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Bėgimas nuo mokslo
Nebe tie laikai, kai mūsų jaunimas būdavo veržlus 

moksluose ir dažnai pirmaujantis mokyklose. Tiesa, pasi
taiko dar ir dabar po vieną kitą, kurią moksline pažanga 
galime didžiuotis, bet tai tik gražios išimtys, nebe visu
ma. Jaučiama, kad pastaroji kažkaip pasimetusi. Mokyk
liniai eksperimentai, leidžią per ankstyvą dėstomą da
lyką pasirinkimą, ne vieną išvedė iš pusiausvyros ir pa
skatino prie keisto ir žalingo balansavimo: kad būtą ir 
naudinga, ir ne per sunku. Ne vienas šitokio balanso ne
suradęs iš viso suabejojo mokslo nauda ir nuėjo savo 
laimės jieškoti kitais keliais. Tai viena priežastis, pri- 
vedusi prie sumenkėjusią pastangą.

Antroji priežastis — apsidairymas ir praktiškas kar
jerizmas be diplomą. Andai buvo tikėta ir pergyventa, 
kad tik mokslas užtikrina žmogui geresnį gyvenimą. Taip 
tikrai ir būdavo. Vėliau gi streikuotojai pradėjo griauti 
mitus apie mokslo reikalingumą geresniam gyvenimui. 
Iš kitos pusės mažamoksliai verslininkai savo pasiseki
mais ir laimėjimais liudijo tą pačią tiesą. Štai autobuso 
vairuotojas uždirba apie $15 per valandą, o diplomuo
tas mokytojas — $12 ir tai ne visur. Arba policininkas gau
na tiek pat, kiek ir universitetą baigęs inžinierius!

Trečioji nuo mokslo atšalimo priežastis — tai neišug- 
dytas savarankiškumas ir tėvą pataikavimas. Jau nuo pat 
mažens jaunimas per daug pratinamas gauti, bet nedaug 
kur skatinama duoti. Net ir jaunimo stovyklomis pasi
piktina tėvai, jeigu jose maistas ne toks kaip namie, tar
tum maitinimas vaiko ugdyme būtą pats svarbiausias da
lykas. Tokią tėvą “meilę” vaikai patyrę pradeda vaidin
ti pagrindinius vaidmenis ir, pajutę savo vertę, praran
da iniciatyvą, nebenori atsakomybės; kadangi jie “labai 
svarbūs”, turi kiti jais ir rūpintis. O menkiausio nesuta
rimo atveju gana madinga užsikabinti gitarą ir patrauk
ti savais keliais.

Kokios tos priežastys bebūtą, kad šiandien jaunimas 
mažiau mokslais besidomi, vis dėlto, tai nėra pats tra
giškiausias reiškinys. Tragiškiausia yra tai, kad su ne- 
sidomėjimu mokslais lygiagrečiai eina ir nesidomėji- 
mas bet kuo kitu. Tas nenoras žinoti pradeda naikinti 
žmogą kaip tokį. Vertybės tokiam yra ne tai, kas suvo
kiama ar žinoma, bet tik tai, kas juslėmis pajuntama. Iš 
esmės teisingas vertybią suvokimas nėra įgyjamas moks
lo studijomis, nors jos daug padeda tiems, kurie to įieš
ko. Mūsą ar ir kitą tautą paprasti kaimiečiai beraščiai 
dar ir dabar byloja teisinga išmintimi ir logišku verty
bią gradacijos supratimu.

Pasaulis, kartu ir mūsą tauta, šiandien daug daugiau 
stokoja asmenybią, negu diplomuotą žmonią. Užtat di
dysis ir mūsą rūpestis, kalbant apie jaunimą, šalia visą 
kitą problemą, yra šis: ilgiau stabtelti prie pilnutinio 
žmogaus ugdymo dirvoną, kurie dažnai paliekami piktžo
lėms užželti, užuot juos papurenus ir paruošus derlią 
duodančiai sėjai. Niekas kitas, o tik tėvai turi didžiau
sią sakytinę ir pavyzdinę įtaką savo vaikams. Ne kas bū
si, ne kiek uždirbsi, ne kiek turėsi, bet KOKS būsi — tik 
tokia kryptimi reikėtą pradėti patiems eiti ir savo maža
mečius vesti. Tas kelias priimtinas ir ideologinėms jau
nimo organizacijoms. Tik reikėtą jos vadovams visom ga
limom priemonėm ir progom tą “KOKS ESU” vertybę skie
pyti, už jos supratimą, pripažinimą ir siekimą skirti pre
mijas bei apdovanojimus, stipriau pasirinktais metodais 
skatinti tos vertybės pirmumą visoje veikloje.

Č. Senkevičius

JPasatilio įvykiai
SMARKUS ŽEMĖS DREBĖJIMAS NUSIAUBĖ CENTRINE MEK
SIKOS dalį, labiausiai paliesdamas sostinę Meksikos miestą. 
Pagrindiniai smūgiai atėjo iš Ramiojo vandenyno pakrančią, 
bet ten daug turistą susilaukiantis Acapulco miestas nedaug 
tepatyrė žalos. Smūgiai Meksikos miestui buvo labai skaudūs, 
nes jis yra didžiausias pasaulyje, turi net 18 milijoną gyventoją. 
Šis miestas išaugęs ant buvusio seno ežero dugno. Pastatą pama
tai daugiausia laikosi ant minkšto molio, kur juos stipriai išju
dina smūgiai žemėje. Daugiausia nuostolio atnešė didžiąją aukš
tą pastatą griuvimas. Sugriuvo net ir moderni šešią aukštą mies
to ligoninė, griuvėsiuose palaidojusi šimtus ligonią, apie 50 gy
dytoją, nors ji buvo pastatyta iš stipraus cemento. Buvo du stam
besni žemės drebėjimai. Pir- •--------------------------------------------

KANADOS ĮVYKIAI

Ginčas dėl Arktikos
Kanadą dėl jos Arktikos teri

torijos suverenumo išjudino 
vadinamąja Northwest Pas
sage perėja tarp salą iš Gren
landijos į Aliaską atplaukęs 
amerikiečią ledlaužis “Polar 
Sea”. Tuos vandenis Kanada 
laiko savo teritorija, o ameri
kiečiai — tarptautine perėja. 
Nei laivas, nei JAV vyriausy
bė neprašė Kanados sutikimo 
šiai kelionei. Pasigirdo prie
kaištai, esą Amerika kėsinasi 
į kanadiškosios Arktikos sa
las. Iš tikrąją jai rūpėjo tik 
trumpesnis kelias iš Grenlan
dijos į Aliaską, atsisakant Pa
namos kanalo. Pati Kanada, tu
rinti septynis ledlaužius, Ark
tikos salomis nesidomėjo, 
nors jose, galimas dalykas, 
yra naftos ir kitą žemės tur
tą. Tie Kanados ledlaužiai 
laikomi rytinės Kanados uos
tuose, nes jie per silpni Ark
tikos vandenims. Stipriausias 
yra “Louis St. Laurent”, kurio 
varikliai turi 24.000 arklio jė
gą. Ligšiolinei kanadiškosios 
Arktikos priežiūrai buvo nau
dojami karo aviacijos tolimo 
skridimo lėktuvai, virš rytinės 
Arktikos praskrendantis kar
tą į mėnesį.

Kai baigėsi II D. karas, Ka
nados karo laivynas užėmė 
trečią vietą pasaulyje. Dabar 
liko tik keliolika naikintoją 
ir fregatą, kurią dižioji dalis 
taisoma uostuose. Užsienio 
reikalą ministeris J. Clarkas 
prabilo parlamente apie Kana
dos teisią sustiprinimą Arkti
kos vandenyse. Esą Kanada pa
sistatys pusės bilijono dole- 
rią vertės galingiausią pasau
lyje ledlaužį, kurio varikliai 
turės 100.000 arklio jėgą. Tas 
lėktuvnešis galės pralaužti 
pustrečio metro storumo ledą. 
Juo bus kontroliuojami Ark
tikos vandenys. Tikimasi, dar
bą galės pradėti po penkerią 
metą. Virš rytinės Arktikos 
bus sustiprinti karo aviaci
jos žvalgybinią lėktuvą skry
džiai. Vieno didelio ledlaužio 
betgi nepakaks Arktikos ap
saugai. Po ledais ten jau da
bar gali plaukioti branduoli
niai sovietą povandeniniai lai
vai, kurią Kanada neturi kuo 
sustabdyti. Sovietą povande
niniams laivams su branduoli
nius užtaisus turinčiomis ra
ketomis yra svarbu pasiekti 
Kanados ir Aliaskos pakrantes 
Arktikos vandenyse. (Nukelta i s p >

Dalis sukaktuvinio ateitininką kongreso dalyvių Čikagoje, Jaunimo centre, posėdžio metu. Pirmoje eilėje iš kai
rės: buvę Ateitininką federacijos veikėjai —J. Laučka ir dr. A. Darnusis, dvasios vadas kun. dr. V. Cukuras. vysk. 
P. Baltakis, vysk. V. Brizgys Nuotr. J. Kuprio

PRANEŠIMAS IS EUROPOS

Priešinimasis be smurto
Nauja lenkų “Solidarumo” sąjūdžio strategija

Gdansko susitarimą penk
tąją metinią proga Paryžiaus 
dienraštis “Le Monde” paskel
bė pasikalbėjimą su profeso
rium Bronislavu Geremeku 
apie dabartinę draudžiamojo 
“Solidarumo” sąjūdžio stra
tegiją.

Lenkijos žmonės šiuo metu 
esą labai nepatenkinti blogė
jančia ūkio padėtimi ir val
džios nusistatymu nedaryti jo
kią nuolaidą visuomenei. Kai 
kas mano, jog kaip tik dėl to 
galėtą kilti smarkūs neramu
mai. Prof. Geremekas pripa
žįsta toks pavojus esąs rea
lus, tačiau mano, kad jo gali
ma išvengti. Nėra abejonės, 
kad padėtis gana sunki. Žmo
nią gyvenimo lygis blogėja, 
Lenkijos ūkis pergyvena sun
kią krizę. Profesorius apgai
lestauja, kad kol kas nei val
džia, nei visuomenė gerai ne
supranta, kokia rimta yra pa
dėtis. Jo nuomone, politinis 
konfliktas Lenkijoje dar ru
sena, ir jo padarinią negalima 
numatyti.

Tautos nuotaikas esą valdo 
“Solidarumas”. K. Bendrija 
turi nepaprastai didelį mora
linį autoritetą. Tačiaau nema
tyti jokio politinio sprendimo, 
todėl gresia didelis pavojus, 
kad gali susidaryti padėtis, 
kurios neįmanoma apvaldyti.

Gandžio taktika
Atmesdamas smurto priemo

nes, Valensa ragino kovoti 
Gandžio metodais. Toks jo as
meninis nusistatymas. Valensa 
yra krikščionis, savo veikloje 
vadovaujasi K. Bendrijos prin
cipais. Nuo 1980 m. rugpjūčio 
jis esąs įsitikinęs, kad “Solida
rumas” turi išreikšti kai kurias 
dorovines vertybes. Ir ta pras
me reikia suprasti jo prita
rimą Gandžio metodams.

Ne tik Valensa, bet ir visas 
sąjūdis iš esmės atmeta smur
to priemones. Kai kas mano, 
kad “Solidarumo” streikai reiš
kė smurto panaudojimą. Su šia 
pažiūra prof. Geremekas ne
sutinka. Streikas, pasak jo,' 
visiškai nėra mėginimas smur
tu pasiekti politinią permainą.

Kai kurie “Solidarumo” ša
lininkai priešingai mano, kad 
lenką visuomenė turėjo smur
tu pasipriešinti gruodžio 13-ją 
paskelbtam karo stoviui. Prof. 
Geremekas įsitikinęs, kad len
ką tautos dauguma nesiprieši
nimą karo stovio įvedimui vi
siškai pateisina. Per ilgesnį 
laiką esą pasirodys pats veiks
mingiausias dalykas, kuris la

biausiai apsimoka: prieš to- 
talistinį režimą reikia sta
tyti dorovines vertybes.

Prof. Geremekas strategijos 
be smurto pavyzdžiu laiko šie
met Varšuvoje gegužės pirmą
ją įvykusią manifestaciją. Su
sirinko minia — apie 20.000 
žmonią. Juos apsupo milici
ninkai. Minia gerai nusitei
kusi. Žmonės džiaugiasi susi
būrę į krūvą. Jei kas norėdavo 
griebtis kokio nors smurto 
veiksmo, tarkim, sumindžioti 
vėliavą, tuojau įsikišdavo kiti: 
nedaryk to! Kai milicija pra
dėjo veikti, minia susėdo ir 
užblokavo gatvę. Tiems, kurie 
ten buvo, tai buvo tikras at
radimas, kaip priešintis be 
smurto.

Turimos galimybės
Prof. Geremeko nuomone, 

Lenkijos vadovai turį daugiau 
veikimo laisvės, negu jie sa
ko. Iki šiandien tebėra neiš
naudotą galimybią. Jaltoje to
li gražu ne viskas buvo visam 
laikui nulemta. Europos poli
tika, apimanti Rytą problemą, 
galėtą pakeisti dabartinę tarp
tautinę padėtį. Sov. Sąjunga, 
pasak profesoriaus, niekad ne
sutiks pakeisti Lenkijos pa
dėties dėl Amerikos spaudi
mo ar Amerikos naudai. Ta
čiau europinio sprendimo rė
muose Lenkijos politinė pa
dėtis galėtą visiškai pasikeisti.

Pačioje artimiausioje atei
tyje prof. Geremekas nesitiki 
jokią esminią pasikeitimą Len
kijos ir tarptautinės politikos 
srityje. Jis mano, kad dabar
tinės sistemos sąlygomis Len
kija gali susikurti savitą 
santvarką, kitokį ūkio valdymo 
būdą, kitokios valdžios ir vi
suomenės santykius. Iki šiol 
Lenkijos valdžia nieko neno
rėjo pakeisti, visuomenė ma
žai ką laimėjo, tačiau nepri
klausomą profesinią sąjungą 
sąjūdžio atsiradimas žmones 
užkrėtė laisve. Nei gruodžio 
13-ji, nei tankai gatvėse ne
ištrynė ir neištrins “Solida
rumo” pėdsaką Lenkijoje. Iš
tisos lenką kartos yra ir liks 
pažymėtos “Solidarumo” dva
sia.

Nuotaikos Švedijoje
Baltiečią taikos ir laisvės 

ryžto žygis Skandinavijoje aiš
kiai parodė, kad kitoje Balti
jos jūros pusėje turime nema
žai nuoširdžią draugą, kurie 
mus užjaučia ir mums linki 
gero. Ją ten yra gerokai dau
giau, negu galima spręsti iš 
to, ką užtinkame šią kraštą 

spaudoje ar ką rodo pernelyg 
santūri vyriausybią laikyse
na. Draugą mums reikia, todėl 
gera žinoti, kur jie yra, kad 
galėtume palaikyti su jais glau
desnius ryšius ir sulaukti veiks
mingesnės ją paramos savo 
laisvės bylai.

įžeidžianti pilietybė
Kad yra mums palankią ge

ros valios žmonią, norinčią 
padėti įveikti mūsą sunku
mus, rodo ir švedą spaudoje 
keliamas baltiečiams prime
tamos sovietinės pilietybės 
klausimas. Neseniai jį vėl 
pajudino liberalą partijos 
veikėja, Enkoepingo savival
dybės politikė Barbro Sand
berg. Upsalos dienraštyje UNT 
(liepos 27) ji rašė: baltiečiams 
mūsą šalyje primetama įžei
džianti sovietinė pilietybė. 
Sovietinės įstaigos laiko bal- 
tiečius Švedijoje sovietiniais 
piliečiais, jeigu jie ar ją tėvai 
gyveno Estijoje, Latvijoje ar 
Lietuvoje 1940 m., kai ten bu
vo įvesti sovietiniai įstatymai.

Pagal Švedijos įstatymus, pi
lietis, priėmęs kito krašto pi
lietybę, nustoja buvęs Švedi
jos piliečiu. Sov. Sąjungoje nuo 
pilietybės atleidžiamas tik 
tas, kuris to prašo. Atleidimo 
klausimą sprendžia Aukščiau
sioji taryba. Dauguma baltie
čią nenori to prašyti, ir visai 
teisėtai, pastebi švedė poli
tikė, paaiškindama kodėl.

Baltiečiai nenori prašyti 
atleidimo nuo pilietybės, ku
rios jie nenorėjo priimti. Pra
šymas nuo jos atleisti dauge
liui atrodo tarsi sovietinės 
okupacijos pripažinimas. Be 
to, už atleidimą nuo piliety
bės reikia mokėti. Nedaug kas 
nori pinigais paremti okupaci
nę valdžią. Prašantieji atlei
dimo turi atsakyti į daugybę 
klausimą apie save, savo gimi
nes krašte ir užsienyje. Dau
gelis bijo, jog tai gali pakenk
ti artimiesiems, likusiems tė
vynėje. Gana dažnai į tokius 
pareiškimus Aukščiausioji ta
ryba dargi nesiteikia atsakyti.

Reikia susitarti
Toliau Barbro Sandberg pa

žymi, kad Švedijos vyriausy
bė, kai jai priklausė liberalą 
partija, kelis kartus mėgino 
susitarti su Sov. Sąjunga, kad 
asmenys, gavę Švedijos pilie
tybę, savaime būtą atleidžia
mi nuo sovietinės pilietybės. 
Tos pastangos nedavė jokią 
vaisią, bet, autorės nuomone, 
nėra jokio pagrindo atsisaky- 

(Nukelta į 9-tą psl.) 

masis Richterio skalėje užre
gistruotas 7,8, antrasis — 7,3. 
Trečiasis tesiekė 4,5 ii- rimtes- 
nią nuostolią nepadarė. Jau 
dabar žuvusią užregistruota 
2.000, bet ją yra daug pastatą 
griuvėsiuose. Meksikos mieste 
buvo sužeista 15.000 gyvento
ją, pastogės neteko apie 20.000. 
Miesto centre sugriuvo 250 pa
statą, 196 taip buvo pažeisti, 
kad juos teks nugriauti. Pro
vincinėje dalyje žuvusią už
registruota tik apie 50, sužeis
tą — apie 900. Meksikos mieste 
gyvena 2.000 kanadiečią. Apie 
ją žuvimą Kanados ambasada 
neturi žinią. Keli tūkstančiai 
kanadiečią šiuo metą laiku 
Meksikon galėjo būti atvykę 
atostogą. Žemės drebėjimas 
dabar sujaukė turizmo planus, 
atnešdamas daug nuostolią ir 
šiaipjau neturtingam kraštui.

Užbaigė varžybas
Sovietą ambasados Londo

ne KGB viršininko O. Gordievs- 
kio pasitraukimas atnešė šni
pą trėmimo varžybas. Premje
rės M. Thatcher vyriausybė pa
reikalavo 25 sovietą atstovą 
išvykimo iš Britanijos. M. Gor
bačiovas atsilygino tokio pat 
skaičiaus britą ištrėmimu iš 
Maskvos. Tada papildomai bu
vo ištremti šeši sovietai iš Lon
dono ir šeši britai iš Maskvos. 
Tolimesnes varžybas sustab
dė premjerė M. Thatcher, pa
brėždama, kad sovietą šnipi
nėjimas pakankamai buvo įro
dytas O. Gordievskio parūpin
tą faktą. Po šią ištrėmimą Bri
tanija Maskvoje turi 72 diplo
matus, žurnalistus ir verslo 
atstovus, įskaitant ją šeimą 
narius. Tuo tarpu sovietą dip
lomatą ir kitą pareigūną su 
šeimą nariais Londone yra 205. 
Panašios proporcijos laikoma
si ir Amerikoje, kur krašto ap
saugos sekr. C. Weinbergeris 
pareikalavo diplomatą ir kitą 
atstovą pasikeitime su sovie
tais suvienodinti ją skaičią. 
Bonnoje naują nerimą dėl šni
pų atnešė Hertos-Astridos ir 
Herberto Willnerią pabėgimas 
R. Vokietijon. Ji dirbo sekre
tore kanclerio H. Kohlio įstai
goje, o jis turėjo artimus ry
šius su liberalą partijos pla
nuotojais. Liberalai priklauso 
H. Kohlio krikščionią demo
kratą koalicijai. Norvegijoje 
netikėtos literatūrinės premi
jos susilaukė buvęs diploma
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tas A. Treholtas, gavęs 
20 metą kalėjimo už špionažą 
Sovietą Sąjungai. Antroji pre
mija jam buvo paskirta už do
kumentinę knygą, kurioje jis 
aprašė savo tarnybą Maskvai.

Paskutinis laimėjimas?
Parlamento rinkimus Šve

dijoje laimėjo premjero O. Pal
mės vadovaujami socialdemo
kratai, kuriuos 1976 m. iš val
džios buvo išstūmusios neso- 
cialistinės grupės. Socialde
mokratai valdžion grįžo 1982 
m., bet jiems prireikė komunis
tų paramos. Tada užteko paža
do, kad komunistai nebalsuos 
prieš socialdemokratus. Dabar 
jiems jau reikės atviros komu
nistų paramos, nes socialde
mokratų skaičius nuo 166 atsto
vų sumažėjo septyniais. Komu
nistai, turėję 20 atstovą, pra
rado vieną. Nesocialistų gru
pėse labiausiai iškilo libera
lai, atstovą skaičią padidinę 
nuo 21 iki 51. Socialdemokra
tai su komunistais dabar kont
roliuoja 178 vietas parlamen
te, centrinės ir dešiniosios 
partijos — 171. Atrodo, švedai 
pamažu pradeda atsisakyti so
cializmo, kuris apėmė visą ją 
gyvenimą nuo gimimo iki mir
ties. Tai buvo pasiekta dide
liais mokesčiais valdžiai. Opo
zicinės partijos dabar siūlo so
cialinių paslaugą apkarpymą, 
susietą su mokesčių sumažini
mu. Premjerui O. Palmei, savo 
užsienio politikoje dažnai rė
musiam Maskvą, gali pakenkti 
dabartinis jo suartėjimas su 
komunistais, kurie turi tik 
16.000 narių, o socialdemokra
tai — 1,2 milijono ir negali iš
siversti be komunistų para
mos parlamente.

Atšauks suvaržymus?
JAV, Australijos ir N. Zelan

dijos saugumo paktą sujaukė 
pastarosios premjero D. Lan
gės kieta laikysena branduoli
nių ginklų klausimu. Trijų ša
lių karo laivyno manevrus su
stabdė suvaržymai amerikie
čių karo laivams, norintiems 
įplaukti į N. Zelandijos uos
tus. Premjeras D. Langė nori 
viešo užtikrinimo, kad toks lai
vas neturi branduolinių varik
lių ir ginklą su branduoliniais 
užtaisais. Tais klausimais da
bar pradės derybas D. Langės 
pavaduotojas G. Palmeris ir 
valstybės sekr. G. Shultzas.
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Kai persekiojami diplomatai...

Laisvės ir taikos žygis
Jame dalyvavusio įspūdžiai iš Danijos, Švedijos, Suomijos

AURELIJA BALAŠAITIENĖ
Sov. Sąjungoje užsienio vals

tybių diplomatai yra nuolat 
sekami, apibarstomi “šnipų 
dulkėmis”, ištremiami. Neten
ka stebėtis, kai eilinis Ame
rikos ar Kanados pilietis, išsi
ilgęs savo tėvų žemės ir vykda
mas jos aplankyti su gražiau
siais jausmais ir geriausia va
lia, turi išgyventi pažemini
mus, kratas ir būti traktuoja
mas kaip į kalėjimą atvykęs di
delis nusikaltėlis. Muitinin
kai nesidrovi konfiskuoti gra
žiausias lauktuves, daryti as
menines kratas, išrengti mote
ris ir vyrus, juos paversti su
niekintais nervų kamuoliu
kais.

Kam tos diskusijos tema ke
liauti į Lietuvą ar ne? Štai š. m. 
rugpjūčio 17 d. “Draugo” laido
je Petro Tautvilos aprašymas 
kelionės į okupuotą Lietuvą 
ne tik vaizdžiai nusako nuogą 
viešnagės tragizmą. Tai bene 
pirmą kartą lietuviškoje spau
doje toks aprašymas — atviras 
ir paprastas, nors jame nieko 
naujo nepasakoma, kas nebū
tų žinoma tūkstančiams lais
vojo pasaulio lietuvių. Skir
tumas yra tik tas, kad visi vis
ką išpasakoja privačiai, ne
drįsdami leisti spausdinti nei 
vieno žodžio, nei vieno pokal
bio, nes raudonoji ranka, kaip 
tas voratinklis, siekia abipus 
vandenyno — ten terore palie
kamus gimines ir draugus, dėl 
kurių labo reikia tylėti ir čia. 
Reiškiū, mes to teroro niekada 
neatsikratysime, nebent jam 
neduosime progos mus šanta
žuoti, kas yra įmanoma tik ta
da, kai mūsų santykiai su ana
pus pareigūnais kelionių metu 
bus išaiškinami ir suregistruo
jami.

Juk keliaujame atostogų me
tu į visas pasaulio šalis. Toms 
kelionėms ruošiamės su 
džiaugsmu ir malonumu. Prie 
sienų kontrolių mus pasitin
ka mandagūs muitininkai ir 
pasų kontrolieriai, pasveikin
dami ir pasidžiaugdami mūsų 
atvykimu. Grįžtant į namus, 
mūsų pareigūnai atsiliepia tuo 
pačiu. Lauktuvės, suvenyrai 
padailina mūsų keliones ir 
sukonkretina prisiminimus. Tik 
anapus, kaip už pragaro var
tų, nei džiaugsmo, nei malo
numo nėra, tik susijaudinimas, 
plėšimas, panieka ir pažemi
nimas.

Sunku suprasti, kodėl nesi
mačius dešimtmečiais ir at
vykstant į gausų giminių būrį, 
negalima lasvai atvežti lauk
tuvių ir pradžiuginti jų širdis 
bei praturtinti juos dovano
mis — drabužiais, medžiago
mis, kojinėmis ir kitais reik
menimis, kurių “Tarbų Sąjun
goje” (“Y” sąmoningai praleis
ta) stinga. Kur dingsta atimti 
žiedai, apyrankės, laikrodžiai, 
baltiniai, konfiskuoti Mask
vos muitininkų? Vėliau, po api
plėšimo, lėktuve pranešama, 
kad “draugas Gorbačiovas 
sveikina lankančius “Tarybų 
Lietuvos socialistinę respub
liką”. Ar draugas Gorbačiovas 
yra informuotas, kaip yra su
tinkami lankytojai? Gal į tą 

PADĖKA 
Brangiam Tėveliui 

a.a. LEONUI VALIUKUI
mirus,

noriu nuoširdžiai padėkoti; I. A. Patašiams, R. A. Gri- 
goniams, “Aro” chorui bei visiems draugams ir pažįs
tamiems, lankiusiems Tėvelį ligoninėje ir palydėjusiems 
Jį į paskutinę kelionę . . .

Šeimos vardu —
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klausimą galėtų atsakyti “Gim
tasis kraštas”, kuris taip pla
čiai skaito laisvojo pasaulio 
lietuvišką spaudą? Juk ir jo 
žurnalistų pavardės yra lietu
viškos, primenančios tradici
nį lietuvišką vaišingumą. Bet 
jei draugas Gorbačiovas neži
no, tai ar ne laikas mūsų nu
kentėjusioms turistams masiš
kai pradėti jam rašyti laiškus? 
Kodėl tylime ir kenčiame? Tuo 
atveju nebūtų įvelti nei gimi
nės, nei kiti nekalti asmenys, 
tik objektyvus faktų aprašy
mas ir skundas turėtų būti tų 
laiškų tema. Ar kas nors bus 
pakankami drąsus padaryti to
kį žygį?

“Gimtojo krašto”, kuriam 
paskutiniuoju metu labai už
kliūva “Tėviškės žiburiai”, 
liepos 18 d. nr. skaičiau ilgą 
straipsnį apie “Sparčius pa
žangos žingsnius”. Ar nebūtų 
iš leidėjų pusės gudriau to
kių naivių straipsnių bent į 
Ameriką nesiųsti ir negadin
ti Lietuvoje taip trūkstamo 
popieriaus? Teko patirti, kad 
ir naują knygą galima įsigyti 
tik pristačius tam tikrą kiekį 
kuponų už surinktą laikrašti
nį popierių ... Kalbama ir 
apie tautų draugystę!!! Kaip 
toji draugystė yra įgyvendina
ma, jei lietuvis lietuvio ap
lankyti negali be pažeminimo, 
be šnipų, sekančių kiekvieną 
žingsnį, be teisės laisvai ju
dėti, draugauti, susitikti... 
Ir dolerinių krautuvių plėši
kavimas yra dar viena puiki 
“pažangos” žymė — nepagei
daujamas tautietis iš laisvo
jo pasaulio, bet jo deoleriai 
yra puikus įnašas į KGB iždą, 
panaudojus visas šantažo prie
mones tam doleriui nukreipti 
ten, kur numatyta.

Kur tas “TŽ” prikišamas 
Lietuvos šmeižtas? Ar tame, 
kad atviromis akimis matomas 
skurdas ir persekiojimai Lie
tuvoje? Akredituotų žurnalis
tų aprašymai, kaip “Tiesoje” 
ar “Žiniose”, nedaro jokio 
įspūdžio, nes tas “akredita
vimas” remiasi Potiomkino 
kaimų filosofija — rašyk tik 
tai, ką mes norime parodyti, 
bet nesidairyk į šalis, kad ne
parašytume! tiesos.

Mes gyvename laisvėje ir tos 
pačios laisvės norime savo tau
tiečiams. Mes norime laisvai 
lankyti Lietuvą, matyti savo 
tėviškes, nebūti persekiojami 
šnipų, nebūti šantažuojami, 
kad pakenksime savo giminėms 
ar artimiesiems. Mes norime, 
kad mūsų giminės ir draugai 
galėtų bet kada mus aplanky
ti ir atvežti mums lauktuvių 
iš Lietuvos, tokių, kurios mums 
būtų brangios ir mielos, kaip 
gintaro gabalėlis, vertinga 
knyga. Dabar jau ir knygų ar 
plokštelių nebagalima gauti. 
Ir tai laisvos “tarybinės” res
publikos pasididžiavimas! To
dėl tiek “Tėviškės žiburiai”, 
tiek kita “vaduotojiška” spau
da kovos, kol ir anapus Atlan
to bus ta pati laisvė, kaip ir 
čia — ir melstis, ir mokytis, ir 
keliauti, ir dirbti, ir ilsėtis 
pagal savo sprendimą, talentą 
ir pageidavimą.

STASYS DALIUS
Mūsų korespondentas
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Taipgi tą vakarą įvyko atski
ri tautybių jaunimo posėdžiai 
išrinkti komitetams ar ryši
ninkams, kurie ir toliau bend
radarbiautų, kad bendra veik
la nepasibaigtų su šio laivo 
kelione. Teko stebėti, kaip 
lietuvių jaunimo grupė, atski
rai susirinkusi, gyvai svarstė 
tą klausimą lietuviškai, gra
žiai diskutuodama, kaip ge
riau ta linkme veikti. Buvo ma
lonu girdėti, kad įvairių kraš
tų lietuvių jaunimas pajėgia 
visai neblogai lietuviškai su
sikalbėti ir drąsiai laisvai sa
vo mintis pareikšti.

Paskutinį vakarą laive per 
šokius meninę programą atli
ko Violeta Rakauskaitė-Štro- 
mienė su gyva išraiška bei tem
peramentu padainuodama ke
letą dainų su labai geru pasi
sekimu.

I Stockholmo centrą
Sekantį rytą įspūdinga ir 

nepamirštama kelionė laivu 
po Baltijos jūrą baigėsi. Pa
siekėm Stockholmo uostą apie 
10 v.r. Krantinėje pasitiko vė
liavų miškas ir didžiulis bū
rys žmonių. Pirmiausia iš lai
vo išėjo parlamentarai ir žur
nalistai, kuriuos laukiantieji 
sutiko garsiais plojimais. Tarp 
daugybės latvių ir estų vėlia
vų plevėsavo ir trys lietuvių 
vėliavos. Krantinėje, belauk
dami išeinančių iš laivo, estų 
ansamblis šoko tautinius šo
kius.

Mūsų lagaminus, išneštus iš 
laivo, sukrovė į sunkvežimį ir 
išvežė į universiteto bendra
bučio viešbutį, kur turėsime 
nakvoti. Visi laivo kelionės 
dalyviai ir laukiantieji kran
tinėje rikiavomės demonstra
cijai į Stockholmo miesto cent
rą. Vėl susiūbavo miškas vė
liavų ir plakatų su šūkiais. 
Policijai lydint, pajudėjom 
nuo uoste palikto laivo. Gerą 
valandą žygiavom, kol pasie
kėm pagrindinę aikštę, kur 
vyksta visos demonstracijos. 
Praeidami žmonėms dalinom 
švedų kalba atspausdintus la
pelius. Aikštėn atėjus A. 
Kungs pasakė kalbą švediš
kai ir angliškai. Po jo kalbė
jo latvių socialdemokratų 
pirm. Bruno Kalnins ir Vladi
miras Bukovskis. Po šių kal
bų lietuviai buvo paprašyti 
padainuoti kokią nors dainą. 
Greit buvo sutarta padainuo
ti “Augo sode klevelis”, kuri 
praskambėjo ne taip jau blo
gai. Gerai, kad ir nedidelė lie
tuvių grupelė laikėmės maž
daug vienoje vietoje, tad ir 
dainą galėjom padainuoti. Po 
to kalbėjo keli švedų parla
mento partijų atstovai. Užde
gančiai kalbėjo liberalų par
tijos vadas, kurio kalba keliais 
atvejais buvo pertraukta plo
jimų.

Sugiedojus Švedijos, Bal
tijos tautų himnus, baigta de
monstracija. Tada įvyko spau
dos konferencija, kurioje da
lyvavo apie 50 žurnalistų. Po 
to vykome požeminiu trauki
niu į universiteto bendrabutį, 
kur gavome kambarius. Teko 
važiuoti požeminiu traukiniu, 
kurio bilietus jau buvome nu
sipirkę laive. Už 6 dol. gavom 
kortelę, galiojančią tris die
nas važinėti miesto susisie
kimo priemonėm, kiek tik no
rime.

Be lietuvio kunigo
Kiek apsitvarkę kambariuo

se, pasiėmę atvežtus sunkveži
miu lagaminus ir užkandę val
gykloje, turėjom skubėti į eku
menines pamaldas 6 v.v. St. 
Clara šventovėje miesto cent
re prie geležinkelio stoties. 
Gotiška šventovė — bokštais 
iškilusi aukštai į dangų. Vi
duje sienose įmūrytos garbės 
lentos (300 metų senumo) su di
dikų ir karo vadų vardais. Pa
maldoms vadovavo estų arki
vyskupas Konrad Veem, asis
tuojamas 8 įvairių religijų ku
nigų, kurių tarpe buvo ir žydų 
kantorius. Kartu atliktas ir 
religinis koncertas, kuriame 
vargonais buvo atlikta M. K. 
Čiurlionio “Fuga”. Solo giedo
jo garsus švedų tenoras Nico
lai Gedda. Tiktai per liturgi
nius skaitymus lietuvišką teks
tą skaitė latvių katalikų ku
nigas su ausį rėžiančia tare- 
na. Gaila, kad nebuvo lietuvio 
kunigo.

Literatūros vakaras 
ir seminaras

Vakare universiteto patal
pose įvyko literatūros vaka
ras, kur poeziją skaitė estai, 
švedai savomis kalbomis ir 
angliškai. V. Bukovskis skaitė 
ištrauką iš kaceto apie drau
gystę su lietuviu Jonu. Tomas 
Venclova užbaigė vakarą eilė
raščiais anglų kalba ir ilgė
lesne poema lietuvių kalba.

Liepos 30 ir 31 d.d. univer
siteto patalpose buvo sureng
tas seminaras, kuriame paskai
tas skaitė profesoriai, savo 
srities žinovai. Paskaitos vyko 
visą dieną su pietų pertrauka. 
Iš jų paminėtini du švedų pul
kininkai, akademijos lektoriai, 
skaitę apie Sov. Sąjungos ka
rines pajėgas, išdėstytas Le
ningrado ir Baltijos srityse, 
taip pat apie sovietų pajėgas 
Baltijos srityje, susijusioje 
su Švedijos saugumu. Iš lietu
vių dr. A. Štromas skaitė pa
skaitą apie pasikeitimo gali
mybes Baltijos kraštuose.

Folkloro vakaras
Liepos 30 d. įvyko bendras 

Baltijos tautų folkloro vakaras 
didelėje stadiono salėje, kuri 
buvo papuošta visų trijų tauty
bių vėliavomis ir šūkiais ant 
sienų: “Nuclear free zone in 
the Baltic states”, “Soviets out 
of Baltic states” ir kt. Didžiulė 
salė nebuvo pilna žiūrovų, at
rodo, dalyvavo daugiausia pa
tys baltiečiai. Programoje vy
ravo latviai ir estai. Latviai 
savo ansamblius turėjo iš Ang
lijos ir Švedijos, o estai vien 
tik iš Švedijos. Vyravo tauti
niai šokiai, kai kurie palydimi 
dainomis. Taipgi latvių muzi
kinis vienetas iš Anglijos gro
jo visiems šokiams.

Pirmoje programos dalyje 
latviai pasirodė su trimis dai
nomis ir penkiais šokiais. Lie
tuviai, kuriems atstovavo tau
tinių šokių grupė iš Londono 
su vadove Caroline Ludwig, pa
šoko tris šokius — Suktinį, Kal
velį ir Subatėlę. Šokius atliko 
penkios poros šokėjų, kuriems 
publika nepagailėjo gausių 
plojimų, nes gražiai pasirodė 
tarp daugybės kitų šokėjų, bū
dami tokie negausūs ir pasi
puošę gražiais tautiniais dra
bužiais. Estai atliko net 15 įvai
rių šokių.

Antroje programos dalyje 
latviai atliko tris dainas ir 6 
šokius. Lietuviai vėl pašoko 
tris šokius: Žekelį, Rugučius 
ir Suk, suk ratelį. Estai pasi
rodė su 9 šokiais. Įspūdingiau
sias buvo paskutinis šokis, kai 
visos grupės bendrai atliko es
tų šokį Dešinėn ir kairėn. 
Bendram rate sukosi estų, lat
vių ir lietuvių jaunimas. Visi 
su dideliu entuziazmu plojom, 
plojom, nes tai buvo pirmas 
kartas, kai visos trys tautybės 
kartu atliko bendrą šokį, kuris 
visiems paliko pasigėrėtiną 
įspūdį. Ne vienas pagalvojom, 
kad būtų daugiau tokių bend
rų šokių ir glaudesnio bend
radarbiavimo tarp visų trijų 
tautybių.

Folkloro vakaras praėjo be 
jokių prakalbų, sveikinimų 
ar pranešėjų, tik buvo išspaus
dinta programa anglų ir švedų 
kalbomis, kurią reikėjo sekti. 
Tik koncerto pabaigoje gru
pių vadovams buvo įteiktos 
gėlės ir padaryta bendra nuo
trauka.

Pas Švedijos lietuvius
Po koncerto Švedijos Lie

tuvių Bendruomenės pirm. V. 
Vilkenas suorganizavo keleto 
vietinių lietuvių automobilių 
ir atgabeno apie 20 kelionės 
dalyvių į savo namus užmies
tyje. Čia gražiuose namuose, 
išpuoštuose dailininkų pa
veikslais, V. Vilkenas pasvei
kino atvykusius lietuvius ir 
pasidžiaugė, kad po Kopen
hagos teismo ir jaunimo ke
lionės Baltijos jūra švedų laik

Taikos ir laisvės žygio pamaldos “Baltic Star” laive, plaukiant Baltijos jūra

raščiai buvo pilni pirmuose 
puslapiuose aprašymų. Anks
čiau, jei kokia žinutė pasiro
dydavo, tai kur nors laikraš
čio viduryje. Tylos sąmokslas 
tapo pralaužtas. Dr. K. Bobe
lis, padėkojęs už nuoširdų pri
ėmimą ir vaišes, perdavė Šve
dijos lietuviams VLIKo ir Ame
rikos lietuvių sveikinimus. 
Šia proga V. Vilkėnui įteikiau 
atsivežtą “Tėviškės žiburių” 
numerį. Švedijoje šiuo metu 
gyvena nedaug lietuvių — gal 
kokia šimtinė, daugiausia miš
rios šeimos.

Muziejuose
Liepos 31 d. buvo paskirta 

Stockholmo miesto apžiūrėji
mui. Nuvažiavom prie “Vasa” 
laivo, kuris buvo pastatytas 
Gustavo II Adolfo 1628 m. Jis 
savo pirmoje kelionėje nu
skendo ir tik po 300 metų (1961 
m.) iškeltas į paviršių. Apgink
luotas buvo 64 patrankom ir 
labai išpuoštas, turi labai 
daug įvairių skulptūrų. Taip
gi buvo pilnas to meto varto
jamų įvairių apyvokos daiktų, 
ginklų, indų ir kitų reikmenų. 
Iš jų buvo sudarytas muziejus. 
Pats laivas yra iškeltas ant sau
sumos ir pastatytas pastogėje.

Netoli “Vasa” laivo yra Skan- 
sen lauko muziejus-parkas, 
kur iš visos Švedijos suvežti 
skirtingi pastatai. Parkas ati
darytas 1891 m., tad per tą lai
kotarpį suvežta ir pristatyta 
per 150 atskirų būdingų tro
besių. Parkas plačiai išsiplė
tęs kalvotoje vietoje, tad tenka 
gerokai kojas pamankštinti. 
Šalia parko yra nedidelis zoo
logijos sodas su visais Švedi
jos gyvūnais, kaip vilkas, meš
ka, briedis, šernas, lapių el
nias ir kt.

Taipgi sustojom aplankyti 
“Nordiska Museet” — etnologi
jos muziejų su Švedijos gyve
nimo rinkiniais. Tai įvairių 
provincijų drabužiai, baldai, 
indai, valgiai, įvairūs įrankiai 
ir kiti panašūs rodiniai.

Atsisveikinimo vakaras
Grįžtant atgal į universitetą 

lijo, tarpais gan stipriai. Šve
dijoje, kaip ir Danijoje, kas
dieną palyja ir nėra šilta — 
vasaros kaip ir nematyti. Va
kare, einant į kelionės užbai
gos pokylį, irgi lijo, o pobūvis 
buvo kitam universiteto rajo
no šone, tad atėjom į salę be
veik peršlapę.

Paskutinį vakarą jaunimas 
susirinko pasipuošęs, kai ku
rios moterys net ilgom suk
niom. Į vieną salę visi dalyviai 
netilpo, tad stalai buvo pasta
tyti ir kitoje salėje. Lietuvių 
būrys susėdome prie vieno il
go stalo. Po geros vakarienės 
buvo pasakytos atsisveikinimo 
kalbos. Kalbėjo visų trijų tau
tų jaunimo vadovai. Gintaras 
Grušas, kalbėdamas lietuvių 
vardu, pasakė gražų žodį, kad 
ši kelionė palikusi visiems 
nepamirštamą įspūdį, kad tuo 
labai daug pasitarnauta bal- 
tiečių bendradarbiavimui, ir 
Baltijos tautų vardas išgarsin
tas šiuose kraštuose kaip nie
kad iki šiol.

Po oficialių kalbų prasidėjo 
šokiai. Šokių pertraukos metu 
atsisveikinau, padėkodamas 
lietuvių jaunimo vadovams — 
G. Grušui, PLJS-gos pirm., O. 
Barškėtytei kelionės organiza
cinio komiteto vicepirminin
kei iš Čikagos ir M. Čeginskai- 
tei iš Švedijos, kurie taip gra
žiai prisidėjo savo įnašu prie 
kelionės organizavimo. Jie dė
kojo “Tėviškės žiburių” redak
cijai, kad atsiuntė korespon
dentą ir tuo labai džiaugėsi. 
Sakė: “Kai grįšime į Ameriką, 
pirmiausia griebsime ‘TŽ’ pa
siskaityti apie šią kelionę. O 
manyje kilo klausimas, ar pa
vyks viską sklandžiai aprašyti, 
nes visa ta kelionė, tas jauni
mo entuziazmas, demonstraci
jos nelengvai duodasi suguldo
mos į popieriaus lapus . ..

VYTAS BAČKIS iš Paryžiaus (dešinėje) suimamas Suomijos policijos 
Helsinkyje, nes su kitais baltiečiais jaunuoliais demonstravo prie pat 
Sovietų Sąjungos ambasados. Ši nuotrauka buvo įdėta Švedijos dienraštyje 
“Svenska Dagbladed” 1985. VII. 29 laidoje

AfA 
BIRUTEI STRAZDIENEI 

mirus,
jos vyrui mūsų rėmėjui JURGIUI STRAZDUI ir giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Skautai ir skautės
- -

AfA 
BIRUTEI STRAZDIENEI 

mirus,
jos vyrą JURGI ir visus gimines bei artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame —

Ona Lapinskienė Jonas Mažeika
Marytė Jurkštienė Jonas ir Jonė Vitkūnai

Mielai mūsų draugijos steigėjai, 
ilgametei pirmininkei ir garbės pirmininkei

AfA 
ELZEI JANKUTEI 

iškeliavus amžino poilsio,
jos giminėms ir JANKŲ šeimos artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą-

Toronto Mažosios Lietuvos
, moterų draugija

Canabian &rt Jtlletuorials 3Ltb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

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

Tel.233-4486



Pilietinis keras Lietuvoje?
Aleksandro Štromo mintis sklaidant angliškame leidinyje

ANTANAS MUSTEIKIS

Istoriją rašant
Prieš porą metą Lituanisti

kos institutas išleisdino vertin
gą knygą “Mind Against the 
Wall: Essays on Lithuanian 
Culture Under Soviet Occupa
tion”, redaguotą prof. Rimvy
do Šilbajorio. Tai rinkinys sep
tynių autorių straipsnių, ku
rie priskirti “essay” žanrui. 
“Essay”, pagal Websterio žody
ną, yra trumpas literatūrinis 
kūrinys (literary composition) 
apie vieną dalyką, apspręstą 
asmeninio požiūrio, kuris ne
pretenduoja išsemti temą. To
kiu žanru tad autoriai apsi
draudžia nuo griežtos kriti
kos, nes tokie neapibrėžti rė
mai gali apimti tiek mokslinio 
pobūdžio darbus, tiek savų 
įspūdžių apybraižas. Ir nenuo
stabu, jei šalia pirmųjų čia 
tilps ir spekuliatyvus prof. 
Vytauto Kavolio straipsnis 
(“Apie intelektinės kultūros 
deformaciją”), pamuštas libe
ralizmo apologetika. Dažnomis 
bendrybėmis jisai iškelia ne 
tik elementarų sovietinės pro
pagandos bruožą — minties de
formaciją, bet ir ta proga ne
slepia tendencijos prikišti 
tą deformaciją ir ypač tiems, 
kurie nutolsta nuo jo paties 
pasaulėžiūrinės spalvos. Pa
našaus paviršutiniškumo yra 
ir Zenono Rekašiaus straips
ny (“Spauda Lietuvoje soviet
mečiu”), kai jis be išlygų pa
lygina viduramžių inkvizici
jos laikotarpį su XX š. “didžio
jo brolio” totalitarinės kon
trolės dabartimi.

Padrąsintas minėto žanro 
laisvės, ir aš šia proga pake
densiu tik vieną dalyką, bū
tent: ar pokario okupuotoje 
Lietuvoje vyko pilietinis ka
ras?

Į šį klausimą teigiamai at
sakė prof. Aleksandras Štro
mas (“Oficiali sovietinė ideo
logija ir lietuvių tauta”), vie
nas iš šio rinkinio autorių.

Man atrodo, kad kiekvienas 
pilietinis karas, nors ir labai 
sudėtingas reiškinys, privalo 
būti sąlygotas bent dviejų ele
mentų ar savybių.

Pirmoji savybė — 
dalyvių skaičiai

Remdamasis savo turtinga 
patirtimi ir gana patikimais 
faktais, A. Štromas kritiškai 
apžvelgia nepriklausomybės, 
okupacijų bei dabartinį lai
kotarpį Lietuvoje. Pastebė
jęs, kad abi lietuvių ideolo
ginės grupės — didžioji, arba 

dešinė, vertino nepriklauso
mybę aukščiausiai, ir mažoji, 
arba kairė, nebuvo nepriklau
somybės opozicijoj, autorius 
randa visai nežymų skaičių 
komunistų partiečių, kurie iš 
tikrųjų siekė “inkorporuoti” 
Lietuvą į “didžią Sovietų Są
jungos tautų šeimą”.

A. Štromas tikina, kad ke
turi ryškiausi kairiosios ar
ba radikaliosios ideologijos 
inteligentijos atstovai anti- 
smetonininkai — Liudas Gira, 
Petras Cvirka, Salomėja Nėris 
ir Antanas Venclova nebuvo 
oportunistai bei karjeristai, 
kai pasirinko remti sovieti
nę galią. Autorius juos vadi
na romantikais.

Beje, Gira čia vargiai tinka, 
nes jis chameleoniškai keitė 
savo pasaulėžiūrinę spalvą, 
dargi sugebėjo būti ir žvalgy
bininku — šnipu Lenkijos nau
dai .. . Tad įmanoma kalbėti 
apie tris galimus “idealistus” 
iš lietuvių inteligentijos tar
po, kurie sovietinėje okupaci
joj drauge su kita pora poetų 
(V. Grybas ir J. Marcinkevi
čius), deja, tapo “pragmati- 
kais” ir, jei nusivylę, nejieš- 
kojo kelio atgal.

Tai mažytė inteligentijos 
dalelė, kurią rėmė, tenka pa
brėžti, atitinkamai mažutis 
užnugaris iš “lietuvių darbi
ninkų ir valstiečių vaikų”. Pa
veikti propagandos bei teikia
mų privilegijų (pvz. išeiti aš- 
tuonių klasių gimnazijos kur
są per trejus metus ar teisės 
universitetą per pusmetį ati
tinkamoje erzacinėje “akade
mijoje”), šie sudarė komuniz
mo “praetorišką sargybą”.

A. Stromas pateikia tokių lie
tuvių skaičių kriptiškai: “daug 
tūkstančių (bet tik tūkstančių, 
ne daugiau)”. Kaip ir kiti sovie- 
tologai, A. Štromas čia pat tvir
tina, kad “triuškinanti lietu
vių dauguma” tebeturėjo tradi
cinę, patriotinę, nepriklauso
mybe alsuojančią politinę 
orientaciją ir priešinosi so
vietinei okupacijai visą laiką. 
Tad ar buvo galimas pilietinis 
karas tarp šių nelygių lietuvių 
grupių?

Atsakysiu: ne! Palyginamieji 
skaičiai rodo, kad komunis
tinės pasaulėžiūros tūkstan
čiai žmonių privalėjo pranyk
ti, uždusti ar pražūti tradici
nės pasaulėžiūros šimtuose 
tūkstančių. Vieno prieš dešim
tį, jei ne prieš šimtą, propor
cija konkrečioje situacijoje 
aplamai daro pilietinį karą 
neįmanomą.

Antroji savybė — grupių 
savarankiškumas

Gal nereikia nė užsiminti, 
jog pilietinis karas skiriasi 
nuo bet kokio kito karo dauge
liu atžvilgių. Sakysime, Pirma
jame ar Antrajame pasauli
niame kare buvo lietuvių, ku
rie, paimti į rusų ar vokiečių 
armijas, kariavo vieni prieš ki
tus, bet tai jokiu būdu nebuvo 
pilietinis karas. Tą patį gali
ma sakyti ir tuo atveju, jei lie
tuviai ten būtų buvę savano
riai. Beje, juk buvo tokių lie
tuvių karių dalinių, kurie pa
starajame kare kovojo šalia 
vokiečių ir mušė rusus, tikė
damiesi, jog suirutės metu ga
lėsią ginklu padėti savam kraš
tui atsikurti. Juos galime va
dinti romantikais, tačiau jų 
būta.

Kaip žinome, rusų bei sovie
tų propagandinė mašina visą 
antrosios okupacijos laiką 
lietuvius laisvės kovotojus 
vadino ir tebevadina “bandi
tais”, bet juk tai, švelniai ta
riant, orveliška pasakėlė, ku
rią normalūs žmonės vadina 
melu. Kitom progom ta pati ma
šina sugestionuoja, jog tada 
vykusi “klasių kova” ... Da
bar iš tikrųjų tenka atsakyti, 
prieš ką dešimtys, jei ne šim
tai, tūkstančių lietuvių par
tizanų kariavo? Kokiomis ap
linkybėmis?

Atsakymas tebėra vienas, 
būtent: kariavo prieš svetimos 
šalies įsibrovėlius, prieš oku
pantus. Jeigu lietuviai patrio
tai būtų kariavę prieš vieną 
lietuvių komunistų “praetoriš
ką sargybą”, tas karas būtų už
sibaigęs per mėnesį, jei ne per 
savaitę, išžudžius ar išvijus iš 
Lietuvos žemės visus atskalū
nus. Betgi jis truko septynetą 
ar aštuonetą metų, o dvidešimt 
penki tūkstančiai (gal ir dau
giau) laisvės kovotojų, kritu
sių už savo tėvynę, pareikala
vo kelis kartus didesnio žuvu
sių priešų skaičiaus. Tad pa
grindžiai lietuviai patriotai 
kovojo prieš gausias Sovietų 
Sąjungos armijos ar saugu
miečių divizijas, nors joms 
talkino saujelė vietinių stri
bų ar minėtos “sargybos” na
rių.

Čia tenka pabrėžti, kad visi 
laisvės kovotojai buvo savano
riai, bet toji mažuma lietuvių, 
kurie kovojo prieš savanorius, 
didžiąja dalimi buvo okupanto 
prievarta paimti savųjų žudyti. 
Ir kas žino, kiek rusiškai so
vietiniai šovinistai džiaugė
si, jog dalį tautžudiško darbo

Sovietų okupuotoje Lietuvoje tautietė džiaugiasi laišku, gautu iš Vakarų 
nuo savo giminių. Nuotrauka — iš ALGIMANTO KEZIO knygos “Lithuania 
Through the Wall”, išleistos Čikgaoje. Ten angliškai parašyta: “Kadaise 
mes priklausėm vienai šeimai. Dabar esame svetimi — ‘mes’ ir ‘jie’. Pasi
sveikinę žodeliu ‘alio’, sakome sudiev galbūt ant visados”.

paliko pačiam “maurui” atlikti.
Šie faktai pagrindžia išvadą, 

jog pokario Lietuvoje iš esmės 
vyko ne pilietinis karas, o žūt
būtinė lietuvių kova prieš ru
siškai sovietinį okupantą.

Kaip matėme, stoka pagrin
dinių pilietinio karo elemen
tų, būtent krašto suverenumo 
bei savarankiškumo ir kariau
jančių grupių tinkamos pro
porcijos įrodo, jog nei vienu, 
nei kitu atveju pokario Lie
tuvoje negalėjb būti ir nebu
vo pilietinio karo.

Gaila, kad šiaip jau įdomus 
ir įžvalgus A. Štromo straips
nis, skirtas angliškai skai
tančiai visuomenei, šia nepa
grįsta pilietinio karo prielai
da klaidina skaitytoją ir tei
kia žalingą medžiagą istorio
grafijai.
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Pedagogei - Sibiro tremtinei 

AfA 
BIRUTEI STRAZDIENEI

netikėtai atsiskyrus su šiuo pasauliu, 
jos vyrui visuomenininkui JURGIUI STRAZDUI, gimi
nėms bei artimiesiems nuoširdžiausią užuojautą reiškia - 

Stasys, Marija ir Dana Jokūbaičiai

AfA 
BIRUTEI STRAZDIENEI 

mirus,
jos vyrą JURGĮ STRAZDĄ, sūnų Lietuvoje, gimines ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu su visais 
liūdime — Laura Rickevičienė

duktė Vida, sūnus 
Raimundas su šeimomis

AfA
BIRUTEI STRAZDIENEI

mirus,
jos vyrui JURGIUI STRAZDUI, seseriai DANUTEI 
LAZAUSKIENEI su šeima, broliui KĘSTUČIUI ir vi
siems giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą -
Fr. Radzevičiūtė-Klimienė A. Šešelgienė

AfA 
MARIJAI KEVĖŽIENEI

mirus, 
jos dukrą buvusią vieneto dainininkę VALĘ SIMINKE- 
VIČIENĘ ir gimines giliai užjaučiame -

Toronto Lietuvių namų 
dainos vienetas

Kelionė į Šv. Žemę ir Romą. Kalėdos Betliejuje
“Dievas teikia mums meilę, o 

kad mylėtume tą, kurį c
Jis mums duoda ” 5

Geny Lougheed 8 

Funerol Home 8

252 Regent Street South 8 

Sudbury, Ontario P3C 4C8 8 

Telefonas: (705) 673-9595 g 
S2S2S2Se5HSZS2SZSaS25Z52S252S2S2S2SJS2S25fi

2 savaitės - $2,495.00. 1985 m. gruodžio 21 -1986 m. sausio 4 
Amanas, Petra, Jeruzalė, Betliejus, Nazaretas ir Galilėja, Haifa, 
Karmelio kalnas, Cezarėja, Jafa, Tel-Avivas, Jerichas, Mirties 
jūra, Jordano upė, Betanija, Roma ir Vatikanas

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

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

Tel. (416) 923-7337

ANTANAS MACEINA

Kritinė užsklanda
Išlaisvinimo teologijos šaltinis, jos savimonė, jos 

objektas ir siekis čia buvo aprašyti beveik ištisai pa
čių šios teologijos atstovų ar jos šalininkų žodžiais. 
Tai geriausias būdas perteikti svetimą teoriją, ne
iškraipant jos minčių. Juk dabar daromi priekaiš
tai Tikėjimo kongregacijai, esą ji kritikuojanti iš
laisvinimo teologiją, “savo teiginių nepagrįsdama” 
(H. Vorgrimler), kaip tik ir remiasi tuo, jog instruk
ciją rašiusieji beveik nieko necituoja iš autentinių 
išlaisvinimo teologijos šaltinių, pasitenkindami at
pasakoję jos teiginius savais žodžiais. Užtat savo 
apraše šių straipsnių autorius leido plačiai kalbėti 
išlaisvinimo teologams, kad jie patys pasisakytų, ką 
jie skelbia ir ko jie savo skelbimu nori.

Nūn, užsklendžiant šį aprašą, tenka žvilgterėti į iš
laisvinimo teologijos visumą ir klausti ją tokių dalykų, 
kurie vieninteliai gali pateisinti jos užmojį tapti “at
naujinimo sąjūdžiu Bažnyčios viduje” (P. Richard).

1. Išlaisvinimo apimtis
Išlaisvinimo teologija suvokia save kaip kritinį 

vargo bei priespaudos apmąstymą tikėjimo šviesoje. Šio 
apmąstymo išvada — išlaisvinimas iš istoriškai susi- 
dėsčiusių bei sustabarėjusių struktūrų, kurios kildi
nančios ir vargą, ir priespaudą. Tuo būdu išlaisvinimo 
teologija virsta pastanga atstatyti žmogų savo verte 
bei teise būti žmogumi. Tai didis uždavinys, kuris 
sudaro išlaisvinimo teologijos vidinį pathos ir teikia 
jai tam tikro patrauklumo ir net žavingumo. Nes kas 
gi gali būti žemėje gražiau, negu sukurti tokią visuo
meninę sąrangą, kurioje žmogus žmogui būtų nebe 
grėsmė, o tikras brolis; kurioje visi būtų aprūpinti 
padoriu pragyvenimu; kurioje visi būtų lygūs — net ir 
bažnytinėje plotmėje — ir kurioje nebūtų ‘lygesnių’ kaip 
Orwelio romane. Tik įsigilinus į šį pathos ir jį savyje 
pergyvenus, galima suprasti, kodėl išlaisvinimo teo
logija randa plataus atgarsio net ir Vakarų Europoje, 
kurioje juk nėra nei struktūrinio vargo, nei struktū
rinės priespaudos.

Todėl nenuostabu, kad ir mes, vargstančios bei pri
spaustos lietuvių tautos nariai, žvalgomės į išlaisvini
mo teologiją ir teiraujamės, ką ji galėtų teikti mūsų 
tautos išlaisvinimui. 1985 metų Europos lietuviškų stu
dijų savaitėje pati pirmoji paskaita buvo skirta kaip 
tik išlaisvinimo teologijai ryšium su Lietuvos padė
timi: “Ar esame vienų vieni? Išlaisvinimo teologija 

randa kelią” — šitaip buvo nusakyta anos paskaitos 
tema, kurią sklaidė mons. dr. V. Kazlauskas, Vatika
no radijo lietuviškųjų laidų vedėjas. O anksčiau (1982 
m.) Andrius Valevičius, susitaręs su J. B. Metzu inter
view reikalu, buvo pateikęs šiajam tokį klausimą: “Jūs 
esate pradininkas politinės teologijos, iš kurios yra 
išriedėjusi išlaisvinimo teologija, radusi atgarsio 
ypač Pietų ir Vidurio Amerikoje. Kaip Jūs manytumė
te: ar galima būtų išlaisvinimo teologiją išplėsti ir Rytų 
Europos tautoms?”. Jau minėjome, kad J. B. Metzas 
savo susitarimo su A. Valevičiumi neišlaikė ir į klau
simus neatsakė (žr. šio straipsnio sk. I, išnaša 3). Ir 
tai nebuvo atsitiktinis dalykas. J. B. Metzo tyla Euro
pos tautų atžvilgiu yra prasmuo visai išlaisvinimo 
teologijai.

Klausimas, ką išlaisvinimo teologija galėtų ar pri
valėtų tarti komunizmo prislėgtoms tautoms, yra jos 
gyvybės ar mirties klausimas. Nes jei taip įsakmiai 
pabrėžiamas išlaisvinimas kaip teologinė kategorija 
apsiribotų tik P. Amerikos vargšais, stengiantis ap
rūpinti juos padoraus pragyvenimo reikmenimis, jis 
savaime atkristų grynai sociologinėn plotmėn, tap
damas parapijiniu uždaviniu, nepaisant, kad ši pa
rapija’ ir būtų ištisas žemynas.

Išlaisvinimas kaip socialinis reikalas niekad nebus 
teologinė kategorija, vadinasi, mastas teologiniam 
apmąstymui, jeigu jis neįžengs bendron žmogiškojon 
plotmėn ir neapims bet kokios priespaudos, gniuž
dančios žmogaus vertę ir žmogaus teises. Likęs so
ciologinėje plotmėje, jis įpareigotų Bažnyčią tik tiek, 
kiek kiekvienas vietinis parapijos reikalas ją įparei
goja. Vietinė gi Bažnyčia, nors savo sandais ir yra vi
suotinės Bažnyčios išraiška, savo kasdienos reikalais 
ji betgi ir lieka tik vietinė. Tai tinka kiekvienai vieti
nei Bažnyčiai. Tai tinka ir P. Amerikos Bažnyčiai. Kal
bėti tokiu atveju apie kažkokią naują teologiją, kuri 
skelbianti išlaisvinimą pranašiškuoju būdu, būtų tik 
teatrinė poza ir putlumas — daugiau nieko.

Juk pavergtų ir paniekintų, nuskriaustų ir prislėgtų 
žmonių esama ne tik P. Amerikoje. Visa Rytų Europa 
šiandien yra virtusi “vargšų žemynu”, jei kalbėsime 
išlaisvinimo teologijos žodžiais; vargšų ne tik socialine, 
bet ypač tautine, kultūrine ir religine prasme. Visame 
šiame žemyne žalojamos žmogaus teisės nemažiau 
žiauriu būdu, negu P. Amerikoje. Svarbiausia gi, kad 
šis žalojimas yra ne kokio nors atskiro asmens kaltė, 
o valdančiosios sistemos padaras ir net būtinybė: ko
munistinė struktūra gali išsilaikyti tik prievarta. Jei 
tad sąvoka ‘išlaisvinimas’ nėra tuščias žodis ir ne pro
pagandinė formulė, o teologinė kategorija kaip išraiška 

Bažnyčios pasiuntinybės eiti į visas tautas (plg. Mt 28, 
19), tai ši sąvoka privalo būti visu svoriu taikoma ir 
Rytų Europos tautoms, kurios “vaitoja ir kenčia skaus
mus iki šiolei” (Rom 8, 22). Išlaisvinimas gali būti arba 
visuotinis, arba tik niekniekis, kadangi ir pati Baž
nyčia yra arba visuotinė, arba tik sekta.

Įsipareigoti Bažnyčiai už vargšus reiškia įsiparei
goti už visus pavergtuosius bei prislėgtuosius — vis 
tiek kur jie būtų ir kokiu atžvilgiu jie tokie būtų. Juk 
tautiškai, kultūriškai, religiškai prislėgtas ir net per
sekiojamas žmogus yra taip lygiai nustumtas į pašalį 
ir gyvena ‘priemiesčio’ lūšnelėje, kaip ir P. Amerikos 
vargšas, nors medžiaginių pragyvenimo reikmenų jis 
ir turėtų pakenčiamai. Betgi žmogus kaip žmogus yra 
gyvas ne viena tik duona. Vargas yra visų pirma žmo
giškoji kategorija, kuri anaiptol neišsisemia “žmogaus 
vertu pragyvenimu”, kaip tai nusako išlaisvinimo teo
logija. Be abejonės, tokio pragyvenimo žmogus yra rei
kalingas, o kova už jį yra būtina, tačiau teologiškai 
žiūrint, jis yra per siauras, kad šią kovą paverstų nauja 
teologija bei visuotiniu Bažnyčios uždaviniu, pražiū
rėdamas visus kitus žmogaus vertei bei teisei būtinus 
reikmenis. Nes pavergta tauta, persekiojama reli
gija, draudžiama kalba (pvz. vokiečių kalba šiandie
ninėje Lenkijoje), gniuždoma kultūrinė kūryba (pvz. 
socialistinis realizmas), kraipoma tiesa istorijoje 
gimdo vargšų žmogiškąja prasme net tragiškesanių, 
negu P. Amerikos priemiesčiai. Vargšų esama visur, 
kur tik skriaudžiamas pats žmogiškumas — vis tiek 
kokiu atžvilgiu.

Kas tad yra išlaisvinimas šios rūšies skriaudžia
mųjų ir prispaustųjų atžvilgiu? Ką sako išlaisvinimo 
teologija šiems žmonėms istorinėje jų būklėje? Ar 
čia reikia tik kantriai laukti, kol būklė pasikeis, ar 
organizuotis ir kovoti, kaip tai dabar mėginama su 
vargšais P. Amerikos kraštuose? Tai klausimas, kurį 
mes kreipiame tiesiog į išlaisvinimo teologų širdį. 
Deja, jie į šį klausimą neatsako, kaip į jį neatsakė ir 
J. B. Metzas. Dar daugiau: išlaisvinimo teologija šį 
klausimą apeina tokia tyla, jog jo iš viso nė neužsi
mena. Jo neužsimena nė Vakarų Europoje gyvenantieji 
išlaisvinimo teologijos šalininkai bei skleidėjai. At
rodo, kad Rytų Europos jiems iš viso nėra, nors geo
grafiškai ji tūkstančiais kilometrų tiesiog susiliečia 
su Vakarų Europos sienomis.

Užtat jau senokai išlaisvinimo teologijai prikai
šiojama, kad ji esanti vienaakė: ji reginti P. Amerikos 
socialinį vargą, bet neregianti Rytų Europos dvasinio 
ir kartu socialinio vargo. L. Boffas savo knygą apie 
Bažnyčią pavadino, papildydamas jos vardą, “Kovo

jančios Bažnyčios studijos — Studien zu einer streit- 
baren Ekklesiologie”. Tačiau kur yra kenčiančiosios 
Bažnyčios ekleziologija? Kodėl niekur ir niekieno 
neatsižvelgiama į aibę faktų, susikaupusių metų metais 
“Lietuvos Bažnyčios kronikoje” ir liudijančių sąmo
ningą Bažnyčios priespaudą ir jos nuolatinį stūmimą 
į pašalį? Argi religinis tikinčiųjų persekiojimas nėra 
teologinė kategorija? Ar “ecclesia patiens” yra tik 
kenčiantieji skaistykloje?

Kol viso to nebus paregėta ir pabrėžta, tol išlais
vinimas iš vargo bus tik sociologinis tos ar kitos vietos 
šūkis, vadinasi, ‘parapijinis reikalas’. Išlaisvinimo 
teologija kaip įnašas visuotinei Bažnyčiai bei jos san
tykiui su pasauliu galės būti vertinga savyje ir verta 
dėmesio iš šalies tik tada, kai pagrindinė jos sąvoka 
išlaisvinimas taps visuotine žmogiškojo išlaisvinimo 
kategorija. Nes regėti kolonializmą P. Amerikoje, o 
neregėti jo R. Europoje yra dvasinės trumparegystės 
ženklas ir intelektualinis nesąžiningumas, kuriuo, 
kaip netrukus matysime, yra kaltinama Tikėjimo kon
gregacija išlaisvinimo teologijos atžvilgiu. Tačiau 
pastangų pereiti į tokį visuotinumą išlaisvinimo teo
logijoje kaip tik neregėti: net neregėti noro praregėti.

Apie R. Europos išlaisvinimą nekalba joks išlaisvi
nimo teologas ir jokio kelio šiam išlaisvinimo nerodo. 
Atvirkščiai. Savo peršama revoliucija vietoj reformos 
išlaisvinimo teologija tiesiog užsisklendžia nuo R. Eu
ropos, kadangi šiosios išlaisvinimas revoliucijos keliu 
yra visiškai neįmanomas. Tai yra jau įrodžiusios R. Vo
kietija, Vengrija ir Čekoslovakija. Po bandymų išsilais
vinti revoliucijos keliu šių tautų priespauda tik padi
dėjo. Pralaimėta revoliucija visados yra baisesnė, negu 
neruošta revoliucija. Tai ypač tinka mažai mūšy tautai, 
kuri jau ir taip yra netekusi trečdalio savo narių karo 
ir pokario sąmyšiuose.

Trumpai tariant, išlaisvinimo teologijos ‘išlaisvi
nimas’ mums maža ką sako: tiek savo apimtimi, kadangi 
jo svoris gula ant socialinio vargo ir apsirėžia kova su 
kapitalistine struktūra; tiek savo būdu, kadangi re
voliucijos kelias mūsų tautai būtų pražūties kelias. 
Išlaisvinimo teologijos užmojį tapti įnašu visuotinei 
Bažnyčiai reikia tad laikyti teologų putlumu, kaip jį 
laiko ir ne vianas P. Amerikos vyskupas. “Liaudies 
Bažnyčia” mums yra tokia pat atgrasi sąvoka, kaip ir 
“liaudies vyriausybė” ar “liaudies respublika”. Išlais
vinimo teologų skelbiama “liaudies klasių ir jų orga
nizacijos hegemonija” yra mums per daug gerai pažįs
tama, jog tikėtume, kad iš jos “išaugs nauja visuo
menė”107 — nauja ne fakto, bet vertės prasme.

(Bus daugiau)
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50.000 ABSOLVENTŲ

Kauno politechnikos institu
tas, įsteigtas prieš 35 metus, gy- 
veniman išleido 50.000 absol
ventų. Sukaktuvinis instituto 
baigimo diplomas įteiktas skai
čiavimo technikos fakulteto auk
lėtinei Silvai Bagvilaitei. Ji yra 
inžinierė, taikomosios matema
tikos specialistė, paskirta dirb
ti Šiaulių televizorių gamyk
loje. Kauno politechnikos insti
tutas yra viena stambiausių 
aukštųjų technikos mokyklų Bal
tijos šalyse, ruošianti 45 pro
fesijų specialistus. Pirmuosius 
10.000 diplomantų institutas iš
leido per 15 metų, o dabar tiek 
specialistų paruošiama per tris
kart trumpesnį laiką. Instituto 
mokslininkai ypač yra pasižy
mėję vibrotechnikos, ultragarso, 
techninės kibernetikos, prie
taisų ir automatizacijos prie
monių kūrimo srityse.

KAUNIEČIAI DIDŽIUOJASI
Populiariausias pastatas Kau

ne yra universalios “Merkuri
jaus” parduotuvės pėsčiųjų gat
ve paverstos Laisvės alėjos ir 
Daukanto gatvės sankryžoje. 
Daukanto gatvė yra maždaug 
Laisvės alėjos viduryje, kur trū
ko ryškesnio pastato, gražiai įsi
jungiančio į ankstesnę Laisvės 
alėjos aplinką. “Merkurijaus” 
parduotuvę suprojektavo Algi
mantas Sprindys, pradėjęs dirb
ti vyriausiu Kauno miesto archi
tektu. Naujoji parduotuvė ati
daryta 1983 m. sausio 4 d. Jos 
bendras tūris — 62.000 kubinių 
metrų, naudingo ploto — 20.600 
kvadratinių metrų. Didžiulio 
pastato konstrukcijas suprojek
tavo inž. A. Kazlauskas, vidaus 
įrenginius apipavidalino J. Ma
ciulevičius. “Merkurijaus” pa
state yra prekybos salės, sandė
liai, prekių iškrovimo platfor
mos, logiškai išdėstytos pagal
binės tarnybos. Rūsys ir ketvir
tas aukštas yra skirti sandė
liams ir prekių iškrovimui, o pir
mas, antras ir trečias aukštai
— prekybos salėms. Parduotuvė 
turi kelis įėjimus. Pėstieji iš 
gatvės pamažu pereina į vitri
nomis ir kioskais apsuptą vidi
nį “Merkurijaus” kiemelį. “Mer
kurijaus” parduotuvę dažnai 
lanko iš Sovietų Sąjungos mies
tų atvykę architektai ir preky
bininkai. Laisvės alėja kaunie
čiai džiaugiasi dar prisiminda
mi Lietuvos nepriklausomo gy
venimo metus. Sovietiniai oku
pantai ją buvo pavadinę Stali
no alėja, bet ji vėl atgavo senąjį 
savo pavadinimą, kai Staliną 
kompartijos suvažiavime nuver
tino N. Chruščiovas. Skaudes
nis likimas ištiko Vytauto pros
pektą, kuris nuo pirmosios so
vietinės okupacijos iki dabar
tinių dienų vadinamas Lenino 
prospektu.

DAR VIENAS PAMINKLAS
Kauno Raudonosios armijos 

prospekte, kuris seniau vadi
nosi Ukmergės plentu, pastaty
tas skulptūrinis paminklas kom
partijos veikėjai Adelei Šiau- 
čiūnaitei (1914—1938). Ji 1933 
m. įstojo į komjaunimą, 1935 m.
— į kompartiją, organizavo strei
kus, steigė komjaunimo kuope
les. Ųž nelegalią veiklą buvo

AUDRA
Travel

Kviečia keliauti kartu!!!

1985 metų
KELIONĖS Į LIETUVĄ

Išvyksta

Spalio 4
Gruodžio 20 

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

Kelionės į kitas pasaulio šalis
AUSTRALIJA- gruodžio 19

BRAZILIJĄ, ARGENTINĄ - datos bus
- sausio 11 

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

kalinama 1935 m. Paleista iš ka
lėjimo buvo pasiųsta Maskvon, 
kur mokėsi partinėje mokyklo
je. Kaunan grįžo 1936 m., buvo 
įjungta į komjaunimo centro ko
mitetą. Žuvo 1938 m. vasario 27 
d. Paminklą sukūrė skulptorė 
Danutė Danytė, iš bronzos išlie
jo “Centrolito” ketaus liejykla.

"SUBATĖLĖ” VILNIUJE
Subačiaus gatvėje duris at

vėrė pirmoji Vilniuje arbatinė 
“Subatėlė”. Gatvė yra viena se
niausių Vilniuje. Subačiaus var
du ji jau vadinosi XV š., 1528 m. 
turėjo masyvius vartus. “Subatė
lės" arbatinė turi vietos 74 sve
čiams, kuriems yra septynios sa
lės rūsyje. Viršuje įrengtoje vir
tuvėje kasdien išverdama aštuo- 
nių rūšių arbata, kepami septy
nių rūšių blynai, gaminami kiti 
“Subatėlės” patiekalai, kurių 
receptus paruošė “Gintaro” res
torano technologė Laima Berno
tienė. Blynus kepa virėjos Va
lė Kuzelienė, Danguolė Gon- 
cevskaja ir Kristina Mozlovska- 
ja, salotų kokteilius paruošia 
Uja Kliukevič. “Subatėlėje” 
yra 32 įvairaus dydžio ir spal
vų virduliai, surinkti iš kelių 
sovietinių miestų. Jie suderin
ti su Plungės “Minijos” baldžių 
pagamintais baldais, storomis 
rūsio sienomis.

UNIVERSITETO SKYRIUS
Vakarinis Vilniaus universi

teto fakultetas Kaune pradėjo 
veikti praėjusiais mokslo me
tais. Jam pasirinktas keturio
liktasis senamiesčio kvartalas 
tarp Nemuno krantinės ir Vil
niaus gatvės. Kvartalo atnauji
nimo planus paruošė architek
tas Kęstutis Žalnieriūnas. Kvar
talas išaugo apie 1540 m., kai 
buvo išplanuota centrinė Kauno 
dalis. Stačiakampiame kvartale 
buvo keturi sklypai. Šiaurėje 
kvartalas rėmėsi į muitinės gat
vę, pietuose — į Kauno uostą, o 
rytuose ir vakaruose jį supo be
vardės gatvelės. XVI-XVII š. va
karinėje kvartalo dalyje buvo 
muitinė, kituose trijuose skly
puose — gyvenamieji ir ūkiniai 
miestiečių pastatai. Tame kvar
tale daugiausia gyveno liutero
nais tapę vokiečių tautybės pirk
liai. 1683 m. pietiniame sklype 
buvo pastatyta nedidelė liutero
nų šventovė, 1860 m. susilaukusi 
pristatyto bokšto, pagrindinio įė
jimo iš Nemuno krantinės. Ta 
šventovė dabar tapo vakarinio 
Vilniaus universiteto fakulteto 
iškilmių sale, o dekanatas įsi
kūrė buvusioje šventovės konsis
torijoje. Atnaujinti visi kvar
talo pastatai. Archeologinių ty
rimų metu kvartalo viduryje bu
vo rasti neišlikusio pastato pa
matai. Kvartalo atnaujintojai 
tą pastatą atstatė, nežinodami 
jo buvusios išorės. Buvo pasi
rinkti nauji statybos metodai, 
nesikertantys su atkurtų senų
jų pastatų išvaizda. Nemuno 
krantinėje buvo palikta vieta iš 
žalvario iškaltai erdvinei R. 
Antinio kompozicijai “Skrydis”. 
Atnaujintas kvartalas dabar su
siformavo į tris zonas su jau
kiais kiemeliais. Pastatuose 
vyksta Vilniaus universiteto va
karinio fakulteto užsiėmimai, 
kiemeliai naudojami mokslo me
tų pradžios iškilmėms. v. Kst.

Grįžta

Spalio 20
Sausio 5

Tėvynės vakaras sukaktuviniame ateitininkų kongrese Čikagoje. Jis buvo surengtas kazimieriečių seserų vie
nuolijos sode 1985. VIII. 31. Pirmoje eilėje iš dešinės: vysk. P. Baltakis, kun V. Bagdanavičius, vysk. V. Brizgys, 
kun. dr. T. Žiūraitis. Visi seka sceninę programą, kurioje buvo prisiminti svarbieji Lietuvos įvykiai Nuotr. J. Kuprio

Hamilton, Ontario
“AUKURAS" savo 35 m. veiklos 

sukaktį minės spalio 27, sekma
dienį, 4 v.p.p. Westdale kolegijos 
auditorijoj. Bus sukaktuvinės iš
kilmės su menine programa. Vai
šės bus Jaunimo centre. Meninė
je programoje “Aukuro” aktoriai 
skaitys literatūrines ištraukas 
ir atliks vieno veiksmo A. Škė
mos veikalą “Vieną vakarą”. Ta 
proga į Hamiltoną atvyks ir muz. 
D. Viskontienės vadovaujamas 
choras “Volungė". Jau laikas vi
siems planuoti savo dalyvavimą 
šitame sukaktuviniame “Aukuro” 
vakare. Iškilmėmis rūpinasi K. 
Mikšys (tel. 529-8593).

DR. O. VALAITIENĖ: yra sune
galavusi širdimi ir yra paguldyta 
Šv. Juozapo ligoninės ypatingos 
priežiūros skyriuje.

ANELĖ MAČIULAITIENĖ Ka 
nados parodos rankdarbių sky
riuje Toronte tapo I-os vietos lai
mėtoja. Ji buvo išstačius! savo 
megztą ir apsiuvinėtą didelę spal
votą skarą. Jai buvo įteiktas lai
mėtojos raudonas su įrašu kaspi
nas ir piniginė premija.

AUKŠČIAUSIAS PAREIGAS ka 
nadiškoje įmonėje pas mus šiuo 
metu yra pasiekęs Gediminas 
Breichmanas, nesenai “Stelco” 
bendrovėje tapęs superintenden
tu. Šioj didžiausioj Kanados plie
no įmonėj, kuri turi savo skyrius 
ir kitose krašto vietovėse, super
intendento vieta yra gana aukšta 
pozicija. G. Breichmanas dabar 
yra vyriausia galva dviejų malū
nų, vadinamų “Nr. 2 Rod & Bar 
Processing”. Jis taip pat yra ir 
jauniausias superintendentas vi
soje “Stelco” istorijoje. Ši įmo
nė buvo pirmoji darbovietė dau
gumos lietuvių hamiltoniečių, ku
rioje daugelis savo karjerą pradė
jo nuo eilinio darbininko. K. M.

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUN
TAS 1985-86 skautiškos veiklos 
metus pradės rugsėjo 28, šeštadie
nį, popietine iškyla į Giedraičio 
klubo vietovę netoli Kaledonijos 
(Caledonia). Vienetų vadovai pasi
rūpins transportu.

HAMILTONO SKAUTIJA šven
čia 35 m. sukaktį lapkričio 17-18 
d.d. Kviečiame vyriausius skau
tininkus, jų pavaduotojus, rajono 
pareigūnus, vietos ir apylinkių 
skautininkus ir skautiškąjį jau
nimą. Programa: šeštadienį šo
kiai jaunimui mažojoje salėje, o 
vyresniesiems vakaronė; sekma
dienį vietos skautai ir svečiai da
lyvauja šv. Mišiose 10.30 v.r. Po 
to mažojoje salėje iškilminga su
eiga su pritaikyta programa — 
laužu.

SKELBIAME numatytų skautiš
kų švenčių datas ir prašome jas pa
likti laisvas. Jaunimas priklauso 
keliem vienetam, tad sudarykime 
jam palankias sąlygas visur daly
vauti. Skautiškos šeimos Kūčios 
— gruodžio 15, sekmadienį 4 v.p.p., 
Jaunimo centre; Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga iš
kilminga sueiga vasario 2, sek
madienį, po pamaldų, mažojoje 
salėje; Kaziuko mugė — kovo 9, 
sekmadienį, 10-1 v.p.p. Jaunimo 
centre; šv. Jurgio šventės proga 
tunto sueiga — balandžio 27, sek
madienį, po pamaldų, mažojoje 
salėje.

“Širvintos-Nemuno” tunto 
vadija

MIELI TAUTIEČIAI,
Lietuvos laisvė yra mūsų aukš

čiausias tikslas. Mūsų tėvų žemė 
jau 45 metai pavergta, tačiau Lie
tuva yra gyva. Lietuvoje kovojan
čių lietuvių pasiaukojimas įpa
reigoja ir mus visus vieningu pa
sišventimu, ryžtu, darbu ir auko
mis jiems padėti bei perduoti pa
sauliui pavergtos tautos laisvės 
šauksmą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas tuo tikslu leidžia 
ELTOS biuletinius 6 kalbomis, 
kuriais informuoja laisvojo pa
saulio vyriausybes bei pasauli
nę spaudą, išlaiko radijo progra
mas, kurių bangomis kasdieną 
informuoja gyvenančius Lietuvo
je ir pasaulyje, ruošia dokumen
tus, raštus ir siunčia atstovus įvai
rias konferencijas, kur yra gali
mybė ginti Lietuvos laisvės bylą.

Minėtiems darbams atlikti yra 
reikalingos lėšos. Tautos fondo 

vardu nuoširdžiai prašome kiek 
galima didesne auka paremti Tau
tos fondą Lietuvos laisvės reika
lams.

Mieli tautiečiai, šv. Kalėdoms 
ir Naujiems metams artėjant, Tau
tos fondo atstovybė Hamiltone 
kreipiasi į Jus, primindami, kad 
aukų rinkimas Tautos fondui vyks
ta per ištisus metus, o dabar, ar
tėjant metų pabaigai ir Kalėdoms, 
prašome skirti didesnę auką Tau
tos fondui vietoje įprastinių svei
kinimo atvirukų.

Kas norėtų įdėti sveikinimus 
bendru sąrašu į laikraščius Ka
lėdų ir Naujų metų proga savo 
draugams bei giminėms, prašome 
sekmadieniais Jaunimo centre po 
pamaldų kreiptis pas mane bei 
tą, kas bus mano vietoje arba skam
binti tel. 664-5804. Čekius siųs
ti Tautos fondo vardu šiuo adre
su: A. Patamsis, 18 Norwich Road, 
Stoney Creek, Ont. L8E 1Z6. Jeigu 
kas negalite atvykti į Jaunimo 
centrą, tai auka bus paimta iš 
namų. Šiaip po namus šiais me
tais aukos nebus renkamos. Pra
šome aukoti iki gruodžio 8 d. im
tinai.

Neužmirškime savo tėvų žemės 
Lietuvos, paaukokim kas kiek ga
lim ir taip pat savo gimines bei 
draugus sveikinkime su Kalėdo
mis ir Naujais metais per laikraš
čius. Laikraščius skaito visi su
sipratę lietuviai. Įdėkime į laik
raščius sveikinimus per Tautos 
fondą: bus atlikti du geri darbai 
— paremta laisvės kova ir iš da
lies mūsų laikraščiai.

A. Patamsis, 
Tautos fondo atstovybės 
Hamiltone pirmininkas

PADĖKA
Mieliems giminėms ir draugams 

už malonią staigmeną suruoštą 
mūsų vedybinės sukakties ir nau
jo namo įkurtuvių proga. Ačiū vi
siems svečiams; kurių eilėse bu
vo: K. E. Gudinskas, B. D. Mačys, 
J. O. Kirvaitis, J. E. Mažulaitis, 
G. O Melnykas, A. F. Švedas, A. M. 
Trumpickas, K. Kaminskas, P. T. 
Enskaitis, R. Urbaitis, M. F. Gu
dinskas, E. Lesevičius, A. R. Pace- 
vičius, S. Kalvaitis, P. J. Dovi- 
daitis, J. Astas, J. A. Riekus, R. 
N. Zeliznak, R. G. Strimaitis, V. 
G. Kairys, V. Dovidaitis, T. Zeliz
nak, R. Stirbys, J. M. Gudinskas, 
P. E. Lukavičius, D. E. Gudinskas, 
V. Beniušis, R. D. Aiderdice, C. N. 
Murphy, V. O. Kekys, E. R. Norkus, 
A. A. Blekaitis, E. Kairys, J. Gu
dinskas, K. Meškauskas, B. Lataus- 
kas, R.L.P. Trumpickas, S.C.L. 
Strimaitis.

Nuoširdus ačiū seserims — Gra
žinai Strimaitienei, Genutei Kai
rienei ir jų šeimoms už visas pa
stangas. Taip pat dėkojame mamy
tėm — T. Enskaitienei ir B. Lataus- 
kienei už paaukotą laiką ir paro
dytą meilę mums ta proga.

Nuoširdus ačiū -
Algis, Danutė Enskaičiai, 
dukros - Kristina, Julytė, 

Virginija, Emilytė

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “TATIZA” 
KREDITO KOOPERATYVAS i HLl\H
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 PE R 22 MI Ll J O N U S D O L. E RIŲ

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 5%
santaupas............................ 6%
kasdienines palūkanas
už santaupas.................... 51/2%
term, indėlius 1 m................. 9%
term, indėlius 3 m.............. 10%
reg. pensijų fondo............ 7'h%
90 dienų indėlius................ 8%
(minimum $5.000)
Reg. pensijų 1 m....................9%

PADĖKA
Š. m. rugpjūčio 24 d., man bu

vo suruoštos gimtadienio vaišės. 
Joms vadovavo L. Ciparienė, O. 
Dziemionienė ir Br. Prakapienė. 
Nuoširdžiai dėkoju atsilankiu
siems ir prisidėjusiems prie gra
žios dovanos.

Ačiū visiems -
Julija Kamaitienė

Sau It Ste. Marie, Ont.
NAUJAIS PENSININKAIS pa

didėjo mūsų lietuviškoji koloni
ja: išsitarnavę pensijas į poilsį 
pasitraukė Ignas Genys, Juozas 
Kvoščiauskas ir Anicetas Petro
nis. Jie daug metų dirbo “Algoma” 
plieno įmonėje.

I. Genys dirbo apie 25 metus 
vamzdžių gamybos skyriuje. Jis į 
mūsų miestą atvyko iš Sudburio, 
Ont., kur 10 metų dirbo aukso ka
syklose. Senatvės dienas ketina 
praleisti prie Echo ežero vasar
namyje, kurį pats pasistatė. Mėgs
ta daržininko darbą ir keliones.

J. Kvoščiauskas dirbo apie 37 
metus mūrininkų skyriuje. Dabar
tiniu metu taiso sveikatą ir pen
sininko dienas praleis tvarkyda
mas bei gražindamas namą, lanky
damas gimines.

A. Petronis, atvykęs iš Hamilto
no, Ont., dirbo įvairiuose skyriuo
se apie 30 metų. Jis yra patenkin
tas poilsiu ir ketina daug laiko 
praleisti kelionėse.

Nauji pensininkai sumažino ir 
taip nedidelį skaičių dirbančių
jų. Šiuo metu, priskaitant miš
rias šeimas, mūsų lietuviškoje 
kolonijoje gyvena vienas šįm.tas 
tautiečių, ir didelė dalis yra pen
sininkai.

SUTENTĖS Lilija Duobaitė ir 
Diana Vainutytė, praleidusios va
sarą mūsų mieste, išvyko studijoms 
į pietų Ontario provinciją. Lilija 
tęsia urbanistikos-miestų plana
vimo studijas magistrės laipsniui 
gauti Waterloo universitete, Wa
terloo meiste. Diana jau antri me
tai studijuoja žmonių sveikatos 
priežiūrą (Public health nursing) 
Western universitete, Londono 
mieste.

GANDRAS šiais metais yra ne
retas svečias. Nesenai jis atnešė 
dvynukus — berniukus Kotrynai ir 
Petrui Umbrasams. Jie yra pirma
gimiai — Petras ir Juozas. Tai di
delis džiaugsmas seneliams Irenai 
ir Pranui Umbrasams.

(Nukelta į 8-tą psl.)

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

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 $25.000.

JA Valstybės
Lietuvių teisėms ginti komi

teto, kurį sudaro VLIKo, ALTos 
ir L. Bendruomenės atstovai, po
sėdis, o taip pat ir posėdis LTG 
fondo tarybos įvyko rupgjūčio 
24 d. ALTos patalpose Čikago
je. Dalyvavo ir ligšiolinis fondo 
tarybos pirm. dr. V. Stankus, at
vykęs iš Lyndhurst, Ohio. Aptar
ti organizaciniai reikalai, pa
skirta reikalingiausiems parama. 
Kadencijai pasibaigus, veiks
nių sudarytas LTGK kitai kaden
cijai išrinko naują tarybą: pirm, 
inž. Gr. Lazauskas, vicepirm. 
dr. V. Stankus, nariai — Vyt. Jo
kūbaitis, dr. VI. Šimaitis, D. Va- 
lentinaitė, adv. A. Karalienė ir 
Alg. Modestas.

ALRK moterų sąjungos valdy
ba kas antri metai surengia kuo
pų atstovių suvažiavimą, kuris 
šiemet įvyko Grand Rapids, 
Mich., “Holiday Inn” viešbuty
je. Suvažiavimą rengė 42-sios 
kuopos narės. Suvažiavimas pra
dėtas atstovių registracija. Rug
pjūčio 8 d. Šv. Petro ir Povilo 
šventovėje Mišias lietuviškai 
atnašavo vokietis kun. K. Schich- 
telis, atsiprašęs, kad pamokslą 
tegali pasakyti angliškai. Gie
dojo sąjungiečių choras. Po pa
maldų šeimininkės buvo suor
ganizavusios bendrus pusryčius. 
Išsamų centro valdybos prane
šimą padarė pirm. Julie Mack. 
Nominacijų komisija pranešė, 
kad garbės pirmininke sutiko 
pasilikti Julie Mack, naujos 
centro valdybos pirm, išrink
ta Aldona Shumway, I vicepirm. 
— Emilie Prose, II vicepirm. — 
Rūta Kidžius, ižd. — Vida Sake- 
vičiūtė, iždo globėjomis — Ona 
Šliterienė ir Sofija Diržienė. 
Sekretorės rinkimai atidėti. 
Kiekviename suvažiavime būda
vo renkama žymioji lietuvė mo
teris. Šįkart tas rinkimas ati
dėtas sekančiam atstovių suva
žiavimui. Garbės nare paskelb
ta Bernice Nedzveckas.

JAV konsulas Donald R. Tremb
lay su žmona Lilija Hriškevi- 
čiūte-Tremblay iš Toronto, Ka
nados, nuolatiniam apsigyve
nimui grįžo į Santą Moniką. Jie
du yra baigę politinius moks
lus Kalifornijos universitete. 
Diplomatinei tarnybai Donald 
R. Tremblay jau atidavė beveik 
30 metų. Jiedu susituokė Bar- 
celonoje, Ispanijoje, kur sekan
čiais metais švęs 25 metų sukak
tį. Donaldui R. Tremblay teko 
dirbti JAV atstovybėse Indone
zijoje, Barcelonoje, Hondūre, 
Meksikoje, Bangkoke, Tailandi- 
joje, P. Afrikos respublikoje, 
Filipinuose ir N. Zelandijoje. 
Toronte jis praleido pusantrų 
metų.

Argentina
A. a. Jurgis Gilvydis buvo ras

tas miręs savo namuose Buenos 
Aires mieste. Palaidotas liepos 
10 d. Velionis, 77 metų amžiaus, 
yra kilęs iš Troškūnų, Panevė
žio aps. Savo apylinkėje buvo 
suorganizavęs pieninę ir jau
nalietuvių kuopelę. Argentino
je gyveno nuo 1929 m. Buvo ve
dęs Danutę Šumylaitę, mirusią 
prieš porą metų. Dirbo fabrikuo
se, daug laiko skirdamas kultū
riniams ir visuomeniniams lie
tuvių reikalams. Turėjo savo ki
no studiją, kasmet rodydavo Lie
tuvos vaizdų filmus.

A. a. Pijus Gudelevičiaus, MIC. 
pirmosios mirties metinės pri
simintos liepos 19 dieną. Mišias 
Aušros Vartų parapijos švento
vėje laikė klebonas kun. A. Steig- 
vilas, MIC, giedojo Šv. Cecilijos 
choras, kuriam prieš mirtį vado
vavo velionis. Po pamaldų sode
lyje atidengta velionies atmi
nimui skirta bronzinė lenta. Lie
tuviškai kalbėjo P. Bukauskas, 
ispaniškai — P. Sakalauskas. Po 
to kai kurie dalyviai aplankė 
velionies kapą Sarandžio kapi
nėse.

Australija
Lietuvių katalikų centre Ade

laidėje rugpjūčio 28 d. įvyko 
metinis Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos narių susirinkimas 
su naujuoju klebonu kun. J. Pet
raičiu, MIC, atsiųstu iš Argen
tinos. Jis prisipažino, kad pir
mieji metai Adelaidėje buvo 
sunkūs, bet nuoširdūs padėjė
jai neleido jaustis vienišu. Kun. 
J. Petraitis, MIC, Adelaidėje ap
lankė 306 lietuvių šeimas, šeš
tadieniais dėstė kursą pasiruoš
ti Sutvirtinimo sakramentui, re
ligijos pamokas abiejose lietu
vių mokyklose. Šv. Kazimiero 
koplyčioje sutuoktos trys po
ros, pakrikštyti aštuoni, palai
doti devyni parapijiečiai. Pasak 
tarybos ižd. V. Venciaus, praėju
siais metais pajamų turėta 
$23.087, išlaidų — $19.432. Ka
dangi parapijos patalpos yra 
“Lietuvių Caritas, Ine.” nuosa
vybė, renkama bendra šios orga
nizacijos ir parapijos taryba.

Metiniame susirinkime jon iš
rinkti: A. Budris, A. Budrys, I. 
Bakšys, V. Baltutis, V. Janulis, 
A. Kubilius, A. Krivickas, V. 
Opulskis, V. Nekrošius, J. Mi
liauskas, V. Vencius ir V. Vosy
lius; revizijos komisijon — P. 
Gasiūnas, R. Jablonskis ir G. Ku
bilius.

Metinis ALB Sydnėjaus apy
linkės narių susirinkimas įvy
ko Lietuvių namuose rugpjūčio 
18 d. Dalyvavo apie 60 narių. Mi
nutės tyla pagerbti trys praėju
sių metų laikotarpyje mirę na
riai: “Mūsų pastogės” red. Vin
cas Kazokas, valdybos kontrolės 
komisijos nariai dr. Vytautas 
Kišonas ir Povilas Protas. Ata
skaitinį veiklos pranešimą pa
darė pirm. dr. A. Mauragis. Nau- 
jon ALB Sydnėjaus apylinkės 
valdybon išrinkti: pirm. A. Gi- 
niūnas, vicepirm. dr. R. Kava
liauskaitė, sekr. E. Badauskie- 
nė, ižd. D. Bižienė, parengimų 
vadovu V. Augustinavičius ir na
riu jaunimo reikalams K. Kazo
kas. Kandidatu liko J. Dambraus
kas. Garbės teismo nariai — 
pirm. I. Jonaitis, sekr. B. Žalys, 
J. Zinkus, dr. G. Kazokienė ir V. 
Bukevičus.
Britanija

XXXVI-ji Europos rajono skau
tų ir skaučių stovykla įvyko Lie
tuvių sodyboje liepos 27 — rug
pjūčio 3 d.d. Šį kartą ji buvo pa
vadinta M. K. Čiurlionio vardu, 
prisimenant jo UO-jį gimtadie
nį. Stovykloje dalyvavo apie 70 
skautų: 11 atvyko iš Škotijos, 8 
iš “Aušros” tunto Vasario 16gim- 
nazijoje. Stovyklos atidaryme 
kalbėjo Europos rajono skautų 
vadas s. S. B. Vaitkevičius ir 
stovyklos viršininkas v.s. J. Alkis. 
Stovykla buvo padalinta į ber
niukų ir mergaičių pastovyk- 
les. Berniukų pastovyklei vado
vavo sk.v. V. O’Brienas, mergai
čių — vyr.sk. v.sl. V. Gasperienė 
su talkininke vyr.sk. D. Traškai- 
te. Visi stovyklautojai buvo dė
kingi P. Gugui, pagerinusiam 
prasyklas ir dušus abiejose pa- 
stovyklėse. Stovyklavietėje bu
vo pakeistas sutrūnijęs kryžius 
trim naujais kryžiais, primenan
čiais Trijų kryžių kalną Vilniu
je. Stovyklautojams buvo dėsto
ma lietuvių kalba, dainavimas, 
rankdarbiai, tautiniai šokiai, 
sportas, rengiami laužai. Jiems 
taipgi buvo leidžiamas laikraš
tėlis “Taukuotas puodas”. M. 
Barėnienė paruošė II dalį žiny
no “Lithuania”, kur anglų kalba 
buvo klausiama, kiek žinome 
apie ją. Žinyną anglų kalbon iš
vertė V. Gasperienė. Naktines 
Mišias atnašaudavo v.sl. kun. A. 
Gėryba. Stovyklos viršininkas J. 
Alkis surengė išvyką dviem au
tobusais į Toronto “Aro” koncer
tą Londone. Išvykoje dalyvavo 
ne tik skautai, bet ir Lietuvių 
stodybos gyventojai. Stovyklau
tojus aplankė vyriausioji skau
tininke S. Gedgaudienė ir s. E. 
Nainienė iš JAV, Toronto choro 
“Aras” akompaniatorius J. Govė- 
das ir VLIKo vicepirm. L. Gri
nius.
Šveicarija

Lietuvos diplomatas dr. Alber
tas Gerutis savo amžiaus aštuo
niasdešimtmetį atšventė liepos 
21 d. Pastaruoju metu jis nega
lavo ir gydėsi ligoninėje. Sukak
tuvininkas gimė 1905 m. liepos 
21 d. Rygoje. Ten lankė lietu
vių pradžios mokyklą ir mokėsi 
gimnazijoje, kurią baigė 1924 
m. įstojo savanoriu latvių ka
riu. enėn, dalyvavo kovose dėl 
Latvijos nepriklausomybės. Dar 
gyvendamas Latvijoje, pradėjo 
dirbti ELTOJE, Lietuvos tele
gramų agentūroje. Įstojo į Kau
no universiteto teisių fakulte
tą, bet jo nebaigė. 1928 m. buvo 
paskirtas ELTOS koresponden
tu Berlyne. 1932 m. pasitraukė 
iš tarnybos, įstojo Berlyno uni- 
versitetant ir ten 1933 m. gavo 
teisių daktaro laispnį. Lietuvo
je dirbo Klaipėdos krašto guber- 
natūroje, rašė spaudai, dalyva
vo visuomeninėje veikloje. 1936 
m. dr. A. Gerutis pradėjo dirbti 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijoje. Pradžioje buvo paskir
tas Lietuvos nuolatinės delega
cijos prie Tautų Sąjungos sekre
toriumi Ženevoje, o 1940 m. per
keltas į Lietuvos atstovybę Ber
ne. Parašė vokiečių kalba Lietu
vos diplomatijos istoriją, kurią 
išspausdino almanache “Actą 
Baltica”. Suredagavo anglų kal
ba Lietuvos istoriją “Lithuanian 
700 years”, susilaukusią jau še
šių laidų. Sukaktuvininkas para
šė ir išleido monografijas apie 
Lietuvos diplomatus Petrą Kli
mą ir dr. Dovą Zaunių. Yra para
šęs Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataro ir ilgamečio pa
siuntinio Šveicarijoje dr. Jur
gio Šaulio biografiją, kuri te
bėra neišleista. 1981 m. Londo
ne buvo išleista knygutė “Pik. 
Kazys Škirpa, sukilimo inspira
torius”.



Sukaktuvinio ateitininkų kongreso pamaldose Čikagoje 1985. IX. 1 lietu
vaitės su gėlėmis atliko Marijos procesijų su maldingais išraiškos jude
siais, giedant giesmę “Nenuženk nuo akmens, o Marija” Ntr. V. Kuprytės

Nebuvo saulės, nei žvoigždžiy
Europos rajono lietuvių skautų stovykla Britanijoje

Lietuvio nuotykiaiSaharoje
Rommelio pėdsakai

Bengazi, Marša El Brega, 
Tobruk. Šie vardai staiga iš
kyla mano atmintyje. Tai Ant
ro pasaulinio karo takai, pra
platinti vokiečių feldmaršalo 
Rommelio tankų, važiavusių į 
rytus perkirsti Suezo kanalo. 
Anksčiau, prieš Kristų, čia 
buvo irgi panašių įvykių, #kai 
keliavo Hanibalo armijos, vė
liau graikai, romėnai, vanda
lai, turkai, italai. Daįiar šis 
kraštas yra nepriklausomas 
nuo svetimųjų. Karo metu čia 
buvo tik kupranugarių takas, 
dabar eina asfaltuotas kelias 
Kairo link. Pajūrio senovės 
miestai tapo pramonės cent
rais atradus naftą. Marša EI 
Brega tapo petrochemijos 
centru, Ras Lanuf — naftos 
valymo ir eksporto centru. Di
džiulis tanklaivis gali paimti 
dabartine naftos kaina apie 
70,000,000 dolerių vertės kro
vinį. Daug judėjimo yra ne tik 
pajūry, bet ir giliau dykumo
je, kur yra naftos šaltiniai.

Buteliai smėlyje
Vienas mano pažįstamas 

iš Kalgario daro gerą biznį, 
lankydamas karo meto vokie
čių feldmaršalo Rommelio ka
rių stovyklas. Vokiečiai mėgo 
vyną. Išgėrę mėtė butelius į 
krūvas ant dykumos smėlio. 
Vėjo nešamas smėlis, panašiai 
kaip sniegas, padarė tose vie
tose apvalias pusnis. Reikia 
tik atpažinti tas pusnis, kojo
mis paspardyti smėlį — tada 
pasirodo buteliai pilni dyku
mos smėlio. Jis, su dviem juo
dukais prikrovęs džypą bute
lių, važiuoja prie vandens, 
duoda tiems juodukams darbo
— išvalyti butelius. Tada juos 
parduoda “samagonščikams” 
ir aludariams. Mat jų čia trūks
ta. Buteliai paprastai tarnau
ja, kol būna užklupta alaus ar 
samagono darykla šio krašto 
žandarų, mėgstančių blaivybę. 
Jie kūjais sudaužo butelius čia 
pat už stovyklos ribų. Kaip 
žandarai sako, “netikėliai” 
turi būti sveiki, kad galėtų 
ilgiau čia dirbti.

Įdomus radinys
Vaikščiodamas prie Amai 

oazės stovyklos, pastebėjau 
nemažą uolos gabalą. Pakė
liau. Tai buvo suakmenėjusio 
medžio, panašaus į sekvoją, 
gabalas. Prieš 8-10,000 metų 
čia buvo didelės spygliuočių 
girios, panašios į Kaliforni
jos sekvojas. Klimatas, kaip 
medžiai liudija, buvo drėgnas 
ir subtropikinis. Stebiu šį ra
dinį. Koks gamtos stebuklas
— išsaugojo su mažiausiom 
detalėm parazitų suėstą ir į 
dumblą nukritusį medį. Net 
kirminų padarytos skylės ryš
kios — atrodo jie ką tik įlindo 
į medį, puikiausiai konservuo
tos. Žievės detalės, metų augi
mo žiedai, lūžimo vieta — vis
kas puikiai apsaugota, net ir 
spalvos. Pažiūrėjus iš tolo at
rodo tikras medis, bet sunkus 
kaip titnagas. Nukritęs į dumb
lą medis buvo apsaugotas nuo 
deguonies ir puvimo. Vande
nyje ištirpusi silica pamažu 
medienos ląsteles pakeitė į tit
nago kristalus tokios pat for
mos, kaip mediena. Dabar šis 
radinys yra mano švediškoje 
viloje prie jūros kranto. Jei 
žandarai neatims orauostyje, 
laimingai pasieks Kanadą.

Keičiasi žemės paviršius
Ten, kur radau suakmenė

jusį medžio gabalą 11,000 pė
dų gilumoje, yra dykumos smė
lio formacija, kurioje yra naf
ta. Po smiltainio yra jūros nuo
sėdos. Šis jūros dugnas 11,000 
pėdų po žeme yra apie 300,000,- 
000 metų senumo. Virš forma
cijos, kurioje rasta nafta, yra 
vėl jūros nuosėdos. Mat vyko 
pasikeitimai: dykuma, jūra, 
sausuma ir viršuje, kur radau 
šį rodinį, vėl dykuma. Toliau 
Alžerijos dykumoje esu užti
kęs išdžiūvusius didelius 
krioklius. Visa tai liudija, kad 
gamta keitė ir keičia žemės 
paviršių ciklais, trunkančiais 
milijonus metų. Paskutinis 
pasikeitimas nuo tropikinės 
girios į Libijos dykumą 10,000 
metų laikotarpyje yra labai 
greitas, ir, geologo akimis žiū
rint, atrodo įvykęs tik vakar.

Dykuma plečiasi Afrikoje la
bai greitai. Etiopijoj žmonės 
masiškai bėga nuo sausrų ir 
miršta badu. Visi šie įvykiai, 
gamtos akimis žiūrint, yra pa
prasti, jie kartojasi per mili
jonus metų, bet jie užklupo 
Etiopiją labai staigiai ir ne
tikėtai. Žmonės bando techni
kos pagalba pakeisti gamtą. 
Laikinai jiems pasiseka, bet 
pabudusi gamta vėl savo daro 
ir plečia dykumą.

Žmogus keičia gamtą
Senovėje žmonės yra pastatę 

nuostabių dalykų: Kinijos sie
ną, šventyklas, piramides. Li
bijoj dabar už naftos pinigus 
yra statoma žmogaus suplanuo
ta upė. To projekto atidarymas 
įvyko maždaug prieš metus.

Prieš dešimtmetį geologai, 
pietinėje Libijoje prie Kufros 
oazės jieškodami naftos, rado 
didžiulius išteklius geriamo 
vandens. Šis vandens rezer
vuaras, paslėptas dykumos 
smėlio, prilygsta Nilo upės 
srovei, subėgusiai į šį rezer
vuarą per 200 metų. Šis vanduo 
yra maždaug tiek vertas, kiek 
Libijos nafta.

Kitas panašaus dydžio van
dens rezervuaras yra rastas 
prie Fezzan oazės. Abu rezer
vuarai yra maždaug 1,100 km į 
pietus nuo Viduržemio jūros. 
Šio projekto statyba vyksta jau 
ištisus metus. Tiesiami van
dens vamzdžiai ir statomos 
vandens pompavimo stotys. 
Vanduo bus pompuojamas Vi
duržemio jūros link dykumos 
smėliui drėkinti. Tuo būdu 
dykuma taps derlingu plotu, 
maždaug 25 kartus didesniu už 
visą Lietuvą (600,000 kv. my
lių). Šio projekto apskaičiuo
ta kaina yra 6 bilijonai dolerių, 
maždaug vienerių metų paga
mintos naftos vertė. Prie Kuf
ros oazės jau žaliuoja kviečių, 
miežių ir alfalfa laukai.

Žmogus keičia gamtą. Tiki
masi, kad jam tai pavyks.

A. K. Rimgaudas

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Europos rajono 36-toji va
saros stovykla įvyko liepos 27 
— rugpjūčio 3 d.d. Lietuvių 
sodybos beržynėlyje. Stovyk
lavo 24 skautai, 24 skautės ir 
21 skautininkas bei instrukto
rius.

Stovykla buvo pavadinta M. 
K. Čiurlionio, mergaičių pa- 
stovyklė — “Saulės sonatos”, o 
berniukų — “Žvaigždžių sona
tos” vardais. Deja, stovyklau
tojams nei saule, nei žvaigž
dėmis neteko gėrėtis — lietus 
dažniausiai merkė žemę.

Viešnios iš Amerikos ir 
Vokietijos

Giedriai nusiteikusiems 
stovyklautojams gal tiktų sa
kyti, kad saulę jiems atnešė iš 
JAV (Klivlando) atvažiavusios 
viešnios — vyriausioji skau
tininke Stefa Gedgaudienė ir 
skautininke Elena Nainienė.

Tą rytą, kai tik jos įžengė 
į lietuvių žemę, saulė šypte
lėjo, ir viskas nušvito. Iš tie
sų taip ir buvo! Ir keletą die
nų taip vis pro sunkius tamsius 
debesis saulė linksmiau pasi- 
žvalgydavo. Abi viešnios išbu
vo iki stovyklos pabaigos.

Taip pat su nemažu būriu 
jaunimo stovyklauti atvažiavo 
viešnia skautininke Meilė Mic
kienė iš Vokietijos, kur yra 
Vasario 16 gimnazijos didelio 
skautų tunto viršininkė. Ji 
stovykloje padėjo pravesti li
tuanistines pamokas.

Stovyklos darbai
Stovyklos vadovai, instruk

toriai, padėjėjai buvo vis tie 
patys, kaip ir kitais metais — 
pareigingi ir darbštūs. Mokyta
si skautavimo, dainų, rankdar
bių, lietuvių kalbos, Lietuvos 
geografijos, istorijos ir kt. 
Sportuota ir žaista. Išdalinta 
“Budėkime” nr. 98, “Lithua
nia” sąsiuvinis nr. 2, lietuviš
ka tema kryžiažodžiai. Buvo 
paskaitėlė apie M. K. Čiurlio
nį, jo kūrinių reprodukcijų 
parodėlė, surengtas minėji
mas, kuriame, be kitų, sol. V. 
Gasperienė padainavo Čiurlio
nio harmonizuotą liaudies dai
ną. Visokie įdomūs nuotykiai 
buvo rašomi, o paskui skaito
mi tradiciniame laikraštėlyje 
“Taukuotas puodas”: Kun. A. 
Gėryba laikė pamaldas žvaku
tėms šviečiant.

“Aro” koncerte
Penktadienį stovyklauto

jai autobusu buvo išvažiavę į 
Londoną pasiklausyti Toronto 
vyrų choro “Aras” koncerto. 
Tai buvo labai įspūdingas va
karas. Tiek daug vienoje vieto
je dainuojančių vyrų! Galin
gai, tyliai, linksmai ar grau
džiai plaukė daina po dainos. 
Dainos žodžiai aiškiai skambė
jo ir buvo suprantami. Nepa
prastai domėdamiesi klausė
mės solisto V. Verikaičio Ūd- 
rio dainos iš “Pilėnų”. Kaip 
visa tai nauja, netikėta, ne
girdėta!

Po koncerto Lietuvos atsto
vas V. Balickas savo kalboje 
pabrėžė, kad “Aras” yra Lietu
vos ambasadorius, dainavęs 
ne tik balsu, bet ir širdimi. 
Kensingtono savivaldybės bur
mistro pavaduotojas Martin 
Owen sakė, kad jam didelė lai
mė ir privilegija klausytis to
kio profesionalaus, kaip 
“Aras”, choro, kuris nuosta
biai dainuoja. Apgailestavęs, 
kad salė netikusi tokiam di
džiam ir įspūdingam koncer
tui, entuziastiškai įtaigojo 
“Arą” užmiršti Kanadą, už
miršti Europą (sekanti choro 
kelionė — Paryžius), užmiršti 
Škotiją ir visus, vėl pakarto
ti šį neeilinį festivalį Kensing
tono rūmuose (Chelsea Old 
Town Hall, King’s Rd., Lon
don).

Koncertą “Aras” užbaigė ga
lingai sugiedodamas Lietuvos 
himną. Aišku, labai didžiuo
damiesi, kad esame lietuviai, 
giedojome kartu su jais. Pri
siminėm pernai tuo pačiu me
tu apsilankiusį spalvingąjį ir 
daug mielos lietuviškos šir
dies ir šilumos palikusį To
ronto “Gintaro” ansamblį. Per
nai su juo koncertą baigėm, 
sudainuodami “Lietuva bran
gi”.

Tokie chorų ir ansamblių pa
sirodymai yra labai gera, o gal 
ir geriausia Britanijos jauni
mui lituanistinė pamoka.

Laukė “Aro” ir skautų stovyk
la. Mums buvo pažadėta, kad 
atvažiuos. Deja, tik keletas jų 
atsilankė, tarp jų ir muzikas J. 
Govėdas.

Premijos, dovanos, ordinai
Po savaitės įtempto darbo, 

iškylų ir linksmų laužų stovyk
los vadovai apsvarstė, kas ko 
vertas. Pavyzdingiausio skauto 
premiją laimėjo Romas Masi
liūnas. Skaučių pastovyklės 
pavyzdingiausia skiltim pri
pažinta “Kregždės” (ją sudarė 
Elena, Klara ir Loreta Canty, 
Danutė Dobbs ir Dawn Siliū- 
tė). Ta skiltis gavo pereinamą
ją taurę. Geriausiai kalban
tiems lietuviškai ir kaip pa
vyzdingiems skautams buvo iš
dalintos 4 piniginės premijos.

Dovanos įteiktos ir visoms 
trims viešnioms: S. Gedgaudie
nei, E. Nainienei ir M. Mickie
nei. Jos savo ruožtu atvežė do
vanų ir apdalino jomis visus.

Ta proga buvo įteikti skautų 
vadovybės paskirti apdovano
jimai ir nusipelnusiems lietu
viškai skautybei Britanijoje. 
Kun. dr. J. Sakevičius, MIC, ir 
V. O'Brien apdovanoti ordi
nais “Už nuopelnus” su rėmėjo 
kaspinu, Europos rajono vadas 
skautininkas S. B. Vaitkevi
čius ordinu “Už nuopelnus”, R. 
Valteris “Tėvynės sūnaus” gar
bės žymeniu ir A. R. Philpott 
“Pažangumo žymeniu”.

Iškilmingoje baigiamoje su
eigoje, kai buvo sakoma kal
bos, vyr. skautininke Stefa 
Gedgaudienė savo kalboje at
kreipė dėmesį į lietuviškumą. 
Jos kalbos mintis buvo tokia: 
tik per lietuvybę į skautybę. 
Taip pat ji uždegė ir paskuti
nį šiemetinės stovyklos laužą.

Svečiai
Stovyklą aplankė VLIKo 

vicepirm. L. Grinius, grupė 
Australijos lietuvių, kurie grį
žo namo, aplankę Lietuvą, mu
zikė prof. dr. R. Lampsatytė- 
Kollars su vyru Michaeliu, Ri
ta Daunoraitė-Jeloveckienė su 
dukrele Karen iš Venezuelos, 
Škotijos lietuvių skautų Vy
tauto Didžiojo draugovės drau
gininkas M. Julius su žmona, 
Britanijos lietuvių jaunimo są
jungos pirm. R. Juozelskis su 
draugais ir daug svečių.

Raštu sveikino vyriausias 
LSS skautininkas v.s. fil. Ka
zys Matonis, kun. dr. S. Matu
lis, MIC, anglų skautininkas J. 
Booth iš Derbio, skautininkai 
I. ir A. Gerdžiūnai.

Pas anglų skautes
Rugpjūčio 11 d., labai lietin

gą ir vėjuotą sekmadienį, vy
riausioji skautininke Stefa 
Gedgaudienė, lydima skauti- 
ninkės Gajutės Valterytės- 
O’Brien, išvažiavo į Britani
jos Middlandą. (Skautininke E. 
Nainienė turėjo anksčiau iš
vykti namo). Ten Middlands 
Association Guides Interna
tional Camp 85 suruošė 75 me

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

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

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

Adresas .......................................................................................

Rengiatės L Lietuvą 
arba Europą?

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

Kreipkitės į “House 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
1-444 Gerrard St. E., Toronto 

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

tų mergaičių skaučių sukak
ties paminėjimą. J šią tarptau
tinę stovyklą susirinko 3,500 
skaučių iš visų pasaulio kraš
tų. Ten stovyklos atidaryme 
dalyvavo visa eilė aukštųjų 
anglų ir kitataučių, net pats 
Malvern grafijos pirmininkas. 
Mūsų lietuviškosios mergaičių 
skautijos vadė Stefa Gedgau
dienė buvo viena iš jų.

Abi lietuvės viešnios buvo 
labai laukiamos, gerbiamos ir 
maloniai priimtos. Dvi valan
das su visais svečiais jos vaikš
čiojo po palapinių mišką, ap- 
žiūrinėdamos, kaip ten įsikū
rusios skautės. Vyr. sk. Stefa 
Gedgaudienė buvo pristatyta 
kaip lietuvių skaučių vadė. Ta 
proga buvo papasakota ir apie 
Lietuvą ir lietuvius. Viduri
nės Anglijos skaučių vadovei 
D. Ronson buvo įteiktos dova
nos: “Lithuania 700 years” ir 
lietuvių skaučių seserijos kny
gos. M. B-nė

Iš Floridos į Kanadą
Kadangi Floridoje vasara būna 

karšta, nutarėm skristi šiaurėn 
— į Kanadą. Pakilom iš Tampos 
orauosčio ir nusileidom Toron
te, kur laukė V. Kryžanauskas iš 
Staynerio, Ont. Jo automobiliu 
važiavom Kanados vieškeliais, 
gėrėdamiesi puikiais gamtovaiz
džiais.

Privažiavom Staynerio mieste
lį, kuriame A. ir V. Kryžanauskai 
turi namą. Jame ir apsigyvenom 
atostogauti. Čia gyvena ir daugiau 
lietuvių, kurių globojami aplan
kėm įdomias apylinkės vietas, sa
lą, parką ir tolimus miestus, pa
siekdami juos automobiliais ir 
autobusais. Matėm daug gražių 
ūkių su mūriniais pastatais. To
ronte L. Andrulaitienė aprodė 
visą miestą, įdomias vietas ir par
kus, o už pragyventą pas ją laiką, 
nuoširdų vaišingumą nenorėjo 
priimti iš mūsų nė vieno cento, 
sakydama, kad buvo malonu maty
ti svečių iš Floridos.

Aplankėm Toronto Lietuvių klu
bą. Ten moterų tik kelios, o vyrų 
daug. Reiškia Kanada reikalavo 
daugiau vyrų darbo rankų.

Kryžanauskų dukrytė pasistatė 
kalno viršūnėje labai ištaigin
gą namą, netoli nuo mūsų gyve
namos vietos ir matėm pasakišką 
vaizdą į visas puses. Buvom pa
kviesti įkurtuvėms to milijoni
nio namo.

Įvairiuose pobūviuose susiti
kom su seniai matytais iš nepri
klausomos Lietuvos laikų ir Vo
kietijos stovyklų. Norime išreikš
ti malonų prisiminimą ir padėką 
už vaišes L. Andrulaitienei, Kry- 
žanauskams, Maziliauskams, Galo- 
veckams ir visiems už kelionės 
pagalbą, Garbačauskui ir kitiems. 
Iki pasimatymo kitais metais.

A. Šūkis ir P. Karaitis

Tėviškės žiburiai • 1985. IX. 24 — Nr. 39 (1858) . psl. 5

A.a. ELZĖ JANKUTĖ, Mažosios Lietuvos patriarcho Jankaus duktė, mirusi 
Toronte 1985. IX. 9, palaidota 1985. IX. 13 lietuvių kapinėse. Nuotrauka 
(St. Dabkaus) daryta 1984 m. minint velionės 90-tąjį gimtadienį.

Rambyno dukrą išlydint
A.a. Elzė Jankutė, 91 m. amžiaus, mirė Toronte 1985 m. rugsėjo

9 d., palaidota rugsėjo 13 d. lietuvių kapinėse Mississaugoje

J. ADOMAVIČIENĖ

Prieš maždaug 39 metus lie
tuviams tremtiniams Vokieti
joj teko išlydėti amžinam po
ilsiui paskutinį aušrininką. 
Mažosios Lietuvos patriarchą 
Martyną Jankų, ir jo palaikus 
priglausti svetimoje žemėje. 
Dabar tenka atsisveikinti su 
paskutine tiesiogine jo pali- 
kuone — Rambyno vaidilute 
dukterimi Elze,

Duktė Elzė, Jankų šeimos na
rė, buvo glaudžiausiai surišta 
su kovingu tetačio gyvenimu. 
Ji buvo jo didžiausia pagalbi
ninkė bei ramstis visuomeni
niame, kultūriniame ir politi
niame darbe. Be to, ji tetatį 
globojo ligi paskutinio jo ato
dūsio.

Velionės motina mirė 1913 
m., Elzei einant 19 metus. Nuo 
to laiko ji perėmė visą šeimi
ninkavimą Bitėnuose. Kaip 
anksčiau motina, taip ir Elzė 
rėmė politinę tetačio veiklą.

1915 m. Jankų šeimą ištiko 
žiaurus likimas — visa šeima 
buvo deportuota į Rusijos gi
lumą, už Volgos. Ten jie var
go apie trejus metus, palaido
jo senelį ir jauniausią sūnų 
Endrių. Patriarchas sugrįžo 
1918 m. birželio mėnesį, o El
zė su likusia šeimos dalimi — 
tų metų rudenį.

Vos sugrįžęs, M. Jankus vi
sas savo jėgas skyrė Mažosios 
Lietuvos vadavimo darbui, pa
likdamas Elzei šeimininkavi
mą. Elzė ne tik sumaniai tvar
kė ūkio reikalus, bet taip pat 
priklausė Bitėnų šaulių būriui 
ir, atėjus sukilimo metui, pa
rūpino ginklų sukilėliams.

Po laimingai užsibaigusio su
kilimo ir sėkmingo Klaipėdos 
krašto prijungimo prie nepri
klausomos Lietuvos, Martynas 
Jankus, po atliktų sunkių dar
bų lyg ir pasitraukė į pensi
ją, į savo numylėtus Bitėnus 
Rambyno papėdėje. O ten jo 
įžiebtą tautinę ugnį saugojo 
mūsų mieloji Elzė, kaip senų
jų laikų vaidilutė. Svečiai iš 
visų Lietuvos kampų pradėjo 
plaukti į Bitėnus. Lankančių
jų eilės nenutrūkdavo. Lankė
si pavieniai asmenys, dides
nės ir mažesnės grupės. Aukšti 
valdžios pareigūnai klausyda
vosi senojo vaidilos nuomonės 
ir gėrėdavosi jo enciklopedi
nėmis žiniomis, o Elzė visus 
su meiliu šypsniu sutikdavo ir 
pagal išgales pavaišindavo. Su 
ta savo malonia šypsena ir as
menine šilima ji užsitarnavo 
“Saulutės” vardą.

Tačiau Elzė nesitenkino vien 
šeimininkės vaidmeniu — ji 
aktyviai dalyvavo šaulių veik
loje, buvo Užsienio lietuviams 
remti draugijos Pagėgių sky
riaus valdybos narė, ruošė Mo
tinos dienas, prisidėjo prie Jo
ninių iškilmių paruošimo, puo
selėjo Šiupinio tradicijas. Be 
to, Elzė surinko nemažai seno
viškų dainų, kurias jai teko 
įdainuoti į magnetofono juostą.

Ta Bitėnų idilija staiga pa
sibaigė, kai 1939 m. Trečiasis 
Reichas vėl atplėšė Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos. Jankų šei
ma ypač skaudžiai pergyveno 
tuos įvykius. Tėtatis turėjo 
slaptai palikti Bitėnus. Pasi
liko Elzė su akluoju broliu 

Kristupu nekantriai laukti 
ženklo, kad bėgimas pavyko.

1944 m. vokiečių gestapinin
kai visą Jankų šeimą vėl išva
rė į vargingą kelionę Vokieti
jon, kurios metu panelei Elzei 
teko daug vargo pakelti. Tėta
tis buvo fiziškai paliegęs, nors 
dvasiškai stiprus. Kilnojimas 
iš vienos buveinės į kitą buvo 
nelengvas, o tautiečių pagalba 
buvo menka, nes visi buvo 
tremtiniai ar pabėgėliai.

1951 m. Elzė su akluoju bro
liu Kristupu atvyko į Toron
tą. Čia ji stengėsi atkurti Bi
tėnų aplinką. Su laiku jos kam
bario sienos buvo pilnos lietu
viškų audinių ir paveikslų, o 
stalčiai pilni fotografijų ir laik
raščių iškarpų iš praeities ir 
dabarties. Garbingiausioje 
vietoje kabojo jos tėvo paveiks
las. Kaip kadaise Elzės namai 
Bitėnuose savo dvasia jungė 
žiląją senovę su dabartimi, 
taip dabar jos butą pamažu 
pradėjo gaubti Rambyno idi
lija.

Elzė savo naujuose Bitėnuo
se ir vėl su šypsena priimda
vo svečius — pavienius ir gru
peles, nežiūrėdama nei religi
nių, nei ideologinių įsitikini
mų. Visuomet iš jos išeidavo
me skaniai pavaišinti ir dva
siškai pasotinti pasakojimais 
iš spalvingo jos gyvenimo. O ta 
atsiminimų pynė pas ją buvo 
begalinė! Džiugu girdėti, kad 
Mažosios Lietuvos rezistenci
jos sąjūdis pavedė Lietuvos 
pajūrio redaktoriui Ansui Ly- 
mantui paruošti Elzės atsimi
nimus. Jis medžiagos turi pa
kankamai surinkęs. Geresnio 
paminklo mes jai pastatyti ne
galėtume.

Elzė Toronte užsiėmė ne 
vien tik vaišėm. Ji iš tikrųjų 
niekada nenustojo tautiškai 
veikusi. Visuose lietuviškuo
se parengimuose ji aktyviai 
reiškėsi. Nebuvo loterijos be 
Elzės megztų skarų ar iškil
mingų vaišių be jos “Napo
leono”.

Neužmiršo Elzė ir savo senų
jų organizacijų — šaulių, Mažo
sios Lietuvos rezistencijos są
jūdžio, Evangelikų moterų 
draugijos. Glaudžiausiai su 
Elze buvo susijusi Mažosios 
Lietuvos moterų draugija. El
zė buvo jos steigėja ir ilgame
tė pirmininkė, paskutiniu lai
ku — garbės pirmininkė. Drau
gijos puoselėjama Šiupinio 
tradicija jai buvo labai prie 
širdies, nes susieta su Done
laičiu, Sauerveinu ir tėtačiu. 
Grįždama šiais metais iš Šiu
pinio į ligoninę, ji tik karto
jo: “Kaip sapne, kaip sapne”.

Miela Elze, ilgus metus Tu 
mums švietei. Su skausmu šir
dyse atsisveikiname su Tavi
mi. Vienintelė gal paguoda, 
kad pasibaigė sunkios Tavo 
žemiškos kančios. Ilsėkis ra
mybėje svetingoje Kanados že
mėje. Ateis diena, kai mes visi 
pas Tave ateisime.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. P. 
Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174. 
Lietuviams pensininkams 10% nuo
laida iki š. m. spalio 31 d.
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Pasipriešinimas suktai medžioklei
“Aro ” gastrolės Britanijoje

Kanados bei Toronto lietuvių vyrų choro viešnagė ir koncertas Nottinghame

JONAS MATULAITIS

Raganų medžiokle tapusiam 
“nacių nusikaltėlių” gaudy
mui visuomenės pasipriešini
mas JAV-se didėja. Trečios 
kartos Amerikos lietuvio An
tano Mažeikos vadovaujamas 
sąjūdis “Coalition for Consti
tutional Justice and Security” 
skatina pasipriešinimą prieš 
Amerikos teisingumo departa
mento vykdomus Amerikos 
konstitucijos laužymus, Ame
rikos teisinių nuostatų pa
žeidimus ir sovietų KGB in
filtraciją į Amerikos teismų 
sistemą. Šie nusikaltėliški 
veiksmai yra finansuojami 
Amerikos žmonių pinigais.

Parama Mažeikos vadovau
jamam sąjūdžiui jau ateina 
ne vien iš etninių grupių, bet 
ir iš senųjų amerikiečių orga
nizacijų. Amerikos užsienio 
karų veteranai — gen. John B. 
Medaris ir jo žinyboje dirbę 
erdvių mokslininkai bei kitos 
labiau konservatyvios organi
zacijos reikalauja, kad Ameri
kos kongresas pradėtų teisin
gumo departamento agentūros 
Office of Special Investiga
tions (OSI) tyrinėjimus.

Koalicija energingai pasi
priešino kai kurių ekstremis
tinių grupių leidžiamam šmeiž
tui, kad Amerikos konstitu
cinių teisių gynėjai esą anti
semitai. Iš antros pusės, koa
licija veda pokalbius su nuo
saikiomis žydų grupėmis, įti
kinėdama nepasiduoti sovietų 
agentų provokacijoms, siekian
čioms visuomenės dėmesį nu
kreipti nuo jų pačių žmogaus 
teisių pažeidimų ir laisvų tau
tų pavergimo. Etninės bend
ruomenės individualiai ir or
ganizuotai daro spaudimą į 
JAV senato ir atstovų rūmų 
teisių komisijas, kad nedel
siant pradėtų OSI tyrinėjimus. 
Gariojo raketų eksperto Wern- 
hervon Braun moksliniai bend
radarbiai pradėjo akciją su
rinkti pusę milijono dolerių, 
kad nuo OSI kaltinimų apgin
tų dr. Arthur Rudolf, kuris 
suprojektavo “Saturn V” rake
tą, nunešiusią amerikiečius 
į mėnulį, ir “Pershing II” ra
ketą, kuri išdėstoma Europo
je gintis nuo galimo sovietų 
užpuolimo. Šie mokslininkai 
pasiuntė laišką prez. Reaga- 
nui su 108 parašais, reikalau
dami atnaujinti Rudolfo bylą 
ir pradėti OSI veiklos tyrinė
jimus.

Pasipriešinimas prieš jung
tines OSI—KGB jėgas didėja 
ir yra ženklų, kad kongresas 
tyrinėjimus gali pradėti. Vi
soje Amerikoje skaitomas la
bai įtakingas “Christian Science 
Monitor” dienraštis rugsėjo 5 
d. rašo:

“Atstovų rūmų teisių pako
misė . . . planuoja spalio mė
nesį pradėti apklausinėjimus 
dėl vedamos akcijos prieš ap
kaltintus tariamus nacius. Taip 
pat senato teisių komicija pla
nuoja ‘iš esmės pažiūrėti į klau
simus’, liečiančius OSI, įskai
tant ir OSI veiklos metodus”.

įdomus reiškinys Amerikoje 
yra tas, kad pastaruoju metu 
prasidėjo teroro aktai prieš 
tuos, kuriuos OSI kaltina karo 
nusikaltimais, bet teismas iš
teisina. Pvz. š. m. rugpjūčio 15 
d. prieš aušrą buvo padegtas 
Tscherim Soobzokov automo
bilis, susprogdintas namas ir 
jis pats sunkiai sužeistas. Pa
sak “New York Times”, Žydų 
apsigynimo organizacijos (Jew
ish Defense Organization) va
das Mordechai Levy š. m. rug
pjūčio 7 d. sinagogoje prieš 
Soobzokovą pasakė kalbą ir 
planavo demonstracijas, o po 
išsprogdinimo pareiškė: “Aš 
tik viena apgailestauju, kad 

Toronto Maironio mokyklos švietimo programos komisija. Iš kairės: L. Ber- 
žinytė, A. Baršauskienė, L. Underienė, G. Paulionienė ir R. Malinauskaitė

jis išliko gyvas. Kas tai pada
rė, atliko teisingą veiksmą”. 
Tuo metu į Ameriką atvykęs 
Izraelio parlamento narys ra
binas Meir Kahane, kuris ska
tina terorizmą prieš Izraelio 
užimtų kraštų arabus, apie šį 
teroristinį veiksmą pasakė: 
“Už tai aš tik su džiaugsmu 
galiu paploti”.

OSI apkaltintas Soobzokovas 
teismo buvo išteisintas, bet 
tos jėgos, kurios OSI palaiko 
vis tiek jį nubaudė. “The New 
York Times” IX.7 pranešimu 
Soobzokovas ligoninėje mirė.

Rugsėjo 5 d. Niujorke buvo 
bombarduotas latvis J. Sprogis, 
kurį OSI buvo apkaltinusi ka
ro meto nusikaltimais, bet 
teismas taip pat išteisino. Žy
dų gynybos lygos vardu “News- 
day” redakcijai telefonu pra
nešta, kad tai jų darbas.

Visi turime suprasti, prieš 
kokias jėgas etninės bendruo
menės turi kovoti. Kanados 
“etnikai” irgi turi suprasti, 
kad su vadinamų “karo nusi
kaltėlių” medžiokle ateis ir 
terorizmas. Turi būti padary
ta visa, kad piktybės sėkla ne
pradėtų leisti šaknų.

Šiuo metu dialogą su Mažei
kos vadovaujama koalicija ves
ti pageidauja ir teisingumo 
departamentas. Jam kviečiant, 
rugsėjo 17 d. koalicijos sufor
muota delegacija turėjo pasi
tarimus su aukštais jo pareigū
nais. Delegaciją sudarė pirm. 
Antanas Mažeika, dr. Viktoras 
Stankus (LB, VLIK, ALT), estė 
Mari-Ann Rikken, latvis Valdis 
Pavlovskis, ukrainietis Myron 
Kuropas, David Springer (ame
rikietis advokatas). Tuo tar
pu pokalbio rezultatai nėra 
žinomi.

Kanodietiško 
meno rinkinys

Didžiausias kanadietiško me
no rinkinys yra “McMichael 
Canadian Collection” prie To
ronto, Kleinburg miestelyje, 
gražiame kalnuotame 100 akrų 
pušyne prie Humber upės slė
nio krantų.

1920 m. septyni dailininkai 
(L. Harris, A. Y. Jackson, J. E.
H. MacDonald, F. Varley, A. 
Lismer, F. Johnston ir F. Car
michael) surengė savo meno 
darbų parodą. Jų dailės dar
bai buvo sukurti natūralioje 
Kanados gamtoje. Tada jie bu
vo pirmieji tokio meno srity
je. Jie laikomi Kanados klasi
kais. Jų grupė su keliais po to 
prisijungusiais, kurie mėgo 
piešimą ir gyvenimą gamtoje, 
išsilaikė ligi 1932 metų. Vė
liau juos sekė daug dailininkų.

1965 m. Ontario provincijos 
valdžia perėmė 177 meno kū
rinius ir visą tą nuosavybę iš 
R. ir S. McMichael. Iki šiol ten 
yra surinkta iš tų Septynių gru
pės bei kitų dailininkų, indė
nų ir eskimų (inuitų) per 3000 
meno kūrinių. Paroda yra dvie
jų aukštų pastate ant vingiuo
tos upės slėnio pakrantės. La
bai įdomūs ne tik meno kūri
niai, bet ir visa gamtos aplin
ka. Pastatas užima 80,000 kv. 
pėdų plotą. Parodą—galeriją 
tvarko Ontario provincijos val
džios tarnautojai. Šiais metais 
tikisi apie 150,000 lankytojų.

Įėjimas suaugusiems — $2.50, 
studentams — $1, pensinin
kams — $1.50 (trečiadieniais 
— nemokamai). Lankoma nuo 
11 v.r. ligi 5 v.p.p. vasarą, nuo 
11.30 — 4.30 žiemą. Pirmadie
niais — uždaryta.

V. Matulaitis

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

Sol. V. VERIKAITIS, Kanados lietuvių vyru choro “Aras” dirigentas, Bri
tanijoje įteikia “Aro” ženklelį burmistrui P. J. McGHĖE Motherwell 
vietovėje. Viduryje - išvykos vadovas V. PEČIULIS Ntr. J. Laurinavičiaus

“Dainavos” klausimu
Atsiliepiant į B. Caplikaitės-Kožicienės laišką

Š. m. “TŽ” 35 nr. tvirtinate, kad 
choristai buvo perimti. Jie būtų 
perimti, jei būtų buvę pasakyta: 
“Hanau vienetuose dalyvavę cho
ristai naujosios vadovybės peri
mami, o kiti turi įstoti eidami per 
komisiją". Tuo tarpu visi be skir
tumo turėjo įstoti eidami per ko
misiją, nežiūrint to, ar jie kuria
me vienete buvo dalyvavę ar ne. 
Kai kurie buvo ir nepriimti. Be
veik visi įstojantieji buvo daly
vavę viename ar kitame chore Ha- 
naū ar už jo ribų. Tai kurio cho
ro tęsiniu “Dainava” laikytina?!

Aš rašau ne tai, kas man patin
ka ar nepatinka, bet kokie yra 
faktai. Rašote apie mane: “Jūs 
pirmuosiuose choruose nedaina- 
vot, tai gal Jums sunkoka ir žino
ti ...” Deja, dainavau jau ir 1945 
m. viename iš Jūsų minimų chorų. 
Manote, kad nebuvau 1945 m. Jo
ninių lauže. Ir jame buvau. Žo
džiu, Jūsų rašiniuos daug netiks
lumų, nes remiatės spėliojimais, 
gandais ir 1.1.

“TŽ” 26 nr. rašote: “1946 m. ru
denį pasklido gandai, kad kažkas 
išvažiavo jieškoti naujo dirigeų- 
to”. Kam rudenį jieškoti dirigen
to, kad muz. Br. Jonušas buvo jau 
atvykęs sausio mėnesį, o pats an
samblis buvo jau ir pakrikštytas 
birželio 9 d. Dar rudens nesulau
kus “Dainava” jau skynė laimėji
mus, didelio masto koncertais lie
tuviams, vokiečiams, amerikie
čiams ir kitiems.

Rašote: “Koks šiandien skirtu
mas, kas įsteigė ‘Dainavą’.” Pa
ti sau prieštauraujate: jei ne
manytume!, kad yra skirtumas, 
man nepriekaištautumet dėl to, 
kad aš nesutikau su Jūsų norima 
visuomenei įpiršti “Dainavos” 
ansamblio suorganizavimo “isto
riją”. Tai “istorijai” įpilietinti 
griebiatės net naujų pavadinimų 
— “Hanau ansamblis.” Ne tik iš pa
šaliečių, bet ir iš pačių vadovų 
man neteko girdėti savo vienetą 
vadinant ansambliu. Lygiagrečiai 
veikė (taip jie buvo ir vadinami) 
Žemaičio vyrų choras ir Radzevi
čiūtės mišrus choras. Kuris ta
da ansamblis ir kuris choras? 
Ansambliu pradėta vadinti nuo 
“Dainavos” įsteigimo.

Jūs daug kuo abejojate ar sa
kote tikrai nežinanti, nes netu
rinti protokolų ir pan. Man visai 
nesuprantama, kaip galima rašyti 
ir teigti tai, kas nėra tikrai žinoma.

Raginate neatimti nuopelnų iš 
kitų (Adomavičiaus, Radzevičiū
tės, Adomaičio). Kur dingo Žemai
tis? Norėčiau, kad Jūs tą ragini
mą pritaikytumėte sau. Jūs norite 
atimti nuopelnus iš kitų, bet ne 
aš. Argi galim iš žmogaus atimti 
tai, ko jis neturi? Kitaip sakant, 
atimiti “Dainavos” ansamblio su
organizavimo nuopelną iš žmo
gaus, kuris jo nesuorganizavo?! 
Tuo tarpu Jūs paneigiate tikruo
sius “Dainavos” organizatorius, 
priskirdama tuos nuopelnus VI. 
Adomavičiui, kuris nė piršto ne
pajudino pagrindiniame organi
zavimo darbe. Tuo tarpu A. Dzir- 
voniui, kuris sausio mėn. šalčiams 
siaučiant važinėjo po visą Vokie
tiją jieškodamas dirigento, nebe
liko jokių nuopelnų! Tas pats Dzir- 
vonas, padedamas tuometinės an
samblio valdybos, perkeldino 
“Dainavą” per Atlantą ir, prof, 
dr. A. Gylio padedamas, ją sėkmin
gai įkurdino Čikagoje, kurioje ji 
ir šiandien pasigėrėtinai reiškiasi.

Niekas neneigia pirmųjų viene
tų buvimo nei tai, kas juos įstei
gė, kas jiems vadovavo ir t.t. Nie
kas neginčija nė su tuo surištų 
jiems nuopelnų, tačiau negaliu 
sutikti su Jūsų peršama mintimi, 
kad jiems ar jam (VI. Adomavi
čiui) reikia priskirti ir “Daina
vos” ansamblio suorganizavimą, 
kai jie jo nesuorganizavo. Mano 
nuomone, tai būtų neteisinga, nes 
“Dainava” įsteigta per daug sun
kiomis aplinkybėmis.

Nuolat minite “L. Enciklopedi
ją”, primindama, esą ir ji man ne
patinkanti. Man rodos, kad ta en
ciklopedija kalba ne Jūsų naudai. 
Jos IV t. 236 psl. parašyta: “Iš pra
džių veikė atskiri dainos ir tauti
nių šokių vienetai (kaip ir aš tvir
tinu!), vadovaujami VI. Adomavi
čiaus, S. Radzevičiūtės ir J. Žemai

čio. Darbą buvo sutrukdžiusi sto
vyklos svetimoji vadovybė. Iš nau
jo buvo susiorg. Ed. Daniliūno 
pastangomis, 1946.11. arti 100 cho
ristų ir šokėjų kolektyvą sudarius”. 
Šis yra vienas iš keleto “LE” ne
tikslumų: “Dainavos” asamblį su
organizavau ne aš vienas ir ne va
sario, bet sausio mėn., o vasario 
mėn. įvyko pirmas koncertas. Tik
rumoje “Dainavą” 1946 m. sausio 
mėn. suorganizavo tuometinis kul
tūros vadovas prof. dr. S. Sužie
dėlis ir vadinamieji “trys muškie
tininkai” — A. Dzirvonas, J. Juo- 
dzevičius-Juodis ir E. Daniliū- 
nas. Jie įėjo ir į pirmąją ansamb
lio valdybą: E. Daniliūnas — pir
mininko pareigoms, A. Dzirvonas 
— vicepirmininko ir J. Juodzevi
čius — sekretoriaus ar iždininko. 
Šiems talkino M. ir E. Krasauskai 
ir L. Bielskis. Pabrėžiu — “Dai
navos” pradžia laikau 1946 m. 
sausio mėn., o ne krikštynas, ku
rias man norite įpiršti.

Taip pat visuomenei norite 
įpiršti mintį, kad pirmieji ėriu
kai ar ėriukas vėliau tapo veršiu
ku, o aš sakau, kad ėriukai liko 
ėriukais, o veršiukas buvo jau ki
tas tvarinys. Jūs kalbate apie vie
ną dalyką (pirmųjų vienetų suor
ganizavimą), o aš kalbu apie kitą 
(“Dainavos” įsteigimą). Todėl man 
atrodo, kad mudu, Miela, niekada 
nesusikalbėsime, tik įsipyksime 
ne tik redaktoriui, bet ir skaity
tojams. Visuomenė iš iki šiol pa
reikštų minčių galės pasirinkti, 
kas jai atrodys arčiau tiesos.

E. Daniliūnas

Už mokslinį veikalą - 
3000 dolerių

JAV LB kultūros taryba 1985 
metų Lietuvių Bendruomenės 
literatūros premiją skirs už 
1983-1984-1985 m. išleistus li
tuanistinės tematikos huma
nitarinio turinio mokslo vei
kalus, arba eseistinių straips
nių rinkinius.

1. Premijos siekti gali ir ne
spausdinti veikalai, rankraš
čiai, nesvarbu kada parašyti.

2. Premijai bus priimami ne 
tik lietuvių, bet ir anglų kal
ba parašyti veikalai.

3. Paskutinė data veikalams 
įteikti — 1985 m. gruodžio 31 
diena.

4. Pageidautina, kad rank
raštiniai veikalai būtų para
šyti mašinėle. Tačiau bus pri
imami ir lengvai išskaitomi 
ranka rašyti veikalai.

5. Kiekvieno rankraščio pa
kanka atsiųsti po vieną nuo
rašą, bet kiekvieno spausdinto 
veikalo siunčiama po penkias 
knygas. Jas, jei norės, pasi
liks vertintojų komisijos na
riai. Visi rankraščiai bus grą
žinami jų autoriams.

6. Apie gautas siuntas bus 
pranešta siuntinėjams. Už paš
tuose užkliuvusias ar dingu
sias siuntas kultūros taryba 
neatsako. Jų jieškojimu rūpi
nasi patys siuntėjai.

7. Prie kiekvieno veikalo 
pridedamas lydraštis su auto
riaus pavarde, adresu ir tele
fono numeriu.

8. Premijos siekti gali viso 
pasaulio lietuvių išeivijos kū
rėjai.

Šios premijos siekiančius 
veikalus siųsti vertintojų ko
misijos pirmininko adresu: Dr. 
Augustinas Idzelis, 17916 
Hillgrove Road, Cleveland, 
Ohio44119, USA.

JAV LB kultūros taryba

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

KAZYS MILERIS

Iš Škotijos, atsisveikinę su 
DBLS skyr. pirm. J. Bliūdžium 
ir P. Dzidoliko apdalyti žaliom 
rūtų šakelėm, leidomės į pie
tus Nottinghamo link. To važia
vimo buvo šešios valandos. Bet 
šį kartą jau sėdėjome nebe su
spausti lėktuve, bet patogiame 
autobuse. Visur tas pats ža
liuojančių aukštumų ir baltų 
avių gamtovaizdis. Kartais iš
važiuojame į lygesnes vietas. 
Platūs laukai nusagstyti akme
nų ir riešutinių medžių tvoro
mis. Ten ganosi karvės, ark
liai, teka sraunūs upeliai. Mo
mentais pasijunti lyg važiuo
tum Lietuvoj Žemaičių plentu, 
ten kur nors prie Raseinių. 
Bet ir vėl įvažiuoji į aukštu
mas. Jos jau nebe plynos, bet 
apaugusios spygliuočiais. Ma
tosi, kaip mūsų čia mėgsta
mom dekoratyvinėm škotų pu
šaitėm apsodinami ištisi at
šlaičių plotai.

Britanija yra turistų kraš
tas. Čia juos priima ne vien 
tik miestų viešbučiai, bet ir 
privačiai žmonės, pakelėse 
išdėję savo iškabas “Bed & 
Breakfast”. Kažin kas iš čia 
yra nusikopijavęs mums Kana
doje turbūt visoms vietovėms 
vardus. Skaitai tuos pačius 
miestų ir miestelių pavadini
mus: Woodstock, Hamilton, 
Peterborough, Preston, Scar
borough, York, Tilbury ir t.t.

Ilgiau pavažiavus, mūsų ke
liauninkų pašnekesiai pradė
jo nutilti. Vieni pradėjo snū
duriuoti, kiti rimtai ėmėsi pa
pildyti savo trūkstamą miegą. 
Mūsų vadovas Vyt. Pečiulis, 
norėdamas išjudinti ir išbu
dinti visus, perėjo per auto
busą ir padalijo visiems šo
kolado. Pamatęs, kad dar tas 
iš snaudulio kitų nepakėlė, 
pradėjo pasakoti anekdotus. O 
jis jų, pasirodo, labai daug 
žino. Įvykiai su papūga, pate
kusią į vištidę už politinę veik
lą, ir žmogelio bandymas gydy
ti krūtinės skausmus su gydy
tojo receptu jau išjudino vi
sus keleivius.

Nottinghamo miestas
Šis vidurinės Anglijos mies

tas prie Trento upės gyvento
jų turi kaip ir Hamiltonas Ka
nadoje. Nottinghamas, to pa
ties vardo grafijos sostinė, yra 
pagarsėjęs savo pramoniniais 
gaminiais, ypač garsi jo mez
gimo pramonė. Tik po II D. ka
ro čia įsikūrė didesnė lietuvių 
kolonija. 1947 m. įsisteigė 
DBLS skyrius, 1951 m. čia įvy
ko lietuvių dainų šventė, 1954 
m. — Britanijos lietuvių są
skrydis. Jų chorui, pavadin
tam “Rūtos” vardu, yra vadova
vęs V. Untulis, kuris vėliau ir 
Hamiltone kelerius metus va
dovavo bene didžiausiam čia 
mišriam chorui, jam davęs 
taip pat “Rūtos” vardą.

Nottinghamas mums yra ži
nomas kaip legendinio Robin 
Hood miestas. Ten kur nors 
Sherwood miškuose turėjo 
slapstytis su savo draugais 
tas su strėle garsusis “svieto 
lygintojas”. Nottinghame yra 
gimęs garsus anglų rašytojas 
D. H. Lawrence, mums žinomų 
cigarečių “John Players” baro
nas ir “Šalvation Army” įstei
gėjas W. Booth.

Išsukę iš didžiosios Ml auto
strados jau vėloką popietę at
siradome Nottinghame. Reikė
jo gerokai autobusu pasisuki
nėti po gatves, kol susiradome 
universitetą. Ten mūsų jau se
niai laukė Nijolė Vainoriūtė ir 
Gerardas Jakimavičius. Po gra
žaus lietuviško pasisveikinimo 
Gerardas prisipažino, kad lie
tuviškai dar negalįs kalbėti, 
bet, sako, mokosi. Jiedu padė
jo mums universitete sutvarky
ti registraciją ir gauti kamba
rius. Nedaug mums čia buvo 
laiko, nes tuoj vežė užkan- 
džiams ir 5 v. koncertui.

Entuziastingi klausytojai
Koncertas įvyko erdvioje 

ukrainiečių salėje, su kuriais 
čia lietuviai turi gerus santy
kius. Salė turi gerą akustiką, 
erdvią sceną, bet neturi choro 
išsidėstymui jokių pakopų. 
Reikėjo patiems ką nors pasi
daryti ir tikėtis, kad choris
tai visi kartu pakils ir visi kar
tu nusileis nuo improvizuoto 
paaukštinimo.

Turėjo paruošę ir išspausdi
nę puošnias mūsų koncertui 
programas. Prie įėjimo ant sie
nų G. Vaitkienė iškabinėjo 
“Aro” pasirodymų ir iš jo veik
los įvairių padidintų nuotrau

kų, išdėstė “Aro” leidinėlių 
bei programų rinkinį ir atsi
vežtas parduoti šio choro 
plokšteles.

Į koncertą atėjo per 200 žmo
nių. Tai buvo entuziastinga 
publika. Po kiekvieno choro ir 
solisto išėjimo publika plojo 
garsiai ir ilgai, prašydama kar
toti. Koncertą užbaigiant su 
“Mano kaimas” daina, visa sa
lė sustojo vadinamam “stan
ding ovation”. Po koncerto į 
sceną atėjęs kalbėjo DBLS 
skyr. pirm. K. Bivainis, iš cent
ro v-bos — E. Šova, o mūsų Vyt. 
Pečiulis šio koncerto prisimi
nimui K. Bivainiui įteikė 
“Aro” ženklo statulėlę. Diri
gentas V. Verikaitis ir akomp.
J. Govėdas buvo apdovanoti 
gėlėmis ir dovanėlėmis. Po 
koncerto šioje didelėje salė
je mūsų “Aro” dainininkai dau
gelio buvo jieškomi, prašant 
jų autografų ir draugystės kar
tu prie baro išgerti stiklą 
alaus. Tai pakėlė choristų dva
sią. Paprastai kolektyvinėse 
meno grupėse yra taip pat kaip 
ir kare — po laimėjimų meda
liai segami generolams, o au
kas sudėję eiliniai surenkami 
ir palaidojami.

Pas miesto burmistrą
Kitą dieną visas choras, uni

formuotas, nuvyko pas Not
tinghamo miesto burmistrą, 
kuris pasirodė turįs ir burmist- 
rę. Į didžiulę priėmimų salę 
abu užsikabinę miesto herbo 
retežius, įžygiavo vyras ir žmo
na. Čia mūsų chorą jiems pri
statė N. Vainoriūtė, o jį api
būdino pats choro vadovas V. 
Verikaitis. Ši burmistrų po
ra pasirodė labai malonūs ir 
draugiški. Jie noriai fotogra
favosi su mumis, visus kalbi
no ir atsakinėjo į visų klausi
mus. Pasisakiau, kad esu iš to
kio pat didumo miesto Kanado
je. Jis nesutiko su mano duo
tu 309.000 gyventojų skaičiumi. 
Išsitraukęs iš kišenės kažkokį 
kalendorėlį, jis man savo mies
to gyventojų skaičių sumažino 
20.000. Pasakė, kad Nottingha
mo miesto gyventojų skaičius 
per paskutinius metus esąs su
mažėjęs. Taip pat nesutiko jis 
ir su mano atsivežtom žiniom, 
kad Nottinghame yra didžiau
sias pasauly dviračių fabri
kas ir didžiausios mezgyklos. 
Pavaišino jie mus gera angliš
ka arbata su “scone” pyragai
čiais. Po to apvedžiojo ir pa
rodė posėdžių sales. Vizitas 
užsitęsė gana ilgai. Choras, 
atsidėkodamas maloniems 
burmistrams, užtraukė “Ilgiau
sių metų”. Nottinghamo mies
to rotušė tokio triukšmingo 
lietuvių įsiveržimo dar tikrai 
niekada nebuvo patyrusi.

Miesto įdomybės
Kažkas lyg planavo mus kur 

nuvežti, bet iš to niekas neiš
ėjo. Tad pavieniui ir būreliais 
su dviaukščiais autobusais visi 
leidosi į miestą pamatyti jo 
įžymybių. Su apsipirkimu greit 
visų buvo apsivilta, nes paste
bėjo, kad čia krautuvėse nieko 
ypatingesnio bei pigesnio nė
ra.

Visi, žinoma, apžiūrėjo Not
tinghamo istorinę pilį, užėjo į 
istorinius dar iš XII š. užeigos 
namus — “Ye Olde Trip to Je
rusalem”, kur sustodavę į Kry
žiaus karus išvykstantys Šv. Že
mės vaduotojai. Dabar ši uolos 
urve patalpa paversta alude — 
“Pub”, kur turistai gali atsi
gaivinti kad ir šiltu, bet kvap
niu “Harp” ir “Guinness” alu
čiu.

Didžiausiu turistų dėmesio 
centru ir fotografavimosi vie
ta yra ten netoli esanti vari
nė Robin Hood statula. Apie 
šį legendinį plėšiką yra para
šyta įvairių apsakymų ir pa
gaminta daug filmų. Jis laiko
mas savotišku herojum, nes 
plėšikaudamas atimdavęs tur

sveikina su Kanados lietuvių vyrų choro “Aras” atstovu J. NEŠUKAIČIU.
Tarp jų O. DZIDOLIKAITĖ Nuotr. J. Laurinavičiaus

tą iš turtingųjų ir jį dalinda
vęs vargšams. Panašų tipą savo 
laiku ir mes esame turėję Lie
tuvoje. Tokiu buvo Žemaitijos 
miškuose slapstęsis plėšikas 
Tadas Blinda, tokio pat pana
šaus elgesio ir susilaukęs žmo
nėse populiarumo. Apie jį irgi 
buvo parašytas scenos veika
lėlis.

Su savo draugeliu, pasisam- 
dę taksį, nuvažiavome ir į Lie
tuvių Židinį, kur yra ir lietu
vių marijonų Anglijoj leidžia
mo žurnalo “Šaltinis” redakci
ja. Židinio globėjas ir žurnalo 
redaktorius kun. dr. S. Matulis, 
MIC, jau nebejaunas, bet gyvas 
ir judrus žmogus. Pavaišino 
mus arbata, aprodė pastatą, 
kur jis turi įrengęs koplytė
lę su Aušros Vartų altoriumi, 
ir supažindino su “Šaltinio” 
spaustuvės darbu. Atrodė, kad 
pats darbštusis kunigas savo 
žurnalą be didesnės pagalbos 
ir redaguoja, ir atlieka spaus
tuvininko darbą. Sekmadie
niais, sako, į jo koplytėlę su
sirenka bei privažiuoja ligi 
šimto tikinčiųjų.

Atsisveikinimo vakaras
Antradienio vakarą toje pa

čioje ukrainiečių salėje buvo 
surengtos chorui atsisveikini
mo vaišės. Iš universiteto au
tobusas nuvežė mus į salę, pri
statytą stalų su maistu ir bon- 
komis raudono vyno. Kun. dr. 
S. Matuliui sukalbėjus maldą, 
visi sėdo vaišintis. Buvome su
sodinti taip, kad vienoje pusė
je stalų sėdėjo choristai, o 
priešais — patys nottinghamie- 
čiai.

Jų kūrimosi pradžia Angli
joj, kaip ir visur mums, nebuvo 
lengva. Daugumas jų čia yra at
vykę karui pasibaigus kaip 
viengungiai-ės bei šeimos be 
vaikų iš Vokietijos pabėgėlių 
stovyklų. Atvykę atrado čia gy
venimą tokį, lyg karas dar ne
būtų pasibaigęs. Tas gyveni
mas vėliau pagerėjo. Daugelis 
atvykusiųjų paliko Angliją, 
išsikeldami į Ameriką, Kana
dą bei Australiją. Iš pokari
nių ateivių liko tik tie, ku
riems vienaip ar kitaip tas per
sikėlimas susitrukdė. Dabar 
jau apsipratę su britiškuoju 
gyvenimu ir dauguma susilau
kę brandaus amžiaus. Jie di
džiuojasi savo krašto jiems 
teikiama socialine globa ir 
savo gaunama pensija.

Mirtys negailestingai retina 
ir jų eiles. Nebėra jau prel. J. 
Gutausko, kun. J. Kuzmickio, 
rašyt. F. Neveravičiaus, žurn. 
E. Daunoro ir kitų iškilių lie
tuvių. Iš Lietuvių sodybos 
karts nuo karto kun. A. Gėryba 
išlydi vis kitą laidotuvių pro
cesiją į gražiąsias Headley 
kapinaites. Visur jau lietuvių 
pristatyta gražių antkapių su 
lietuviškais įrašais, kaip ir 
pas mus Mississaugoj Šv. Jono 
kapinėse.

Visiems pavalgius, prasidėjo 
sveikinimų ir padėkojimų kal
bos. Kalbėjo DBLS skyr. pirm.
K. Bivainis, E. Vainorienė, 
dviejų veiklių Vainoriūčių — 
Nijolės ir Vidos Gasperienės 
motina, kalbėjo kun. dr. S. Ma
tulis, “Aro” išvykos vadovas 
Vyt. Pečiulis ir choro dirigen
tas V. Verikaitis. O linksma
jai daliai J. Maniuška ir Vyt. 
Pečiulis davė humoristinį pa
šnekesį.

Išvykimas iš Nottinghamo 
nebuvo sklandus. Kažkieno 
taip buvo suplanuota, kad au
tobusas rytą turėjo surinkti 
visus priemiesčiuose priva
čiai apsistojusius. Ligi vidur
dienio išsiregistravę ir ant 
šaligatvio susikrovę vyrai tu
rėjo laukti kelių besivėluo- 
jančių. Prie susierzinimo dar 
prisidėjo iš pakelės grįžimas 
vėl atgal į Nottinghamą. Vie
na pora buvo pamiršus pasi
imti savo lagaminus. (B. d.)
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Tautiniai mažlietuvių drabužiai
A. a. Elzė Jankutė daug jų surinko Klaipėdos krašte ir Rytprūsiuose

Lietuvių mitologija be fantazijų

A. TAMOŠAITIENĖ
Elzė Jankutė turėjo ypatin

gų savybių — darbštumo, rū
pestingo pareigingumo, tikro 
nuoširdumo ir vaišingumo. Pa
grindinis Elzės gyvenimo bruo
žas ir buvo darbuotis lietuvių 
kultūros srityje, ypač mažlie
tuvių tarpe. Ji buvo pavyzdys 
mažlietuvių bendradarbiavi
mo rengiant šiupinius, suei
gas, pobūvius. Ji turėjo Dievo 
dovaną ilgai gyventi, keliauti 
į aukštumas ir iš lėto leistis 
į pakalnę vis silpnėjant fizi
nėms jėgoms ir užgęstant jos 
gyvenimo žiburėliui.

Su Elze susitikau šio šimt
mečio pradžioje, prieš 57 me
tus Rambyne, šv. Jono dieną, 
kai mudvi abi, apsirengusios 
tautiniais drabužiais, buvome 
rengėjų pakviestos kurstyti 
aukurą šventės iškilmių pro
gramoje. Tuo metu aš su tėvais 
gyvenau Klaipėdos krašte Vi- 
dutaičiuose, ir man lengva 
buvo keliauti į Bitėnus pas 
Elzę pasitarti mažlietuvių se
novinių audinių klausimais. Ji 
nuo 1934 m. mums pradėjo 
rinkti tautinius drabužius ir 
iki 1939 m. sukaupė didelį 
mažlietuvių audinių lobyną 
ne tik iš Klaipėdos krašto, bet 
ir iš Rytprūsių, ypač iš Ragai
nės apylinkės, kur dar tebe
gyveno šimtametės jos iš jau

Tryliktasis akademijos suvažiavimas
. Š. m. gruodžio 26-30 d.d. Los 
Angeles mieste rengiamas Lie
tuvių katalikų mokslo akade
mijos XIII-tasis suvažiavimas. 
Paskaitos ir pokylis vyks “Am
bassador” viešbutyje, o paro
dos ir koncertas — lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos patalpo
se. Viešbučio kaina — $55 (vie
nam kambaryje) nakčiai, ir 
$27.50 (po du kamb.) nakčiai. 
Mums yra rezervuota 17 kam
barių iki gruodžio 3 d., po to 
reikės mokėti normalią kainą, 
jeigu dar bus laisvų kambarių. 
Rengėjų komitetas labai prašo 
visus, kurie ruošiasi dalyvau
ti ir nakvoti viešbutyje, pra
nešti iki gruodžio 1 d. savo pa
geidavimą Jonui Motiejūnui, 
555 N. Beachwood Dr., Los An
geles, CA 90004, USA. Tel. (213) 
464-9398. Taip pat pranešti 
apie dalyvavimą pokylyje, ku
rio kaina bus $25.

Paskaitos
Prel. dr. Petras Celiešius 

“Dievo ir žmogaus sąveika Ap
reiškime”; mons. dr. Vytautas 
Kazlauskas “Teologinis žmo
gaus teisių pagrindas”; dr. 
Bronius Makauskas, “Lietuvių 
mokyklos Vilnijoje ir Pietų 
Suvalkijoje 1920-1939 m.; dok
torantė Rasa Mažeikaitė “Al
girdo ir Gedimino laikysena 
krikščionybės atžvilgiu”; kun. 
dr. Leonardas Andriekus, 
OFM. “Aidų’ 40 metų kelionė 
per tremtį”; Birutė Saldukie- 
nė, M.S. “Lietuvos žemės gel
mių amžius”; prof. kun. dr. Ma
tas Mankeliūnas “Epistemolo- 
ginės problemos dabartinėje 
psichologijoje”; prof. dr. Juo
zas Zaranka “Pikto problema 
Platono filosofijoje”; dr. Bar
bora Vileišytė “Petro Vileišio 
kultūrinė ir tautinė veikla”; 
prof. kun. dr. Paulius Rabi
kauskas, S.J. “Lietuvos krikš
tas ir krikščionėjimas” (600 m. 
sukakties minėjimas); dail. An
tanas Tamošaitis “Lietuvių 
[liaudies skulptūra”; kun. Jo- 
Snas Krivickas “Kompiuteris 
jnokymo ir auklėjimo tarnybo
je”; Alė Rūta-Arbienė “Pažin
tinė erdvė novelėse” (K. Ba- 
rėno “Dvidešimt viena Veroni
ka” ir VI. Dautarto “Senojo 

nystės pažįstamos mažlietu- 
vės. Mudvi su Elze atsidėju- 
sios studijuodavome tuos se
noviškus mažlietuvių rinki
nius. Be to, Elzė buvo gerai 
susipažinusi ir su dail. Ed
vardo Gizevijaus lietuvių dra
bužių tapybos darbais. Iš jos 
gavome ir daug adresų tų iški
lių mažlietuvių — Mortos Zau- 
niūtės ir kitų, kurios saugojo 
mažlietuvių lobius — rinki
nius. Būdingiausi Elzės Jan
kutės tautinių drabužių rinki
niai buvo atspausdinti Anta
no Tamošaičio leidinyje “Lie
tuvių moterų tautiniai drabu
žiai” Lietuvoje 1939 m. Net pa
likdama savo gimtąjį kraštą, 
mylimus Bitėnus, ji atsivežė 
į Torontą nemažą rinkinį seno
viškų mažlietuvių audinių, ku
rių dalį padovanojo Otavos mu
ziejui.

Elzės Jankutės surinktų tau
tinių drabužių pavyzdžiai yra 
atspausdinti “Lithuanian Na
tional Costume” knygoje, o jos 
pats didžiausias juostų rinki
nys bus atspausdintas juostų 
knygose. Tai vis darbščiosios 
Elzės su meile ir pasišventi
mu atlikti darbai tautodailės 
srityje. Jeigu ne ji, tie visi rin
kiniai, kuriuos mes dabar dar 
saugojame, kol juos galėsime, 
atiduoti lietuvių muziejui, jie 
būtų visi per II D. karą žuvę.

gluosnio pasaka”); kun. prof, 
dr. Povilas Ragažinskas “Ro
mantizmo pėdsakai tremtinių 
literatūroje”; prof. dr. Vytau
tas Vardys “Nepriklausomos 
Lietuvos politinės kultūros 
bruožai”; kun. dr. Antanas Paš- 
kus “Psichoterapijos vaidmuo 
religiniame asmens brendi
me”; dr. Anatolijus Matulis 
“Nauji žmogaus smegenų tyri
nėjimai ir jų svarbumas mū
sų ateičiai”.

Dar yra daugiau pasižadė
jusių paskaitininkų, kurie dar 
nenurodė savo paskaitų temos.

Rengėjų komitetas

Lietuvaitės kūrinys 
Toronto galerijoje

Toronto miestas nupirko 50 
paveikslų (iš 35 Toronto me
nininkų), vaizduojančių vieno
kiu ar kitokiu būdu šių laikų 
Torontą. Tai vaizdai pastatų, 
parkų, gatvės gyvenimo, socia
linę, politinę, moralinę Toron
to miesto nuotaiką. Tuos 50 
paveikslų miesto vadovybė iš
sirinko ir nupirko iš Toronte 
esamų meno galerijų, kuriose 
Toronto meninkai buvo išsta
tę savo darbus. Jie dabar yra 
išstatyti “Market Galery” pa
state, kad visuomenė pamaty
tų. Paroda truks iki š. m. spa
lio 20 d.

Liepos 27 d. įvyko šios paro
dos atidarymas, “Market Ga
lery” patalpose, dalyvaujant 
kviestiniams svečiams. Paro
dą atidarė Toronto miesto bur
mistras A. Eggleton, pabrėž
damas, kad tie meniniai dar
bai liks miesto archyve kaip 
istorinis dokumentas kultūri
nio, socialinio ir fizinio To
ronto miesto augimo (nuo 1970 
m. miestas yra surinkęs 300 
darbų menininkų, gyvenančių 
ir dirbančių Toronte). Esą, 
miestas saugo praeitį, kurda
mas ateitį. Esąs išleistas šios 
parodos katalogas, kuriame 
įdėtos tų 35 menininkų paro
doje išstatytų paveikslų nuot
raukos, jų autorių išeitas moks
las, parodos ir darbai.

Tarp miesto vadovybės iš-

DR. JONAS BALYS

Mitologija žmonės domėjosi 
seniau, domisi ir šiandien. 
Raštų mitologinėmis temomis 
netrūksta šių dienų Lietuvoje 
ir išeivijoje. Lietuvoje ta te
ma parašo straipsnius ir net 
knygas Pranė Dundulienė, Juo
zas Jurginis ir Norbertas Vė
lius. Pastarasis parašė savo
tišką deklaraciją: “Istoriko 
darbas išaiškinti, kada mito
logija atsiskyrė nuo religijos, 
kad galėtume religiją atmesti, 
o mitologiją gerbti, kaip liau
dies kūrybą . . . Dievai ir dei
vės, kaip ir aplamai visa mito
logija, yra fantazijos vaisius, 
bet kas gali teigti, kad fanta
zijoj nėra išminties irgrožio . . . 
Mitologija — tai liaudies pa
saulėžiūra ir filosofija. Lie
tuviškų dievų ir deivių nerei
kia niekinti, juos reikia supras
ti, kaip istorijos reiškinį” (žr. 
J. Jurginio straipsnį “Lietuvių 
dievai ir deivės” žurnale 
“Mokslas ir gyvenimas”, 1966, 
nr. 3, p. 30-31).

Po šitokios “marksistinės 
aprobatos” Lietuvoje galėjo 
pasirodyti straipsniai ir kny
gos mitologiniais klausimais. 
Tuo galime pasidžiaugti. Ma
tyt, pasidarė nepatogu, kai ru
siškuose sovietiniuose žurna
luose straipsnių ir studijų mi
tologiniais klausimais netrūks
ta — paliečia ir lietuviškas 
temas (V. Ivanovas ir kiti).

Greimo mitologija
Išeivijoj mitologiniais klau

simais dažnai parašo V. Bagda- 
navičius, M. Gimbutienė ir A. 
J. Greimas. Ir šio straipsnio 
autorius, be daugelio studijė- 
lių Bostono “Lietuvių Enciklo
pedijoje”, yra išleidęs atski
rą knygą “Lietuvių liaudies 
pasaulėjauta tikėjimų ir pa
pročių šviesoje” (Čikagoje, 
1966).

A. J. Greimas išleido stambo
ką knygą “Apie dievus ir žmo
nes; lietuvių mitologijos stu
dijos” (Čikagoje, 1979). Rei
kia atvirai pasakyti, kad tai 
nėra būdinga lietuvių mitolo
gija, bet “Greimo mitologija”. 
Jeigu ta knyga, kaip skelbia
ma, bus išversta į anglų ar 
prancūzų kalbą, tai duos skai
tytojui labai kreivą vaizdą 
apie mūsų mitologiją. Ten skai
tytojas nieko neras apie tokias 
svarbias lietuvių senąsias die
vybes, kaip Perkūnas ir Žemy
na, apie Mėnulio ir Saulės, me
džių ir vandens gerbimą, o tik 
pripuolamai — apie ugnies 
gerbimą ir dievybes.

Daug prirašyta apie nesvar
bius dalykus, visokius nereikš
mingus ir abejotino buvimo 
dievukus arba menkus tarptau
tinės kilmės demonėlius, kaip 
aitvarai ir kaukai. Autorius 
rėmėsi nepatikimais šalti
niais, kaip J. Lasickis, T. Nar
buto “mitas apie tvaną” ir M. 
Davainio-Silvestravičiaus su
durstyta iš daugelio motyvų 
konglomeratu-pasaka “Saulė 
ir vėjų motina”. Tai tik savo
tiška smegenų gimnastika. Au
toriui trūko istorinio kritiš
kumo savo šaltiniams įvertinti 
ir etnologinės metodikos (pla
čiau žiūrėk toliau skyrelį “Me
todologinės pastabos”).

Etnologai apie religiją
Mitologai daug ginčijasi apie 

religijų kilmę ir prasmę. Ko
kia buvo seniausia religijos 
forma — daug dievų ar tik vie
nas? Esu etnologas, bet ne teo
logas, tačiau man atrodo, kad 
pati primityviausia religijos 
forma, priešingai evoliucinin- 
kų teorijai, yra buvęs mono
teizmas. Žmogaus fantazijai 
daug lengviau yra įsivaizduoti 
kokią nors vieną neaiškią Di
džiąją Dvasią, kuri viską tvar
ko, negu visą eilę dievų, kiek
vienam priskiriant tam tikrą 

rinktų paveikslų yra mūsų jau
nosios kartos menininkės Snai
gės Valiūnaitės-Šileikienės. 
Lietuvių visuomenė džiaugia
si, kad lietuvaitės kūrinys bus 
laikomas Toronto miesto meno 
archyve drauge su kitų meni
ninkų darbais.

Pažymėtina, kad dail. Snai
gė buvo išrinkta atstovauti To
ronto “Open Studio” meninin
kams Kanados grafikų suvažia
vime liepos 9-11 d.d. St. John, 
Newfoundland. Suvažiavimas 
gvildeno estetinius klausimus, 
techniką, financinius reika
lus ir artimesnį bendradarbia
vimą su mažesnėmis grafikos 
studijomis, esančiomis visose 
kitose Kanados vietovėse. L. Š. 

veiklos sritį ir funkcijas. Pir
mykštis žmogus nesuko sau gal
vos, ar ta Didžioji Dvasia bu
vo vyro ar moters pavidalo, su 
barzda ar be jos. Ir iš tikrųjų 
tokio primityvaus monoteizmo 
reiškinių kun. Wilhelm 
Schmidt (1868-1954) surado 
daugelyje pirmykščių kilčių 
ir parašė 12 storų tomų veika
lą “Der Ursprung der Gottes- 
idee” (1926-1955). Tokius tikė
jimus vienuolis autorius kil
dina iš pirmykščio apreiškimo 
tradicijos. Čia jau teologija.

Etnologai mano, kad šį reiš
kinį galima išaiškinti grynai 
racionaliai. Pirmykštėse kil
tyse dar nėra išsivysčiusio kul
to su maldyklomis ir dvasinin
kų luomu; randamas tik toks 
bendro pobūdžio tikėjimas, 
kad esanti kažkokia Didžioji 
Dvasia arba Vyriausia Būtybė, 
kuri viską tvarkanti. Juo kil
tis pasidaro daugiau civilizuo
ta, juo daugiau ji prisigalvo
ja dievų: paskirsto jiems veik
los sritis, nustato jų tarpe hier
archijos laiptus, jų šeimyni
nius tarpusavio santykius ir kt. 
Viskas tvarkosi pagal dėsnį: 
kaip žemėje, taip ir danguje. 
Dievai tarpusavy rungiasi, ko
voja, draugauja, mylisi, paleis
tuvauja, kerštauja ir t.t. Jie 
padeda jų malonę nusipelniu
siems žmonėms ir baudžia kuo 
nors jiems prasikaltusius, su
laužiusius kokį nors tabu 
(draudimą) arba nežinia ko
dėl netekusius jų malonės.

Išvada: klaidinga yra pažiū
ra, kad monoteizmas esąs 
aukščiausias religijos išsivys
tymo laipsnis. Kaip tik atvirkš
čiai: tai yra pats primityviau
sias. Todėl reikia kalbėti ne 
apie “pirmykštį monoteizmą”, 
bet apie “primityvų monoteiz
mą”. Žinoma, monoteizmas ir
gi toliau vystėsi. Ryškiausias 
jau išsivysčiusio monoteizmo 
pasireiškimas istoriniais lai
kais yra islamas. Jis nepripa
žįsta jokių kitų dievų ar šven
tųjų, tik vieną Alahą, kuris yra 
labai didis, ir nieko daugiau 
nereikia. Žmonės gali būti tik 
pranašais, kaip Abraomas, Jė
zus, Mahometas, bet ne dievai. 
Mahometonai neturi šventų ar 
stebuklingų paveikslų ir statu
lų žmogaus pavidalo.

Vyriausio dievo buvimas ir 
galybė nėra visuotinė. Jam 
dažnai tenka dalintis valdžia 
su kitais dievais — sritiniais 
arba dalykiniais, pagal žmo
nių užsiėmimą. Graikijoje žem
dirbiai pirmiausia garbino že
mės vaisių deivę Demeter, me
džiotojai — Artemis, jūrinin
kai — Poseidon, kariai — Arės 
ir Athena, menininkai — Apol
lon. Zeus viršenybė, atrodo, 
buvo tik titulinė, kaip Angli
jos karaliaus.

Svarbieji senovės lietuvių 
dievaičiai-tės

Nėra istorinių duomenų, 
kad baltų tautos būtų turėju
sios vieną vyriausią dievą. Jų 
religija jau buvo toliau išsi
vysčiusi, negu primityvus mo

Atsiųsta paminėti
MUZIKOS ŽINIOS. Leidėjas — 
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junga, redaktorius — J. Kreivė
nas. Redakcijos ir administraci
jos adresas: c/o A. Giedraitis, 1602 
So. 48 Ct, Cicero, IL 60650, USA. 
Metinė prenumerata — $5.00. Iš
eina du numeriai per metus.
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SIMAS AUGAITIS aiškina amerikietėm velykinių kiaušinių dažymo bei 
marginimo techniką ir jų reikšmę

noteizmas. Kronikininkai pri
darė visokių nesusipratimų. 
Senųjų prūsų tariamas dan
gaus ir žemės dievas Okopir- 
mas (Occopirrnus, 1530 m. šal
tinis) atsirado prūsiškam tul- 
kui (vertėjui) išvertus krikš
čionišką terminą “omnipo- 
tens” (Liet. Encik. XXI, 47). 
“Aukstejas Wissagystis” yra 
tas pats krikščioniškas termi
nas Aukščiausias Visagalis. 
Tiesa, latviuose yra gana ryš
kus danguje gyvenąs Dievs, kai 
lietuvių “dievas” yra visiškai 
neaiškus: ar jis yra pirmykštis 
“dangaus dievas”, ar tik bend
rinis dievybės pavadinimas, ar 
pagaliau krikščionystės atneš
tas Dievas Tėvas. Visos pasa
kos apie “Dievą senelį” turi 
labai aiškius krikščionystės 
bruožus. Pagoniškas terminas 
yra “dievaitis”, dažnai varto
jamas kaip Perkūno ir Mėnu
lio pažymys.

Ryškiausia ir geriausiai do
kumentuota jau nuo XIII š. pra
džios ir iki šių dienų liaudies 
sąmonėje labai aiškiai išlikusi 
dangiška dievybė yra Perkū
nas (pirmykštė žodžio forma 
buvusi Peikus, (mušėjas). Jis 
rūpinasi daug kuo: oru, derliu
mi, teisingumu, šeima, žmo
nių apsauga nuo demonų (žr. 
Liet. Encik. XXII, 303-305). Ta
čiau nesakoma, kad jis buvęs 
pasaulio tvėrėjas. Apie pasau
lio sutvėrimą ir santvarkos nu
statymą autentiško baltiško 
mito neturime (suomiai turi — 
iš kiaušinio). Perkūno santy
kiai su kitom dviem dangiškom 
dievybėm — Saule ir Mėnuliu 
nėra aiškūs. Pagal šių dienų 
liaudies tradicijas, Perkūnas 
nėra nei vyriausias, nei visa
galis. Krikščionybės įtakoje 
jis pasidarė tik Dievo tarnas. 
Mes nežinome, kaip buvo 
prieš 700-1000 metų. Turi 
reikšmės gramatinė vardo for
ma. Pvz. latvių Auseklis yra 
vyr. giminės žodis, todėl dai
noje Mėnulis paviliojęs jo su
žadėtinę, bet ne pačią Aušri
nę, kaip yra lietuviškoje dai
nos atmainoje.

Mūsų žmonės senovėje šalia 
Perkūno dar garbino tris die
vybes, kurios tvarkančios že
miškus žmonių reikalus, štai 
jos: Žemyna,' dim. Žemynėlė 
(lat. Žemes mate), ji duodanti 
žemės vaisius, tai žemdirbių 
dievybė (buvęs ir vyriškas Že
mėpatis, pirmosios brolis); 
Gabija arba Gabieta ugnies 
ir namų peleno dievaitė (bu
vęs ir vyr. Gabjaujis ar Jagau- 
bis, jaujos ir klėties globėjas); 
Medeinė, miško ir gal žvėrių 
deivė, medžiotojų garbinama 
(vyr. Miškinis, išlikęs tik pa- 
vardėse, gali būti tik miško 
gyventojas, nebūtinai dievai
tis).

Žmonių likimą tvarkanti sa
vo nulėmimu Laimė ar Laima, 
tik neaišku, kieno pavedimu. 
Mirusiais rūpinasi Veliuona 
(lat. Vėlu mate) ar vyr. Vėli
nąs (iš šio pavadinimo išsivys
tęs “velnias”).

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKS
LO AKADEMIJOS METRAŠTIS 
VI. Redaguoja A. Liuima, SJ. Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos leidinys (Piazza della Pilotta 
4). Roma 1985 m., 509 psl.

KANADOS LIETUVIŲ DIENOS 
XXX, Toronto 1985. Redagavo 
XXX Kanados lietuvių dienų ko
misija — Juozas V. Danys, Stasys 
Dargis, Juozas Krištolaitis, Vytau
tas Kulnys, Vitalius Matulaitis, 
Bronius Stundžia. Išleido KLB To
ronto apylinkė. Rinko “Type Mas
ter Graphics”, atspaude “Litho-Art 
Ltd.”, 100 psl.
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C1 KI1L1WEJE VEIKLOJE
Vasaros koncertų sezoną Tėvų 

pranciškonų vasarvietėje Kenne- 
bunkporte liepos 27 d. pradėjo 
baritonas sol. Benediktas Povi- 
lavičius, akompanuojamas kom- 
poz. Jeronimo Kačinsko. Lietu
viškus vertimus jo atliekamom 
dainom ir operų arijom buvo pa
rūpinęs poetas Stasys Santvaras. 
Koncertas buvo pradėtas trimis 
F. Schuberto dainomis, tęsiamas 
lietuvių kompozitorių kūriniais
— K. V. Banaičio “Gieda gaide
liai”, J. Gruodžio “Ėsk, karvute” 
ir “Obelėlė”, V. Kairiūkščio “Ei, 
vėjeli”, V. Klovos “Generalią aš 
išginiau”. Operinė koncerto da
lis buvo pradėta R. Leoncavallo 
“Pajacų” prologu, tęsiama bari
tono arijomis iš G. Verdžio “Tra
viatos”, V. A. Mocarto “Figaro 
vestuvių”, populiaria “Ūdrio dai
na” iš Vytauto Klovos “Pilėnų”.

Saviveiklinis “Atžalos” teatras 
Sydnėjuje, Lietuvių namuose, 
liepos 7 d. suvaidino Paul Osborne 
trijų veiksmų pjesę “7 A. M.”, ku
rią lietuvių kalbon išvertė E. Jo
naitienė, parūpindama supranta
mesnį “Kur aš esu?” pavadinimą. 
Premjerinį spektaklį paruošė rež. 
Daiva Labutytė-Bieri. Vaidino ak
toriai — L. Cox, R. Žižytė-Bland- 
jaar, A. Vingienė, K. Dauguvie
tytė, J. Šarkauskas, H. Šliteris, 
D. Karpavičienė, G. Reinigerie- 
nė ir V. Šliogeris. Scenovaizdžius 
paruošė J. Janavičienė, garsus 
tvarkė K. Ankus. “Atžalos” admi
nistratorius — J. Maksvytis. Žiū
rovai spektaklį sutiko šaltokai, 
jame pasigesdami lietuviško gy
venimo, lietuviams suprantamų 
temų. Jų nedomino kažkokių kita
taučių keturių seserų gyvenimas. 
Ir “Tėviškės aiduose”, ir “Mūsų 
pastogėje” “Atžalai” patariama 
savo repertuarui jieškoti lietu
vių autorių veikalų.

Amerikos baltiečių laisvės lyga 
savo pirmąją rezistencinę premi
ją paskyrė “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikai”, ją pripažin
dama reikšmingiausiu veiksniu 
kovoje prieš sovietinius okupan
tus Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje. Latviai ir estai stebisi tvirta 
lietuvių katalikų laikysena, ap
gailestaudami, kad tokios atspa
ros nesudaro protestantai Latvi
joje ir Estijoje. Premijos įteiki
mo iškilmės numatytos spalio 5 d. 
Los Angeles mieste, Latvių na
muose, 1955 Riverside Dr., netoli 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos. 
Šia proga bus surengta baltiečių 
pogrindžio spaudos paroda, rodo
mas švedų filmas anglų kalba “Tai
kos ir laisvės žygis” apie baltie
čių kelionę “Baltic Star” laivu Bal
tijos jūroje, renginius Suomijoje 
ir kituose Skandinavijos kraštuo
se. Premijos žymenį priims iš Niu
jorko atvykęs Lietuvių informa
cijos centro vadovas kun. Kazimie
ras Pugevičius. Koncertinę progra
mą atliks Los Angeles lietuvių vy
rų oktetas, latvių jaunimo choras 
ir estė solistė iš Niujorko.

Onos ir Alfonso Mikulskių 1965 
m. Klivlande įsteigta kanklių mu
zikos studija atšventė veiklos 
dvidešimtmetį. Šiemet ją baigė 
Nida Gelažytė, 27-ji jaunuolė. 
Lig šiol studiją lankė 63 moki
niai. Visas jos kursas išeinamas 
per ketverius metus, laikantis 
Vilniaus konservatorijos nusta
tytų praktiško kankliavimo ir pri
valomojo muzikavimo reikalavi
mų. Studija ne tik paruošia kank
lininkus bei kanklininkes, bet ir 
parūpina prieauglį M. K. Čiurlio
nio ansamblio orkestrėliui, ku
riam jau 45 metus vadovauja O. 
Mikulskienė. A. Mikulskis studi
jos absolventams kasmet para
šydavo specialų kūrinį egzami
nams ir mokslo metų užbaigos re
čitaliui. Šią tradiciją nutraukė 
staigi A. Mikulskio mirtis. Šieme
tiniam rečitaliui vadovavo JAV LB 
kultūros tarybos pirm. Ingrida 
Bublienė, pati buvusi kanklinin
ke. Pirmojoje dalyje jaunieji kank
lininkai ir kanklininkės atliko A. 
Mikulskio, J. Bertulio, P. Stepu
lio, M. K. Čiurlionio harmonizuo
tas liaudies dainas ir originalius 
kūrinius, absolventė N. Gelažytė
— ištraukąiš A. Mikulskio poemos 
“Ant ežerėlio rymojau”. Pirmoji 
rečitalio dalis užbaigta kankli
ninkų seksteto atliktais A. Mi
kulskio “Mergaitės šokiais”. Ant
roje dalyje sopranas Irena Griga- 
liūnaitė. Sekminių rageliu grojan
tis Jonas Muliolis ir aštuonių as
menų kanklių orkestras atliko A. 
Mikulskio “Skamba, skamba kank- 
liai”, ištrauką iš rapsodijos “Ant 
Nemuno kranto”, J. Tallat-Kelp- 
šos “Sakė mane šiokia”. Dirigavo 
O. Mikulskienė. Dviedšimtmečio 
sukakčiai buvo išleistas gausiai 
iliustruotas leidinys, redaguo
tas V. Rociūno.

Jaunimui skirtas žurnalas “Ge
nys” paskelbė literatūrinės pa
sakos dabartine tema konkursą. 
Tikimasi, kad juo susidomės jau
nieji rašytojai. Laimėtojams nu
matytos keturios premijos: pir
moji — 300, antroji — 200, dvi tre
čiosios — po 100 rublių. Pasakų 
bus laukiama iki š. m. gruodžio 
10 d.

Kauno paveikslų galerijoje ati
daryta skulptūros darbų paroda. 
Jai savo kūrinius pateikė 28 Kau
no ir Klaipėdos dailininkai, su
pažindinantys lankytojus su kūry
biniais pastarojo dešimtmečio 
laimėjimais. Parodoje yra daug 
skulptūrinių portretų, dekoraty
vinių kompozicijų, medalių, ma
žosios plastikos darbų.

XIV-sis estradinės muzikos 
festivalis “Baltijos jaunystė-85” 
Palangoje, trukęs 16 dienų, pasi
baigė rugpjūčio 25 d. Pagrindi
nį festivalio prizą, įsteigtą Palan
gos miesto vykdomojo komiteto, 
už brandžiausią meninę programą 
laimėjo V. Kernagio vadovauja
mas ansamblis. Lietuvos kompo
zitorių sąjungos prizas už geriau
sią pirmą kartą atliktos lietuvių 
kompozitoriaus dainos muziką 
paskirtas G. Paugai už J. Marcin
kevičiaus tekstu sukurtą dainą 
“Liepų skundas”. Žurnalo “Ne
munas” prizas už geriausią ne
spausdintą lietuviškos dainos 
tekstą teko J. Mačiukevičiui, pa
rašiusiam "Grožį jūros amžinos”. 
Muziką šiai dainai sukūrė R. Ra- 
cevičius. Vilniaus filharmonijos 
prizai įteikti geriausiems festi
valio dainininkams: “Versmės” 
ansamblio sol. B. Petrikytei ir 
savo ansamblyje dainuojančiam 
sol. V. Kernagiui. “Komjaunimo 
tiesos” prizą laimėjo geriausiai 
pasirodęs jaunasis “Neringos” 
dainininkas S. Januška. Lietu
vos mokslinio ir metodinio kul
tūros centro prizas už repertua
rą, tinkantį diskotekų progra
moms, įteiktas “Vairo” ansamb
liui. Vilniaus filharmonijos Klai
pėdos skyriaus prizus geriausiai 
pasirodžiusiems instrumentalis
tams laimėjo: “Apelsino” vadovas 
T. Arė ir “Rondo” gitaristas G. 
Tautkus. Estijos ansamblis “Apel
sinas” taip išsivežė prizą už įdo
mią pramoginę progradrą. Palan
gos miesto kultūros skyriaus pri
zas už festivaliui sukurtą dainą 
apie Palangą arba Baltijos jūrą 
teko Ę. Kučinskui už dainą B. 
Sriubo tekstu “Baltijos akmuo”.

Vilniaus universiteto kraštoty
rininkai šešioliktajai savo ekspe
dicijai pasirinko Ignalinos rajono 
Mielagėnų apylinkę. Ekspedicijo
je dalyvavo 112 Vilniaus univer
siteto, dailės instituto studentų 
ir dėstytojų. Istorikai, vadovau
jami A. Petrašiūno, užrašė 120 at
siminimų apie kaizerinės Vokieti
jos okupantų plėšikavimus, Sovie
tų Sąjungos bandymą 1919 m. pasi
glemžti atsikuriančią nepriklau
somą Lietuvą. Sociologai su savo 
vadovu J. Mardosa domėjosi kol- 
chozininkų gyvenimu, laisvalai
kiais. Kraštotyrininkai užpildė 
260 anketų. Materialinės ir dva
sinės liaudies kultūros tyrinėto
jai, vadovaujami V. Miliaus, rin
ko medžiagą apie darbo, kalendo
rinius, šeimos vardynų, vestuvių 
ir laidotuvių papročius, jų raidą, 
domėjosi liaudies žinynu — mete
orologija, medicina, veterinarija, 
naujomis darbo ir poilsio tradici; 
jomis. Šiomis temomis sudaryta 
500 aprašų. Kalbininkams vado
vavo B. Stundžia. Užrašyta 2.300 
vietovardžių, 600 pravardžių, 1.000 
žodžių su sakiniais, surinkta 3,200 
atsakymų į įvairių dialektologinių 
anketų klausimus. Tautosakinin
kai ir jų vadovė L. Paužaitė mag
netofono juoston įrašė 2.330 tau
tosakos kūrinių. Daug liaudies 
kūrybos buvo gauta iš A. Kajėtie- 
nės Ryžiškės kaime, P. Janutienės, 
O. Stasiūnienės, J. Šimonelienės 
Guntauninkų kaime, S. ir L. Čer
niauskienės, E. Misiūnienės Mie
lagėnų kaime, Z. Barzdėnienės, S. 
Bartasiūnienės Buckūnų kaime. 
Liaudies architektūros tyrinėto
jai su vadovu V. Čiubrinsku su- 
inventorino ir nufotografavo 98 
pastatus penkiuose kultūros pa
minklais paskelbtuose kaimuo
se. Muziejininkai, kuriems vado
vavo V. Baltrušaitis, surinko 450 
rodinių, nupiešė 700 piešinių, už
fiksuodami įvairias taikomojo 
liaudies meno apraiškas. Ekspe
dicijoje surinkta medžiaga papil
dys Vilniaus universiteto moksli
nės bibliotekos, Lietuvos mokslų 
akademijos lietuvių kalbos ir li
teratūros, istorijos institutų rank
raštynus, muziejų fondus. Dalį 
surinktos medžiagos propagandai 
panaudos Vilniuje veikiantis kom
partijos istorijos institutas. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 27 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 8’/4%
180-185 d. termin. ind............. 81/a%
term, indėlius 1 metų............ 9 %
term, indėlius 2 metų............ 91/2%
term, indėlius 3 metų............ 91/2%
pensijų s-tą........................... 9 %
spec. taup. s-tą..............   71/2%
taupomąją s-tą ..................... 7 %
depozitų-čekių s-tą............... 6 %

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

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

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

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

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

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. M0SSj 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 Į NAMUS
--------------------------- o----------------------------

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

ETOBICOKE, prie požeminio traukinio, gerų plytų, atskiras viena
aukštis (bungalow). Trys dideli miegamieji (vienas labai didelis). Dvi 
keturių dalių prausyklos. 158 pėdų sklypas. Prašo $148.000.00.
ETOBICOKE ŠIAURĖJE - atskiras namas, 102 pėdų sklypas, priva
tus įvažiavimas, prijungtas garažas, židinys; tik 4 metų senumo. Prašo 
$105,000.00.
MIESTO CENTRE - $239,000.00. 42 x 200 pėdų, gerų plytų, atskiras 16 
kambarių namas. 2 židiniai, 4 lenkti (bay) langai. 2-ms automobiliams 
garažas. Gerame rajone, arti požeminio traukinio.

TONY GENYS Tel. 239-3991

an independent member broker

1 east mall crescent 
etoblcoke. Ontario M9B 6G8

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

~ AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

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

ZI||ctrltP Simpson’s, 176 Yonge St.,
I zllIcjlClIG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge) 
Klientu 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

•k 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 r

Vėliavos ir jų palydovai sukaktuvinio ateitininkų kongreso iškilmingų Mišių metu Čikagoje. Iš kairės: Dana Grajaus- 
kaitė, Paulius Šalčius, Paulius Gražulis, Paulius Bindokas, Kovas Palubinskas, Linas Udrys, Vėjas Liulevičius, Aras 
Norvilas, Jonas Prunskis, Aris Kaufmanas, Kazimieras Gudinskas, Marius Gražulis Nuotr. V. Kuprytės

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Konservatorių partijos vado 
rinkinius Ontario provincijo
je privertė skelbti vadu išrink
to F. Millerio silpnas pasiro
dymas provincinio parlamento 
rinkimuose. Valdžion jis grįžo 
tik su mažumos vyriausybe ir 
buvo pakeistas liberalų, kai 
D. Petersonui savo paramų pa
žadėjo socialistai su savo va
du B. Rae. Sprendimą konser
vatoriai turės padaryti lapkri
čio 15-16 d.d. Metropolinio To
ronto suvažiavimų centre. Kan
didatų netrūko, kai reikėjo pa
keisti premjerą W. Davis, nes 
tada konservatorių partija 
Ontario provinciją be pertrau
kos buvo valdžiusi beveik 42 
metus. Dabar naujo konserva
torių vado laukia neaiškus ry
tojus. F. Milleriui jis tapo po
litinės karjeros pabaiga. Kan
didatūrą į vadus jau paskelbė 
Alan Pope’as ir anksčiau lai
mę bandę D. Timbrellis bei L. 
Grossmanas, praėjusiuose rin
kimuose F. Milleriui pralai
mėjęs tik 77 balsais. Proble
mą kandidatams dabar sudaro 
netikėtas D. Petersono ir jo 
liberalų mažumos iškopimas 
valdžion. Daug kam atrodo, 
kad sekančiuose Ontario par
lamento rinkimuose D. Peter
sonas laimės liberalų dau
gumą.

Pensijon išėjęs Kanados ad
mirolas J. A. Fultonas parei
kalavo, kad vyriausybė laivy
nui sustiprinti paskirtų $2,6 
bilijono. Jis nori, kad karo lai
vų skaičius būtų padidintas 
iki 70. Laivynan turi būti įjung
ti keturi povandeniniai laivai

Šeštadieninėse lietuvių mokyklose
L. ŠILEIKIENĖ

Ir vėl Kanadoje didelė dalis 
esamų tautybių tėvų siųs savo vai
kus į tautines mokyklas. Dažnai 
patys tėvai atveža savo vaikus į 
mokyklą. Daugelis tėvų yra patys 
baigę šeštadieninę mokyklą, o da
bar atveža savo dukreles ar sū
nus. Daugelis senelių, kurie siun
tė savo vaikus į šią mokyklą, da
bar atveža į ją savo vaikaičius.

Dažnai žemesniųjų skyrių vai
kai skundžiasi, dejuoja tėvams, 
kad juos siunčia ir į lietuvišką 
mokyklą, bet yra pastebėta, kad 
jie bręsdami pasikeičia. Aukš
tesniuose skyriuose jie darosi 
gabesni ir pavyzdingesni moki
niai. Jie labiau stengiasi supras
ti reikšmę tėvų kilmės bei isto
rijos. Po 10 metų jau jaunuolis 
skiriasi su lietuviška mokykla 
dažnai ašarodamas. Per tuos 10 
metų vaikas išaugo į jaunuolį-jau- 
nuolę, susiranda draugų, ir pali
kus mokyklą jam šeštadieniai da
rosi nuobodūs.

Maironio mokykla Toronte lau
kia daugiau vaikučių. Tenelieka 
nė vienas lietuvių vaikas nelan
kęs lietuviškos mokyklos. Lietu
viška mokykla praplečia vaiko 
akiratį ir pradeda pilniau su
bręsti.

Šeštadieninės lietuvių mokyk
los Kanadoje stengiasi kiek ga
lint vaizdingiau, įdomiau ir nau
dingiau dėstyti mokiniams pamo
kas ir per labai trumpą laiką duo
ti kaip galima daugiau vaikučiui 
žinių. Tuo tikslu ir KLB švietimo 
komisija pavasarį sukvietė suva
žiavimą visų Kanadoje esančių 
lietuviškų mokyklų vedėjų aptar
ti esamų mūsų mokyklų rūpesčių. 
Taip pat pavasarį KLB švietimo 
komisija sukvietė suvažiavimą 
Toronte mokyklų mokytojų iki IV 
sk. aptarti mokyklų programų. 
KLB švietimo komisija pritarė 
pakeitimui šeštadieninių mokyk
lų programos (nuo parengiamų
jų skyrių iki IV sk. imtinai) ir pri
taikyti ją šiems laikams. Tai pa
daryti buvo paprašyta Maironio 

su branduoliniais varikliais. 
Laivynui taipgi reikia 64-rių 
naujų “Sea King” tipo malūn
sparnių, trijų lėktuvnešių, 
skirtų tiems malūnsparniams. 
Dabar Kanados karo laivynas 
turi 10.000 jūrininkų, kurių 
skaičius turėtų būti padidin
tas iki 25.000. Reikia ir mini
ninkų priešo paleistoms mi
noms sunaikinti. Dabar jos 
lengvai gali užblokuoti karo 
laivus Kanados uostuose, nes 
Kanada neturi minininkų savo 
laivams apsaugoti. Admiro
las J. A. Fultonas taipgi siū
lo dvi karo laivyno bazes įreng
ti Niufaundlandijos St. John’s 
ir Britų Kolumbijos Princo Ru- 
perto uostuose.

Trys partijos Albertos, Onta
rio ir Kvebeko provincijose 
jieškos naujų vadų. Tikima
si, kad pasitraukusį Kvebeko 
partijos vadą R. Levesque rug
sėjo 29 d. lengvai galės pakeis
ti P. M. Johnstonas, bet jis grei
čiausiai neįstengs laimėti pro
vincinio parlamento rinkimų. 
Viešosios nuomonės tyrimuo
se net 20% Kvebeke dabar pir
mauja R. Bourassos vadovau
jami liberalai. Linksmesni Al
bertos provincijos konserva
torių vado rinkimai bus spa
lio 11-13 d.d., nes teks pakeis
ti tvirtus savo pėdsakus palie
kantį dabartinį premjerą P. 
Lougheedą. Rimčiausiu kandi
datu yra laikomas buvęs ener
gijos išteklių ministeris Don 
Getty. Naujo vado Albertoje, 
atrodo, laukia lengva jo vado
vaujamų konservatorių perga
lė provinciniuose parlamento 
rinkimuose.

mokyklos vedėja Giedra Paulio- 
nienė. Pastaroji sudarė mokyto
jų grupę, kuri per vasarą sudarė 
naują mokslo programą nuo pa
rengiamojo skyriaus iki IV sk. 
imtinai.

Keturi mokytojai iš Kanados da
lyvavo mokytojų studijų savai
tėje Dainavoje, klausė metodi
kos paskaitų, susipažino su kitų 
lietuviškų mokyklų veikla, nau
jomis mokymo priemonėmis. Pvz. 
turime jau garsinių vaizdajuos
čių, kurios gali palengvinti lie
tuvių kalbos dėstymą. Taip pat 
jau yra sudarytas lietuviškas rai
dynas skaitytuvui.

Mokslo metai šeštadieninėje mo
kykloje yra trumpi (juos nustato 
Kanados švietimo vadybos). Jie vė
lai prasideda ir anksti užsibai
gia, būna įvairios šventės, per
traukos. Šeštadieniais pamokos 
dėstomos nuo 9 v.r. iki 12 v.

Toronto Maironio mokykloje 
naujų mokinių registracija įvy
ko rugsėjo 21 d. (dar galima vai
kučius užregistruoti). Mokyklo
je yra du parengiamieji skyriai 
— į pirmąjį priimami vaiku
čiai nuo 4 metų.

Tad, vaikučiai jūsų visų lau
kia šeštadieninė lietuvių mokyk
la. Nesigailėsite nutarę ją lanky
ti! Kalbate ar nekalbate lietuviš
kai, mokykla jums padės.

Mokykla taip pat prašo visą 
lietuvišką visuomenę suprasti 
lietuviškos mokyklos svarbą — 
ji yra pirmoji pakopa į mūsų jau
nimo lietuviškumą.

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

(prieš Lietuvių Namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos1 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai

, (contact lenses).

Skautų veikla
• “Šatrijos” tuntas ruošia iš

kylą spalio 6 d. Toronto salose. 
Visos renkasi 11 v.r. uoste su dar
bo uniformomis. Programoje — su
eigos, žaidimai, lengvi pietūs ir 
laužas. Draugovės prašomos pa
ruošti programas savo sueigoms. 
Į iškyla kviečiamas “Rambyno” 
tuntas, skautininkai, tėvai ir rė
mėjai. Dalyvaus iš Hamiltono se
sės ir boliai.

• “Šatrijos” vadijos posėdis 
bus spalio 6 d. iškylos metu. Bus 
aptartas veiklos planas ir atei
nančios vasaros stovykla.

• Sveikiname seses, atliku
sias įžodį Romuvos stovyklos me
tu: vyr. sk. Aušrą Lėlytę (iš Ro- 
česterio), vyr. sk. Loretą Stanu- 
lytę, vyr. sk. Ritą Žilinskaitę, gint. 
Kristiną Janavičiūtę.

• Rugsėjo 29 d. po 10 v.r. Mišių 
skautų būkle pradedami lauža- 
vedžių kursai, vadovaujami muz. 
ps. D. Viskontienės. Galintieji 
atvykti iš Hamiltono ir kitų vie
tovių mielai laukiami. Kursai bus 
kartą į mėnesį ir tik sekmadie
niais.

• LSS seserijos skaučių sky
rius lapkričio 2 d. vadovaus pa- 
rodomajai sueigai “Dainos” skau
čių d-vėje. Balandžio mėn. įvyks 
skautų ir skaučių skyrių skiltinin- 
kų kursai. Vieta ir data bus pa
skelbta vėliau.

• Mūsų mielam skautų rėmė
jui St. Dabkui už Vasario 16-tos 
gimnazijos skautams įgytos vė
liavos nuotraukas tariam nuošir
dų skautišką ačiū.

• Nuoširdi padėka Toronto
Lietuvių namų labdaros organi
zacijai už $100 auką Vasario 16- 
tos gimnazijos skautams-ėms Vo
kietijoje vėliavos pasiuvimo rei
kalams. D. Barzdžiūtė

Aukos Tautos fondui
A. a. Elzės Jankutės atminimui 

paaukojo Tautos fondui:
$50 — A. Masionis, A. Raila; $30 

— W. Dauginis; $25 — V. Skirgaila.
$20 — V. Anysienė, A. Aperavi- 

čienė, B. B. Čepauskai, P. O. Dab- 
kus, G. J. Didžpetriai, R. Dresher, 
Marija Girčienė, L. V. Giriniai- 
Norvaišos, T. V. Gražulis, A. Jucys, 
P. Kaziukonis, O. Kriščiūnas, V. 
Kubilienė, S. H. Lasiai, Marija Mi- 
siullis, dr. A. S. Pacevičiai, E. Ra- 
davičiūtė, A. Stepaitis, J. Šarū
nas, G. M. Šernas, V. A. Šukiai, E.
L. Vaštokai, L. A. Vekteriai; $10 — 
V. V. Balsiai, P. Gaižutis, O. Indre- 
lienė, Aid. Jankaitienė, V. Jocas,
M. F. Jokubynienė, M. Krivickas, 
M. Kybranc-Armstrong, R. Pelds- 
zus, D. T. Renkauskas, B. Romeika, 
V. Sendžikas, J. Staškevičius, A. 
Tamošaitis, Valiūnai, M. Vaškevi
čius.

$5 — A. Čepaitis, J. Gudaitis, J. 
Kazlauskas, B. Savickas, E. Tamu- 
lėnas, M. J. Žėkas.

Detroito aukotojai, iškeltus į 
Kanados valiutą: $68.17 — dr. Bi
rutė Girnius; $33.97 — S. Butkus, 
V. Tamošiūnas; $20.47 — K. Sra- 
gauskas; $13.66 — kun. A. Babo- 
nas, Eug. Bulotienė, L. Mingelie- 
nė; $6.86 — Ada Poderienė.

Iš viso —$1,009.42.
Nuoširdi padėka!

Tautos fondo atstovybė 
Kanadoje

Sault Ste. Marie, Ont.
(Atkelta iš 4-to psl.)

Alė ir Jonas Skaržinskai susi
laukė sūnaus Morkaus-Jono.

Danutė ir Gediminas Poderiai 
bei jų šeima jaučiasi laimingi su
silaukę dukters bei sesutės Auš- 
ros-Veronikos. Tai ketvirtas vai
kas šeimoje. Jų visi vaikai kalba 
lietuviškai. Tikimės, kad ir nau
jagimės pirmieji žodžiai bus lie
tuviški. Visi tėvai lankosi lietu
viškuose parengimuose. Bent da
bar mūsų lietuviškoji kolonija 
nemažėja. Valdyba

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

Taupyk ir
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA: 
81/4% už 90 dienų term, indėl. 
81/z% už 6 mėn. term, indėlius 
9 % už 1 m. term, indėlius 
9’/z% už 2 m. term, indėlius 
91/2% 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.)

AKTYVAI virš 45 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $65,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

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

ir 532-1149 M6P1A6

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

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

RF/14KK
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

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

RUNNYMEDE-ANNETTE, trijų aukštų, 11 kambarių, 3 prausyklų 
namas. Tinkamas nuomojimui, dvigubas garažas. Labai gražiai 
prižiūrėtas. Kaina — $159,000.
HIGH PARK DUPLEKSAS, puikre, koringai atremontuotas dvie
jų butų namas. Atskiri ■■ šildymai. Naujai ir šviesiai už
baigtas rūsys, garažas, centrinis vėsinimas. Arti pože
minio. Kaina — », ~44,900.

♦NEMOKAMAS NAMO ĮKAINOJIMAS*

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

• 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 ((pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

A.P GOMES
Real Estate & Insurance Ltd.

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

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

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

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

skolinkis

PARAMA
IMA:

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

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

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

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

232-2322

Telefonas 535-1258

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVIŲ DIENOS

Perskaičius “TŽ” rugsėjo 3 d. 
vedamąjį “Jungties dienos” atro
dė, kad š. m. XXX Lietuvių dienos 
bus švenčiamos Toronte labai iš
kilmingai. Tačiau iš “TŽ” rugsėjo 
10 d. KL dienų skelbimo teko la
bai suabejoti tų dienų pasisekimu. 
Savų patalpų naudojimas yra tvar
koj, kai yra vietiniai parengimai, 
bet kur gi rengėjai mano sutalpin
ti visus kviečiamus dalyvius — sve
čius iš toliau. Tos salės yra per 
mažos, bus kamšatis, tikras kermo
šius, o ne iškilmės, kurių dalyviai 
tikisi. Taip pat iškilmingos pamal
dos turėtų būti ne parapijų švento
vėse, o katedroje, kur telpa visi 
maldininkai. Sėkmės! P. Z.

GINKIME LIETUVIŲ VARDĄ
Perskaičius “TŽ” 1985 m. 36 nr. 

vedamąjį ir S. Varankos straips
nį “Rabino kelionė į Pamarius”, 
matyti kokioje esame padėtyje. 
Turėtume atidėti finansavimus 
ne taip svarbių reikalų ir sutelk
ti tokiam rimtam reikalui ne šim
tus, bet tūkstančius. Be pinigų ir 
mandriausios galvos bejėgės. 
Mes gerai žinome ką padarė jieš- 
kotojai mūsų tautai nuo 1946 m. 
ir kas dirbo NKVD, dabartinėje 
KGB, bet niekados neišsidavė kas 
jie buvo. Tik minėtame S. Varan
kos straipsnyje, paimtame iš “The 
Jewish Press”, aiškėja kas tie 
jieškotojai ir pas ką lankosi Lie
tuvoje. Tokie KGB su pistoletais 
teisėjai ras kokių tik norės liu
dininkų. Kodėl tik po kelių de
šimčių metų važiuojama aplanky
ti Panerių? Ne Paneriai rūpi, bet 
išgavimas žinių pas jų tautietį 
KGB teisėją, kurio giminės gyve
na Brukline. Patarčiau Bendruo
menei paskelbti rinkliavą gyni
mui mūsų vardo. Negali būti pa
siaiškinimo — aš nekaltas. Juk 
tai mūsų vardo gynimas.

Tautietis

KAD IR TYLIAU, BET TOLIAU
Pasisakymai tiek prieš Ameri

kos OSI, tiek prieš Kanados tei
sėjo Deschenes komisijas yra lyg 
ir šaukštai po pietų, todėl vargu 
bet koks skambinimas čaižiais 
skambučiais gali ką nors padėti. 
Kodėl skubėti dabar, kai mūsų 
veiksniai ir jų žymūs veikėjai 
iki šio laiko buvo užimti tokia 
daugybe tautinių darbų, kad ne
galėjo apie šį visą reikalą nė pa
galvoti?

Šiaip ar taip tos komisijos da
bar jau yra valstybinės instituci
jos, ir jos atliks savo darbą ar kas 
to nori, ar ne. Mums galbūt svar
bu būtų žiūrėti, kad jos laikytųsi 
savo kompetencijos. Vienas vy
riausių Kanados teisėjų (Chief 
Justice Brian Dickson, “The To
ronto Star”, August 22, 1985) jau 
yra suabejojęs, ar tokių komisi
jų teisėjai nepažeidžia Kanados 
teismų ir jų teisėjų bešališkumo, 
įeidami į politinės veiklos sritį. 
Gal tokių pasisakymų reiktų pa- 
jieškoti daugiau kokiu nors gra
žiu legaliu keliu.

Karo nusikaltėlių jieškotojo 
VViesenthalio atstovas Kanado
je Sol Littman yra parašęs kny
gą anglų kalba “The Rauca Case”. 
Toje knygoje (46 psl.) nurodyta 
daugybė tikrų faktų, pradėjusių 
mūsų tautos holokaustą. Užuot 
lietę mums nepatinkamas komi
sijas, ar negeriau padarytume 
gerai išstudijuodami tą knygą 
plačiu mastu?

r Toje knygoje jau nebekaltina- 
ma visa mūsų tauta, kaip tai ne
seniai buvo daryta beveik visose 
tokiose žydų knygose, bet kalti
nama tik “labai maža dalis”. Tai 
jau didelis žingsnis reikiama 

į kryptimi. Nemalonumai, tai ne- 
I malonumai, bet ar neverta pa- 
I kentėti dėl visiško išteisinimo 
' mūsų tautos bei jos paskirų žmo
nių, pakliuvusių į baisias vokie
čių nacių žabangas, kaip kad vė
liau kiti pakliuvo į dar baisesnes 
rusų komunistų žabangas?

Negalime nepasitikėti teismi
ne britų sistema. Joje niekas nė
ra kaltas, kol kaltė neįrodyta, o 
nekaltų žmonių kaltei įrodyti 
reikės daugiau pastangų negu 
manoma. Tam reikės ir daug lėšų 
ir dar daugiau laiko. To viso mes 
turime apsčiai. Mums reikia tik 
šalto ramumo ir pasitikėjimo sa
vimi bei savo tauta. S. Šetkus

KŪNAS AR PALAIKAI?
“TŽ” 1985 m. 35 nr. rašoma apie 

mirusį J., esą po pamaldų jo “pa
laikai sudeginti Cote dės Neiges 
Krematorijuje”, o kas padaryta 
su kūnu nesakoma. Lietuvišku 
papročiu kūnas deginamas ar pa
laidojamas, o palaikais pasida
linama. Juk palaikai tai likę mi
rusiojo daiktai ir turtas. Sakoma, 
jei miršta giminė ar tėvai, ką gavai 
palaikų. Tad deginama ar laidoja
ma kūnas ar lavonas, o palaikus 
pasidalijama. Palaikai — miru
siojo palikti daiktai. (Dabartinės 
liet, kalbos žodynas. D. Jurkus

Red. pastaba. Nurodytoje “TŽ” 
vietoje išspausdinta taisyklingai 
“krematoriume”, o ne “krematori
juje”. Palaikai turi dvejopą pras
mę — turtinio palikimo ir miru
siojo kūno. “Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas” (1972 m. laidoje) 
šalia pirmosios prasmės pateikia 
ir antrąją, būtent “mirusio žmo
gaus kūnas, kūno liekanos: čia pa
laidoti velionies palaikai”.

ILGAI KELIAUJA
“TŽ” mus V. Vokietijoje pasie

kia tiktai už dviejų ar trijų mė
nesių. Atneša iš karto po 3-4 nu
merius. Reikėtų padaryti rimtų 
priekaištų jūsų paštui, kad su
sitvarkytų.

St. Auderis, V. Vokietija

Red. pastaba. Kanados paštas 
yra gavęs daug priekaištų, bet tai 
negelbsti. Dabar laikraščiai yra 
gabenami laivais ir todėl labai 
ilgai keliauja. Daug greitesnis oro 
paštas, bet vieno “TŽ” egz. pasiun
timas kainuoja $1.65.

Naujoji Ontario provincijos vyriausybės daugiakultūrių reikalų ir pilietybės ininisterė dr. LILY MUNRO (deši
nėje). Ji sveikina juodosios rasės atstovą — knygos autorių HARRY GAIREY, daug pasidarbavusį Ontario provin
cijai, ypač savo raštais. Viduryje — "Miss C.N.E” Valerie Raniseyer Nuotr. Rick Upton
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Vyskupas Anapilyje

AfA
STASIO JUKNEVIČIAUS

vienerių metų mirties sukaktis
Š. m. rugsėjo 23 d. suėjo vieneri metai, kai negailestinga 

mirtis paėmė iš mūsų tarpo mano mylimą vyrą ir dukterų tėvą.
Šv. Mišios už jo vėlę bus atnašaujamos rugsėjo 29, sek

madienį 7 v.v., Prisikėlimo parapijos šventovėje. Draugai ir 
pažįstami maloniai prašomi dalyvauti Mišiose ir prisiminti a. a. 
Stasį savo maldose.

Nors jau praėjo ilgi metai be tavęs, bet mūsų mintys yra 
visuomet su tavimi. Mes visi, kurie tave gyvą karštai mylėjom, 
visuomet tave savo širdyse nešiojam.

Liūdintys - žmona Konstancija, 
dukros Rita ir Genė su šeimomis

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte

Juozas (Joseph)
'*4^ Norkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

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

west realty Inc., realtor 
an Independent member broker

“ALL THE
CHOICE

MASKELL INSURANCE WORLD"
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 •

10 TORONTO
A.a. Karolio Lukošiaus at

minimui Vladas Jackūnas iš 
JAV paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $35.

Žmonos a.a. Bronės Jančiu- 
kienės atminimui Vytautas 
Jančiukas paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $50.

A. a. Elzės Jankutės atmini
mui vietoj gėlių Marija ir Leo
nas Garbačauskai iš Stayner, 
Ont., paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $25.

A. a. Broniui Basalykui mi
rus Anglijoje, jo atminimui

S.S. Slavickai iš St. Catha
rines, Ont., pagerbdami a.a. 
Praną Kerberį, paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $20.

A.a. Juozo Blužo ketvertų 
metų mirties atminimui Vale
rija ir Stasys Gudaičiai paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $10.

Užjausdama E. Sakavičienę 
ir jos šeimą, netekusią myli
mos sesutės Gerdos Kari, Ko
tryna Meškauskienė paukojo 
“Tėviškės žiburiams $20.

Niagaros pusiasalio Povilo 
Lukšio šaulių kuopos valdyba, 
dėkodama “Tėviškės žibu
riams” už patarnavimus, at-

St. Catharines, Ont.
TAUTOS ŠVENTĖ atšvęsta iš

kilmingom pamaldom rugsėjo 8 
d. Pamaldas atlaikė kun. K. But
kus, OFM, pasakė labai gražų is
torinio turinio pamokslą. Alto
rius buvo papuoštas Šiluvos Die
vo Motinos paveikslu. Prieš al
torių išsirikiavo keturios vėlia
vos. Per pamaldas įspūdingai gie
dojo solistai V. A. Paulioniai. 
Šiose gražiose ir reikšmingose 
pamaldose galėjo būti pilna salė 
žmonių, bet nebuvo. Greičiausiai 
todėl, kad užėję dideli karščiai 
nuvarė žmones prie ežerų.

VIETOS VYSKUPAS Thomas B. 
Fulton rugsėjo 29, sekmadienį lan-

Š. m. rugsėjo 22-ji Anapilyje 
(Toronto-Mississauga, Ont.) bu
vo iškilmių diena — Lietuvos 
kankinių parapijos metinė 
šventė — atlaidai, Sutvirtini
mo sakramento teikimas, pro
cesija į kapines ir naujojo vys
kupo pagerbtuvės bei vakarie
nė.

Į popietės Mišias 4 v. susi
rinko pilnutėlė šventovė — 
apie 600 asmenų. Ilga proce
sija — kryžius, vėliavos, su
tvirtinamieji, aštuoni kunigai 
ir vyskupas priartėjo prie al
toriaus. Uniformuoti sutvirti
namieji susėdo pirmuosiuose 
suoluose su savo palydovais. 
Po įžanginių maldų, skaitymų 
ir vyskupo pamokslo 24 berniu
kai ir mergaitės priėmė Sutvir
tinimo sakramentą.

Po Mišių išsirikiavo tradici
nė procesija, kaip Lietuvoje, ir 
tvarkingai žygiavo į lietuvių 
kapines. Švenčiausiąjį po bal
dakimu nešė vysk. P. Baltakis, 
gėles barstė gausus būrys mer
gaičių, giedojo parapijos cho
ras. Kapinių koplyčioje atlikus 
palaiminimo apeigas, procesi
ja ta pačia tvarka grįžo šven
tovėm

Anapilio salėje jau laukė J. 
Bubulienės ir jos talkininkių 
paruošta šauni vakarienė ir 
meninė programa. Pirmiausia 
pasirodė Montrealio lietuvai
čių choras “Pavasaris”, vado
vaujamas dirigentės estės In
gridos Tark ir administruoja
mas Jadvygos Baltuonienės. 
Pavasarietės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais, padai
navo keletą dainų, Toronte- 
Mississaugoje dar negirdėtų. 
Antroje dalyje pavasarietės, 
apsirengusios žydros spalvos 
sukniomis, tęsė lietuviškų dai
nų pynę. Publikos plojimų pra

šomos, jos pridėjo giesme ta
pusį kūrinį “Parveski mus”. 
Sis choras, turintis 15 daini
ninkių, yra padaręs gražią pa
žangą. Reikia tikėtis, kad jis, 
dabar gavęs naują ir uolią diri
gentę, dar tobulės ir pasieks 
menines aukštumas.

Naująjį vyskupą P. Baltakį, 
pirmą kartą oficialiai lankan
tį Lietuvos kankinių parapiją, 
pasveikino įvadine kalba para
pijos tarybos pirmininkas J. 
Andrulis. Katalikių moterų at
stovės apjuosė vyskupą specia
lia juosta, kurioje įaustas žo
dis “Sveikiname”. Baigiant va
karienę nuoširdų žodį tarė vys
kupas, iškeldamas garbingą ir 
prasmingą parapijos pavadini
mą (Lietuvos kankinių) bei pa
brėždamas jos gyvastingumą. 
Esą ir išeivijoje, ir Lietuvo
je turime Dievui ir tėvynei pa
sišventusių žmonių, nestokoja
me mūsų bylos rėmėjų aukšto
se hierarchijos ir politikos 
žmonių sferose. Yra taip pat 
šaunaus lietuviško jaunimo, 
iš kurio išaugs būsimi vadai, 
tiek Lietuvoje, tiek išeivijo- 
joje. Svarbu, kad išeivija bū
tų pavergtųjų balsu, išliktų 
vieninga ir atspari priešo vi
lionėm. Mūsų tautos laukia ne 
mirtis, o pergalė ir prisikėli
mas. Savo kalbą vyskupas bai
gė citata iš pogrindžio leidi
nio “Lietuvos ateitis”.

Optimistiškai nuteikta audi
torija sustojusi ilgai plojo vys
kupui, kuris žvelgė į salės prie
kyje didelėm raidėm išrašytus 
žodžius: “Sveikiname savo ga
nytoją".

Iškilmės baigtos Lietuvos 
kankinių parapijos klebono 
kun. J. Staškaus padėkos žo
džiu visom tarnybom ir gau
siem dalyviam. B.Paaukojo Tautos fondui J. A. 

epukas iš Pickeringo $40. 
Tautos fondo atstovybė Kana
doje jam reiškia nuoširdžią 
padėką.

Zuzana Jonikienė, minėda
ma dešimtąsias mirties meti
nes a.a. Prano Kisnerio, miru
sio Lietuvoje, paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $20.

A. a. Albino Žukausko atmi
nimui vietoje gėlių paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” po $25 — 
S. Vaitekūnienė ir B. Stalio- 
raitienė.

A. a. Birutės Strazdienės at
minimui paaukojo “Tėviškės 
žiburiams” $25 — Angelė ir Sta
sys Blusiai (vietoj gėlių); $20 
— Gabrielė ir Henrikas Chve- 
dukai; po $10 — Klemensas ir 
Julija Liutkai, Jonas ir Jonė 
Vitkūnai, L. ir L. Balsiai, Ma
rytė Jurkštienė, Onutė Lapins
kienė.

siuntė $25 auką.
Toronto Lietuvių namai, įver

tindami “Tėviškės žiburių” pa
slaugas informacijos srityje, 
paskyrė $250 paramą. Valdy
bos pirm. V. Dauginio rašte 
sakoma: “Lietuvių namai tiki
si, kad ši finansinė parama 
padės Jums klestėti ir dar su 
didesniu pasiryžimu siekti lai
mės rytojaus kenčiančiai pa
vergtai Lietuvai”.

Kanados lietuvių fondas pa
siuntė Vasario 16 gimnazijai 
ir jos berniukų bendrabučio 
statybai $2,500 ir paskyrė $943 
pašalpą Jonui Venckui (iš Van
kuverio), kuris išvyko mokytis 
Vasario 16 gimnazijoje.
' Dr. M. Ramūnienė, velionies 
prof. A. Ramūno žmona, gyve
nanti Otavoje, su savo vaikais 
ir vaikaičiais lankėsi Europo
je ir savo pažįstamiems To
ronte bei kitur atsiuntė svei
kinimus.

Visi kviečiami atsilankyti. Rengėjai

(šeštadienį ir sekmadienQ
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje

rengiama Z. Dobilo 
akvarelinės, aliejinės ir kitokios 

tapybos darbų paroda.
Lankymo valandos: šeštadienį - nuo 4 v.p.p. 

iki 9 v.v., sekmadienį— nuo 9 v.r. iki 7 v.v.

S ekskursijos
į VILNIŲ ir į kitus Europos miestus

Spalio 3-11 $1421.25
Visos kainos - kanadiškais doleriais. į šias kainas įskaityta: 
lėktuvas, viešbučiai, maistas, pervežimai, ekskursija į Kauną, 
mokesčiai ir drauda. Norintiems nupirksiu automobilius 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.

V PACEMAS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

kys mūsų misiją-parapiją ir laikys 
mūsų šventovėje iškilmingas pa
maldas, asistuojamas kun. A. Si
manavičiaus ir kun. K. Butkaus. 
Būtų gerai, kad dalyvautų visi šios 
srities lietuviai.

IR LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS ATSTOVAI buvo pakviesti 
dalyvauti naujų kanadiečių pilie
tybės priėmimo iškilmėje rugpjū
čio 24 d. Pilietybę gavo arti 60 
žmonių, susirinkusių naujai gau
toje Daugiakultūrio centro salė
je. Ta proga pasirodė naujoji 
imigracijos ministerė, miesto 
burmistras, teisėjai, parlamen
tarai ir kiti žymesni miesto žmonės.

MALONŲ ĮSPŪDI ŠIĄ VASARĄ 
padarė pagyvėjusio kaimyninio 
Wellando veikla. Niagaros apy
linkės šauliai ten turėjo savo ren
ginį, įvyko Jonų ir Onų šventė jau- 
koje Šidlauskų pastogėje. Jau be
veik visi išėję į pensiją turime 
laiko pasidairyti ir kaimynų pa
dangėje. Ta kryptimi reiktų eiti 
ir toliau — didžiųjų tautinių minė
jimų progomis rinktis į vieną 
vietą. Kor.

Priešinimasis...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ti tolesnių pastangų. Autorė 
nurodo, kad Kanadai pavyko 
pasiekti tokį susitarimą su 
Maskva, todėl ji ragina dabar
tinę Švedijos vyriausybę tęs
ti diplomatines pastangas.

Pernai rudenį švedų seimo 
narys liberalas Hugo Bergdahl 
klausė užsienio reikalų mi
nister} Lennartą Bodstroemą, 
ką vyriausybė daro, kad bal- 
tiečiai galėtų atsikratyti jiems 
primetamos sovietinės pilie
tybės. Ministeris tada atsakė, 
kad tai esąs paties piliečio 
reikalas nuspręsti, ar jis nori 
atsisakyti pilietybės.

Kritikuodama užsienio rei
kalų ministerio atsakymą,
Barbro Sandberg pastebi: esą 
tūkstančiai Švedijos piliečių 
turėtų kiekvienas atskirai by
linėtis su Aukščiausiąja tary
ba, kad galėtų atsikratyti pi
lietybės, kurią laiko įžeidimu.

Aišku, Švedija nori taikiai 
gyventi su Sov. Sąjunga, bet 
toks noras neturįs paralyžiuo
ti veikimo pastangų. Dabar
tinė Švedijos vyriausybė, at
rodo, pilietybės klausimu ne
norinti pasekti Kanados pavyz
džiu. Autorė tokį savo vyriau
sybės nuolaidžiavimą smerkia.
_________________________l.ml).

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai — parama savajai tautai.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

fe/. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

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

* atlieku visus elektrinius darbus — namų, (staigų, 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
■

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

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor St.w., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

Birutė Gri^nitytė-Spudienė,
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas Street West, įstaigos telefonas: 535-2500
(prie Dovercourt Rd.) .. . , .
Toronto, Ont. M6J 1X7 Nam4 telefonas :445-9469

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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Anapilio žinios

— Su dideliu iškilmingumu pra
ėjo metinė parapijos šventė 
(žiūr. aprašymą).

— Sutvirtinimo sakramentą 
priėmė: Audra Augustinavičiū- 
tė, Silvija Augustinavičiūtė, Pet
ras Baliūnas, Daiva Baršauskai- 
tė, Indrė Baršauskaitė, Kristina 
Baršauskaitė, Gintaras Batūra, 
Laura Dailydaitė, Edvardas Gin- 
čauskas, Kristupas Goudie, Gin
taras Karasiejus, Aurelija Kara- 
siejūtė, Alicija Krakauskaitė, Ma
rija Kuncaitytė, Rasa Pajaujytė, 
Audra Paulionytė, Edvardas Pe
čiulis, Vika Ross, Joana Stungu- 
rytė, Julija Šukytė, Saulius Va- 
ladka ir Nabilis Yanni.

— Pakrikštytos: Vidmanto ir Vi
dos (Petkevičiūtės) Valiulių duk
relė Julija-Ona; Stasio ir Irenos 
(Kryževičiūtės) Petrauskų dukre
lė Viktorija-Stefanija.

— Rugsėjo 18 d. lietuvių kapi
nėse palaidota a.a. Birutė Straz
dienė, 78 m. amžiaus.

— Rugsėjo 21 d. susituokė Zu
zana Baliūnaitė su David K. Bad- 
deley. Rengiasi tuoktis — Anta
nas Andrulis su Liuda Dainyte- 
Russel.

— Pamaldas Wasagoje rugsėjo 
22, sekmadienį, atlaikė kun. E. 
Putrimas.

— Rugsėjo 23 d. lietuvių kapi
nėse palaidotas a.a. Vladas Bal
sys, 83 m. amžiaus.

— Lietuvių kapinėms V. V. Dar
giai paaukojo $300; parapijai 
$1000 — S. Valiukas (iš a.a. Pet
ronėlės Valiukienės palikimo), 
$400 — P. Ščepavičius; $100 — dr. 
J. Sungaila; $50 — S. M. Jokūbai
čiai, J. J. Pilipavičiai.

— Mišios rugsėjo 29, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Stasį Bau
biną, 11 v.r. — už a.a. Joną Senkų, 
Oną ir Joną Ališauskus, Wasagoje 
11 v.r. — už a.a. Birutę Strazdie
nę.

Lietuvių namų žinios
— Pradėtas vajus siųsti korte

les Kanados ministeriui pirmi
ninkui su prašymu, kad Deschenes 
komisija nepriimtų Sov. Sąjungos 
liudijimų. Visi lietuviai yra ska
tinami prie šio vajaus prisidėti
— užpildyti korteles, kurių gali
ma gauti LN raštinėje.

— Ilgametės LN tarnautojos A. 
Skilandžiūnienės draugai ir drau
gės suruošė jos dukrai Loretai 
mergvakarį LN Mindaugo menėje. 
Dalyvavo per 200 asmenų.

— Šv. Mykolo ligoninėje gydo
si P. Jakubauskas, o šv. Juozapo
— Iz. Antanaitis.

Pirmoji “Volungės” plokšte
lė jau spausdinama. Jos sutik
tuvės rengiamos per choro 10- 
mečio balių lapkričio 16 d. 
Šiuo metu vyksta plokštelės iš
laidų padengimo vajus — jieš- 
komi garbės mecenatai su 
$1000 ar daugiau, mecenatai — 
$500, rėmėjai $100 ir aukoto
jai. Už visas aukas bus išduo
dami mokestiniai kvitai (in
come tax receipts). “Volungė” 
nori visų aukotojų pavardes 
išspausdinti 10-mečio progra
moje. Lėšų rinkėjai prašomi 
pristatyti aukų lapus iki spa
lio 15 d. Choras nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie iki šiol 
paaukojo.

KLB krašto valdybos švieti
mo komisijos pastangomis ir 
gautomis lėšomis iš Kanados 
lietuvių fondo dešimt lietuvių 
studentų buvo išsiųsti pagilin
ti lietuvių kalbą Loyola on the 
Lake specialiuose kursuose 
prie Akron, Ohio, JAV. Sėk
mingai šiuos kursus baigė šie 
studentai: Bernadeta Abro
maitytė, Marytė Adomonytė, 
Indrė Čuplinskaitė, Darius 
Čuplinskas, Vytas Čuplinskas, 
Rūta Kuraitė, Zita Prakapai- 
tė, Rimas Prakapas, kun. Edis 
Putrimas. Pažymėtina, kad iš 
25 kursantų iš Kanados buvo 
10.

Sol. Vytautas Kernagis iš oku
puotos Lietuvos lankėsi Toron
te su sovietinių menininkų 
grupe, kuri koncertavo kana
diečių publikai. Lietuvių na
muose, Karalienės Mortos sa
lėje, rugsėjo 14 d. pasirodė 
vienas V. Kernagis ir davė pri
vataus pobūdžio koncertą. Jis 
yra estradinis dainininkas, 
baigęs konservatoriją Vilniu
je ir Lunačiarskio teatrinio 
meno institutą.

“Tėviškės žiburių” 37 nr., 7 psl., 
po nuotrauka turi būti parašyta: 
“... sueiga poeto Bernardo ir Al
donos Brazdžioniu sodyboje (ne 
Balio).

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį mūsų 

šventovėje 10.15 v. Mišias laikė 
vysk. Paulius A. Baltakis, OFM. 
Per šias Mišias giedojo “Volun
gės” choras.

— Susituokė: Žibutė Šilinin- 
kaitė su Dariumi Mašalu.

— Pakrikštytas: Tomas-Paulius, 
Rasos ir Pauliaus Kuru sūnus.

— Parapijos tarybos jaunų šei
mų sekcija, kuriai pirmininkau
ja Gabija Petrauskienė, planuoja 
vaikų Mišias spalio 20 d., 5 v.p.p., 
šventovėje ir po to — pobūvį sa
lėje.

— Tretininkai planuoja iškil
mingai atšvęsti šv. Pranciškaus 
šventę jos išvakarėse spalio 3 d., 
7 v.v., Mišiomis ir pobūviu po Mi
šių Parodų salėje.

— Platinami bilietai po Mišių 
salėje į madų parodą, kurią ren
gia KLK moterų dr-jos Prisikėli
mo parapijos skyrius rugsėjo 29 
d., 4 v.p.p., parapijos salėje. 
Taip pat platinami bilietai į Ka
nados lietuvių dienas.

— Parapijai aukojo: E. Draud- 
vilienė $300; $100 — A. V. Lukai, 
A. Kavaliauskas, V. Sinkevičius, 
VI. Ališauskas, P. M. Juozaičiai; 
$80 — D. Danaitis; $50 — J. B. Mazi
liauskai, M. Bulvičienė, O. Juo
dikienė; pranciškonų klierikų fon
dui — a.a. Bronius Misius (ne Juo
zas kaip buvo skelbta) testamentu 
paliko $2,000; vyskupo fondui — V. 
Sinkevičius $200; religinei Lietu
vos šalpai — I. V. Ignaičiai $100.

— Mišios už a. a. Bronių Vilimą 
metinių proga — rugsėjo 28, šeš
tadienį, 9 v.r., Prisikėlimo šven
tovėje. Gimines, draugus ir pa
žįstamus maloniai kviečia daly
vauti našlė Ona Vilimienė.

— Mišios rugsėjo 29, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už a.a. Balį Šaltmirą, 
9.30 v. r. — už a.a. Povilą Jarašiū
ną, 10.15 v.r. — už a.a. Mariją Va
liulienę, 11.30 v.r. — už parapiją, 
7 v.v. — už Stasį Juknevičių.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS” rei
kalingas apmokamas talkinin
kas, kuris antradieniais galėtų 
talkinti laikraščio išsiuntimui 
ir savo automobiliu jo siuntą iš 
Mississaugos nuvežti į paštą To
ronte. Skambinti “TŽ” administ
racijai tel. 275-4672.

Kanados lietuvių dienų kon
certe Anapilio salėje spalio 
13, sekmadienį, 4 v.p.p., jung
tinis choras atliks kompozito
riaus St. Šimkaus kantatą “At
sisveikinimas su tėvyne” ir so
listai — A. Pakalniškytė, S. Žie- 
melytė, R. Strimaitis. Jungtinį 
chorą sudarys, be jau išvardin
tų chorų “TŽ” 38 nr., Toronto 
“Volungė” ir Lietuvos kanki
nių parapijos choras. Diriguos 
muz. D. Viskontienė, akompa
nuos muz. J. Govėdas.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubas š. m. lapkričio 1, penk
tadienį, rengia mirusių klubo 
narių minėjimą: 11 v.r. Prisi
kėlimo šventovėje Mišios, 1 
v.p.p. “Vilnius Manor” namuo
se pietūs su minėjimui tinka
ma programa. Norintieji minė
jime dalyvauti klubo nariai ir 
nenariai prašomi įėjimo bilie
tus ($10) įsigyti iki spalio 26 
d. imtinai. Bilietai gaunami 
spalio 12, 19 ir 26 d.d. parapi
jose ir nuolat pas V. Gražulį 
tel. 259-7255, J. Žėką 766-8647, 
S. Vasiliauskienę ir J. Gustai
nį 769-1599.

Staiga mirus a.a. Birutei 
Strazdienei, jos atminimui pa
aukojo Kanados Lietuvių fon
dui $50 — Ona Indrelienė; $25 
— B. J. Lenard, dr. A. Pacevi- 
čius; $20 — L. L. Balsiai, V. V. 
Dargiai, L. Girinis-Norvaiša, 
Alg. Pacevičius, Z. B. Ščepana- 
vičiai, H. Stepaitis; $10 — V. V. 
Balsiai, A. S. Grigaliūnai, I. 
Kairienė, K. Lukošius, V. Matu
levičius, VI. G. Butkiai, V. Mei
lus, J. Pacevičienė, dr. A. Va- 
ladka, A. S. Pundziai, M. Mei
liūnas.

Reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą jos vyrui Jurgiui 
Strazdui, sesutei Danai La
zauskienei, kuri rūpinosi vi
sais laidotuvių reikalais, o 
taip pat ir kitiems artimie
siems. KL fondas dėkoja auko
jusiems.

Virginija Budreckaitė, bai
gusi humanitarinį fakultetą 
Toronto un-te, išvyko ilges
niam laikui į Australiją.

Kviečiame visas ir visus š. m. rugsėjo 29, sekmadienį, 4 v.p.p., 

į Prisikėlimo salę (1021 College st.), kur yra rengiama 
rudeninių drabužių

■' Bus trumpa meninė programa, 
kurioje dalyvaus Lietuvių namų 
moterų dainos vienetas.
Kava ir pyragai. Loterija su fantais.

Bilietų teirautis telefonu 762-6739.
Kaina — $6, pensininkam ir studentam — $5.

profesionalės 
modeliuotojos

• patrauklūs 
vaikų ir 
moterų 
drabužiai

įdomi 
programa

• gera 
muzika

Rengia - KLK moterų draugijos Prisikėlimo parapijos skyrius

1985 m. spalio 6, sekmadienį,

4 vai. po pietų, Toronto Lietuvių namuose^
1573 Bloor St. West X J 1 E*
susitikime,SL -

----- 'T * l z -T**“- • Televizijos ir radijo 
lengvosios muzikos orkestro “Trimitas” 

solistė ONUTĖ VALIUKEVIČIŪTĖ iš Vilniaus
Pakvietimai gaunami pas: I. Baziltauskienę tel.279-8226, A. Nausėdą tel. 231-1423, 

O. Radzevičienę tel. 827-5620.

H MONTREAL^
KLB Montrealio apylinkės valdy

ba šiuo metu rūpinasi KLB tary
bos ir KL jaunimo sąjungos atsto
vų suvažiavimu, kuris įvyks spa
lio 26-27 d.d. Montrealyje. Užsaky
tos salės, pakviestas Niujorko 
jaunų žmonių dainos vienetas 
“Harmonija”, vadovaujamas muz. 
V. Ralio. Spalio 26, šeštadienį, 
AV parapijos salėje ruošiamas ba- 
lius-koncertas. Bus šilta vakarie
nė, veiks baras ir šokiams gros ge
ras orkestras. Visi kviečiami sek
ti skelbimus spaudoje ir dalyvau
ti šiame renginyje.

AV šventovėje skelbiami užsa
kai Elaine Lukaitytės su Armen 
Keklikian ir Kristinos Kličiūtės 
su Andrium Gustainio. A. Gustai
nienė ir A. Ottienė Kristinai su
rengė antrą mergvakarį, o Andriui 
draugai — vyrišką priešvestuvinį 
pobūvį.

Kapų lankymas numatytas rug
sėjo 29 d. Visiems susirinkus 2 
v.p.p. prie kapinių koplyčios, bus 
einami Kryžiaus keliai ir pasi
melsta už mirusiuosius. B. S.

Montrealio vyrų oktetas, vad. 
muziko A. Stankės-Stankevičiaus, 
yra pasižadėjęs atlikti meninę 
programą lapkričio 23 d. rengia
mame kariuomenės šventės mi
nėjime.

A. a. dr. Danielius Ralys mirė 
.Montrealio ligoninėje. Visą savo 
(turtą testamentu paliko Kanados 
lietuvių fondui. Laidojamas šį

ketvirtadienį iš Aušros Vartų pa
rapijos.

Mirus a. a. Eugenijai Barysienei, 
jos atminimui aukojo Kanados 
lietuvių fondui $25 — J. Dalmotas; 
$20 — Br. Bunys, L. Urbonas, M. 
Polišaitis, R. Masionis, T. Čipkie- 
nė; $15 — B. Krokys; $10 — M. Pet
rauskis, E. Urbonaitė, S. Mekšriū- 
nas, P. Šukys, V. Markauskas, K. 
Mickus, G. Kudžmienė, A. Kudž- 
ma, K. Lapinas, J. Poškienė, V. Iš- 
ganaitis, J. Adomaitis, S. Szewezuk, 
O. Vilėniškienė, P. Mickus.

Nuoširdžiai užjaučiame pasili
kusią šeimą bei artimuosius ir dė
kojame aukojusiems. KLF

Šv. Kazimiero parapijoje. — Rug
sėjo 29, sekmadienį, šaukiamas 
parapijiečių susirinkimas. Bus 
svarstomas šventovės vidaus dažy
mas ir kiti parapijos reikalai. Su
sirinkimas įvyks par. svetainėje 
po 10 v.r. Mišių, 11 v. Mišių ne
bus. Tą sekmadienį choras prade
da giedojimą pamaldų metu. Po 
pietų 2.30 v. — kapinių lankymas. 
— Klebonas pradėjo metinį para
pijiečių lankymą vakarais ar die
nomis, pagal susitarimą iš anksto 
telefonu. — Rugsėjo 4 d. mirė Eu
genija Barauskaitė-Barysienė, 71 
m. amžiaus. Palaidota iš Šv. Kazi
miero šventovės, dalyvaujant dau
gybei žmonių. Nuliūdę liko vyras 
Zigmas, duktė Regina ir trys sese
rys. Svetainėje buvo surengti pus
ryčiai. Skč. •

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.

NEGYVENAMAME BUTE išnuo
mojamas kambarys. Centrinis vė
sinimas, sargyba, baseinas, prie 
gero susisiekimo. Skambinti tel. 
762-1744 Toronte.

“VILNIUS MANOR” pensininkų 
pastate Toronte reikalingas pri
žiūrėtojo (superintendent) padė
jėjas, suprantantis gaisro aliarmo 
sistemą savaitgaliais ir naktimis. 
Apsigyventi vietoje. Tel. 762-1744.

Jghsr XXX Kanados
lietuvių dienas

i Toronte 1985 metų spalio 11 -13
Penktadienį, spalio 11

: 6.30 v.v. MENO IR PAPUOŠALŲ PARODA 
Lietuvių namų Gedimino menėje, 1573 Bloor St.W.

: 7.30 v.v. LITERATŪROS ir DRAMATURGIJOS VAKARAS^} 
rašytojas J. Kralikauskas, “Aitvaras”, vad. A. Byszkiewicz,
ir “Aukuras” vad. E. Kudabienės, West Park Collegiate, 1515 Bloor St.W.

! 9.oo v.v. JAUNIMO ŠOKIAI ($5.00)
didžiojoje Prisikėlimo parapijos salėje, 1011 College St.

Šeštadienį, spalio 12
: 10.00 V.r. ŠAUDYMO VARŽYBOS
; Hamiltono Giedraičio lietuvių medžiotojų ir meškeriotojų klubo šaudykloje

: 10.00 v.r. SPORTO RUNGTYNĖS
ledo ritulio ir krepšinio, West Park Collegiate, 1515 Bloor St.W.

; KANADOS LIETUVIŲ MENININKŲ PARODA
nuo spalio 12 iki 18 d.d. Toronto miesto rotušės I aukšte.
Atidarymas ir Lietuvos vėliavos pakėlimas — spalio 12, šeštadienį, 12 v.

; Po to numatyta žmogaus teisių demonstracija

; SUSIPAŽINIMO VAKARAS-ŠOKIAI
Lietuvių namuose, 1573 Bloor St. W.

; 6.00 v.v. kokteliai Mindaugo ir Vytauto menėse
■ 7.00 v.v. Meninė programa. Atlieka Hamiltono mergaičių choras “Aidas”, 

vad. muziko J. Govėdo, Mindaugo menėje
! 8.00 v.v. Šokiai Mindaugo ir Vytauto menėse

Bilietai: Vytauto menėje — $ 8.00, Mindaugo menėje — $10.00

Sekmadienį, spalio 13
IŠKILMINGOS PAMALDOS

10.15 v.r. Prisikėlimo šventovėje, 1011 College St.W.

' 11.00 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje, 2185 Stavebank Rd., Mississaugoje

I 11.15 v.r. Išganytojo evangelikų liuteronų šventovėje, 1691 Bloor St.W.

KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ KONCERTAS
' 4.00 v.v. Anapilio salėje, 2185 Stavebank Rd., Mississaugoje.

Programą atliks Toronto, Hamiltono, Otavos ir Montrealio chorai, 
“Atžalyno" tautinių šokių grupė, solistai A. Pakalniškytė, S. Žiemelytė ir 
R. Strimaitis, pianistė L. Paulauskaitė-Kanovičienė; dirigentai 
— A. Stankevičius, D. Deksnytė, J. Govėdas ir D. Viskontienė.

I Bilietai — $10, pensininkams ir studentams — $8.

i ATS IS VE IKINIMO VA K A RA S (vyno ir sūrio vaišės)
: 7.00 v.v. Lietuvių namuose, 1573 Bloor St. W.

Bilietai platinami sekmadieniais parapijose, bankeliuose ir Lietuvių namuose. 
Informacijos reikalais skambinti tel. 532-3312.

APDRAUSKITE 
AUTOMOBILĮ!

NAUJO PIRKIMO VERTĖ 
TAI LABAI SVARBU

k Užmokėjus $15-30.000 už naują
|L automobili, patys žinote, kiek galite 
■' nustoti pagal vertę už 6 mėnesių 
f ir už 1 - 2-jų metų.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
TEL..-722-3545

GREITAS IR TIKSLUS PATARNAVIMAS

f VfflAt* MONTREALIO lietuvių 
iii 1 Am kredito unija
1475 DESEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827 ■

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

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

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

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

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

DUODA 
PASKOLAS:

Nekilnojamo 
turto, 
asmenines ir 
prekybines. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
draudžiamos 
iki $10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč...............9.00 - 3.00
Ketvirtadieniais........... 12.00-8.00 4.00-8.00
Penktadieniais............ 10.00-6.00 J 2.00-6.00
\.--------------------------- —-------------------------------

REIKALINGA malonaus būdo mo
teris priežiūrai senyvos moters, 
palaikyti keturių kambarių švarai 
bei pagaminti sau ir dviem senjo
ram maistą. Gali būti ir iš Suvalkų 
trikampio. Iki High Park požemi
nio traukinio stoties tik 5 minutės 
pėsčiam. Skambinti tel. 763-6498 
Toronte.

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.

ČIKAGOS LIETUVIS, inteligen
tas, nori susipažinti su mergaite, 
ne vyresne kaip 29 metų amžiaus 
vedybų tikslu. Rašyti “Tėviškės 
žiburiams", pažymint ant voko “Či- 
kagiečiui", ir pridėti nuotrauką.

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

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

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.

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.

v


