir 
šešios dailės studijos — trys iš 
Vilniaus, po vieną iš Kauno, Klai
pėdos ir Panevėžio.

M. Glinkos muzikos festivaly
je Smolenske dalyvavo simfoni
nis Vilniaus filharmonijos orkest
ras su dirigentais J. Domarku ir
G. Rinkevičiumi, solistais — P. 
Stravinsku (fortepijonas), E. Kus- 
kinu (triūba) ir A. Ančerėvičiumi 
(fagotas).

Istorijos instituto etnografijos 
skyrius didelį dėmesį skiria lie
tuviškam kaimui, jo pastatam ir 
tradicijom. 1981 m. buvo išleista 
monografija apie Suvalkiją. Ne
trukus knygynuose pasirodys mo
nografija apie Žemaitiją. Baigia
ma ruošti monografija apie dabar
tinį Aukštaitijos ir Dzūkijos kai
mą. Jos autoriai — V. Kulikauskie
nė, M. Miliuvienė, A. Vyšniaus
kaitė ir S. Gutautas su fotografu 
ir dailininkais liepos mėnesį lan
kėsi daugelyje Aukštaitijos ir Dzū
kijos rajonų. Monografijai Jiuvo 
fotografuojamos tipiškiausios bei 
gražiausios tų rajonų sodybos, tro
besiai, gyvenamųjų namų vidaus 
įrenginiai. Istorijos instituto etno
grafijos skyriaus vedėjas V. Mor
kūnas jau daug metų renka me
džiagą apie žvejybos verslą Lie
tuvos upėse, ežeruose, Kuršių ma
riose. Etnografė R. Merkienė lan
ko audėjas, kurių daugiausia yra 
Dzūkijoje. L. Kazlauskienė be
veik pusę savo amžiaus yra pasky
rusi bitėms. J. Morkūnienė renka 
medžiagą apie kaimo vežimus bei 
jų gamintojus. Žymusis kraštoty
rininkas V. Milius, apvaikščio
jęs vandens malūnus Žemaitijoje, 
dabar domisi kaimo kapinaitėmis 
ir antkapiniais paminklais. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI v

KASOS VALANDOS:

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

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

27 milijonų dolerių

= M O K A UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius....... 8'/4%
= 180-185 d. termin. ind............. 8'/z%
= term, indėlius 1 metų............ 9 %
= term, indėlius 2 metų........... 9'/2%
= term, indėlius 3 metų............ 9’/2%
= pensijų s-tą........................... 9 %
= spec. taup. s-tą......... ............ 7’/z%
= taupomąją s-tą ..................... 7 %
= depozitų-čekių s-tą............... 6 %

= DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo ..................... 11 %
= mortgičius nuo....... 93/«% - 111 /2%

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
, 2239 Bloor Street West.

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

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

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

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

rūpestis.

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

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,---------------------— —--------------------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

professionals inc

an independent member broker

1 east mall crescent 
etobicoke, Ontario M9B 6G8

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

Greitas ir tikslus pa tarną vimas!

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

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

Zlllctofp Simpson’s, 176 Yonge St., 
<11101010 Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientei patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West,
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

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

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

Ir mokytoj ai stovyklavo
(Atkelta iš 6-to psl.)

Nelietuvis lietuviškai
Dr. Steven Young — “Lie

tuvių kalbos kirčiavimas ir 
santykiai tarp balty ir slavų 
kalbų”. Jis buvo įdomus vi
siems, nes jis nelietuvis, o tik 
kalbų mokslininkas, išmokęs 
lietuvių kalbų. Jis 9 mėnesius 
studijavo kirčiavimą Vilniaus 
universitete ir tarp lietuvių 
praktiškai. Daug mokytojų do
mėjosi jo kalba ir norėjo ilgiau 
su juo pakalbėti, bet jis sku
bėjo tarnybos reikalais.

Stebėjau Jadvygos Matulai
tienės tautinių šokių repetici
ją. Kai kurie mėgino šokti pir
mą kartą (lietuviškai nekal
bantys), ir jiems nebuvo leng
va. Tačiau baigiantis pamokai, 
jau žinojo kada-, kur ir kaip 
suktis.

Lietuviškasis švietimas
Jonas Kavaliūnas — “Šio 

meto lietuviško švietimo pa
dėtis ir problemos”. Išanali
zavęs praėjusių penkerių me
tų mokinių, mokytojų skaičius 
bei mokslo lygį, rado, kad mo
kinių skaičius mažėja ir moks
lo lygis silpnėja. Reikia dau
giau dėmesio kreipti į silpnai 
ar visai nekalbančius lietuviš
kai.

Birutė Jasaitienė, grįžusi 
iš Pietų Amerikos lietuvių 
lankymo, papasakojo apie jų 
gyvenimą, veiklą ir naujas pa
stangas išlikti lietuviais.

Trečiadienį po rytinės gim
nastikos buvo Mišios už visus 
lietuvius mirusius mokytojus. 
Buvo paminėti — A. Rinkūnas, 
A. Rūgytė, V. Ramonas-Rama- 
nauskas.

Juozas Plačas kalbėjo, kaip 
sužadinti mokinių aktyvumą 
lituanistinėse pamokose.

Apolinaras P. Bagdonas — 
“Ilgas krikščionybės kelias 
į aisčių žemes”. Artėjant 600 
metų Lietuvos krikščionybės 
sukakčiai buvo labai įdomiai 
peržvelgta kardo — ugnies ir 
kalbos prievartos naudojimas 
krikščionybės įvedimo laiko
tarpyje.

Kulinarijos būrelis, vado
vaujamas Stefanijos Stasienės, 
išmoko ir iškepė skanių bulku- 
čių, kurias visi stovyklauto
jai suvalgė per naktipiečius 
(prieš eidami miegoti).

Vaizdajuostės
G. Penikas parodė 2 valandų 

ilgumo vaizdajuostę iš šių me
tų gegužės mėn. kelionės į Vil
nių, Kauną, Trakus, Druskinin
kus. Matėme muziejus, galeri
jas, šventoves, parkus bei kitas 
vietoves ir Kryžių kalną, kuria
me po trečio kryžių nugriovi
mo vėl yra apie 30.000 naujų 
kryžių. Vėliau dar rodė ir ki
tas vaizdajuostes. Tikrai pui
kūs vaizdai. Vien dėl jų buvo 
verta į Dainavą atvažiuoti.

Dienos darbai
Ketvirtadienis. Kaip kiek

vieną rytą taip ir šį kun. P. Ce- 
liešius ir kun. P. Daugintis at
našavo Mišias ir įdomiai prak
tiškas religines mintis pasakė 
per trumpą pamokslą.

Po pusryčių Juozas Masilio- 
nis apžvelgė prof. Antano Sa
lio raštus. Jis plačiau palietė 
nulietuvintas pavardes bei vie
tų pavadinimus. Jei dabar mes 
nesuprantame kurio nors pa
vadinimą, tai dar nereiškia, 
kad tai būtų svetimas lietuvių 
kalbai žodis. Tai gali būti se
nos tarmės arba seniai nevar
tojamas lietuviškas žodis, o gal 
vėliau iškreiptas buvusių kar
tų.

Sofija Jonynienė — “Lietu
vių kalbos mokymas nemokan
tiems lietuviškai”. Ji supažin
dino su esamomis mokslo prie
monėmis, metodais ir skatino 
kreipti didesnį dėmesį to
kiems mokiniams.

Po pietų pertraukos, kaip ir 
kasdien, visi susigrupavo į bū
relius. Užklydau j Jadvygos 
Kregždienės vadovaujamą 
rankdarbių klasę. Apie tuzi
nas dalyvių narstė žymeles 
(juostelės tautiniais raštais 
išnarstomos audekle), ruošė 
kalėdinius šiaudinukų papuo
šimus, mezgė įvairių kilpelių 
papuošimus, darė atvirukus iš 
džiovintų lapų ir kt. Tuo do
mėjosi ir nelietuviškai kalban
čiosios. Vėliau šis būrelis su
ruošė gražią parodėlę valgyk
los salėje.

Maldos už Lietuvą būrelis, 
vadovaujamas A. P. Bagdono, 
aiškinosi įvairius religinius 
klausimus bei meldėsi už Lie
tuvą.

Nusileido balionai
Po vakarienės visi susirinko 

kitoje pusėje Spyglio (ežero 
vardas) laužo programai, ku
riai vadovavo Gitą Lišauskai- 
tė. Jauna, bet labai puikiai 
vadovavo. Išskirtinas Dariaus 
Udrio dirigavimas visiems pa
tiko. Besibaigiant laužo pro
gramai, pamatėme virš me
džių atskrendantį didžiulį 
(apie 20 m aukščio) balioną su 
žmonėmis. Jis nusileido prie 
pat Dainavos pastatų. Daug 
laužo dalyvių nubėgo prie ba
liono. Tuo tarpu ir antras ba
lionas atskrido. Lėkdamas per 
ežerėlį, savo priekaba siekė 
vandenį, kurtame atsispindė
jo balionas, ir buvo matyti lyg 
du balionai virš ežero. Balio
nų savininkai ilgai kilnojo 
stovyklautojus į orą virš me
džių, iš naujo paimdami vėl 
4-5 smalsuolius. Vėlai vaka
re susiklostė savo balionus 
ir nuvažiavo automobiliais. 
Visiems buvo maloni staigme
na. Prieš savaitę toje apylin
kėje balionų mėgėjai turėjo 
šventę, kurioje dalyvavo net 
52 balionai. Vienas balionas 
kainuoja apie 20.000 dol.

Balionas, nusileidęs mokytojų ir 
jaunimo stovykloje Dainavoje

Kitos paskaitos ir pramogos
Jolita Kavaliūnaitė paro

dė daug gražių skaidrių iš sa
vo kelionės Prancūzijoje ir 
Šveicarijoje.

Penktadienį Ramunė Rač
kauskienė, Mokslo priemonių 
centro vadovė, suphžindino 
stovyklautojus su paruošto
mis mokslo priemonėmis dės
tomų dalykų temomis.

Andrius Anušis kalbėjo te
ma — “Lietuvis politiniame gy
venime ir ką jis gali pasiekti”. 
Aš buvau išvykęs kitais reika
lais, tai šios paskaitos pagrin
dines mintis man perdavė L. 
Šileikienė. Lektorius ragino 
visus lietuvius dalyvauti po
litikoje. Lietuvių mokyklų mo
kinius, skautus bei ateitinin
kus pratinti rašyti laiškus se
natoriams, kongresmanams. 
Politikai kreipia dėmesį į ran
ka rašytus laiškus, o padaugin
tų laiškų ir tik pasirašytų ne
skaito ir išmeta. Visi pritarė 
siūlymui, kad mokyklose būtų 
įvesta politinio auklėjimo pa
moka.

Rimantas Damijonaitis aiš
kino mokytojams skaitytuvų 
(komputerių) pritaikymą li
tuanistinėms mokykloms. Jis 
yra padaręs lietuviško raidy
no programą, pagal kurią ga
lima viską rašyti taisyklingai 
lietuviškai.

Kiekvieną vakarą, išskyrus 
pirmą, nes tada lijo, susida

rydavo stovyklautojų grupe
lės vakaro pasivaikščiojimui 
su dainomis bei įvairiais po
kalbiais. Visa tai labai gražiai 
aidėjo per Spyglio ežerą ir kar
tu suartino dainuojančius. 
Dienos metu po pietų daug 
stovyklautojų maudėsi švaria
me Spyglio vandenyje ir kai
tinosi saulutėje. Kai kurie duo
nos trupiniais prisiviliodavo 
pulkelį žuvų prie liepto. Jau
nimas irstėsi valtimis.

Gaminamos vaizdajuostės
Šeštadienį po pusryčių 

Marija Smilgaitė pademons
travo vaizdajuosčių naudoji
mą lituanistiniame auklėji
me. Pedagoginis institutas 
Čikagoje gavo $50,000 paramą 
iš valdžios ir įsigijo vaizda
juostėms gaminti aparatūrą. 
Dabar jau yra paruoštos 68 
vaizdajuostės dėstomų dalykų 
temomis ir kitokios. Ji paro
dė vieną vaizdajuostę, kurio
je buvo daugelio temų iškar
pos: lietuvių k., istorijos, 
geografijos, liaudies meno, 
žymesnių žmonių gyvenimo 
veiklos ir k. Kiekviena mokyk
la bei atskiros šeimos gali už
sisakyti. Tai labai gera moks
lo priemonė.

Paskutinis vakaras
Įdomiausia visos savaitės 

dalis buvo stovyklos užbaigi
mo vakaras. Formalioje pro
gramos dalyje buvo sudarytas 
garbės prezidiumas iš vadovų. 
Kiekvienas paskaitininkas bei 
būrelio vadovas buvo apdova
notas gražiomis gėlėmis, o sto
vyklos vadovė Rūta Udrienė ir 
administratorė Danutė Dovei- 
nienė gavo specialias dovanas. 
Sugiedojus Lietuvos himną, Gi
ta Lišauskaitė pradėjo meni
nę programą.

Ypač gražiai pasirodė sto
vyklautojų choras, vadovau
jamas Viktoro Ralio. Su choru 
solo dainavo Tadas Rūta ir Vi
da Duobaitė. Malonu buvo 
klausyti kanklininkių, vado
vaujamų Ramos Bublytės, ku
rių tarpe buvo viena, nekal
banti lietuviškai. Įsiterpė 
vaikučių pasirodymas. Vida 
Duobaitė pagiedojo solo, 
akompanuojama pianinu V. 
Ralio. Pastarasis pianinu ir 
13 metų Darius Udris labai 
gerai pagrojo smuiku. Moky
tojo Br. Krokio grupė (nemo
kantys lietuvių k. studentai) 
paskaitė lietuviškai eilėraš
čių ir susilaukė nuoširdaus 
plojimo. Vida Duobaitė pagie
dojo “Avė Maria”, palydima V. 
Ralio. Pastarasis pianinu (iš 
gaidų) ir Darius Juška (jaunuo
lis, be gaidų) smuiku pagrojo 
Bacho kūrinį. Tautinių šokių 
mokytoja J. Matulaitienė pa
skaitė eilėraštį “Aguonėlė”, 
o jos šokių grupė pašoko 
“Aguonėlę”. Tuo eilėraščiu 
publiką supažindino su būsi
mu šokiu. Ji taip įvedė ir ki
tus šokius. Kai kurie nemokan
tys lietuviškai šoko pirmą kar
tą. Publika ir šokėjai buvo la
bai linksmai nusiteikę.

Visiems sugiedojus “Lietuva 
brangi”, prasidėjo vaišės ir 
šokiai. Daug svečių buvo at
vykę iš Detroito ir kitur. Pro
grama buvo labai gerai pa
ruošta.

L. Eimantas iš Londono sure
dagavo ir padaugino stovyklos 
laikraštėlį “Prošvaistė” (22 
puslapių), kuris buvo įteiktas 
kiekvienam stovyklautojui.

Sekantį rytą po pusryčių vie
nas po kito atsisveikino ir pa
linkėjo sugrįžti sekančiais 
metais.

Mielam mūsų choristui

AfA LEONUI VALIUKUI
palikus šį pasaulį,

jo žmonai PETRONĖLEI, dukrom — ONUTEI ir ZITAI, 
kitiems giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą -

Muz. J. Govėdas ir
Lietuvos kankinių parapijos choras

AfA 
JONUI ADOMAIČIUI

mirus,
jo žmonai ALBINAI, sūnui, dukrai, žentui, vaikaičiams 
ir giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą bei kartu 
liūdime -

Salomėja ir Klemas Kareškos 
Marytė ir Juozas Rybiai

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

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

Z IM A :
~ už asmenines
Z paskolas nuo........... 11 %
“ už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
5 su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 1O'/2%
2 metų .................. 11 %
3 metų ..................11'/i%
(fixed rate)

Z su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ....... 93/4%

Z (variable rate)

AKTYVAI virš 44 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 Ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau 52,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

^REALTOR

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

Įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonas 773-6480

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6 
Alfonsas Garbenis, jn. B. Econ. CRA. Kvalifikuotas įkainojimas 
nuosavybių dėl mortgičių. Patarnauja palikimų (Estates & Ca
pital Gains), investacijų ir kituose nekilnojamo turto reikaluose.

daiva t. dalinda, b.a.
associate broker

renown realty ltd., realtor 
an Independent member broker

4887 dunda* st, west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
res: 767-0999 232-2322

RUNNYMEDE-ANNETTE, trijų aukštų, 11 kambarių, 3 prausyklų 
namas. Tinkamas nuomojimui, dvigubas garažas. Labai gražiai 
prižiūrėtas. Kaina — $159.000.
HIGH PARK DUPLEKSAS, puikus, skoningai atremontuotas dvie
jų butų namas. Atskiri įėjimai ir šildymai. Naujai ir šviesiai už
baigtas rūsys, dvigubas garažas, centrinis vėsinimas. Arti pože
minio. Kaina — $224,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė., __ , „ ___
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

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

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

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

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

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

M GOMES
Real Estate 4 Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai 
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2" ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa-1

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

(416) 545-6556 Hamiltone,
Toronte ir apylinkėse prašome skambinti '‘collect1
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& SKAITYTOJAI PASISAKO
•DAINAVOS” ĮSTEIGIMAS

Rašau vien dėl to, kad “nepasi
rašiusi” negalvojo nepasirašyti, 
bet tik per apsirikimą buvo pra
leista pavardė. Visur ir visda pa
sirašau, todėl ir dabar noriu, kad 
žinotumėt, kas ta “nepasirašiusi” 
buvo.

Esu Birutė Čaplikaitė-Kožicie- 
nė, kuri buvau kviesta p. Adoma
vičiaus į chorą, kuri kvietė p. Ra
dzevičiūtę perimti chorą ir vado
vauti šokiams. Stefanija Radzevi
čiūtė buvo mano mokytoja jau Lie
tuvoje ir kai ji atvyko į Hanau 
stovyklą, “griebėm" ją vadovauti 
pirmajam ansambliui. Izabelė Sa- 
vickaitė-Žmuidzinienė žino apie 
pradinį Hanau ansamblį ne iš pa
sakojimų — ji buvo viena pirmųjų 
dainininkių (puikus altas!).

Atrodo, kad Jums nepatinka nei 
“Lietuvių Enciklopedijos” žinios, 
nei Adomaitienės, nei Žmuidzi- 
nienės, nei mano atsiminimai. At
seit, visa yra tik “nugirsti pasako
jimai”. Gaila, tuo metu asmeninio 
dienoraščio nevedžiau, valdybos 
protokolų neturiu (jei išvis tokie 
pradžioje buvo), tikslių datų netu
riu. Man tai yra beprasmiška ir 
visiškai šiandien nesvarbu.

Jūsų pasakymas, kad p. Jonu
šas neperėmė nieko iš anksčiau 
buvusių chorų, skamba gana juo
kingai: kiek žmonių dainavo pir
muosiuose choruose ir pas p. Jo
nušą? Jūs pirmuosiuose choruose 
nedainavot, tai gal Jums sunkoka 
ir žinoti... O dėl privilegijų? Kas 
apie jas iš viso kalbėjo? Nors jų 
vis tiek buvo — gavom po ekstra 
dvi poras batų kai “ansamblio da
lyvės". Nepamenu šiandien — iš 
UNRROS ar Raudonojo Kryžiaus.

Dėl Frankfurto studentų nuomo
nės nepakeičiu — buvau viena iš 
jų. Pradžioje ir aš lankydavau re
peticijas tik savaitgaliais (iki eg
zaminų). Tą patvirtinti gali ir p. 
Dzirvonas (gaila, nėra p. Jonušo!). 
Tiesa, p. Jonušas keletą kartų pri
vačiuose pokalbiuose buvo minė
jęs, kad lengviau vadovauti poli
cijos orkestrui nei mėgėjų cho
rui ... Kas su tuo gali nesutikti?

Kartoju: koks šiandien skirtu
mas, kas įsteigė Dainavą? Jūs, p. 
Daniliūnai, laikykite “Dainavos” 
įsteigimo data krikštynas, kai an
samblis buvo pavadintas “Daina

va”. kitiems gi liks Hanau ansamb
lio įsteigimas nuo to laiko, kai 
dainavom ir šokom skersvėjuose, 
lietui plaunant mūsų nuo šokio 
prakaituotus veidus. P. Dzirvono, 
Jūsų, p. Krasauskienės, p. Stoč- 
kaus, p. Smilgos ir dar daugelio 
kitų nuopelnai “Dainavai” yra la
bai dideli. Neatimkite tačiau nuo
pelnų ir iš kitų (Adomavčiaus, 
Radzevičiūtės, Adomaičio). Ir vėl 
primenu ano straipsnio žodžius: 
be įų pirmųjų kregždžių gal ne
būtų išsivysčiusi ir konkurenci
ja, varžybos, kurios privedė prie 
puikaus ansamblio “Dainava". Te
begyvuoja “Dainava”!

Birutė Čaplikaitė-Kožicienė

KAS KALTAS?
Britanijos Londono “TŽ” skai

tytojai sako, kad esu kaltas už 
netvarką, kuri buvo aprašyta “TŽ” 
1985 m. 22 nr., skyriuje “Lietuviai 
pasaulyje”. Žinutės gale rašoma: 
“Nusiskundžiama, kad šiuo metu 
neįmanoma paskelbti nei tikro na
rių skaičiaus, nei iždo apyvartos, 
nes tvarkingų duomenų nėra kny
gose nuo 1982 metų”.

1981 m. pradžioje buvau, išrink
tas to skyriaus valdybon. 1981-2 
metų valdybą sudarė pirm. M. Ba
ronienė, sekr. S. Kasparas, ižd. 
S. Bosikis. Bet... 1982 m. kovo 
13 d. DBLS centro valdyba mane 
išmetė iš narių. Žinoma, aš nebe
galėjau būti nei to skyriaus, nei 
valdybos nariu. M. Barėnienė atsi
statydino. Centrinį skyrių perėmė 
tvarkyti centro valdyba. Mes cent
rinį skyrių perdavėm tvarkingai, 
visas vedamas knygas ir bylas pa
likome Lietuvių namuose. Už ne
tvarką mes neatsakome.

Dabar, po trejų metų, rašoma, 
kad nežinomas narių skaičius, nei 
pinigų suma. Su šia žinute iškyla 
kitas klausimas, būtent tas sky
rius buvo atstovaujamas metiniuo
se suvažiavimuose 1983-4-5 me
tais? Pagal Prekybinių bendrovių 

-įstatymus, kiekvienas skyrius 
kievienais metais prieš suvažia
vimą turi pateikti savo narių są
rašą, kad skyrius galėtų būti at
stovaujamas suvažiavime. Ir kaip 

’ suvažiavimo mandatų komisija to 
ne saikėjo, kad skyrius neturi nei 
valdybos, nei sąrašų?

Stasys Kasparas

Toronto "Atžalyno” tėvų komiteto narės, uoliai dirbusios “Vilniaus" paviljone tautybių savaitės — Kara
vano metu. Iš kairės: D. Bonner, A. Podsadeckienė, J. Macijauskiene, M. Lapinskiene, D. Sysak, V. Grenkė, pirm. 
J. Vitkūnienė, A. Cirušienė, I. Burt, M. Pargauskienė ' Nuotr. B. Tarvydo

“Atžalynas” šių metų Karavane
Kanados lietuvių kolonijos tu

ri savo tautinių šokių grupes, o 
didesnės — net po dvi. Toronte 
veikia “Gintaras” ir “Atžalynas”. 
Pastarasis vėliau atsirado. Šokė
jai paprastai suskirstomi į tris 
grupes: mažieji — nuo 4 metų am
žiaus, paaugliai (vidurinioji gru
pė) ir vyriausieji. Norint vadin
tis ansambliu, dar reikia muzi
kos ir dainos. Kitos ‘etninės gru
pės, ypač ukrainiečiai, turi tokio 
pobūdžio programas tautybių sa
vaitės metu. Pas mus retai prak
tikuojama sujungti visas tris me
no šakąs, nors publiką tai labai 
patraukia. Paruošti tinkamą dai- 
ninkų grupę prie šokių būtų per 
daug darbo mūsų jauniems instruk- 
toriams-ėms, bet reikia tikėtis, 
kad ateityje bus mėginama. Turė
tų prisidėti vyresnės kartos me

nininkai ir paruošti tokią jauni
mo dainininkų grupę. Bet ir vėl 
kliūtis — nedaug mūsų tautinių 
šokių melodijų turi dainos žo
džius. Toronto “Gintaras” suge
bėjo sudaryti 8-9 dainininkių gru
pę šalia tautinių šokių, bet jie(jos) 
dainuoja tada, kai šokėjai ilsisi. 
Grupei akompanuoja tie patys 
taut, šokių muzikantai. Pasise
kimas puikus — teikia įvairumo.

Šiemetiniame “Vilniaus” pavil
jone Toronte programą atliko “At
žalynas”, įjungę visas tris grupes 
šokėjų. Jų geri muzikantai (du 
akordeonai, būgnas ir vargonė
liai) sulaukė daug komplimentų 
iš publikos. Pirmosios dvi jau
nių grupės atliko programą 4-6 
vai., per likusią vakaro dalį, šo
ko vyriausioji grupė. Patys ma
žieji dar nedaug mępo parodė, bet

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

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

Kanados įvykiai

GINKIME LIETUVIŲ TEISES!
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas" (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Ave.,

Chicago, Illinois 60636, USA

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor St.w., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231 -41 38
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui...... US$............................

Pavardė, vardas ................................................................... ......

Adresas ..........................................i............................................

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

ASMENIŠKOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į 
Lietuvą siųęti reikalai stabilizavosi. Dabar galima pasiųsti daug 
vertingų ir naudingų dovanų savo artimiesiems Lietuvoje.

Pasiunčiame ir jūsų dovanas arba priimame užsakymus 
geros rūšies prekėms už prieinamą kainą.

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosa
vybes, išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pen
sijas, PERSIUNČIAME PALIKIMUS ĮLIETUVĄ PRAKTIŠKIAU
SIU, NAUDINGIAUSIU IR TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI 
BŪDU.

Dėl visų smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:
Z. Juras,

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England. 
Telefonas 01 460 2592.

west realty inc., realtor 
an independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba
Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose "Vilnius" l-me aukšte.

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

“All THE

MASKELL INSURANCE
WORLD"

CHOICE
IN THE

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 •

S ekskursijos
į VILNIŲ ir į kitus Europos miestus
4. Rugpjūčio 21 -29 $1739.25
5. Rugsėjo 4-13 $1612.25

Rugsėjo 4 - 19 $1912.25
6. Spalio 3-11 $1421.25

Visos kainos - kana- 
diškais doleriais. į šias 
kainas įskaityta: lėktu
vas, viešbučiai, maistas, 
pervežimai, ekskursija į 
Kauną, mokesčiai ir 
drauda.

Grupes 1, 3 ir 5 lydėsiu aš pats. Norintiems nupirksiu automo
bilius arba ir kitus reikmenis už dolerius.
Sudaromi iškvietimai ir vizos pavieniui važiuojantiems ilgesniam 
laikui. Kelionėms dokumentai sutvarkomi pavieniams ar 
grupėms Į visus pasaulio kraštus. Šiais metais dirbsime 3 
žmonės. Smulkesnių žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu 
ar telefonu.

EAC r N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

žiūrovai entuziastiškai juos suti
ko vien dėl to, kad dar tokie ma
ži ir tuo įdomūs. Bet vyriausioji 
grupė šiemet labai puikiai pasi
rodė, nes jie buvo pasirinkę įdo
mius (matyt, naujai stilizuotus) 
šokius. Sunku patikėti, kad jau
nimas turėdamas daugybę įvairių 
pramogų, vis dėlto atliekamu nuo 
savo pareigų laiku vakarais taip 
puikiai, vikriai, išmoko atlikti 
tuos sudėtingus šokius. Jų tau
tinių drabužių margumas ir ju
desių vikrumas žavėjo žiūrovus 
— ne tik lietuvius, bet ir kitus. 
Kas aplankė daugelį kitų Kara
vano paviljonų, pripažino, kad 
lietuvių buvo beveik pats geriau
sias, išskyrus ukrainiečių pavil
jonus, kur šoka kazokiškus šokius 
ne mėgėjai, bet profesijonalai. 
Vis dėlto “Vilnius” laimėjo tre
čią vietą už meninę programą. 
Garbė “Atžalynui”!

Paviljone pagyrimai buvo gir
dimi iš visų pusių, ne vien dėl me
ninės programos, bet ir kulina
rijos “išradimų”, kuriais lietu
vės pasižymėjo. Visų dalyvavu
sių organizacijų moterys prikepė 
visokių įdomių pyragų, kuo kiti 
paviljonai nepasižymi. Ir ko ten 
nebuvo? Keletas šakočių (raguo
lių), grybų, ežių šeima, beržo ša
kų, aštunlapiai tortai (Napoleo
nai) ir daugybė įvairių skanės
tų. Jei žmonės mokėjo po du dole
rius už delno dydžio pyrago gaba
liuką, tai reiškia, kad buvo pui
kiai pagaminta.

Teko būti “Atžalyno” organiza
cijai paskirtą vakarą, kai bufetą 
organizavo šokėjų tėvų komite
tas, kuriam priklauso ne tik šokė
jų tėvai, bet ir artimieji, ypač mo
čiutės.

Šių dienų patys jauniausieji, 
šokėjai —• daugiausia iš mišrių 
šeimų; taip pat ir tėvų komite
tas iš tokio pat mišinio. Džiugu 
matyti, kad sukūrę mišrias šei
mas, vaikams paaugus, jaungiasi 
prie lietuvių. Didelės reikšmės 
turi senesnieji tėvai, ypač moti
nos, kurios stengiasi padaryti 
“Atžalyno” grupę patrauklią ne 
tik mažiems šokėjams, bet ir jų 
tėvams. Šiuo metu tėvų komitetui 
vadovauja p. Vitkūnienė, kuri su
organizavo ir Karavano bufetą 
“Atžalyno” tėvų vardu. Ji daug 
darbo ten yra įdėjusi Reikia ti
kėtis, kad ir toliau darbuosis, nes 
beveik pustuzinis jos vaikaičių 
ten sėkmingai šoka.

Visų padėka priklauso mieloms 
lietuvaitėms-instruktorėms, ku
rios savo kantrybę ir laiką auko
ja, mokydamos jaunuosius šokė
jus. Pastarieji, atvesti į pirmą re
peticiją, dažnai neturi jokio su
pratimo apie šokį, o per keletą 
mėnesių jau ir pamatome juos 
“trepsint” scenoje pagal muzikos 
taktą. Patys mažieji visada lie
tuvių žiūrovų gražiai vertinami, 
nes džiugu, kad mūsų tautinių šo
kių menas dar bus tęsiamas ir atei
tyje, nors šokėjai bus tik pusiau 
lietuviai.

Vaikai, nekalbantys lietuviškai, 
labai sunkiai pritampa prie gru
pės, bet jei išsilaiko vienerius ar 
dvejus metus, tai jau beveik tik
ra, kad pasiliks ir taps šokėjais. 
Dažniausiai nulemia tėvų pastan
gos, jeigu jie tikrai stengiasi įro
dyti vaikams, kad išmokę tų šokių 
turės daug malonumų — išvykas į 
kitas kolonijas, ypač kitus kraš
tus, ir pan. Tai paskatina ir mažes
niuosius reguliariai lankyti re
peticijas.

Karavano pabaigoje “Atžalyno” 
tėvų komitetas, visoms mokyto- 
joms-instruktorėms įteikė po 
puokštę puikių gėlių — gelsvų ro
žių. Tai padėka už jų didelį dar
bą, mokant mūsų vaikus tautinių 
šokių.

Jei “Atžalynas" ir toliau taip 
tobulės, tai sekantį kartą laimės 
pirmą premiją už tautinius šokius.

Dalyvė

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Ontario opozicijos vadas 

Frank Miller pasitraukė iš 
savo pareigų kaip konservato
rių partijos vadas ir tuo nu
stebino visuomenę. Jis tik 
prieš 8 mėnesius buvo išrink
tas partijos vadu, trejetą mė
nesių buvo provincinės vyriau
sybės premjeru, bet pralaimė
jo rinkimuose ir tapo opozici
jos vadu. Spaudos konferenci
joje jis pareiškė padaręs iš
vadą iš visų ligšiolinių ne
sėkmių. Ypač lėmusi nesėkmė 
pačioje partijoje — pasireiš
kė nesutarimo ženklai. Prisi
dėjo ir visuomenės nuotaikos 
— kritusi parama konservato
rių partijai. Apklausos agen
tūros “Environics Research 
Group Ltd.” duomenimis, šiuo 
metu už konservatorius pasi
sakė 29%, už liberalus — 47%. 
J klausimą, kuris iš partijų va
dų būtų geriausias premje
ras, tik 12% Ontario gyvento
jų pasisakė už Millerį. Konser
vatorių partijos vadovybė jau 
rūpinasi naujo vado rinkimais, 
kurie numatomi š. m. lapkričio 
mėnesį. Manoma, kad vėl kan
didatuos L. Grossmanas ir D. 
Timbrellis, kurie buvo stip
riausi kandidatai į partijos 
vadus praėjusiuose rinkimuose.

Kanados provincijų premje
rai posėdžiavo rugpjūčio 20-21 
d.d. Niufaundlandijos provin
cijos sostinėje St. John’s ir 
svarstė daugiausia ekonomi
nius klausimus. Jie sutarė pra
šyti federacinę vyriausybę 
daugiau lėšų provincijoms, su
laikyti federacinės vyriausy
bės planą darbu sudarymui, nes 
daug kur duplikuojasi su pro
vinciniais planais, nevaržyti 
Kanados dolerio — leisti svy
ravimą laisvoje rinkoje (Skan
dinavijos valiutos nuverti
mas pakenkęs Kanadai). Buvo 
svarstytas ir Pietų Afrikos 
boikoto klausimas, bet bendro 
sutarimo nepasiekta. Visi su
tiko papeikti rasinę “apartei- 
do” politiką, bet tik 6 provin
cijos pritarė ekonominėm

sankcijom, būtent atsisakyti 
vyno importo iš P. Afrikos. Taip 
pat premjerai negalėjo sutarti 
dėl laisvos prekybos su JAV- 
mis. Tai minčiai daugiausia 
priešinosi Ontario premjeras 
D. Petersonas, motyvuodamas 
galima žala Ontario provinci
jai, kurioje yra sutelkta di
džioji dalis Kanados pramo
nės. Jisai siūlė neskubėti, klau
simą gerai išstudijuoti. Kiti 
devyni premjerai, ypač Alber
tos P. Lougheed, siūlė kuo grei
čiausiai pradėti derybas su 
JAV vyriausybe, nes gali būti 
per vėlu. ,JAV-bės rengiasi ap
riboti importą iš Kanados. Esą 
federacinė Kanados vyriausy
bė turi pradėti derybas ne
delsiant.

Žmogaus teisių gynėjas — 
McGill universiteto profeso
rius Irwin Cotler, kaip Kana
dos delegacijos narys, turėjo 
dalyvauti Tarptautinės teisi
ninkų komisijos konferencijo
je Maskvoje 1984 m. lapkričio 
mėnesį, bet Sov. Sąjungos vy
riausybė prieš pat išvažiavi
mą pranešė neduosianti vizos. 
Motyvas nebuvo nurodytas. 
Pats. I. Cotleris mano tai įvy
ko dėl to, kad jis yra Anatoli
jaus Ščaranskio advokatas, 
1979 m. dalyvavęs Sov. Sąjun
goje tarptautinėje politinių 
mokslų konferencijoje ir iš 
ten ištremtas. Mat jis bandė 
padėti Sov. Sąjungos žydams. 
Kanados vyriausybė oficialiai 
protestavo prieš tokį sovietų 
elgesį, bet tai padėties nepa
gerino. Ši informacija tik da
bar pasiekė viešumą.

Dabartinė Kanados vyriau
sybė, susilaukianti vis dau
giau priekaištų dėl ministerių 
piktnaudžiavimo savo pozici
jom, ypač dėl draugų bei gimi
nių protegavimo, ruošia naujas 
taisykles, privalomas visiem 
ministeriam. Min. pirm. B. 
Mulroney pareiškė, kad rude
nį bus priimti nauji įstaty
mai tuo reikalu bei naujos 
taisyklės.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Birutė Grigaitytė-Spudienė,
namų pirkimo ir pardavimo agentė

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

įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

TORONTO MIESTAS

Atmatų išvežimo tvarkaraštis 
1985 m. rugsėjo 2, pirmadienį, 

Darbo šventė
1985 m. rugsėjo 2, pirmadienį, atmatos nebus išvežamos.
Reguliarus pirmadienio (rugsėjo 2 d.) atmatų išvežimas 
bus atliktas rugsėjo 3, antadienį.
Reguliarus antradienio (rugsėjo 3 d.) atmatų išvežimas 
bus atliktas rugsėjo 4, trečiadienį.
Rugsėjo 4, trečiadienį nebus išvežami nei laikraščiai, nei 
sunkūs daiktai.
Palaikykite laikraščius ir sunkius daiktus išvežimui trečia
dienį, rugsėjo 11 d.
PASTABA: Toronte yra 16 stiklinių ir metalinių indų perdirbimo 
sandėlių. Gegužės mėnesį buvo surinkta 328 tonos laikraščių, 30 
tonų stiklų ir 5 tonos skardinių dėžučių. Smulkesnių informacijų tei
rautis telefonu 947-7742.

R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E.
viešųjų darbų viršininkas

DRESHER REAL ESTATE BROKERS 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West Islington, Ontario M9B 1K8 

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

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

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

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

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

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

— Lietuvos kankinių šventė 
— parapijos atlaidai bus rugsėjo 
22, sekmadienį. Iškilmingos pa
maldos — 4 v.p.p., po jų — proce
sija su Švenčiausiuoju į kapines. 
Iškilmėse dalyvaus vysk. P. Balta
kis ir teiks Sutvirtinimo sakramen
tą. Ta proga jam rengiamas priėmi
mas — vakarienė Anapilio salėje. 
Bilietai ($15 asmeniui) bus gau
nami nuo rugsėjo 8 d.

— Sutvirtinimui besirengiančių 
vaikų tėvų susirinkimas — rugsė
jo 8, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių.

— Rengiasi tuoktis — Vida Jasi- 
nevičiūtė su Gregory R. Davey; 
Raimundas Petronis — su Simone 
J. Manteufel.

— Parapijos choras veiklos se
zoną pradeda rugsėjo 15, sekma
dienį su 11 v.r. pamaldomis. Kvie
čiami įsijungti nauji nariai. Po 
pamaldų — repeticija bei pasiruo
šimas parapijos atlaidams.

— Kun. K. Kaknevičius išvyko 
dviem savaitėm atostogų. Sekma
dieniais jį pavaduoja kun. E. Putri
mas. Rudenį jis grįš Romon tęsti 
teologinių studijų. Šią savaitę jis 
talkina ateitininkų stovykloje 
JAV-se.

— Parapijai paaukojo $50 A. 
Draugelis.

— Mišios rugsėjo 1, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Adolfą Ilmonį, 11 
v.r. — už a.a. Joną Birgiolą; Wasa- 
goje 10 v.r. — už a.a. Adomą Ka- 
liukevičių. 11 v.r. — a.a. Feliksą 
Noreiką.

Išganytojo parapijos žinios
— Rugsėjo 1 d. pamaldas 11.15 

v.r. laikys kun. P. Dilys.
— Moterų draugijos susirinki

mas — rugsėjo 8 d. po pamaldų 
Editos Šernienės bute (2169 Prince 
John Blvd., Mississauga, Ont., 
tel. 823-4768).

— Marijos Marcienės laidotu
vių metu suaukota parapijai $400.

— Parapijos biuletenis rugsėjo 
mėn. bus dalinamas rugsėjo 1 d. 
po pamaldų.

Lietuvių namų žinios
— LN valdybos posėdyje rug

pjūčio 22 d. buvo priimtos dvi na
rės — Danutė Skukauskaitė ir Da
na Pevcevičius.

— Valdyba paskyrė $583.33 KLB 
Toronto apylinkės įrengto “Vil
niaus” paviljono nuomos išlai
doms padengti. $100 paskirta 
“Boys and Girls Club of Canada”.

— Per Kį.B Toronto apylinkėj 
gauti Deschenes komisijos ap
klausos komplektai. Jie yra su
segti; galima pasiskaityti LN po
sėdžių kambaryje.

— Ligoniai: p.p. Dūda, Dūdienė, 
Pečiulienė, Vyšniauskas, Mika
lauskas, Palčiauskas, Šermukš
nis, Vaitkus.

Atsisveikindami su a.a. Leonu 
Valiuku, artimieji draugai ir pa
žįstami aukojo Kanados lietuvių 
fondui: $25 — J. Šarūnai, I. J. Šir- 
kos, H. A. Stepaičiai; $20 — P. Bal
sys, J. Dambaras, A. Grigonis, A. 
Kuraitis, S. Remeikaitė, L. Rudai
tis; $10 — V. Bačėnas, P. Gulbins- 
kas, O. Indrelė, VI. Simanavičius, 
A. Vaičiūnas, K. Lukošius; $5 — J. 
Tamulionis.

A. a. Onos Radzevičienės laido
tuvių proga giminės ir draugai 
aukojo Kanados lietuvių fondui: 
$25 — V. V. Dargiai; $20 — S. D. 
Rukšos, V. Gaškienė, A. Valiūnas, 
A. Balsienė, Ed. Valiūnas, S. Ši
leikienė; $15 — A. S. Sakai; $10 — 
A. S. Grigaliūnai.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas rengia drabužių ir kitų 
daiktų išpardavimą š. m. rugsėjo 
14 d. “Vilnius” Manor rūmuose iš 
kiemo pusės. Prašome aukoti daik
tus ir pristatyti juos į pensinin
kų namus arba skambinti tel. Dam- 
barui 536-1433 arba Gustainiui 
769-1599 — daiktai bus paimti.

“Vilniaus” rūmų gyventojai 
pasirašo peticiją valdžiai nekel
ti nuomos. Bus išsiuntinėta vi
siems partijų atstovams.

Kas norėtų “Vilniuje” apsigy
venti, prašom skambinti 762-1777 
ir įsirašyti laukiančių eilėn. Tuš
čių butų nėra, pasitaikius — iš
nuomojama greitai.

“Vilniaus” rūmuose kiekvieno 
mėnesio pirmą šeštadienį, 5 v.p.p., 
laikomos Mišios. Šių pamaldų da
lyviai yra dėkingi Prisikėlimo 
parapijos klebonui kun. Aug. Si
manavičiui, kuris padovanojo iš 
Fatimos Mergelės Marijos statulą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms po

nioms ir panelėms už taip gražiai 
man suruoštą mergvakarį.

Ypatinga padėka šio vakaro 
organizatorėms — A. Lukošiūnie- 
nei ir G. Vyšniauskienei. Buvau 
nustebintai pradžiuginta Jūsų 
visų nuoširdumu bei gražiomis 
dovanomis, skirtomis man ir Al
giui. Šį malonų vakarą visuomet 
prisiminsime. Jums dėkingi,

Debbie ir Algis Tumosa 
A.a. Karolio Lukošiaus atmi

nimui Stefanija Mašalaitė- 
Gampp paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $20.

Kviečiame dalyvauti

Ateitininkų Jubiliejiniame 
Kongrese

rugpjūčio 30 — rugsėjo 2, Čikagoje

Prisikėlimo parapijos žinios
Uždaros rekolekcijos moterims 

bus Mary Lake rekolekcijų namuo
se, King City, lapkričio 29 — gruo
džio 1 d.d. Norinčios šiose rekolek
cijose dalyvauti prašomos užsire
gistruoti pas J. Marcinėnienę 759- 
8118 ar pas L. Senkevičienę 233- 
7321.

— Ruošiasi tuoktis: Mindaugas 
Macas su Dallyce Maguire.

— Susituokė: Rūta Norvaišaitė 
su Domenico Silvaggio; Linas Cip
lijauskas su Carol-Anne McKay.

— Pakrikštyti: Viklorija-Loreta, 
Kristinos ir Jauniaus Bakevičių 
dukrelė; Patrick-Kęstutis, Ade
lės (Čeponytės) ir Anthony Hor
gan sūnus; Melissa ir Heather, 
Stephan ir Josephine Macerins- 
kų dukrelės.

— Nuo rugsėjo 8 d. sekmadienių 
vakarinės Mišios vėl bus 7 v.

— Parapijai paaukojo: dr. K. A. 
Ambrozaičiai $100, I. V. Biskiai 
$50, L. Kunnapuu $50.

— Mišios rugsėjo 1, sekmadienį,
8.30 v.r. specialia intencija, 9.30 
v.r. už a.a. Eleną Griškėnienę, 
10.15 v.r. — už a.a. Igną Juzukonį,
11.30 v.r. — už parapiją, 8.30 v.v. 
— už a.a. Mariją Enzinienę.

PADĖKA
Už mums suruoštą mergvakarį 

nuoširdžiai dėkojame organiza
torėms — A. Benetienei, M. Radze
vičienei, N. Zakarienei; rengė
joms, viešnioms ir visoms, kurios 
negalėjo dalyvauti. Asmeniškos ir 
bendros dovanos bus didelė pagal
ba vedybiniame mūsų gyvenime. 
Ačiū labai.

Gloria D. Andrea 
Paulius Karališkas

A. a. Prano Kerberio atmi
nimui vietoj gėlių T. Z. Zales
kiai paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $20.

A.a. Onos Radzevičienės at
minimui vietoj gėlių T. Z. Za
leskiai paaukojo “Tėviškės ži
buriams” $20.

A.a. Jono Adomaičio atmi
nimui vietoje gėlių Marytė ir 
Juozas Rybiai paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $25.

A.a. Teofilės Kaušienės at
minimui sesuo Konstancija 
Kažemėkaitė paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $25.

A.a. Marytės Marcienės at
minimui E. A. Bočkai paauko
jo “Tėviškės žiburiams” $20.

KLF A. ir T. Kojelaičių sti
pendijų fondo komisija rug
pjūčio 1 d. posėdyje nutarė 
apmokėti už mokslą po $420 
vykstančioms-tiems į PLJS-gos 
ryšių centro surengtą lituanis
tikos seminarą: Marijai Abro
maitytei, Rimui Prakapui (abu 
iš Toronto), Marytei Rudytei 
(iš Sudburio), o Lilijai Mikal- 
kėnaitei, gyv. Brazilijoje ir 
lankančiai mokytojų seminari
ją, paskirti stipendiją $300.

Iš okupuotos Lietuvos pas 
savo gimines Toronte lankosi 
keletas asmenų. Yra taip pat 
atvykusių pas savo gimines lie
tuvių iš Suvalkų trikampio.

Skautų veikla
• Toronto “Šatrijos” tuntas 

nuoširdžiai dėkoja Kanados lietu
vių fondui už metinę pašalpą $300.

• Rugsėjo 9 d., 7 v.v., skautų 
būkle šaukiamas posėdis visų 
Romuvoje stovyklavusių vadovų- 
vių ir ūkio personalo. Bus per
žvelgta praėjusios stovyklos eiga 
ir aptariami ateinančių metų sto
vyklos reikalai.

• Romuvos stovyklavietei pa
aukojo po $100: dr. G. ir M. Skrins- 
kai, archt. N. ir V. Lečai, dr. V. ir 
B. Kvedarai. Nuoširdus ačiū.

• Kanados lietuvių fondui už 
finansinę pagalbą “Rambyno" tun
tui ir Romuvos stovyklavietei 
skautiškas ačiū.

D. Barzdžiūtė

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Kun. Algimantas Bartkus, 
Šv. Kazimiero kolegijos Ro
moje vicerektorius, atostogų 
proga aplankė savo gimines 
Toronte, lietuvių parapijas. 
Netrukus jis grįžta Romon, 
kur nuo š. m. spalio 20 d. per
ims kolegijos rektoriaus pa
reigas iš dabartinio ilgame
čio rektoriaus prel. L. Tula- 
bos. Pernai kun. A. Bartkus 
dalyvavo kazimieriniame kon
grese Toronte ir kunigų suva
žiavime padarė- pranešimą 
apie Šv. Kazimiero kolegiją 
ir pašaukimus į kunigus. Pasta
raisiais metais Romoje jis stu
dijavo kanonų teisę ir pasiruo
šė kolegijos rektoriaus parei
goms.

Lietuvių vyrų choro “Aras” 
koncertus Britanijoje apra
šė “Europos lietuvis” š. m. 31 
nr. K. ir A. Vilkoniai, sužavė
ti koncertu, rašo: “Ar jūs paste
bėjot, kaip lietuviškų maršų 
pyne jūs sujaudinot mus? Iš
girdome jau seniai pasiilgtas 
mūsų karių dainas, vaizduotė
je stojos dailios gretos žygiuo
jančių laisvosios Lietuvos ka
rių ir tartum kelte kėlė šokti 
ir jungtis į jų eiles. Mes gėrė
jomės jūsų daina ir jos gilia 
mintimi. Mes šaukėme, mes 
rankom plojom, kojom trepsė- 
jom, mes visa širdimi ir sie
la buvome su jumis, mielieji 
arai. Mes džiaugėmės sulaukę 
jūsų. Jūs atvežėt mums atgai
vą į pilkąją kasdienybę ir pa
siryžimo dvasią.” Kitame apra
šyme “EL” sakoma: “Aras’ savo 
puikiu programos atlikimu 
liks nepamirštamas Britani
jos lietuviams ir tikimasi, 
kad ir ateity tęsis tarp abie
jų kraštų lietuvių kultūrinis 
bendradarbiavimas”. Platų re
portažą “Tėviškės žiburiams” 
apie “Aro” išvyką Britanijon 
ruošia jos dalyvis K. Mileris.

A.a. Jadvygos Ambrozaitie- 
nės atminimui vietoj gėlių J. 
V. Ignaičiai paaukojo “Tėviš
kės žiburiams” $30.

Vasario 16 gimnazijai ir jos 
bendrabučio statybai paauko
jo $100 Vincas Rutkauskas iš 
Keswicko, Ont.; $100 — G. ir V. 
Agurkiai iš Hamiltono 35 m. 
vedybinio gyvenimo proga; $50 
— Aldona Valienė iš Toronto; 
$367 surinko Hamiltono apyl. 
valdyba. Visiems aukojusiems 
savos gimnazijos išlaikymui 
nuoširdžiai dėkoju.

L. Tamošauskas, 
KLB švietimo komisijos narys 

gimnazijos reikalams
Dienraštis “The Sunday Sun” 

1985. VIII. 25 “Lifeline Letters” 
skyriuje išspausdino G. Intra- 
tor straipsnį apie kun. Roko 
Puzono raštą sovietiniam Sau
gumui (pilnas jo tekstas buvo 
išspausdintas “TŽ” 1985 m. 
26 nr.). Autorė tą raštą vadina 
nuostabiu dokumentu (“start
ling document”). Be to, tame 
pačiame numeryje kanadie
čiai raginami rašyti asmeni
nius laiškus sovietų kalina
miems lietuviams ir pateikia 
jų adresus. Nijolė Sadūnaitė 
(rašyti: Jonas Sadūnas, Archi
tektų 27-2, Vilnius, Lithuania, 
USSR); Vladas Lapienis (rašy
ti žmonai: Elena Lapienienė, 
Gelvonų g. Nr. 27-7, Vilnius, 
Lithuania, USSR); Liudas 
Dambrauskas, 431200 Mordovs- 
kaya ASŠR, Tengushevsky r-n, 
pos. Barashevo, uchr. ZhKh 
385/3-5, USSR (žmonos adre
sas: Aldona Dambrauskienė, 
Donelaičio 1-1, 233000 Kau
nas, Lithuania, USSR).

Katalikų informacijos cent
ras (kanadiečių), vadovauja
mas vienuolių paulistų, rengia 
seminarus, paskaitas, santuo
kos kursus, kuriuose yra gvil
denami aktualūs krikščioniš
kojo gyvenimo klausimai. Pvz. 
dr. Warren savo seminare š. m. 
lapkričio 9 d. kalbės tema: 
“Youth Ministry: Tasks for the 
Future”. Seminarai pradeda
mi 9.30 v.r. ir baigiami 4 v.p.p. 
Imamas nedidelis mokestis: 
pvz. už penkis seminarus — 
$30. Suinteresuotiems patar
tina gauti informacines sąlan- 
kas šiuo adresu: Catholic In
formation Centre, 830 Bat
hurst St., Toronto, Ont. M5R 
3G1. Tel. (416) 534-2326.

DR. EIMUTIS J. BIRGIOLAS 
perkelia savo dantų kabinetų 

į naujas patalpas nuo 

1985 metų rugpjūčio 6 dienos.

Naujas adresas: 2373 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6S 1P6. Telefonas (416) 763-5677 

Pacientai priimami pagal susitarimą

DR. STASYS V. DUBICKAS 

perkelia savo dantų kabinetų į 
naujas patalpas nuo 

1985 metų rugpjūčio 6 pi ienos. 

Naujas adresas: 2373 Bloor St. W., Toronto, 
Ont. M6S 1P6. Telefonas (416) 763-5677 

Pacientai priimami pagal susitarimą

AfA 
PRANUI KERBERIUI

mirus,
žmoną ALĘ, visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame -

Anapilio moterų būrelis

AfA 
PRANUI KERBERIUI 

mirus, .
mūsų mielai choristei jo žmonai ALYTEI KERBERIE- 
NEI bei Visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi -

Muz. J. Govėdas ir
Lietuvos kankinių parapijos choras

Mylimai mamytei, močiutei ir uošvei

a. a. VALERIJAI PACEVIČIENEI 
mirus Lenkijoje,

jos dukrai - BIRUTEI M. STANULIENEI ir šeimai 
reiškiame gilią užuojautą-

J. J. Biliūnai A. B. Šidagiai
A. P. Tuskeniai J. D. Švedai

K. Stasytis

PADĖKA

Mano didelio skausmo ir liūdesio valandoje, 
mirus mano brangiai sesutei

Teofilei Kaušienei,
dėkoju: klebonui kun. J. Staškui, kun. K. Kaknevičiui už maldas 
koplyčioj prie karsto, šventovėje ir prie kapo, dr. A. Pacevičiui, 
lankiusiam ją namuose ir ligoninėje, sol. V. Verikaičiui už gra
žų giedojimą šventovėje ir kapuose, karsto nešėjams, šeimi
ninkei B. Stanulienei už taip gražiai paruoštus pietus bei po
nioms už pyragus ir visiems, palydėjusiems ją į amžino poilsio 
vietą. Dėkoju visiems, kurie lankė ją dar esant gyvai ligoninėje 
ir jai mirus taip gausiai lankiusiems laidotuvių namuose. Dėko
ju už užprašytas šv. Mišias, už atiųstas gėles, užuojautas spau
doje. Ačiū visiems artimiesiems už didelę pagalbą ir rūpestį, 
padėjusioms man laidotuvių tvarkyme. Niekados nepamiršiu 
jūsų visų nuoširdumo ir manęs užjautimo.

K. Kažemėkaitė ir visa giminė

Latvijos konsulas dr. E. Upe- 
nieks atsiuntė “TŽ” informaci
ją apie latvio kompozitoriaus 
Talivaldžio Keninio sukurtą 
giesmę — kantatą “Gloria”, ku
rią žymusis Mendelsohno cho
ras buvo pasiruošęs atlikti 
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus H lan
kymosi metu Toronte, bet ne
pavyko. Dabar Mendelsohno 
choro vadovas dr. Elmer Iseler 
minėtą kūrinį yra įjungęs į 
1986-87 m. repertuarą. Taip 
pat šis kūrinys numatomas at
likti latvių dainų šventėje 1986 

m. Kartą jis jau buvo atliktas 
Guelpho muzikos festivalyje 
prieš keletą metų. Pažymėtina, 
kad “Gloria” kompozitorius, 
kurdamas šią giesmę — kanta
tą, naudojosi slaptu lietuvai
tės laišku, dramatiškai vaiz
duojančiu savo pergyvenimus 
Sibire. Tai atsispindi ir kom
pozitoriaus kūrinyje.

Mendelsohno choras yra vie
nas didžiausių pasaulyje. Jis 
1977 m. koncertavo Vilniuje, 
Rygoje ir Taline.

B MONTREAL
Tautos šventės minėjimą ren

gia LK Mindaugo šaulių kuopa 
rugsėjo 8 d. Iškilmingos Mišios 
bus AV šventėvėje 11 v.r., o po to 
minėjimas bus tęsiamas AV salė
je. Paskaitą skaitys St. Jokūbai
tis iš Toronto. Organizacijos kvie
čiamos dalyvauti su vėliavomis. 
Minėjimo pelnas skiriamas Tau
tos fondui.

Montrealio arkivyskupas P. Gre
goire dėkoja parapijoms, kuni
gams, organizacijoms ir visiems 
kitiems, kurie prisidėjo aukomis 
prie popiežiaus kelionės išlai
dų. Dabar visos išlaidos jau ap
mokėtos. AV parapija tam tikslui 
pasiuntė $600, parapijos kunigai 
$100.

Kristinai Kličiūtei, šį rudenį 
ištekančiai už Andriaus Gustai
nio, draugės suruošė staigmeni- 
nes vaišes rugpjūčio 16 d. jos tė
vų namuose. Visos linksmai pra
leido vakarą. Kristina gavo gražių 
dovanų.

A. a. Kazimieras Janulionis 
(Charles Yanulionis), 83 m. am
žiaus, po ilgesnės ligos mirė rug
pjūčio 12 d. Po pamaldų AV šven
tovėje palaikai sudeginti Cote

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

Bes.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS 
, C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

■ VHIAM MONTREALIO LIETUVIŲ 
lilt Aw KREDITO UNIJA

Daugiakultūrė Peel taryba 
drauge su kabelinės televizi
jos 10-ju kanalu rengia naujo 
filmo rodymą Mississaugos 
miesto rotušės posėdžių sa
lėje (1 City Centre Dr.). š. m. 
rugsėjo 13, penktadienį, 7.30 
v.v. Filmas vaizduoja imigra
ciją į Peel apygardą. Jis paga
mintas Tim Feher su Ontario 
kultūros bei pilietybės minis
terijos parama.

WILLOWDALE-YONGE-FINCH 
rajone, netoli požeminio traukinio, 
York universiteto ir Seneca College, 
išnuomojamas I-me aukšte pilnai 
apstatytas kambarys su pilnomis 
virtuvės naudojimo privilegijo
mis ir atskiru šaldytuvu. Yra vie
ta automobiliui. Pageidaujama ne
rūkanti moteris arba studentė. 
Skambinti tel. (416) 221-9648 arba 
363-1642 Toronte.

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

IŠNUOMOJAMAS vienas ar du 
kambariai ir virtuvė arba visas 
aukštas — 3 kambariai, virtuvė, 
balkonas, atskira prausykla netoli 
Prisikėlimo šventovės. Skambinti 
vakarais tel. 532-6453 Toronte.

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

JIEŠKOMA MOTERIS prižiūrėti 
mano arba savo namuose dvejų me
tų berniukui nuo rugsėjo 3 dienos. 
Skambinti tel. 769-2321 Toronte.

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

dės Neiges krematoriume rugpjū
čio 15 d. Liūdi velionies našlė 
Marija Latvytė-Janulionienė, sū
nus su šeima bei kit artimieji. B. S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Karš
tas ir tvankus rugpjūčio oras, saus
ros metas išvargino žmones ir iš
džiovino gamtą. Savaitei baigian
tis, miestas išretėja-ištuštėja, o 
Laurentidų kalnuose pilna vasaro
tojų, prie ežerų ežerėlių, kurių 
ten gausu. Sekmadieniais ir pa
rapijoje mažiau žmonių. — Kele
tas parapijiečių buvo Lietuvoje, 
matė dainų šventę. — Iš atostogų 
grįžo ir klebonas St. Šileika. Pa
rapijos komitetas gerai prižiūri 
ir tvarko parapijos reikalus. Jam 
pirmininkauja Z. Valinskas. Sk.

Mirus a.a. Stasiui Morkūnui ar
timieji ir draugai aukojo Kana
dos lietuvių fondui: $100 — J. O. 
Šeidžiai, J. Purtulis, V. Skaisgi
ris; $50 — A. J. Blauzdžiūnai, A. G. 
Dasiai; $35 — J. A. Daniliauskai; 
$30 — V. K. Kartanai; $25 — A. L. 
Tapper; $10 — J. Meliauskas, J. Va
liulis, J. Dalmotas, J. Gražys, A. 
Knystautienė, J. Pakulis, V. Kerbe- 
lis, St. Ališauskienė, B. Staške
vičius.

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

ŠIŲ METŲ NATŪRALUS BIČIŲ 
MĖDUS pristatomas j namus. Skam
binti 534-6803 arba 822-6651.

ESU 30 METU, mokytoja, gera 
šeimininkė. Jieškau gyvenimo 
draugo. Rašyti "TŽ” administraci
jos adresu, užrašant ant voko “Mo
kytoja”.

LIETUVIS, 59 metų amžiaus nori 
susipažinti su moterimi panašaus 
amžiaus. Atsakymas ir paslaptis 
garantuota. Rašyti, įdedant nuot
rauką “TŽ” adresu ir pažymėti ant 
voko “Jam”.

EUROPEAN 
CATERING

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

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


