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Pasaulio įvykiai

Sąlygom keičiantis
Išeivijoje visą laiką jautėm besikeičiančias gyveni
mo sąlygas, bet pastaraisiais metais jos ėmė keistis žy
miai spartesniu tempu. Daug dalykų, kurie prieš 30 ar
40 metų atrodė vienaip, šiandieną jau atrodo kitaip. Vi
suomeninė veikla, taip gyvastingai, dinamiškai besireiškusi anuo metu, dabar žymai sulėtėjo ir grumiasi su iš
likimo problemomis. Lietuvių Bendruomenėje prieš 30
metų gyvenimas virte virė, o dabar jau yra visa eilė apy
linkių, kur gyvastingumas yra labai sumažėjęs. Prieš 30
metų Kanadoje ir kitur buvo steigiamos lietuviškos pa
rapijos, o dabar jau svarstoma, kaip jas išlaikyti. Prieš
30 metų išeivijoje atsirado tiek kunigų, kad visi savoje
visuomenėje negalėjo sutilpti. Daugeliui teko eiti į ka
nadiečių, amerikiečių ir kitų tautybių parapijas. Šian
dieną daugelis tų kunigų jau yra pensininkai arba nebe
pajėgūs dirbti. Jei anuomet buvo kunigų perteklius, tai
šiandieną jaučiamas jų trūkumas. Paskelbti Lietuviškos
Parapijos Metai, matant kaip tik tuos rūpesčius. Daug
ko laukiama iš to užmojo, būtent, ir pasauliečių, ir kuni
gų sujudimo, stiprinančio parapijų egzistenciją. Paskelb
tųjų metų akcija, be kita ko, turėtų paskatinti jaunimą
ryžtis kunigo pašaukimui. Senoji karta jau beveik atliko
savo uždavinį. Jų pozicijoms tesiruošia jaunoji karta.

AI LŪKESTIS, nuo kurio išsipildymo priklausys
lietuviškų parapijų ateitis. Jeigu jaunoji karta
pajudės ta linkme, problema bus išspręsta dar
vienos kartos laikotarpiui^ Kaikur jau matyti gerų ženk
lų pozityvia linkme, nors dar nepakankamai. Galbūt pa
lengva ta pozityvioji banga įsisiūbuos, bet tuo tarpu yra
spragų, kurias reikia užpildyti jau dabar. Didesnės lie
tuvių gyvenvietės tebeturi bent minimalinį kunigų skai
čių, kuris galės dar ilgesnį laiką aptarnauti tikybinius
tautiečių poreikius, tačiau mažesnių gyvenviečių būklė
tuo atžvilgiu yra liūdna: daugelis jų nebeturi lietuvio
kunigo. Tokių vietų ypač pagausėjo Kanadoje, kur vien
1982 metais mirė keturi kunigai, o 1981 — du. Vienas ki
tas, dirbąs-sielovadoje, pasitraukė ir išvyko į kitus kraš
tus. Tokių vietovių yra ir JAV-se. O be kunigo, kaip rodo
jau ilgoka patirtis, ima nykti ir visuomeninė veikla, ir ap
lamai lietuviškasis gyvenimas. Tai aiškiai m -tow" ypač
Kanadoje ir JAV-se. Apylinkėse, kuriose nėra lietuvio
kunigo, viskas apmiršta, nes beveik nelieka pakankamai
stiprios jungties. Parapija ar bent misija sudaro tam tik
rą atramą, ne tiktai religinę, bet ir tautinę. Kai ji išnyks
ta, prasideda irimas bei ėjimas kas sau. Gerai, jei tas at
ramas gali bent laikinai pavaduoti pasauliečiai veikė
jai, sugebą ne skaldyti, o jungti.
v
IUO METU trūkstant kunigų, iškyla pasauliečių
vaidmuo ne tik visuomeninėje veikloje, bet ir ti
kybinėje srityje, ypač mažose lietuvių gyvenvie
tėse. Kai šios netenka savo kunigo, turi ateiti pagalbon
pasauliečiai. Žinoma, jie negali eiti kunigo pareigų, bet
gali daug prisidėti prie parapijos ar misijos tęstinumo,
t.y. tolimesnio jos išlaikymo. Juk svarbu, kad esama tikybinė-tautinė bendruomenė išliktų nesubyrėjusi. Tam
tikslui vietiniai pasauliečiai gali sudaryti tikybinių rei
kalų komitetą, kuris rūpintųsi pamaldomis ir kitais ti
kybiniais reikalais. Jo uždavinys — surasti lietuvį kuni
gą, o jei tai neįmanoma šiuo metu, tartis su vietos dvasiš
kiais kitataučiais, kad būtų laikomos specialios pamal
dos lietuviams. Žinoma, niekur nebus tokio, kuris mokė
tų lietuvių kalbą, bet tuo atveju kitatautis kunigas gali
laikyti Mišias lotyniškai, angliškai ar kuria kita supran
tama kalba, o lietuviai gali atlikti skaitymus bei giedo
jimus lietuviškai. Tai nėra idealus sprendimas, bet rei
kalo atveju visai įmanomas ir kaikur praktikuojamas
(pvz. Australijoje). Tokia tikybinių reikalų komiteto ini
ciatyva įgalintų lietuvius tęsti savas tradicijas, išlikti
savoje bendruomenėje bei lietuviškoje dvasioje. Regu
liarus lietuvių būrimasis apie šventovės altorių būtų
jungtis, kurios ypač pasigendama mažesnėse gyvenvie
tėse. Pr. G.
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KANADOS JVYKIAI

Įsidėmėtinas teismo sprendimas
Pirmos pergalės Kvebeke su
silaukė anglų kilmės kanadie
čiai, norintys savo vaikus leis
ti į angliškas mokyklas. Jų tei
ses buvo gerokai apkarpęs
provincinis prancūzų kalbos
įstatymas nr. 101. Angliškos
mokyklos buvo paliktos atda
ros tik tiem vaikam, kurių abu
tėvai ar bent vienas yra lan
kęs tas mokyklas Kvebeke. Tai
sudarė didelę problemą iš ki
tų provincijų Kvebekan atvy
kusioms šeimoms. Jų vaikai
buvo verčiami eiti į prancūziš
kas mokyklas, nors gimtoji jų
kalba yra anglų. Bylą prieš šį
prancūzų kalbos įstatymo nr.
101 paragrafą augštesniame
Kvebeko teisme pradėjo švieti
mo vadybos ir septynių į angliš
kas mokyklas neįleistų vaikų
tėvai. Vyr. teisėjas J. Desche
nes paskelbė, kad tų vaikų ne
įleidimas į angliškas mokyk
las pažeidžia žmogaus teises

užtikrinančią naująją Kana
dos konstituciją. Ja yra garan
tuojamas savų mokyklų lanky
mas prancūzų ar anglų kilmės
mažumoms, kur yra pakanka
mas tokių narių skaičius mo
kykloms įsteigti. Teisėjas J.
Deschenes įsakė švietimo vadyboms tuos septynis vaikus
įsileisti į angliškas mokyklas.
Kvebeko švietimo ministeris C. Laurenas prancūzo tei
sėjo spendimą sutiko kritiš
kai. Pasak jo, tai liudija, kad
Kanados konstitucijos para
grafai neutralizuos, pasmaugs
ir uždusins Kvebeką, kovojan
tį už prancūzų kalbos išsau
gojimą, prancūzišką kultūrą.
Kitokios nuomonės yra Kana
dos teisingumo ministeris J.
Chretienas, irgi prancūzas,
daug prisidėjęs prie konsti
tucijos paragrafų paruošimo
(Nukelta į 8-tą psl.)

Vyskupas LIUDVIKAS POVILONIS — Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaštalinis administratorius pas Šv. Tėvą
JONĄ-PAULIŲ II Romoje 1982. IV. 21
Nuotr. Felici

Komisaro pamokslas dekanams
Religinių reikalų tarybos įgaliotinis Anilionis švietė Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų
dekanus Kauno kurijoje. Apie tai rašo “LKB Kronika” 53 numeryje
1982 m. gegužės 27 d. į Kauno
arkivyskupijos kuriją buvo su
kviesti visi Kauno arkivyskupi
jos ir Vilkaviškio vyskupijos
dekanai. Nežinia dėl kokios
priežasties — ar dėl to, kad
vysk. L. POVILONIS reikalavo,
ar kad RRT įgaliotinis ANI
LIONIS bijojo dekanų streiko,
šį kartą “smegenų plovimo”
procedūra buvo atlikta ne vyk
domajame komitete, bet kuri
joje. Generalvikaras Liudvi
kas MAŽONAVIČIUS tyliai de
kanus prašinėjo, kad šie ne
užaštrintų pokalbio nemalo
niais klausimais, t.y., kad
nekeltų į viešumą persekio
jamos Bažnyčios faktų.
Pateikiame pagrindines įga
liotinio Petro ANILIONIO min
tis. Lektorius pasidžiaugė,
kad yra dekanų, kurie reika
lauja iš kunigų laikytis val
džios įstatymų, yra daug ku
nigų, kurie nedalyvauja eks
tremistiniame judėjime. (Ge
ri dekanai įgaliotiniui tie,
kurie išduoda Bažnyčios inte
resus, o ekstremistinis judė
jimas — ta kunigų veikla, kuri
nepatinka sovietinei valdžiai,
Red. past.). Įgaliotinio nuo
mone, vysk. L. POVILONIS,
generalvikaras L. MAŽONAVI
ČIUS ir kancleriai kunigai
— Jonas KAVALIAUSKAS ir
Antanas BITVINSKAS — suge
ba palaikyti gerą tvarką.
Įgaliotinis
apgailestavo,
kad atsiranda tokių kunigų,
kurie siekia sovietinių įsta
tymų apie religinius kultus
panaikinimo.
Paskaitininko
nuomone, tokie ekstremistiš
kai nusiteikę kunigai nori
parapijose šeimininkauti be
parapijos vykdomojo organo
žinios, jie kalba prieš mo
kytojus, reikalauja religinio
žurnalo ir pasisako visų ku
nigų vardu. Įgaliotinis užtik
rino, kad jau ruošiamas reli
ginis žurnalas, bet jis nebus
toks, kaip “Kronika”, ir už
sienio imperialistams netar
naus.
Ekstremistai kunigai, tęsė
ANILIONIS, nori palaikyti
konfliktus su valdžia; jie rei
kalauja, kad seminarijoje mo
kytųsi tik jų parinkti kan
didatai. Ši padėtis tęsiasi
nuo 1968 m., kai Vilkaviškio
vyskupijoje pasirodė pirmieji
raštai dėl seminarijos. Me
tamas įtarumo šešėlis ant tų
klierikų, kurie neekstremistai
(t.y. KGB kolaborantai, Red.).

Ekstremisk i, — kalbėjo įga
liotinis, — visame pasaulyje
pakėlė Lriuk.iiią dėl klieriko
Aloyzo VOLSKIO pašalinimo,
nors jis seminarijos vadovy
bės buvo 2 kartus perspėtas.
(Šiuo metu kunigų seminarijo
je praktikuojami kunigų per
spėjimai dėl “drausmės” pa
žeidimo, kad tuo būdu būtų
nuraminta RRT įgaliotinio
įstaiga, kai klierikas kuo
nors prasikalsta sovietinei
valdžiai,
pvz.
neatsistoja,
kai seminarijoje giedamas
sovietinis himnas, ar per
atostogas aplanko sovietinės
valdžios nemėgstamą kunigą
ir pan. Red. past.). Pernai klie
rikas Aloyzas VOLSKIS buvo
atvykęs pas RRT įgaliotinį ir
parašė, kad, būdamas semina
rijoje padarė politinių klaidų,
kurias
apgailestauja.
(Nereikia stebėtis, kad Sovietų
Sąjungoje kas nors apgailes
tauja savo klaidas; sovietinė
sistema sugeba išprievartauti
ir gerus žmones, Red. past.).
ANILIONIS aiškino, kad
sovietinė valdžia sutinka pa
didinti kunigų seminarijos
limitą, jei bus uždaryta ne
akivaizdinė kunigų seminari
ja.
Įgaliotinis pabrėžė, kad eks
tremistai kunigai palaiko san
tykius su užsienio veikėjais,
pabrėžia priešiškumą rusams,
nors, kai panoro pasveikinti
SACHAROVĄ, pasidarė inter
nacionalistais. Kalbėjo, kad
ekstremistai daug vilčių buvo
sudėję į įvykius Lenkijoje,
kur buvo sudaryti net sąrašai
komunistams likviduoti.
Įgaliotinis paminėjo, kad
ekstremistai aršiai puolė pa
rinktus kandidatus į vysku
pus ir, nors Romai buvo pri
statyta daug kandidatų, dėl
ekstremistų šmeižtų nebuvo
pasiekta susitarimo. Vysku
pas Vincentas SLADKEVI
ČIUS net raštu bandė įti
kinti kandidatus, kad susi
laikytų nuo konsekracijos.
“Negi tarybų valdžiai blo
giau, jei Lietuvoje bus ma
žiau vyskupų”, — pylė įgalio
tinis gudrų melą. “Arba, ar
valdžiai bus geriau, jei kiek
viena vyskupija turės savo
vyskupą?” (Tikrai sovietinei
valdžiai bus geriau, jei bus
daugiau jai ištikimų vyskupų,
Red. past.).
Įgaliotinis piktinosi, kad

ekstremistai kunigai puola
taiką ginančius kunigus ir
taikos gynimą laiko kaista.
Ekstremistai organizuoja jau
nimo susirinkimus po religi
jos priedanga, bet ne religi
niais tikslais, pvz. 1981.12.5
Kapsuke
pas
Magdaleną
KUNCEVIČIŪTĘ,
1981.11.14
Vilkaviškyje pas KELMELIUS.
Jaunimo susibūrimus prie eže
rų organizavo kun. Ričardas
ČERNIAUSKAS ir kun. Juozas
ZDEBSKIS.
Ekstremistai kunigai, — to
liau dėstė pareigūnas, — or
ganizavo 1981.08.23 tikinčių
jų eiseną iš Tytuvėnų į Šilu
vą nuteistųjų VAIČIŪNO ir
JUREVIČIAUS garbei, todėl
eisena buvo užblokuota. To
kiu būdu galime sužlugdyti
net Šiluvos atlaidus.
Ekstremistai bažnyčias pa
naudoja ne religijos tikslams,
pvz. Viduklės, Šilalės, Pajūralio bažnyčiose kunigai leido
Nijolei SADŪNAITEI pasakyti
pamokslą tema “Kaip gera ka
lėjime”. “Visi žino, kad ka
lėjime bloga”, — taisė įgalio
tinis “eretišką” SADŪNAITĖS
mintį. (SADŪNAITĖ sakė ne
pamokslą, o žmonių miniai
papasakojo apie savo išgyve
nimus sovietiniame lageryje.
Red. past.).
ANILIONIS labai piktinosi
JAV gyvenančiu profesoriumi
VARDŽIU, kuris savo knygoje
“Katalikų Bažnyčia ir disidentizmas Sovietų Lietuvoje”
skatina žmones rašyti petici
jas, kurios yra labai efekty
vi priemonė kovoje prieš ateis
tus. O kunigai ir rašo, tęsė
paskaitininkas, pvz. kun. Jo
nas MATULIONIS iš Kybartų
rašo pareiškimą valdžios or
ganams ir greitai jį perduo
da į “Kroniką”.
Ekstremistų veikla, pagal
įgaliotinį, labai kenkia Baž
nyčiai. Į ekstremistų sąrašą
jis įrašė kunigus: Zenoną NA
VICKĄ, Antaną ŠEŠKEVIČIŲ,
Kastytį KRIKŠČIUKAITĮ, Leo
ną SAVICKĄ ir kt.
Įgaliotinis bandė pradžiu
ginti dekanus, žadėdamas,
kad šiais ir kitais metais
valdžia leis katalikams iš
leisti po 80.000 maldaknygių,
kiek vėliau mokesčiai už elekt
rą bažnyčioms bus ne 25 kap.
už 1 kilovatą, o kaip visiems
vartotojams.
(Nukelta į 2-rą psl.)

KETURI GINKLUOTI LENKAI ĮSIVERŽĖ Į LENKIJOS AMBA
SADĄ Berne, įkaitais sulaikydami 13 tarnautojų. Jų vadas, pasi
vadinęs pik. Wysockiu, pareikalavo, kad gen. W. Jaruzelskis at
šauktų karo stovį Lenkijoje, paleistų politinius kalinius, panai
kintų kalinimo stovyklas, užbaigtų lenkų tautos priespaudą. Jis
sakėsi priklausąs Revoliucinei Patriotų Armijai, turinčiai 3.000
narių. Ultimatumas gen. W. Jaruzelskiui buvo užbaigtas grasi
nimu susprogdinti ambasadą su visais įkaitais. Nesulaukdamas
teigiamo atsakymo, pik. Wysockis paleido aštuonis įkaitus, pa
reikalavo pusantro milijono dolerių, lėktuvo skrydžiui į Alba
niją ar komunistinę Kiniją. Ambasados okupaciją užbaigė stai
gus šveicarų policijos įsiveržimas, kuriam buvo panaudotos į
maisto dėžę įdėtos ir netikė
tai susprogdintos ašarinių du susitiks su Italijon atvykusiu
jų granatos. Keturi įsiveržė Y. Arafatu. Esą tuo susitikimu
liai buvo suimti be jokios ko norima pabrėžti Jono-Pauvos ir aukų. Tada paaiškėjo, liaus II dėmesį palestiniečių
kad tas pik. Wysockis iš tikrų kančioms ir jų teisėms. Numa
jų yra kriminalinis nusikal tytą susitikimą aštriai kriti
tėlis Florianas Kruszykas, kavo Izraelio valdžios atsto
bandęs apiplėšti brangenybių vai. Pasak jų, Jonas-Paulius
krautuvę Vienoje 1969 m., gy II tokio dėmesio neparodė Li
venantis Olandijoje. Pastaro bano krikščionims, kai juos
sios vyriausybė net du kartus ten žudė Y. Arafato vadovau
atsisakė suteikti jam politinę jama PLO organizacija. Liba
globą, bet jį turėjo įsileisti no policijos duomenimis, nuo
1971 m., kai jis vedė olandę. Izraelio patrankų ir bombų
Lenkijos spauda F. Kruszyką Libane žuvo 17.825 žmonės,
pavadino Vakarų žvalgybos buvo sužeista 30.203. Vien tik
bendradarbiu. Esą įsiverži Beirute žuvo 5.515 palestinie
mas Lenkijos ambasadon bu čių ir libaniečių, buvo sužeis
vo vykdomas su tos žvalgybos ta 11.139.
žinia. Šias išvadas paneigė
Sustabdė veiklą
Austrijos pareigūnai. Jų duo
1976
m. Maskvoje buvo įsteig
menimis, F. Kruszykas 1968 m.
buvo suimtas ir nuteistas už tas Helsinkio komitetas sekti
lenkų pabėgėlių tarpe atlie pasirašytos sutarties pažei
kamą šnipinėjimą komunisti dimams. Po poros metų buvo
komiteto
įsteigė
nės Lenkijos saugumiečiams. suimtas
jas fizikas J. Orlovas, vėliau
Gorkio miestan ištremtas No
Dar vienas planas
belio premijos laureatas dr.
Arabų šalių vadų konferen A. Sacharovas. Jo žmona da
cija Maroke pasiūlė dar vieną bar pranešė užsieniečiams
planą taikai Artimuosiuose žurnalistams, kad komitetas
Rytuose užtikrinti. Pirmiau yra priverstas nutraukti savo
sia reikalaujama, kad Izraelis veiklą. Beveik visi jo nariai
pasitrauktų iš visų 1967 m. oku atsidūrė kalėjimuose ar trem
puotų sričių. Tada vakarinėje tyje. Liko tik trys, kurių eilėse
Jordano upės pakrantėje būtų yra ir disidentų teises teis
įsteigta nepriklausoma pales muose gynusį 75 metų amžiaus
tiniečių valstybė, turinti sos advokatė S. Kalistratova. Jai
tinę R. Jeruzalėje, tvarkoma dabar grasinama teismu už So
PLO organizacijos. Sienų ne vietų Sąjungos šmeižimą. To
pažeidžiamumą visoms valsty kiose aplinkybėse tolimesnė
bėms turėtų užtikrinti Jung Helsinkio komiteto veikla
tinių Tautų saugumo taryba. esanti neįmanoma.
Problemą
sudaro
Izraelio
Sutarties sukaktis
premjero M. Begino griežtas
JAV
prez. R. Niksonas 1972
pasisakymas prieš PLO tvar
komą palestiniečių valstybę m. Šanchajuje pasirašė doku
vakarinėje Jordano pakran mentą, atstatantį Vašingtono
tėje, kurią jis laiko istorine ryšius su Pekingu. Dešimtme
Izraelio dalimi. Tokiam pla čio proga jis buvo pakviestas
nui įgyvendinti taipgi reikia komunistinei! Kinijon. Numa
oficialaus JAV vyriausybės tytą apsilankymą kovo mėnesį
pripažinimo PLO organizaci teko atidėti dėl Taivano gink
jai. Daugiau vilties turi prez. lavimą liečiančios įtampos.
R. Reagano pasiūlyta savival Tą kliūtį pašalino prez. R. Rea
da palestiniečiams vakarinė gano rugpjūčio 17 d. pasiektas
je Jordano pakrantėje ir Gazos susitarimas sumažinti, o vė
juostoje Jordanijos kontrolė liau ir visiškai sustabdyti gink
je. Šis planas, pasmerktas M. lų pardavimą Taivanui. Buvu
Begino, oficialiai nebuvo at sį prez. R. Niksoną šiltai pri
mestas arabų vadų Maroko ėmė dabartiniai komunistinės
konferencijoje. Jo nepalietė Kinijos vadai. Oficialiai tai
net ir PLO vadas Y. Arafatas, buvo privati R. Niksono vieš
palikdamas praviras duris ga nagė, bet Pekingo aerodrome
limoms deryboms. Popiežius jį sutiko ir JAV ambasado
Jonas-Paulius II šią savaitę rius A. Hummelis.
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Siame numeryje:
Sąlygom keičiantis
Mažėjant kunigų skaičiui, didėja pasauliečių vaidmuo

Komisaro pamokslas dekanams
Sovietinis religinių reikalų įgaliotinis moko kunigus

Laiškuose iš Lietuvos
Žinios, kurių neskelbia sovietinė krašto spauda

Izraelio ambasadorius-joniškiečio vaikaitis
Abba Ebano kilmės siūlai veda į Lietuvą

Valia džiaugtis, valia ir liūdėti
Į opųjį klausimą žvelgiant po daugelio metų

Reformuotų krikščionių bendrijų suvažiavimas
Mūsų bendradarbio pranešimas iš Kanados sostinės

italai informuojami apie Lietuvą
Naujas ELTOS biuletenio numeris, išleistas Romoje

Kartą alkoholikas, visada alkoholikas
Ir išsigydžius nuolat tyko pavojus atkristi

Nutilo ištartieji žodžiai
Teatralo Gasparo Veličkos darbai po 20 metų

“Žuvininkai” - knygelė vaikams
A. Gustaičio kūrinys serijoje Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys
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Laiškuose iš Lietuvos
Iškilmės Kauno, Telšių ir Kaišiadorių katedrose. Generolo
St. Raštikio šeimos likimas., Politiniai kaliniai.
Pakeičiamos siuntinių medžiagos

Kitame laiške, gautame š.
m. liepos mėnesį, rašoma apie
generolo St. Raštikio šeimą.
Laiško autorius atpasakoja
tai, ką girdėjo iš tremtinės,
grįžusios iš Sibiro. Esą gen.
St. Raštikio žmona, po jo din
gimo, buvo laikoma namuose
Kaune NKVD pareigūnų 4 die
nas. Po to buvusi išvežta ne
žinia kur. Kitiems šeimos na
riams neleido pasiimti nė šil
tų drabužių, o senelius su
mergytėmis įgrūdo į prekinį
vagoną ir išvežė Sibiran į
Kamen-Naobi. Ten jie išbuvo
iki 1941 m. rudens. Visi ba
davo. Pvz. vienas litras pie
no kainavo 15 rb. Tai siaubin
ga kaina! Kas kuo galėjo, šel
pė senelius ir mergytes, ypač
maistu ir apranga, nes buvo
išvežti iš Lietuvos kaip tą
dieną buvo apsirengę. Rudenį
mažoji mergytė mirė iš bado.
Ją ten ir palaidojo. Visi kiti
suaugę žmonės pirmą vasarą
įstengė išsilaikyti, tik kaikurie vaikai neatlaikė — mirė
iš bado.
1941 m. rudenį, kai jauniau
sioji gen. St. Raštikio duktė
jau buvo mirusi, senelius ir
vyresnes mergytes nugabeno į
laivą ir Lėnos upe išvežė dar
toliau į šiaurę, į kažkokį kol
chozą dirbti. Lydintieji parei
gūnai tyčiojosį, sakydami,

STEPAS VARANKA

HOMELAND

2185 Stavebank Road. Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada
Telefonas (416) 275-4672

Š. m. liepos 25 d. Kauno arkikatedroje-bazilikoje
įvyko
didelės iškilmės — buvo kon
sekruojamas vyskupu kun.
Antanas Vaičius, Telšių vys
kupijos kapitulinis vikaras,
iki šiol tvarkęs Telšių vysku
piją. Iškilmėse dalyvavo Vil
niaus arkivyskupijos apašta
linis administratorius vysk. ,
J. Steponavičius (tebėra iš
tremtas iš savo vyskupijos),
vysk. L. Povilonis, vysk. R.
Krikščiūnas, vysk. V. Sladkevi
čius, daug kunigų ir labai
daug tikinčiųjų.
Tą pačią dieną naujai įšven
tintasis vyskupas A. Vaičius
buvo išlydėtas į Telšius, ku
rių katedroje įvyko iškilmin
gas ingresas. Po iškilmingų
Mišių buvo suruoštas priėmi
mas. Važiuojant naujajam vys
kupui iš Kauno į Telšius, skam
bino pakelės šventovių varpai,
daug žmonių rinkosi į vyskupo
sutikimus, sveikindami naują
jį ganytoją.
Didelės iškilmės įvyko ir
Kaišiadorių vyskupijos kated
roje š. m. rugpjūčio 8 d. Tai
buvo vyskupo V. Sladkevičiaus
ingresas. Jis buvo įšventintas
vyskupu 1957 m. gruodžio 25 d.
arkivyskupo T. Matulionio, bet
vyskupijos valdyti negalėjo,
nes sovietinės valdžios buvo
ištremtas į Nemunėlio Radvi
liškį už tai, kad buvo įšven
tintas bė okupacinės valdžios
leidimo. Šiemet jam buvo leis
ta grįžti į Kaišiadoris ir per
imti vyskupijos valdymą iš ka
pitulinio vikaro kan. J. Andrikonio.
Vysk. V. Sladkevičiaus ingrese dalyvavo labai daug* ti
kinčiųjų, trys vyskupai — J.
Steponavičius, L. Povilonis,
A. Vaičius ir daug kunigų.
Naujasis Kaišiadorių vysku
pas jau pertvarkė kuriją: kanc
leriu paskyrė kun. Mykolą Bal
nį, iš Stirnių atsikvietė seniau
buvusį kanclerį kan. Stasį Kiš
kį, atostogavusį Palangoje.
Pastarasis yra 82 metų am
žiaus, bet dar gana žvalus.
Susirgo Kauno arkivyskupi
jos generalvikaras mons. Liud
vikas Mažonavičius. Gydosi li
goninėje Kaune. Buvo ištik
tas lengvo pobūdžio priepuo
lio (insulto). Turi augštą
kraujo spaudimą.
* * *

Izraelio ambasadorius —joniškiečio vaikaitis

kad visus veža į Ameriką, nors
iš tikrųjų vežė į pražūtį. Ta
me kolchoze seneliai netrukus
mirė iš bado, nes nebuvo pajė
gūs dirbti. Vyresniosios duk
ros dirbo kolchoze, važinėjo
su jaučiais, rodos, vėliau
lankė vietinę mokyklą. Toli
mesnis jų likimas nežinomas.
(Red. pastaba. Pasak “Lie
tuvių Enciklopedijos” XXIV t.,
525 psi., gen. St. Raštikio žmo
na Elena-Marija SmetonaitėRaštikienė buvo rusų suimta ir
laikyta Kauno kalėjime iki
1941.VI.23. Vėliau, 1944 m.
vasarą, drąuge su savo vyru
pasitraukė į Vokietiją. Visi
artimieji Raštikiu giminės, jų
tarpe 3 mažametės dukrelės,
1940.VI.14 buvo suimti ir iš
vežti Sibiran).

* * *
Minėtame laiške rašoma ir
apie politinius kalinius. Esą
M. Jurevičius, kalinamas Čeliabinsko lageryje su krimi
nalistais. Jis sugebėjo pa
traukti bei sudominti savo
mintimis
ir kriminalistus.
Laikosi gerai, tik numetė
svorio, nes maistas prastas.
Onutė Poškienė nebesikelia
iš lovos, turi dažnus cukra
ligės priepuolius. Jos arti
mieji, kiek galėdami slaugo.
Kasdien ji eina blogyn.
Viktoras Petkus laikomas
Permės politlageryje. Svei
kata prastoka. Retkarčiais
parašo laiškus Onutei.
Yra pastaba apie siuntinius,
gaunamus iš užsienio. Esą ru
sų muitininkai pakeičia me
džiagas iš amerikietiškų į
rusiškas ir prie rusiškų džin
sų prisiuva amerikietiškas
etiketes.
Siuntėjai
turėtų
nurodyti lydimajame rašte
kelnių spalvą, dydį, vyriš
kos ar moteriškos medžiagos
kiekį, džinsų firmą. Tai esą
labai svarbu. “Jūs išsiunčiate vienokius, o čia, Lietuvo
je, žmonės gauna kitokius, ir
tai dažnais atvejais. Skaudu,
kai tie rusai pelnosi iš jūsų,
daro dideles spekuliacijas”.

Komisaro pamokslas
dekanams
(Atkelta iš l-mo psl.)

Baigdamas paskaitą, ANIL1ONIS priminė dekanams,
kad jie auklėtų jaunus kuni
gus.
Užbaigus paskaitą, vysk. L.
POVILONIS lektoriui padėko
jo.

Po paskaitos Šakių dekanas
kun. Juozas ŽEMAITIS paklau
sė, kodėl ateistai savo paskai
tose nesilaiko etiketo ir ne
taktiškai kalba prieš tikin
čiuosius ir kodėl trukdoma
kapinėse statyti paminklus
su religiniais ženklais.Šiaulių vicedekanas kun.
Lionginas VAIČIULIONIS iš
kėlė keletą priekaištų, jog
pareigūnai ekstremistais ti
tuluoja tuos kunigus, kurie
iškelia ateistų nusikaltimus,
bažnyčių apiplėšimų faktus,
kad įgaliotinio įstaigos dar
buotojai kursto parapijų ko
mitetus prieš kunigus, pvz.
kun. NYKŠTĄ vadino net vagi
mi.
Aleksoto dekanas mons.
Andriejus GUSTAITIS iškėlė
Klaipėdos bažnyčios klausi
mą, kuris jau daug metų ne
duoda visiems ramybės.
Kauno vicedekanas kun. Jo
nas FABIJANSKAS klausė,
kur kunigams gauti maisto ta
lonus.
Įgaliotinis
atsakė,
kad ir jis talonų negaunąs
(nes gali pirkti viską spec,
parduotuvėse. Red. past.).

Roberto St. John knygoje
“Eban”, išleistoje 1972 m.
Doubleday & Company, Gar
den City, New York, rašoma:
Ilgoje gatvėje iš šimtų namų
dūmtraukių kilo į viršų dūmai,
gaubdami Joniškio padangę.
Purvinas sniegas, kuris gulė
jo gatvėje, buvo sukietėjęs.
Važiuojančioms rogėms, atro
dė, nereikėjo nė arklių. Se
nas, nebylys gyventojas, ste
bintis judėjimą iš einančio
garo iš žmonių burnų, žinojo,
kad susitikę žmonės kalbasi
ir ginčijasi. Tai buvo norma
li kasdieninė diena Lietuvos
mieste — Joniškyje.
Mieste išsiskyrė tik susų or
todoksų varpinė su svogūnų
formos ir spalvos stogu. Kai
varpinės varpai skambėjo,
sunku buvo miestelyje susi
kalbėti. Joniškio žmonės dėl
to buvo vadinami “tie su di
delėm ausim”. Be to, Joniškis
buvo garsus arkliavagiais.
Jidiš kalboje miestelis buvo
vadinamas “Yannisheik”. Ant
rojo karo metu jis buvo labai
sunaikintas.

Eliahu Sacks šeima
Netoli šventovės viename
pastate buvo Eliahu Velva
(Wolf) Sackso įvairių prekių
krautuvė. Gyvenamos patalpos
buvo tik iš 2-jų kambarių. Elia
hu krautuvėje galima buvo
rasti šilko iš Prancūzijos,
indų ir sidabro iš Anglijos.
Buvo įvairių vyriškų, moteriš
kų ir vaikiškų drabužių iš Vil
niaus ir Varšuvos. Joniškyje
buvo sakoma: “Jeiguznori ge
rą daiktą pirkti, eik pas Elievelva Sacks”. Eliahu buvo tik
ras hebraiškas vardas, tačiau
Joniškio žmonės jį vadino ma
loniniu vardu “Elievelva”. Jis
buvo vienas iš geriausių, ko
kį moteris galėjo pagimdyti.
Taip sakė žmonės.
Berniukas Eliahu buvo nu
matytas padaryti “maldos žmo
gumi”. Mokykloje, į kurią jis
buvo pasiųstas, tvarka buvo
kaip trapistų vienuolyne. To
ji mokykla buvo Neustadte
netoli Tilžės, prie Nemuno
upės. Namas, į kurį Eliahu
buvo kviečiamas pietums, pri
klausė Mošei Lieb Hiršovičiui,
labai religingam žydui ir ge
ram prekybininkui. Mošės
nuomone, berniukas geriau ti
ko būti prekybininku, negu
religiniu žmogumi.
Jidiš “yeshivah-bokher” gy
venime vedybos buvo labai
svarbus dalykas. Į jausmus
nebuvo kreipiama didesnio
dėmesio. Svarbu buvo geras
jaunikio vardas ir materiali-,
nė būsimos žmonos tėvo padė
tis. Jaunavedžiai dažniausiai
gyveno pas žmonos tėvus.

Rusų caro laikais daugumą
Joniškio gyventojų sudarė žy
dai. Jiems buvo draudžiama
turėti ūkius ir ūkininkauti.
Joniškio žydai užsiimdavo pre
kyba ir amatais. Buvo siuvė
jai, batsiuviai, kalviai, auksa
kaliai, kepėjai ir t.t. Keletas
šeimų užsiimdavo perkraustymu daiktų. Buvo dvi šeimos,
kurios išvežiodavo geriamą
vandenį ir jį pardavinėdavo.
Eliahu Hiršovičiaus šeimo
je, kur valgydavo pietus, su
sipažino su šeimininko dukra
Bassa ir, turėdamas vos 19
metų ją vedė. Po metų jiems
gimė duktė Lina, blondinė
kaip ir motina. Iš 11 nėštumų
Bassa užaugino 4 vaikus. Li
nai užgimus, Sacks šeima per
sikėlė į Neustadt-Naujamiestį
ir savarankiškai vertėsi pre
kyba. Savo laisvalaikius pra
leisdavo mokydamasis ypač
hebrajų ir jidiš kalbų.
Eliahu Sacks keliaudavo po
visą Rusiją, Pietų Afriką ir
Kiniją. Pietų Afrikoje atida
rė importo namus, Kinijoje —
kiaušinių prekybą. Jis vis gi
lino savo anglų kalbos mokėji
mą.
Kai gimė kita duktė, netikė
jo kad gyvens, nes buvo labai
maža ir smulkutė. Jai buvo
duotas Altenkos vardas, reiš
kiantis “sena”. Visų nustebi
mui Altenka sveikai augo ir
gražėjo. Vėliau ji Altenkos
vardą pakeitė į Alidos. Be tų
dviejų mergaičių, buvo du ber
niukai — Ben įr Sam. 1903 m.,
kai Lina buvo 19 metų, Alida
12, Ben 11 ir Sam 7 metų, tė
vas staiga pranešė, kad visa
šeima persikelia gyventi į
Angliją. Tai buvo sėkmingo
Lietuvos, žydo prekybininko
staigus lemtingas sprendimas,

kuris vėliau ir Izraelio vals
tybei turėjo nemažai reikšmės
tarptautinėje politikoje.

Britanijos Londone
Eliahu Londone įsigijo 12
kambarių namą 211 Amhurst
Road, žydų rajone. Tame ra
jone buvo keletas knygynų,
kur jis galėdavo gauti laik
raščių, žurnalų iš Rytų Eu
ropos ir Lietuvos.
Blondinė duktė Lina grei
tai įsimylėjo į savo hebrajų
kalbos mokytoja Benzion Halper ir ištekėjo už jo. Alida
mokėsi. Ji gerai išmoko kele
tą svetimų kalbų, ypač pran
cūzų.
Tėvas Eliahu, būdamas tar
nybos reikalais Pietų Afriko
je, rašė laiške pasamdęs bu
halterį, kuris, būdamas 18
metų, išvyko iš Lietuvos Jo
niškio į Afriką. Tuo laiku
“South Africa was the favorite
place of immigration for Lit
vaks”. Pasamdytas buhalteris,
žymus sionistų veikėjas Abra
ham Meir Solomon vėliau ve
dė Eliahu Sacks antrą dukte
rį Altenką-Alidą.
Po vedybų Alida ir Abraham
išvyko į Afrikos Cape Town.
Iki vedybų Alida mažai domė
josi sionizmu. Jos tėvas neti
kėjo, kad kada nors žydų tau
ta turės savo valstybę. Tėvas
jai sakydavo: “Ar tu matai
plauką mano delne? Taip tu
matysi ir Izraelį”. Atsiradu
si Cape Towne, Alida paste
bėjo, kad sionistų veikla yra
išsiplėtusi. Jos vyras buvo
“Dorshei Zion Association”
valdybos pareigūnas. Savo
draugų buvo vadinamas “Avromeir”.
Alida ir Avromeir po metų
susilaukė dukters Ruth. Po
14 mėnesių 1915.11.2 gimė sū
nus, kuriam pagal žydų tradi
ciją buvo duotas hebraiškas
Abba vardas. Motina savo sū
nui parinko savo mylimo se

nelio Abba Tobias Sacks var
dą. Žydų tradicijoje priimta,
be hebrajų vardo, turėti dar
vieną kasdieniniam gyveni
mui. Motina nenoromis suti
ko su kitų šeimos narių pasiū
lymu parinkti Aubrey vardą.
Kai Abba gimė, svėrė tik 5
svarus. Tėvai, bijodami pra
sidėjusio I D. karo veiksmų,
kad nebūtų atkirsti nuo šei
mos, per protekciją ir pažin
tis transportiniu karo laivu
grįžo į Londoną pas savo šei
mos narius. Tuo metu jos ir
jos tėvų gimtinėje — Lietu
vos Joniškyje vyko karo veiks
mai.
Jos sūnus Abba Eban, turin
tis savyje Lietuvos žydų krau
jo, augo, brendo ir kovojo
pogrindyje. Baigė Cambridge
universitetą
ir
politinėje
srityje vedė sėkmingą kovą už
skriaudžiamus savo tautiečius
pasaulyje. II D. karo metu bu
vo britų armijos majoru, žval
gybos skyriuje. Vėliau tapo
Izraelio valstybės politiku,
diplomatu, ambasadorium. Ga
bus kalbėtojas, paskaitinin 
kas ir mokslininkas. Vedė
pasikalbėjimus ir derybas su
Goldą Meir, Ben-Gurian, De
Gaulle, Johnsonu, Eisenhoveriu, Wilsonu, Niksonu, Ko
syginu, Willy Brandtu, Ralph
Bunche, Adlai Stevensonu,
Trumanu ir kitais žymiais po
litikais. Lietuva — šalis duosni kitiems.
Lietuva ne tik Lenkijai da
vė karalius, karo vadus, poe
tus, rašytojus. Ir Lietuvos
žydai pasauliui bei Izraeliui
davė mokslininkų, kariškių,
rabinų, muzikų, rašytojų ir
Abbą Ebaną.
Šiandieną Lietuva religinėje
srityje vieniša kovoja už
žmogaus teises, veda nepap
rastai sunkią kovą prieš ateistinį-komunistinį milžiną. Jai
reikalinga visų laisvojo pasau
lio žmonių pagalba.

AfA
ANICETUI

LUKOŠIUI
mirus,
jo žmonai ALDONAI,

dukrai JŪRATEI, sū
nui EDVARDUI, gi
minėms bei artimie
siems didžio skaus
mo valandoje Tau
tos Fondo vardu reiš

kiame nuoširdžiausią
užuojautą.
A.a. ANICETAS LUKOŠIUS

A. a. Aniceto Lukošiaus vardui įamžinti — Lietuvos Laisvės Ižde
— Tautos Fonde aukojo:
Toronto Liet. Namų
Vyrų Būrelis ............ .. $100
V.A.R. Kulniai ......... .... $30
P. Čiurlys ................ .... $25
H. Adomonis ........... .... $20
K. Daunys ............... .... $20
1. Delkuvienė........... .... $20
B. Pr. Jankauskas .... .... $20
VI. Kazlauskas ........ .... $20
V. Melnykas ............ .... $20
Aug. Mejus.............. .... $20
Vict. Petraitis........... .... $20
Jon. Poška.............. .... $20
T. Stanulis................ .... $20
P. V. Šturmas.......... .... $20
St. Vasiliauskienė .... .... $20
Massey Ferg. Ltd..... .... $15
E. Abromaitis .......... .... $10
J. B. Aukštaičiai ...... .... $10
S. Barančiukas ....... .... $10
EI. Bersėnienė ........ .... $10
An. Borchertas ....... .... $10
A. Bričkus ............... .... $10
V. J. Dagiliai............ .... $10
V.A.R. Drešeriai...... .... $10
Juoz. Jocas............. .... $10
VI. Jocas ................. .... $10

K. K. Kaminskai .....
. $10
M. J. Karka................. . $10
Walt. Kiškūnas........... . $10
Br. Laučys................... . $10
K. Mikolaitis ............... . $10
V. L. Nakrošiai ........... . $10
Lydia Novogrodskienė . $10
P. Petrauskas ............ . $10
Mart. Račys ............... . $10
A. T. Renkauskai ....... . $10
Alg. Vaičiūnas............ . $10
J. Varanavičius .......... . $10
P. Būtėnas ................. ... $5
Jack Doney ................ ... $5
V. Dubickas ............... ... $5
S. Gotšeldas ............... ... $5
O. Indrelienė .............. ... $5
Pet. Jakubauskas ...... ... $5
V. Jegelevičius........... ... $5
D. Klibingaitienė ir R. .. ... $5
Br. Mackevičius ......... ... $5
J. Maniuška ............... ... $5
R. Murauskaitė .......... ... $5
V. Paulionis................ ... $5
Al. Rūta . ..................... ... $5
A. R. Tumpa............... ... $5
J. Vitkūnas.................. ... $5

Tebūna Tau, mielas Anicetai, šviesūs žvaigždžių takai
Viešpaties amžinybėje.
Už aukas Velionies atminimui nuoširdžiai dėkojame —

Tautos Fondo atstovybė Toronte
Torontas 1982. VIII.6
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Mylimai motinai, uošvei ir senelei

TADUI DEGUČIUI, OFM,

VLADISLOVAI KAŽEMĖKIENEI

mirus,

mirus,
GRAŽINAI ir JONUI KAŽEMĖKAMS, jų šeimai,

broliams pranciškonams, Prisikėlimo
parapijai Toronte ir jos klebonui kunigui
Augustinui Simanavičiui reiškiame
gilią užuojautą —

Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Išganytojo Parapijos Taryba Toronte ir
kun. Povilas Dilys

visiems giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią
užuojautą —

Regina ir Rimas Bagdonai
Sofija ir Algis Saunoriai
Genovaitė ir Petras Breichmanai Janina ir Juozas Štarai

Canairian ?lrt fH nuorials Uth.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 104 '

PADĖKA
1982 metų liepos 23 dieną po ilgos ligos mirė
mūsų mylimas

AfA
dr. BRONIUS ZNOTINAS
Nuoširdžiai dėkojame kun. Gus Arthurs, C.S.Sp., ir kun.
John Mahon, C.S.Sp., už nuolatinį velionies lankymą, tei
kimą sakramentų, jo stiprinimą dvasiškai. Gili padėka dr. A.
Razmai, A. Mitkevičiui iš Los Angeles, p.p. Mitkams iš Detroi
to ir kitiems giminėms bei visiems draugams, taip gausiai lan
kiusiems ir guodusiems a. a. Bronių ligos metu. Jam sutei
kėte daug džiaugsmo ir stiprybės!
Ypatingą padėką reiškiame Lietuvos Kankinių parapijos
klebonui kun. Jonui Staškui ir Šv. Rožinio parapijos klebonui
kun. Gus Arthurs, C.S.Sp., už gedulingas pamaldas, už mal
das ir Rožinį laidotuvių namuose, palydėjimą į amžiną poilsio
vietą Šv. Jono lietuvių kapinėse.
Dėkojame negalėjusiems dalyvauti laidotuvėse — kun.
J. Znotinui ir kun. S. Kulbiui, SJ, už šv. Mišias, maldas ir
užuojautas.
Nuoširdi ir gili padėka taip gausiai dalyvavusiems
laidotuvėse, užprašiusiems šv. Mišias, aukojusiems “Tėviš
kės Žiburiams”, Kanados Lietuvių Fondui, Kanados Lietuvių
Bendruomenei, KLB Šalpos Fondui, Vėžio Ligų Fondui, atsiuntusiems gražias gėles, pareiškusiems užuojautą spau
doje, žodžiu bei raštu.
Taip pat esame labai dėkingi karsto nešėjams.
Nuoširdžiai dėkojame už pasakytas kalbas kapinėse
jaunystės draugui dr. A. Razmai, veterinarijos gydytojų vardu
— dr. Č. Kurui.
Nuoširdus ačiū p. Gataveckienei už paruoštas vaišes,
-giminėms bei draugėms — už skanius pyragus.
Visiems dėkingi: žmona Birutė

duktė Nora
sūnus Arvydas

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 ak
mens ir skulptūros darbus — greitai
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį
pasirinkimų pagamintų paminklų lie
tuvių kapinėms

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume
neskubėdami atlikti visą menišką darbą
pagal pageidavimus.
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PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS
★

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
★ Skalbiamosios mašinos
★ Vaikų baldai
Įvairūs kilimai

★

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose —
137 RONCESVALLES Avė.

Rytuose —
2448 DANFORTH Ave.

Tel. 537-1442

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Nutilo ištartieji žodžiai...
Prieš 20 metų užgeso folklorinės nuotaikos veikalų kūrėjas Gasparas Velička.
Jo veikalai tebėra neišleisti
ANDRIUS MIRONAS

Reformuotų Pasaulio Bendrijų Susivienijimo suvažiavime Otavoje ERIKA
DILYTĖ-BROOKS, lietuvių atstovė, įteikia dovanų — dail. DAGIO
skulptūra "Kristus Mokytojas" Susivienijimo prezidentui dr. JAMES I.
McCORD
Nuotr. J. V. Danio

GRĄŽINU . . .
Grąžinu šį laisvėmis pulsuojantį kraštą
Su visais jo turtais žemės gelmėse.
Kirkiančias reklamas. Laisvą žodį. Raštą.
Ir “Columbia" skriejančią kosmose.

Grąžinu okeanus, dykumas, stepes,
Nojaus arką ir kalną Ararato.
Kontinentus, salas ir didžiąsias upes,.
Ar tai būt Mississippi, ar La Plata.
Tik grąžinkit man tą žemės lopelį.
Likučius Praamžiaus aukurą šventų,
Mišką žalumą ir klegantį upelį
Prie gintarinių Baltijos krantų.

Prieš 20 vasarų užgeso ak
toriaus ir režisoriaus Gasparo
Veličkos ilgesingas žvilgsnis,
nutilo ištartieji ugningi žo
džiai ir nustojo plakti tėvynę
mylinčio menininko širdis.
Nostalgine
giesmės
galia
jam neprilygo nė vieno trem
ties rašytojo mintis. Jis vie
nišas kaupė viduje gražiau
sių atsiminimų žiedus apie
tautinius mūsų papročius,
dainas ir nepamirštamus pa
nemunės vaizdus.
Daugumas, bėgdami užuovėjon nuo bolševikinio baubo,
stengėsi pasigriebti materia
linių išteklių, maisto, pini
gų. Gasparas įstengė pasiimti
tik begalinį skausmų, teriojamos šalies gailestį, švelnių
meilę tėvų kalbai, dainai ir
savo dievdirbių tautai. Visa
tai puoselėjo, ugdė, kol pra
siveržė meno apraiškomis jo
idėjos, tarsi veidrodžiu at
spindinčios senovinius tau
tos doros įstatymus. Jam tal
kino būrys žmonių, supratu
sių jo idėjų. Dirbo kelerius
metus, liudydami tremtinių
stovyklose tautinę sųmonę,
stiprindami lietuvių dvasių.
Buvau ir aš jų tarpe mažuo
ju rateliu, padėjęs įkelti
scenon neužmirštamus Gas
paro Veličkos meno perlus.

Velionies kūryba
“Nemunas žydi” liks mūsų
dramaturgijoje
vieninteliu
folkloro veikalu, kuris ne
pakartojamas kitokia forma.
Sugrąžinkit man Tėviškės peisažą:
Dar okupuotoje Lietuvoje Gas
paras buvo sukūręs “Šienapjū
Su pilkalniais, kapais, paukščiais, žvėreliais;
tę
”, kuri jau turėjo liaudies
Raistų leliją, žibuoklės žiedą mažą
apeigų.
Ir kelius, pasipuošusius smuikeliais.
G. Velička sukūrė ir daugiau
veikalų
tremtinių scenai. Tre
Grąžinkit šventovę, kad vėl aidėtų
čiajame jo veikale “Žmonės
Kovų varpų dūžiai lig aukšto dangaus
prie vieškelio” man teko vai
Ir malda Marijai vėl laisvai skambėtų:
dinti vienų pagrindinių (Pet
“Išgelbėk žmoniją nuo priešo baisaus!"
ro) vaidmenų. Dainų ir šokių
pynė “Atsisveikinimas” giedra
K. Vabalėlis
savo nuotaika tiko ir ameri
kiečių kariams. Važinėjome
po pokarinę “amerikiečių sta
tybos” Vokietijų, po griuvė
Į NELĖ MAZALAITĖ-GABIENĖ
siuose įrengtus tremtinių liz
dus,
vaidinome, šokome, dai
I
*** -•* w
*<< ***
navome, skelbdami savo tau
Juk jie tebežydi? Tebėra
Tai yra teisybė, tiktai tokia. tos kultūrų, muzikų ir dainų
esant ne tik lygia, bet ir augšlukštai — marių marios, žio Tiktai.
tesne
už kitų Europos tautų lo
gas negalėtų nušokti žingsnio
Tačiau kas spaudžia širdį?
neužkliuvęs žiedo — tokios Kas toks kietas, toks aštrus, bius.
yra lankos. Pasakykit, kad ir kad nepajėgi kvėpuoti, nė pasi
Persikėlę per Atlantu, išsidabar yra taip.
judinti? Juk teisybės žinoji barstėme Amerikoje ir Kana
Tai vėl kreipiuosi į tave, Ge mas neturėtų būti toks sunkus, doje, tik Gasparas liko ištiki
guži, juk tai tavo knygose pa toks paliečiamas?
mas pasirinktajam menui. Jis
žymėta, kada kas turi skleisti
dirbo jau kitame ansamblyje
O, ar nesupranti? Kas atsi
lapus ir kaip ilgai krauti žie
ir “Žydinčiu Nemunu” gaivino
tinka
miškui ir gėlėms, pava
dų, nes jis atrodo kaip labai
patriotinius
apkerpėjusių
toli einantis, beveik neužmato sario musei, mednešei bitelei, širdžių jausmus. Įsijungė į
mas keliaujantis žmogus, o ryt nespėjusiam išgaruoti van dramininkų eiles, talkinda
dens lašui ir ašarai? Ir ašarai
metį pamatai jį suklestėjusį.
mas spektakliams Čikagoje,
—
kai ištiko speigas, ji sušalo
Jis taip lėtai skleidžiasi ta
vėliau Omahoje,' galiausiai
sai žydėjimas, kaip išlepintas ir taip pasiliko. Kaip pasiliko? prie Pacifiko, Los Angeles
tinginys — ne, kaip mažas pie Ar nepažįsti gintaro, žemės mieste. Jautė scenos veika
menukas, labai mieguistas, vis laiško, pasaulio dienoraščio, lų trūkumų, todėl ėmėsi
dar nenori praverti akių į sau siaubo testamento? Juk skai plunksnos, sukūrė eilę dra
lę. Tačiau tik man taip atro tai, kaip jį rašė ir užkeikė iš mos veikalų, pats juos reži
do, nes aš.niekuomet nenusto likti, išsilaikyti.
savo įpindamas lietuviško
Ne tiktai Palangoje Perkū
ju stebėti. O iš tikrųjų, ir vidur
eliksyro — dainų, šokių ar
dienyje, ir saulei leidžiantis nas sudaužė rūmus ir, sukė iš liaudies aruodų pasemtų
lęs viesulus, išbarstė trupi
jie nenustoja austi žydėjimo.
apeigų. “Lėk, mano sakalėli”,
nius
visur — nuo Vilniaus iki
Tiktai nežinau kaip yra naktį.
“Minija vėl išsiliejo” ir ne
Klaipėdos, ir toli už jų — vi
Lukštų žiedai!
pabaigta bei nepastatyta “Ma
soje
mūsų žemėje. Ir mano tė
Žiedai? Kas pavadino juos
gužė” — vis tai nostalgija ir
taip, kas pratarė tų vardų — viškės lankose. Nes kaip kitaip liūdesiu atmiešti deimantai,
angelas, saulė ir žemė drau jusčiau tokį spindėjimų, kuris tėvų šalies ir jos dainų bei
ge? Juk pavasaris — meilės nušviečia viskų — tiktai lukš papročių pasiilgimų iškelianmetas, sužadėtuvių laikas. Ir tų žiedai meta tokių šviesų. Ir tieji kūriniai.
mūsų lankos pilnos vestuvi žiedų junti kaip amžinumų ir
Kūrė jis ir komedijas: “Lu
begalinį skaudėjimų. Sudaužy
nių žiedų — kiekvienas stie
natikai
”, “Dėdė nuo Pacifiko”,
belis nešasi jį pašventinti, ti gintarai yra labai aštrūs.
“Pelų sėja” ir “Aleliuja” lietė
kiekvienas lukštas. Žiedų lau
Atsimeni smilkalus Gegužio jau mūsų išeivijos laikus, įsi
kas, auksinių žiedų laukas.
mėnesio šventėse — kadugių kūrimo vargus, šeimos proble
Kaip jie žydi šiais metais, buvo ten ir gintarų. Kas gali mas ir kaikurias ydas.
Geguži?
užgniaužti mano tikėjimų, kad
Lygiagrečiai su Gasparu ir
Ar tu esi užkimęs, kad nega gintarai pavirs vaško žvakėmis Stepas Sodeika įsitraukė į ko
liu išgirsti, ar sergi, ar esi pa- kiekvienoje sunaikintoje tro lektyvinę ansamblinių veikalų
• kųstas šalnos — negaliu išgirs boje, kur yra buvęs Gegužio al kūrybų, vadovaudamas Tauti
ti, nė suprasti, kų sakai? O gal torius.
niam Lietuvių Ansambliui
aš nenoriu girdėti?
O, sveika Marija!
kaip muzikinės dalies vado
Kad jie nežydi? Kad nebėra
vas. Balys Pakštas prisidėjo
lankų? Nė upelio? Kad viskas
su lietuvių liaudies instru
suversta, sutrypta nepažįsta
mentų kapela, o Albertina
mų siaubo gyvulių kanopomis,
Bronius Kviklys, LIETUVOS
Ličkūnaitė rūpinosi tautinių
BAŽNYČIOS, II tomas, Vilkaviškio
suardyta ragais?
šokių apipavidalinimu.
Aš netikiu, aš netikiu, kaip vyskupija. Leidėjas — Amerikos
Kai anglai pataikavo
gali suktis žemė, jeigu nebū Lietuvių Bibliotekos Leidykla,
Chicago,
Ill.,
1982
m.,
480
psl.
sovietams...
tų lankų, jeigu nežydėtų lukš
GLORIFY THE LORD. Diamond
Atsimenu, bene liūdniau
tai, jeigu saulė ten nesivartytų kulversčiomis .ir, kaip rie Jubilee, Sisters of St. Casimir 1907- sių įvykį visoje T. L. Ansamb
šutus, neišlukštentų žiedų. 1982. Adresas: Sisters of St. Ca lio gastrolių istorijoje: kvaili
Žiedai! Ar saulė sulaužė savo simir, 2601 West Marquette Rd., pataikautojai sovietams anglų
zonos Blombergo stovyklos pa
ištikimybę, ir žiedai yra Chicago, IL 60629, USA.
Icchokas Meras, SARA. Roma
reigūnai uždraudė “Nemunas
išmesti?
nas. Išleido Algimanto Mackaus
O gal yra praėję milijonai Knygų Leidimo Fondas. Tiražas — žydi” spektaklį, nes, patik
metų ir ledlaikis užgulė gyve 1000 egz. Čikaga 1982 m., 160 psl. rinę turinio vertimų, rado,
jog čia liečiami rusų-lietuvių
nimų? Ir žydėjimų —juk jis ne Kaina — $8.00.
santykiai carizmo ir spaudos
bėra reikalingas, jeigu nėra
Hans Masalskis, Dr. Georg Saužmonių. Neateina joks garsas erwein. Sein Leben und Wirken. draudimo laikais. Nutarė, jog
iš sodybos trobos, čia pat ant Zimmermann — Verlag, Witzen- tai sovietams gali nepatikti.
kalvos, juk giesmės metas hausen, 1981. Druck: G. Wollen- Nuimti spektaklį! Baigta! Va
haupt, Grossalmerode.
dinasi, patys tapo spaudos
artėja.

Gintaras

draudimo vykdytojais po 40
metų! Teko nenoromis apvilti
gastrolių belaukiančius Flensburgo
stovyklos
lietuvius.
Net negalėjom jiems paaiš
kinti kodėl. . . Mus vadino
“balaganščikais”,
“apgavi
kais”. Iš Spakenbergo grįžo
me į Wiesbadenu, kur buvome
saugūs
nuo sukvailiojusių
britų pareigūnų.
Atsiliepimai

Dar užsilikusiame iš gast
rolių Vokietijoje mano dieno
raštyje randu žiūrovų atsilie
pimus, kurių pats G. Velička
net ir tada nebuvo girdėjęs.
Štai: “Tai buvo sapnas!” Kitas
prisipažino: “Aš tiesiog išsi
eikvojau kovodamas su ašaro
mis”. Arba: “Jūsų ansamblis
davė kažkų naujo, nematyto!”
Ak, tais laikais visi mes jau
tėmės esą lyg ambasadoriai, o
tikruoju mūsų dvasios vadovu
buvo jis, Gasparas, nuolat
stiprindamas mumyse ryžtų
toliau aukotis, dirbti, vargti,
keliauti per stovyklas dainuo
jant ir šokant.
Praeities trupiniai atklys
ta ir be dienoraščio. Jie dvelk
teli tarsi atgaiva, lyg praei
ties šypsnys. Deja, kelių an
sambliečių šypsnių nebema
tyti — jau nebėra Gasparo, iš
keliavo ir muzikas Stepas So
deika. Abudu paliko savo ak
torius ir dainininkus, išsibars
čiusius lyg avis... O, Viešpa
tie! Nejau prabėgo net 20 me
tų nuo Gasparo mirties! Ir jau
daugiau kaip 30 metų nuo Tau
tinio L. Ansamblio mirties.
Mušuosi į krūtinę, nes kuklų

Gasparo kapų buvau aplankęs
gal tik prieš 6 ar 7 metus.
Gal po 20 metų nė kapo Kal
varijos kapinėse nebeliko? O
vis metinės būdavo kažkieno
pažymimos kuklia gėlių puokš
te tame Los Angeles kapinių
šlaite.
Rankraščiai laukia leidėjo
Gasparo Veličkos rankraš
čiai trūnija nespausdinti.
Žmogui mirus, lieka gyva jo
kūryba, jeigu ji išlieka knygų
forma. Deja, Gasparo Velič
kos tik pora smulkių prozos
kūrinių buvo išspausdinta mū
sų periodikoje, o visi jo sce
nos veikalai laukia ir nesu
laukia
leidėjo . . .
Atrodo,
gyvenimas per tuos du de
šimtmečius jau gerokai atbu
kino ilgesingus mūsų tėvynės
meilės jausmus, ir nevisi su
pranta Gasparo skausmų, gim
tosios žemės šauksmų.
Bandžiau prieš keletą metų
tirti buvusių ansambliečių
pritarimą jo raštams išleis
ti, bet likau tyruose šaukian
čiu balsu . .. Gasparo raštus
būtų nesunku sukaupti, juo
ba, kad jo buvęs aktorius Vla
das Gilys beveik visus turi ir
saugoja, tik reikia pradėti
statyti paminklų — geriausių
atpildą Gasparui. O jis troš
ko palikti ateinančioms kar
toms mūsų praeities papročių
ir buities grožį, išreikštą
sceninio veikalo pavidalu.
Argi tai nėra tinkama jauni
mui lektūra ir net būtinas
reikalas Lietuvių Fondui ar
kuriam kitam mūsų fondui
susirūpinti“ Gasparo Velič
kos literatūriniu palikimu?

“Žuvininkai”- knygelė vaikams
Naujas leidinys vaikams, mokantiems lietuviškai skaityti
“Algis Trakys ir Taksiukas
Šleivys” antrašte pasirodė jau
trys knygutės vaikams: I — “Ko
va su gaidžiu”, II — “Užpuola
bitės” ir III — nauja “Žuvinin
kai”. IV dalis jau laukia eilės
spaustuvėje. Šios serijos kny
gučių autorius yra Algirdas
Gustaitis Kalifornijoje.
“Žuvininkai” yra didelio
formato, 32 psl. knygutė. Kiek
vienas puslapis iliustruotas
Jinos Leškienės dviem spal
vom.
Autorius nukelia mažąjį
skaitytoją į Lietuvos kaimo
aplinką, kurios fone vystosi
svarbiausių veikėjų Algio Trakio ir šuniuko Taksiuko Šleivio nuotykiai prie upelio. Jie
abu stebi ir maitina žuvytes.
Taksiukas, įsipainiojęs į kon
fliktą su žiogais, įkrenta į
vandenį, kur pagautas už uode
gytės lydekos yra tempiamas
į dugną. Šapalas išgelbsti Tak
siuką, o šis vėliau padeda ša
palui ištrūkti iš bradinio.
Knygutė baigiama nuotaikin
gu žiogų grojimu, gėlių dai
navimu: “Geras Algis ir Tak
siukas, kad paleido šapaliuką. Mūs draugai maži abu jie
geri”. Taip pat ir šapalas
padėkoja abiem. Tuo baigiasi
graži, saulėta vasaros diena
lietuviškame kaime.
Turinys suprantamas ir arti
mas vaikams. Knygutė parašy
ta vaizdžiai, aiškiai prieina

ma kalba ir su giliu įsijauti
mu į aplinką, kurioje gyviai
prakalba žmonių lūpomis. Vei
kėjai geri, šiltuose tarpusa
vio santykiuose išryškėja drau
giškumas, užuojauta, humoras.
Tai teigiamai paveiks skaity
tojų jausmus, be to, praturtins
vaikų žodyną. Knygutė suįdo
mins vaikus ir bus lengvai skai
toma.
Kiekviena naujai pasiro
džiusi knygutė vaikams yra di
delis turtas išeivijoje, ypač
kai vaikų žodynas silpnėja.
Verta atkreipti tėvų dėmesį
į šių įdomią knygutę ir pa
tiems mažiausiems paskaityti,
pasikalbėti, o vyresnieji vai
kučiai su malonumu patys skai
tys. Knygutė gali būti įvairiai
panaudota ir lituanistinėse
mokyklose, dialogus galima
vaizdžiai inscenizuoti ir su
vaidinti.
“Žuvininkus” galima užsisa
kyti per visas lituanistines
mokyklas ir lietuviškos spau
dos platintojus.
Algirdas Gustaitis, ALGIS TRA
KYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS.
Nutikimai Lietuvos kaime, III
dalis — Žuvininkai. Išleido
JAV Lietuvių Bendruomenės
švietimo taryba. Spausdino
Morkūno spaustuvė Čikagoje —
1981 m. Finansavo autorius ir
švietimo taryba.
Iliustravo
dailininkė Jina Leškienė. Kny
gutės kaina — $2 JAV.

A. Abr.

Atsiųsta paminėti

Viršelis ALGIRDO GUSTAIČIO knygos, skirtos lietuvių išeivijos vaikams

Tėviškės Žiburiai

.

1982. IX. 16 - Nr. 38 (1701)

.

psl. 7

d KULTMEJE VEIKLOJE
Čikagos “Margutis” yra paskel
bęs feljetono konkursą, kuriam

Dail. Č. Kontrimo akvarelių
paroda, skirta jo amžiaus aštuo

slapyvardžiais pasirašytų rankraš
čių laukiama iki š. m. spalio 1 d.
šiuo adresu: Margutis, 2422 W.
Marquette Rd., Chicago, IL
60629, USA. Tris . $250, $150 ir
$100 premijas paskirs vertintojų
komisija, kurion įjungti Detroito
apylinkėse gyvenantys lietuviai
— dr. Kęstutis Keblys. Lilė Gražulienė ir Algimantas Astašaitis.
Premijos bus įteiktos spalio 17
d. Čikagos Jaunimo Centre. Kon
certinę programą atliks mišrus
Niujorko lietuvių kvartetas, va
dovaujamas Viktoro Ralio.

niasdešimtmečiu!, atkeliavo į Šiau
lius. Ši kilnojamoji paroda turi
80 darbų, apimančių visus sukak
tuvininko kūrybos periodus. Lan
kytojus stebina Č. Kontrimo 1981
m. sukurtos akvarelės Juodkran
tėje ir Nidoje tvirtai ir jaunatviš
kai nulietais motyvais.
Panevėžio dramos teatras rug
pjūčio mėnesį gastroliavo Kaune.
Vietiniame dramos teatre pane
vėžiečiai vaidino K. Sajos “Surū
dijusį vandenį”, I. Galino pjesę
“Retro", R. Samulevičiaus “Erš
kėtrožes rudenį”, I. Gončiarovo
“Paprastą istoriją”, J. Žukovskajos pjesę vaikams “Pifo nuotykiai”.

Stambią M. K. Čiurlionio mo
nografiją baigia ruošti spaudai
Putname, Conn., gyvenantis kun.
Stasys Yla, pasinaudodamas nau
jais dokumentais, M. K. Čiurlio

nio kūrybos įvertinimais. Mono
grafiją lietuvių kalba išleis Čika
goje veikianti Amerikos Lietuvių
Bibliotekos leidykla. Ji taipgi iš
leis ir anglišką veikalą apie M.
K. Čiurlionį, parašytą estų kilmės
meno kritiko A. Rannito ir dail.
K. Varnelio.
Dail. Leonas Urbonas, gyve
nantis ir kuriantis Australijoje,
prieš dešimtį metų įsigijo “Aro"
sodybą Mittagonge, New South

Wales valstijoje. Ji dabar yra ta
pusi meno galerija, įtraukta į lan
kytinų vietų sąrašą, susilaukian
ti turistų. Sodybos dešimtmetį
dail. L. Urbonas paminėjo nau
jausių savo darbų paroda, atida
ryta liepos 24-25 d.d., trukusia
iki rugpjūčio pabaigos kiekvieną
savaitgalį.
Pilnas “Aušros” komplektas,
minint jos pasirodymo šimto me
tų sukaktį sekančiais metais, bus
išleistas faksimiliniu būdu. Lei
diniu rūpinasi JAV LB kultūros
taryba, vadovaujama pirm. Ingri
dos Bublienės. Jam yra užsakyti
trys straipsniai: literatūros istori
ko dr. Vinco Maciūno — apie li
teratūrinę “Aušros” vertę, li
tuanisto dr. Petro Joniko — apie
jos įnašą į lietuvių kalbą, istori
ko Vinco Trumpos — apie istori
nius “Audros” duomenis. Lėšas
šiam projektui įgyvendinti parū
pins JAV Lietuvių Fondas.
Didelę keramikos ir emalio dar
bų parodą spalio. 9-10 d.d. abie
jose Kultūros Židinio salėse ren
gia Lietuvių Tautodailės Instituto

Niujorko skyrius, vadovaujamas
pirm. Lilės Milukienės. Parodon
taipgi bus įjungtos paskaitos, su
sipažinimas su pačia kūryba.
“Lietuvos diplomatinės tarny
bos istoriją”, parašytą su ja su
sijusio dr. Alberto Geručio Berne,
Šveicarijoje, išleis Lietuvos Ne

priklausomybės Fondas. Jis taip
gi redagavo 1967 m. pasirodžiusį
veikalą anglų kalba “Lithuania
700 Years”, išleistą S. Zobarsko
“Maryland Books” leidyklos, su
silaukusį net penkių laidų. Pa
grindiniai “Lietuvos diplomati
nės tarnybos istorijos” mecena
tai yra pik. Viktoras ir Veroni
ka Sutkai V. Vokietijoje. Fondas
įieško ir daugiau talkininkų. Pa
aukojusieji $100 bus laikomi gar
bės mecenatais, po $50 — garbės
rėmėjais, po $25 — garbės prenu
meratoriais. Jų pavardės bus įra
šytos knygoje. Galima aukoti ir
daugiau. Aukas prašoma siųsti
šiuo adresu: Lithuanian Indepen
dence Fund, Inc., 87-80 96 Street,
Woodhaven, NY 11421, USA.
Savo literatūros ir dainos vaka
rą liepos 31 d. Adelaidės ateiti
ninkai sendraugiai Australijoje
paskyrė dviejų didžiųjų poetų
sukaktims. Pirmąja dalimi buvo
paminėtas Maironio mirties pen
kiasdešimtmetis, antrąja — dei
mantinė Bernardo Brazdžionio
amžiaus sukaktis. Vakaro orga
nizatorius Pranas Pusdešris tarė
trumpą įvadinį žodį apie sukak
tuvininką Maironį, jo poemą “Jau
noji Lietuva". Inscenizuotą tos
poemos deklamavimą atliko — B.
Rainys, V. Ratkevičius, N. Skidzevičius, S. Kubilius ir P. Pus
dešris. Scenos viduryje stovėjusi
moterų “Nemuno dukrų” trijulė
— B. Budrienė, S. Pusdešrienė,
A. Kaminskienė padainavo T.
Makačino “Po žvaigždžių lietum"
ir A. Bražinsko dainą “Dubysa
pavasarį". B. Brazdžioniui skir
toji dalis buvo pradėta jo paties
deklamacija, įrašyta plokštelėje.
Trumpą šio poeto gyvenimo bei
kūrybos apžvalgą pateikė N. Rat
kevičius. Rinktinius B. Brazdžio
nio eilėraščius deklamavo — S.
Kubilius, I. Sabeckienė, B. Rai
nys, N. Skidzevičius, V. Ratkevi
čius. “Nemuno dukros" vėl padai
navo J. Karoso “Kur banguoja Ne
munėlis” ir A. Ilčiuko “Ji visų gra
žiausia".
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Jaunimo dramos studiją nau

juosiuose Jurbarko kultūros na
muose įsteigė rež. Petras Nar
butas. Vilniaus konservatorijos
Klaipėdos fakultetų auklėtinis.
Neseniai jurbarkiečiai buvo paviesti į pirmąjį prieš pusantrų
metų įsteigtos studijos spektaklį,
kuriam buvo pasirinkta K. Sajos
pjesė “Moteris eina per lietų”.
Klaipėdos kultūros rūmuose ati
daryta tradicinė šiame mieste gy
venančių dailininkų darbų paro
da. Ji susilaukė 39 dalyvių, sutel
kusių apie 160 tapybos, grafikos,
keramikos, tekstilės, skulptūros
darbų jūros temomis. Žuvies pra
monės gamybinio susivienijimo
premiją laimėjo dail. A. Taurinskas už du savo kūrinius — “Vaka
rų laivų remonto įmonėje” ir “Se
na valtis”.
Kauno dirbtinio pluošto gamyk
los kultūros ir sporto rūmuose
gastroliavo Klaipėdos dramos teat
ras. Kauniečiams jis buvo at

vežęs A. Kopkovo komediją
"Dramblys", V. Šekspyro "Du ve*
roniečius”, V. Merežkos “Nak
ties žaidimus”, A. Ostrovskio
"Kiekvienam gudruoliui pakanka
kvailumo", A. Nikolejo “Vyrą ir
žmoną”, muzikinę V. Šulžino pje
sę vaikams“Bremeno muzikantai”.
Lietuvos Dailininkų Sąjungos

Kauno skyrius savo patalpose su
rengė dail. Salomėjos Rimševičiūtės-Prapuolenienės keramikos ir
tapybos darbų parodą. Keramikai
atstovavo arbatos indai, pietų
servizai, dekoratyvinės plokštės,
medaliai, medalionai, sagės, vė
riniai, kiti papuošalai, tapybai
— monotipijos ir akvarelės.
Lietuvos meno darbuotojų rū
mai vilniečius pakvietė į poetės
Ramunės Skučaitės vakarą. Nau
jausius jos eilėraščius skaitė: vil
nietė aktorė G. Urbonaitė, Kauno

lėlių teatro aktorės — E. Žekienė, D. Jankauskaitė ir L. Zorubaitė. Pati R. Skučaitė programon įsijungė pluoštu savo eilė
raščių, kurie buvo skirti mažie
siems klausytojams.
Tarptautinė karikatūrų paroda

buvo surengta Trento mieste,
Italijoje. Iš jos atėjo pranešimas
vilniečiui dail. Zenonui Šleiniui,
kad jo karikatūroms paskirta vie
na iš penkių premijų, numatytų
geriausiems karikatūristams.
Lietuvos “Telefilmas” sukūrė
dokumentinę dviejų dalių kino
apybraižą “Dovanosime džiaugs
mą”, režisuotą I. Ragevičienės,
žiūrovus supažindinančią su Šven
čionių. dainų ir šokių ansambliu.
Jis buvo įsteigtas 1978 m. vykdo
mojo komiteto pirmininko pava
duotojo V. Mačionio iniciatyva.
Nemažos paramos, susilaukė iš
profesinio lygio “Lietuvos” ansam
blio. Drabužių eskizus švenčioniškiams sukūrė vilnietė dail. Ma
rija Žilinskienė. Pernai Švenčio
nių šokėjai ir dainininkai sėkmin
gai gastroliavo keliuose pagrin
diniuose Čekoslovakijos miestuo
se. Ansambliui vadovauja ir tau
tiniais šokiais rūpinasi baletmeis
teris Evcristas Raišuotis, Vil
niaus konservatorijos Klaipėdos
fakultetų auklėtinis. Choro va
dovė yra Švenčionių vidurinės
mokyklos muzikos mokytoja J.
Kazimierėnaitė. Ansamblis turi
ir choreografinę vaikų studiją.

Dail. Lionginas Virbickas vil
niečius pakvietė į savo metalo
plastikos darbų parodą. Anksčiau
jis yra dalyvavęs grupinėje skulp
tūros parodoje Vilniuje ir Pabalti
jo skulptorių parodoje. Jo kūri
niams yra būdinga metafora, sie
kimas apibendrintu vaizdu atspin
dėti visuotines problemas, sudė
tingas formų jieškojimo kelias.
Ypač yra pamėgęs skritulio formą
skirtingose medžiagose. Šiai kū
rinių grupei priklausė “Diena”,
“Vakaras", “Judėjimas”. Savo
kūrybai pasirenka bronzą, gipsą,
marmorą, metalą, granitą. Skir
tinga medžiaga jo darbams duoda
daug naujų atspalvių.
V. Kst.

8 psi.

.
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STEPHEN DR. IR BARRY RD., gražus, dviejų miegamųjų vienaaugštis; užbaigtas rūsys, centrinis vėsinimas, privatus įvažiavi
mas; Prašoma kaina — $89.900.
HIGH PARK-RONCESVALLES, 9 kambarių namas, naujas šil
dymas, stogas ir 1.1.; dvigubas garažas. Prašoma kaipa -$119,900.
ROYAL YORK-BLOOR. šešių kambarių vienaaugštis; užbaigtas
rūsys, dvi prausyklos garažas su privačiu įvažiavimu, gražus
kiemas. Prašoma kaina —$129,900.
SWANSEA, puikus septynių kambarių namas, maždaug 12 me
tų senumo; užbaigtas rūsys su baru; garažas su privačiu įvažia
vimu, gražus kiemas su vaismedžiais; viena skola iš 14%.
LAMBTON SQ., trijų miegamųjų kambarių butas bendranamyje
(condominium); dvi prausyklos, skalbykla bute, didžiulis balko
nas. Prašoma kaina — $89,500.
BLOOR-RUNNYMEDE rajone gražus šešių kambarių namas,
plius nepilnai užbaigtas šeimos kambarys (family room) su
išėjimu į kiemų; kedrinė veranda I-me augšte, skalbykla II-me
augšte; garažas su šoniniu įvažiavimu. Prašoma kaina-$119,900.

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS
namų 767-7932

ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8•532-3414

AKTYVAI — virš 19 milijonų
MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius .... 131/4%
180-185 d. termin. ind........ 13 %
term, indėlius 1 metų........ 13
%
term, indėlius 3 metų........ 13
%
pensijų s-tą.......................... 131/2%
spec. taup. s-tą....................12 %
taupomąją s-tą ................... 11 %
depozitų-čekių s-tą............... 6 %
DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ...................19 %
mortgičius nuo..................... 173/4%

=
=
=
Pirmadieniais
10-3 =
Antradieniais
10-3 =
=
Trečiadieniais uždaryta =
Ketvirtadieniais
10-8 =
=
Penktadieniais
10-8
|
Šeštadieniais
9-1
=
Sekmadieniais 9.30 - 1 =
KASOS VALANDOS:

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

STEPHAN’S FURS

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

2239 Bloor Street West.

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS

------------------------ o------------------------MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTAR1O" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor St. W.
Perkant

ar

parduodant

nekilnojamą

nuosavybę

visada

A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291
Jums sąžiningai patarnaus'

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

bei jų patvirtinimo. Esą tei
sėjo padarytas sprendimas
yra laimėjimas visiems kana
diečiams. Jie dabar galės lais
vai keliauti po visą Kanadą,
keisti savo gyvenvietes, nes
konstitucija užtikrina, kad jų
vaikai galės mokytis tėvų kal
ba — angliškai arba prancūziš
kai. Anglų kilmės kanadie
čiams nebus jokio reikalo pasi
traukti iš Kvebeko, ypač tiems,
kurie išsilavinimą anglų kal
ba buvo gavę kitose provinci
jose, nes jų vaikams bus atvi
ros angliškos Kvebeko mokyk
los. Spėjama, kad premjero R.
Levesque vyriausybė galuti
nio sprendimo mokyklų klau
simu greičiausiai jieškos augščiausiajame Kanados teisme,
gindama savo įstatymą nr. 101.
Albertos premjeras P. Lougheedas paskelbė palūkanų su
mažinimą namų savininkų,
ūkininkų ir smulkių verslinin
kų paskoloms. Namų mortgičiams iki $60.000 sumos nuo
š. m. rugsėjo 1 d. įvedamos
12,5% palūkanos dvejiem me
tam. Ūkininkams ir verslinin
kams nuo š. m. kovo 1 d. taip
pat dvejų metų laikotarpiui
užtikrinamos paskolos i k i
$150.000 su 14,5%. Abiem at■ vėjais tai liečia ne tik naujai
pasirašomus mortgičius ar
gaunamas paskolas, bet ir
anksčiau pasirašytas bei gau, tas iki pažymėtos datos. Palū' kanų sumažinimui bus panau
dotas bilijonas dolerių iš Tau
tinio Albertos Fondo, kuriame
sutelkta $11 bilijonų, gautų už
parduotą naftą ir natūralias
dujas. Tikimasi, kad tą bili
joną dolerių parūpins gautos
pajamos už Tautinio Albertos
Fondo investuotą kapitalą.
Mortgičius turintys namų sa
vininkai, paskolas gavę ūki
ninkai bei verslininkai kas
mėnesį gaus valdžios čekius
turimoms palūkanoms suma
žinti iki 12,5% ir 14,5%. Daro
ma išvada, kad premjero P.
Lougheedo konservatorių vy
riausybė ketvirtą kartą ruo
šiasi provincinio parlamento
rinkimams. Šiuo metu 79 vietų
parlamente ji turi net 72 ats
tovus. Naują pergalę turėtų
vėl užtikrinti paskolų palūka
nų sumažinimas.
Opozicinė liberalų partija
Ontario provincijoje pradė
jo reikalauti, kad 12,5% mortgičių palūkanas įvestų ir Onta
rio premjeras W. Davis. Pir
mas šiuo klausimu prabilo li
beralų atstovas parlamente H.
Eppas. Albertos konservato
rių vyriausybei mortgičių pa
lūkanų sumažinimas iki 12,5%
kainuos $750 milijonų. Pana
šiai turėtų pasielgti ir Onta
rio konservatoriai, kurių vy
riausybė dabar mortgičius pa
sirašantiems naujų namų pir
kėjams parūpina tik $5.000 pa
skolą dešimčiai metų be jokio
nuošimčio. Būtų geriau susi
laukti 12,5% palūkanų visiems
namų pirkėjams, kurie įsigyja
ne tik naujus, bet ir senus na
mus. Esą lėšų tokiam planui
įgyvendinti atsirastų, jeigu
premjero W. Davis vyriausybė
parduotų 1981 m. gruodžio mė
nesį įsigytus 25% naftos bend
rovės “Suncor” šėrų, už ku
riuos sumokėta $647 milijonai.
Tikėtasis pelnas nepasitei
sino. Pirmajame 1981 m. pus
metyje tos bendrovės turėtas

$38,9 milijono pelnas šiemet
tame laikotarpyje nukrito iki
$16,3 milijono. Valdžios atsto
vai liberalo H. Eppo pasiūly
mą laiko nepraktišku. Jų duo
menimis, 12,5% mortgičiams
Ontario provincijoje neužtek
tų $750 milijonų, kaip Alber
toje. Reikėtų keturis kartus
didesnės sumos dėl žymiai di
desnio gyventojų skaičiaus.

Toronte praėjusią savaitę
įvyko 37-tasis Tarptautinio
Pinigų Fondo ir Pasaulio Ban
ko atstovų suvažiavimas, su
silaukęs apie 11.000 dalyvių,
kurių eilėse buvo finansų mi
nisterial, kiti vyriausybių pa
reigūnai ir bankininkai. Buvo
kalbama, kad jie Toronte iš
leis kelias dešimtis milijonų
dolerių. Tad visiškai nenuos
tabu, kad jų priėmimui buvo
padaryta kitiems svečiams
visiškai neįprastų nuolaidų.
Ontario valdžia didžiųjų vieš
bučių restoranuose alkoholi
nius gėrimus tiems turtingiems
svečiams leido pardavinėti
iki 3 v.r., kai tuo tarpu norma
liai teleidžiama iki 1 v.r. Į tuos
restoranus pradėjo veržtis ir
eiliniai torontiečiai. Tik ta
da buvo pranešta, kad ir jie
turi būti aptarnaujami iki 3 v.
r. Dar keisčiau nuskambėjo
Ontario alkoholinių gėrimų
krautuvėse suvažiavimo daly
viams net 60% sumažintos kai
nos. Tai buvo padaryta, atsi
sakius provincinių ir federa
cinių mokesčių. Šią nuolaidą
turės padengti Kanados ir pro
vincijos iždas, kurį įvairiais
mokesčiais užpildo tokių pri
vilegijų neturintys visos Ka
nados ir Ontario provincijos
gyventojai. Šia proga spauda
pranešė, kad Otavoje su tokia
pąt 60% nuolaida alkoholiniai
gėrimai pardavinėjami užsie
nio atstovybių diplomatams
visą laiką, lyg ir jie neturėtų
pinigų. Ontario premjeras W.
Davis suvažiavusiems iš viso
pasaulio bankininkams suren
gė specialų priėmimą parla
mento rūmuose, vaišes prie
rūmų pastatytose didžiulėse
palapinėse. Joms iš provinci
jos" iždo buvo išmesta beveik
$200.000. Kanados valdžia ban
kininkų suvažiavimui taip pat
iš savo iždo išleido apie $5 mi
lijonus. Deja, jokios didesnės
naudos pasaulis iš šio suvažia
vimo nesusilauks. Neturtin
gieji kraštai reikalavo daugiau
lėšų Tarptautiniam Pinigų
Fondui, o turtingesnieji skun
dėsi, kad juos smaugia pasau
linė infliacija, kad tenka sun
kiai su ja kovoti. Tos kovos
priemonės taip ir liko nesutar
tos. Nuolatinis pinigų reikala
vimas, ypač jo didinimas, var
gu ar pateisinamas, kai netur
tingųjų eilėse net su $82 bili
jonų skola yra atsidūrusi di
džiulius naftos šaltinius tu
rinti Meksika, nesugebanti
tvarkyti finansinių savo reika
lų. Trečiojo pasaulio šalys,
kartais net valdomos diktato
rių, taip pat be jokio plano ir
saiko išmėto iš Tarptautinio
Pinigų Fondo gautas paskolas,
tapdamos
amžinai
kiauru
maišu.
• Ar tavo draugai skaito “Tė
viškės Žiburius”? Atsiųskite jų
adresus — gaus nemokamai kele
tą numerių susipažinti

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno”
tuntų skautiškų metų pradžia —
rugsėjo 19 d. tokia tvarka: 9 v.r.
tuntai organizuotai su vėliavo
mis dalyvauja pamaldose Prisi
kėlimo šventovėj. Po to važiuo
jame iškylauti į Toronto salas.
Iškylos programoje — bendri už
kandžiai, laužas, žaidimai ir su
eiga. Iškylos pabaiga — 2 v.p.p.
Kviečiami tėvai, rėmėjai ir visi
tautiečiai.
• Romuvos XX-mečio proga
aukojo: $200 —K.S.K.; $100 —B. Bi
jūnas; $60 — G. Stanionis; $55 — J.
Zavys; $45 — p. Šepetienė; $40 —
B. J.; po $30 — J. G. Baltaduoniai
ir B. Saplys; po $25 — Č. Kiliulis
ir S. Gedgaudienė; po $20 — L. R.
Garbaliauskas, A. Aušrotas, A.
Kalendra, G. M. Šernas, V. Matu
laitis, K. Batūra, Z. Stonkus; po
$10 — G. Slaboševičienė ir J. H.
Ross. Skautiškas ačiū.
• Rugsėjo 16, ketvirtadienį,
7 v.v., skautų būkle šaukiamas
Kanados rajono vadijos posėdis.
• Rugsėjo 15 d., 7.30 v.v. skau
tų būkle įvyks “Šatrijos” ir “Ram
byno” tuntų vadovų-vių pasita-

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West,
Toronto, Ontario M6K 2M4

★
★
★
★

(Tarp Dundas ir College)

* Nemokamas namo įkainojimas *
(Įstaiga priešais Toronto Lietuvių Namus)

Telefonas 531-1331

Toronto, Ontario M6P 1A4

m—H GARBENS

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5
ALFONSAS GARBENIS, savininkas, dirbantis šioje srityje
virš 30 metų, sąžiningai patarnaus nekilnojamo turto reikaluose

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonai 1-727-3776, 1-727-9161
77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mort
gičių parųpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

Taupyk ir

13’/4%
13 %
13 %
13 %
13’/2%
14 %
12 %
11 %
6 %

MOKA:
už 90 dienų term, indei.
už 6 mėn. term, indėlius
už 1 m. term, indėlius
už 3 m. term, indėlius
už pensijų planą
už namų planą
už specialią taup. s-tą
už taupymo s-tas
už čekių s-tas (dep.)

=
=
=

IM A :

už asmenines
paskolas nuo........ 19

%

už mortgičius
nuo........................ 173/4%

AKTYVAI virš 30 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (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
M6P 1A6

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas:
sąžiningas darbas, pigios kainos.

252-8863

Telefonas

531-3098

Savininkai
S. ir F. Janavičiai

E D. KONDRATAS, siuvėjas

___

1113 Dundas St. W.,

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

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas

TIM S AUTO BODY LTD.

(2537 Wharton Way, Mississauga, L4X 2A8, tel. 279-4371)

Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
—
Toronto, Ont., M6R 1V5
FILTSOS BROS

Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, Wharton Glen gatve
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.

I

=
=
=

Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sujungę

Telefonas 535-1258

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

PARAMA

• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.;
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

PARKSIDE -ket
_

skolinkis

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

482 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ont. M6R 2N5

,

""realtor

BALTIC EXPORTING CO.

Telefonas 531-1305

_,

537-3431
Namų: 494-0605
Tel.:

1576 Bloor Street West

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,

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

335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario
|

Moksleivių susirinkimas — rug
sėjo 12, sekmadienį, po 10 v. Mi
šių, Prisikėlimo parapijos patal
pose. Bus renkama nauja valdyba.
Veiklos metai bus pradėti rug
sėjo 26, sekmadienį (ne rugsėjo
19, kaip anksčiau buvo skelbta).
Visi ateitininkai kviečiami orga
nizuotai dalyvauti 10 v. Mišiose
Prisikėlimo parapijos šventovė
je. Po Mišių prašoma rinktis Pa
rodų salėje, kur bus agapė ir veik
los metų pradžios iškilmė. L. U.

22 BELVIA ROAD, -------------Etobicoke, Ont. M8W 3R3
Telefonas

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue

Koordinacinis komitetas posė
džiavo rugsėjo 9 d., aptarė veiklos
metų pradžią bei numatytus pro
jektus ir būrelių vadovų-globėjų
parinkimą.

Kanados didžiausios namų pirkimo
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums
sąžiningai patarnaus!

Sportas Lietuvoje
Devintąsias pasaulio krepšinio
pirmenybes Kolumbijoje trečią
kartą laimėjo Sovietų Sąjungos
krepšininkų rinktinė, baigminė
je kovoje sunkiai įveikusi JAV
rinktinę 95:94 (47:49). Aukso me
dalius parsivežė trys sovietų rinktinėn įjungti Kauno “Žalgirio”
krepšininkai — Valdas Chomičius,
Sergejus Jovaiša ir Arvydas Sa
bonis. Pirmieji du, žaisdami So
vietų Sąjungos rinktinėje, jau
anksčiau yra pasiekę svarių per
galių tarptautinėse pirmenybėse.
A. Saboniui teko būti rinktinės
debiutantu, jauniausiu jos žai
dėju, dar neatšventusiu 18-tojo
gimtadienio. Vilties ateičiai tei
kia jo ūgis — 2 m 14 cm. Spaudo
je pabrėžiama, kad A. Sabonis
yra augščiausias krepšininkas
Lietuvoje, baigęs ividurinę mo
kyklą, įstojęs į Lietuvos žemės
ūkio akademiją.
Aukso medalį iš Bulgarijos par
sivežė ir Vilniaus universiteto
studentas Šarūnas Marčiulionis,
su Sovietų Sąjungos rinktine da
lyvavęs X-siose Europos jaunimo
krepšinio pirmenybėse. Jis yra
Vilniaus “Statybos” komandos žai
dėjas. Pirmenybes laimėjo Sovie
tų Sąjungos rinktine, nugalėju
si Jugoslavijos rinktinę 97:87.
Trečioji vieta ir bronzos meda
lis teko Bulgarijos krepšininkams.
Vilniaus “Kuro aparatūros”
tinklininkai, tapę pirmosios ly
gos čempijonais, pirmą kartą Lie
tuvos tinklinio istorijoje buvo
įjungti į augščiausiąją lygą, ku
rios sekančios pirmenybės prasi
dės gruodžio 23 d. Vasaros mėne
siais vilniečiai joms stropiai ruo
šėsi Melnragėje, prie Baltijos
jūros, atlikdami įvairius fizinius
pratimus: bėgiojo su 10 kg sverian
čiais smėlio maišais ant pečių,
šokinėjo, žaidė futbolą, stiprino
raumenis štangos pagalba, mankš
tinosi akrobatikoje.
Lietuvos teniso veteranų pirme
nybės Palangoje, surengtos 19tą kartą, susilaukė 29 dalyvių.
Pirmą kartą veteranų čempijonu
tapo kaunietis R. Liubartas, ant
roje vietoje palikęs kaunietį E.
Paulauską, trečioje — vilnietį P.
Naujokaitį. Vyrų dvejeto čempijonai R. Liubartas ir E. Paulauskas
baigminėje kovoje įveikė kaunie
čius V. Evą ir J. Burneikį.
Alytuje pasibaigė jaunųjų Lie
tuvos šachmatininkų pirmeny
bės. Vaikinų čempijonu tapo vil
nietis V. Kavaliauskas, surinkęs
11 taškų iš 15 galimų. Merginų
čempijonė vilnietė I. Ignatavičiūtė išsikovojo 11 taškų iš 13 gali
mų. Berniukų čempijono vardas
teko radviliškiečiui A. Radzišauskui (13 taškų iš 16), mergaičių —
šiaulietei R. Domkutei (11 taškų
iš 13).

Ateitininkų žinios

rimas, naujus veiklos metus pra
dedant.
• Rugsėjo 22 d., 7 v.v.. Lietuvių
Namų pensininkų patalpose bus
XX-tosios Romuvos stovyklos ver-'
tinimo vakaronė. Kviečiami sto
vyklavę vadovai-vės, stovyklau
tojų tėvai ir visi besidomintieji
skautų stovyklomis. Programoje
— pranešimai, diskusijos, kavutė.
• XX-toje Romuvos stovyklo
je stovyklautojus tvarkingai ir
gerai maitino ps. O. Balsienė, N.
Liačienė, R. Reznikienė, D. Ša
kienė, A. Karkienė, V. Viskontienė, St. Zavienė, R. Bekerienė ir
A. Šepetienė. Maistininko parei
gas pirmą savaitę ėjo ps. M. Ru
sinas, antrą — s. vytis P. Petraus
kas. Nuoširdus ačiū virtuvės per
sonalui. Č. S.

Montrealio “Baltijos" stovyklavietėje prie Lac Silvere skautu stovyklavimo metu. Iš kairės: kapelionas kun. J.
ARANAUSKAS, SJ, inž. J. V. DANYS, stud. R. RUDAITYTĖ
Nuotr. L. Giriūno

Telefonai 533-8451, 533-8452

SKAITYTOJAI PASISAKO
’ VILIOJANTIS PRIEŠAS
“TŽ” vedamajame taip pava
dintas alkoholis. Taip, tas vilio
jantis priešas, daug silnavalių
žmonių prisiviliojęs, vienokiu ar
kitokiu būdu juos nuskriaudė ar
ba visiškai sunaikino.
Aš alkoholio liga pradėjau sirg
ti būdamas dar 16 metų amžiaus.
Jaunas būdamas tarėjau jėgos
prieš jį atsispirti, bet, kiek senste
lėjus, jis mane sutvarkė: sugadi
no mano sveikatų, suardė mano
šeimos gyvenimų, suparalyžavo
mane ekonomiškai. Aš, beveik
nujausdamas gyvenimo galų, pra
dėjau prašyti Dievą pagalbos.
Dievas man padėjo. Pastebėjau
ir atkreipiau dėmesį į keletą
straipsnių spaudoje apie alko
holio žalą žmonijai, taip pat su
žinojau apie organizaciją “Alcoho
lic Anonymous”. Buvau girdėjęs
apie šią organizaciją, kad ji yra
geriausia priemonė norintiems
nusikratyti alkoholiu. Aš vis dar
galvojau, kad galiu be “AA" orga
nizacijos nustoti gėręs. Man ne
pasisekė — alkoholis mane sutvar
kė kaip voras musę pasigavęs į sa
vo viliojantį tinklą.
Dievo padedamas, atkreipiau
dėmesį į skelbimą “N. Lietuvo
je“ ir “T. Žiburiuose”, kuris skam
bėjo šitaip: “Jei geri ir gali ger
ti, tavo reikalas. Jei negali ir nori
nustoti — mūsų. Lietuvių AA gru
pė Toronte. Tel. 487-5591”.
Tas skelbimas patraukė mano
dėmesį, ir aš nusprendžiau jiems
paskambinti, dar vis netikėda
mas, kad ir tarp mūsų tautiečių
yra alkoholikų. Paėmęs telefo
ną, paskambinau. Atsiliepė an
gliškai kalbanti moteris. Aš pasi
sakiau savo vardą, pavardę, ko
dėl skambinu, ir paklausiau ar
ponia kalbate lietuviškai? La
bai gražiai ponia paklausė ma
ne, kokios tautybės esu ir kokia
kalba noriu kalbėti. Taip pat pa
klausė, kokiame stovyje esu ir
net pasiūlė pagalbą. Susitarėme,
kad už valandos man paskambins
kas kalba lietuviškai.
Belaukdamas telefono, paėmiau
dar porą skaidriosios — ant drą
sos. Už pusvalandžio suskambė
jo telefonas ir gražiu balsu mo
teris lietuviškai pasisakė savo
vardą ir kad skambina iš “AA”
grupės Toronte. Pasikalbėjusi ge
rą pusvalandį, ji pakvietė mane

į “AA” susirinkimą 7 v.v. Tai buvo
1982 m. gegužės 12 d. Taipgi sakė
galinti mane pasiimiti, jei esu ne
pajėgus pats atvykti. Aš, sukau
pęs visas dar turimas žemaitiš
kas jėgas, pasakiau, kad galiu
pats atvažiuoti.
Susirinkime mane priėmė labai
maloniai. Keletas mūsų tautie
čių pasisakė pirmus savo vardus
ir kad jie esą alkoholikai. Po su
sipažinimo susirinkimas ėjo įpras
ta vaga. Supažindino mane su
“AA” organizacija ir jos princi
pais. Jie manęs nebadė pirštais
už per '40 metų alkoholio varto
jimą, bet pagyrė už pasiryžimą
juo nusikratyti.
Taip, mieli tautiečiai, ypač že
maičiai, jei norime dar kartą pa
matyti nepriklausomą Lietuvą,
būkime blaivūs ir bandykime vi
sokiais būdais nusikratyti tuo
viliojančiu priešu alkoholiu.
Aloyzas B.
ATSILIEPUSIEMS
Kaip vienam iš kelių ar kelioli
kos partizanų, besidominčių Lie
tuvos žydų ir mūsų santykių klau
simu, man parūpo išsiaiškinti
Plungės žjįdų išnaikinimo faktą,
kurį “Plungės" knygos autorius,
atrodė, nevisai kompetentingai
skaitytojams pateikė.
Šiuo reikalu parašiau “TŽ”
straipsnį, tarp ko kita, prašyda
mas žinančius Plungės įvykius su
žydais atsiliepti. 1982.VII.15 atsi
liepė V. Andriuškevičius iš Angli
jos, o 1982.VII.5 ■ — K. Kemps. Jų
abiejų pareiškimas apie anuos
įvykius su “Plungės” autoriaus
knygos faktais nesiderina. Vadi
nasi, knygoje pateiktieji faktai
yra nepatikimi. Apie tai mums ir
reikėjo patirti.
Nuoširdžiai dėkoju abiems laiš
kų autoriams už skubų abejotinų
faktų patikslinimą. Manau, kad
ir kiti tautiečiai turėtų dažniau
atsiliepti mums visiems labai
svarbiu lietuvių-žydų santykių
klausimu. Juk tėvynės garbės gy
nimas yra visų pareiga.
Aš taip pat apgailestauju, kad
su V. Andriuškevičium neteko
susitikiti — mus riša bendra min
tis. Kažkodėl taip išėjo, kad nete
ko vienam antro pažinti ir Angli
joje, nes aš taip pat Coventryje
gyvenau apie penkerius metus
(nuo 1948).
A. Kalnius

Mirė Lomžos vyskupas
A.a. M. Sasinovkis, nuo kurio priklausė ir Seinų lietuvių sielovada
Telegrama iš Romos gauta
žinia, kad š. m. rugsėjo 6 d.
Lenkijoje mirė Lomžos vysku
pas M. Sasinovskis. Buvo gi
męs 1909 metais, kunigu įšven
tintas 1936 metais lapkričio
mėnesį. Lomžos vyskupiją val
dė apie 12 metą. II D. karo
metu buvo kapelionu Lenkijos
kariuomenėje. Kurį laiką gy
veno Britanijoje ir gerai
mokėjo anglą kalbą. Nekartą
yra lankęsis JAV-se ir Kana
doje.

kalbėti su juo tiktai eidami
taku iš klebonijos į švento
vę. Ten jis lietuvių delega
cijai patarė dėti kryžių ant
Seinų bylos, nes esanti galu
tinai išspręsta.
Kas bus velionies vyskupo
M. Sasinovskio įpėdiniu Lom
žoje, dar nežinia. Galimas da
lykas, juo bus paskirtas da
bartinis Lomžos pagalbinin
kas vysk. Edward Eugeniusz
Samsel, buvęs Lomžos kunigų
seminarijos dvasios tėvas,
dėstęs Šv. Raštą. Inf.

Palankumu lietuviams velio
nis nepasižymėjo, nors kaikuriais atvejais rodė ir palan St. Petersburg, Florida
kių mostą — leido vienkarti
(Atkelta iš 4-to psl.)
nes pamaldas lietuviams Sei
nų bazilikoje, rūpinosi naujos
EKSKURSIJA LAIVU į Karibų
šventovės statyba Vidugiriuo salas rengia R. Kalantos šaulių
se, tačiau į lietuvių pageida kuopa. Laivas išplauks iš Tampos
vimus, prašymus beveik ne groudžio 4 d. ir plaukios 7 dienas,
kreipė dėmesio. Buvo įsitiki sustodamas keturiose salose. Eks
nęs, kad lietuviai tikybiniu kursija rūpinasi kuopos pirm. A.
požiūriu nėra skriaudžiami, Gudonis.
JAV LIETUVIŲ BENDRUOME
kad jų sielovada esanti pa
NĖS St. Petersburgo apylinkės
kankamai gerai sutvarkyta.
valdyba rengia išvyką-gegužinę
Lietuviai daug kartų kreipė rugsėjo 29 d. į Seminole parką,
si į velionį vyskupą, prašy 8-tą paviljoną. Pradžia — 11 v.r.,
dami reguliarių sekmadieni pietūs— 12.30. K.
nių lietuviškų pamaldų Sei
nų bazilikoje, tačiau leidi
• Kai palikta šalis laisvės ne
mo negavo. Kai Seinų lietu
viai norėjo su juo, besilan tenka, tai kiekvienas svetur gyvenąs
tėvynainis savaime virsta tremti
kančiu Punske, pasimatyti, niu.
A. MACEINA
nebuvo priimti: galėjo pasi

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1K8
•

NAMAI

•

ŪKIAI

Antanas Genys
Bronius Ščepanavičius
Vacys Žižys

•

ŽEME

231-2839
274-4313
232-1990

Įstaigos (4 16) 233-3323
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20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

16 - Nr. 38 (1701)

IX.

.

psl. 9

X

Tautinių grupių diena

Klevelando East 185-tos gatvės festivalio parade pirmą premiją laimėjusi lietuvių “Vargo mokykla”. Projektas_ P.
Mažc,io
Nuotr. V. Bacevičiaus

Kanados pavadinimų kilmė

Po britų pergalės Abraomo
lygumoje 1759 m. Kvebeko pa
vadinimas buvo vartojamas
Kanados gimimo diena yra plain ji buvo pavadinta pran buvusiai prancūzų teritori
1867 m. liepos 1 d. Čia patei cūziškai lie Saint Jean. Jos jai pagal Šv. Lauryno upę. Šis
kiama Kanados krašto, jos pro pavadinimas buvo pakeistas į pavadinimas buvo vartojamas
vincijų ir teritorijų pavadini Princo Edvardo salą 1799 m., iki britų parlamentas 1791 m.
pagerbiant Kento hercogą, išleido Kanada Įstatymą (Ca
mų kilmė.
britų
kariuomenės vadą, kai nada Act), sudarydamas naują
Kanada: Daug neįprastų aiš
Louisbourgo
tvirtovė visam koloniją — Augštutinę Kana
kinimų buvo pasiūlyta, įskai
tant ispanų “aca nada” (niekas laikui atiteko britų kariuome dą (dabar Ontario) ir teikda
ten). Pirmą kartą europiečiai nei ir tuo pačiu visos pajūrio mas Žemutinės Kanados pava
buvo supažindinti su “Kana srities kontrolė britams. (Vė dinimą sričiai, kuri dabar va
dos” pavadinimu žemėlapyje, liau jis tapo karalienės Vik dinama Kvebeku. Nuo šio lai
ko Kanados pavadinimas buvo
kurį paruošė Jacques Cartier, torijos tėvu).
Naujoji Škotija. Britų pava vartojamas teritorijai, ap
keliaudamas 1534 m. Šv. Lau
ryno upe. Be abejonės pavadi dinimas Nova Scotia atsirado imančiai abi kolonijas. Tai
nimas yra indėnų kilmės. Kai- 1621, kai škotui Williamui nebuvo pakeista nė 1840 m.
kuriose algonkinų kalbose, Aleksandrui buvo duota teisė Unijos Įstatymu (Act of Union),
įskaitant huronų ir mohaukų, kolonizuoti šią sritį. Šie loty kuris sujungė abi kolonijas
Kan-a-ta arba Kan-a-da reiš nų kalbos žodžiai buvo pirmą į vieną, pavadintą Kanada.
kia “vietą, kur žmonės gyve kartą pavartoti dokumente, ku Augštutinė Kanada tapo va
rį išleido Jokūbas I 1621 m.
karine Kanada, o Žemutinė —
na” ar kaimą.
Kai Cartier atvyko į indėnų Kraštas tarp Naujosios Angli rytine Kanada. Ši sistema ga
Stadaconą, dabar Kvebeko jos ir Niufaundlandijos vadin liojo iki 1867 m., kai konfe
miestą, girdėjo žodį “Kana- sis, pagal jį Naująja Škotija deracija sujungė Naująją Ško
tiją ir Niubrounsviką su Ka
ta” ir manė, kad tai yra srities (Nova Scotia).
Niubrunsvikas. Šis pavadi nados kolonija, kuri vėl buvo
pavadinimas. Savo žemėlapyje
jis priskyrė “Canada” pava nimas, parinktas 1784 m., pa padalinta į dvi provincijas.
dinimą sričiai tarp Saquenay gerbia Jurgį III, kilusį iš Vakarinė Kanada tapo On
upės ir dabartinio Kvebeko Brunswicko giminės Vokieti tario, o rytinė Kanada.atgavo
joje.
senąjį Kvebeko pavadinimą.
miesto.
Kvebekas. Šis pavadinimas,
Ontario. Ši provincija gavo
Niufaundiandija. , Dokumen reiškiantis “siaurą vandens
savo pavadinimą nuo ežero.
tai rodo, kad Europos žvejai plotą” arba “siaurą praėjimą”,
Šis žodis irokiečio šaltiniuo
tą teritoriją vadino “Terre buvo girdimas algonkinų gimi
se reiškia.“gražus vanduo”.
neuve” 1510 m., “Terra nova” nėje, cree ir micmac gentyse.
Manitoba. Žodis kilęs galbūt
1529 m. 1502 m. dokumentas “Quebecq” pirmą kartą randa
iš “minnitapa” — (Assinikalba apie “naujai atrastas me žemėlapyje 1601 m. ir
boine) keturi vandens plotai,
žemes” (“the newe founde Champlain vartojo “Kebec”
kurie pažymėti Peter Pondo
launde”).
1609 m., aprašydamas savo
1785 m. žemėlapyje. Kita gali
Princo Edvardo sala. Jacques nausėdiją dabartiniame Kve ma žodžio kilmė yra cree “maCartier aplankė salą 1534 m. beko mieste, kur Šv. Lauryno
nitowapow” (dvasios sąsiau
Galbūt Samuelio de Cham upė yra siaura.
ris). Indėnai tikėjo, kad dva
sia sukelia bangų'garsus Manitobos salos . paplūdimyje
Manitobos ežere.
AfA
Saskačevanas. Cree vartojo
žodžius “kisiskatchewani sidukrai DANUTEI ir žentui
pi”, kurie reiškia “greitai te
EDVARDUI OSTAFIN
kančią apę”..
Alberta. Princesė Louise
Caroline Alberta buvo karalie
taip staigiai ir tragiškai žuvus,
nės Viktorijos duktė. Mintį
visuomenininkui JONUI-ROBERTU1 SIMANAVIČIUI,
pavadinti Albertos vardu da
jo žmonai VALENTINAI, visai šeimai bei artimiesiems'
vė princesės vyras general
skausmo dienose reiškiame gilią bei nuoširdžią užuojau
gubernatorius Lome, kelia
vęs per prerijas 1881 m.
tą ir kartu liūdime Britų Kolumbija. Amerikos
KLB St. Catharines apylinkė
prekinio laivo “Columbia” ka
pitonas Robert Gray davė lai
vo vardą Kolumbijos upei 1792
m. Vėliau jis buvo taikomas
AfA
kailiais prekiaujančiam ra
jonui abipus dabartinės KanaDANUTEI
dos-JAV sienos. Vardas Britų
Kolumbija buvo parinktas ka
ir EDVARDUI OSTAFIN
ralienės Viktorijos 1858 m.
tragiškai žuvus,
Jukono teritorija. Tos srities
indėnai
labai didelę upę, te
jos tėveliams VALENTINAI ir JONUI-ROBER TUI
kančią
per
jų plotus, vadina
SIMANAVIČIAMS bei visai jų šeimai reiškiame
“Yukkllana”.
Pavadinimas
giliausią užuojautą reiškia “didelę upę”. Atrodo,
Danutė ir Miras Chainauskai
kad Hudson Bay bendrovės
tarnautojas buvo pirmasis pa
Elė ir Rudis Vilembrektai
vadinęs visą sritį Jukonu.
Šiaurės Vakarų Teritorijos.
Šis aiškus pavadinimas kadai
se apėmė visą šiaurės Kanadą,
MYLIMAM TĖVELIUI
įskaitant Albertą, Saskačevaną, vidurio ir šiaurės ManitoJUOZUI JANUŠAIČIUI
bą, šiaurės Ontario ir Kvebe
ką. 1920 m. jis iš naujo buvo
mirus,
apibrėžtas kaip apimąs terito
jo dukras — HILDA SIMANAVIČIENĘ, BIRUTĘ
riją tarp Jukono ir Hudsono
įlankos.
B I R E T I E N Ę, IRENĄ WOODHĄM, ALFREDĄ
(Canadian Scene).
MALINAUSKIENĘ ir jo seserį MAGDALENĄ
Vertė J. Str.
TARVYDIENĘ bei visus artimuosius liūdesio valan

doje giliai užjaučiame —
Mykolas ir Liuda Malinauskai
Irena ir Berry Wilkinson

• Naujiem skaitytojam . “Tėviškės
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai ? 12 .

A.a. kun. Tadas-Jonas Degu
tis, pranciškonas, miręs To
ronte rugsėjo 5 d., palaidotas
Brooklyne, JAV-se, lietuvių
pranciškonų kapinėse rugsėjo
10 d. (buvo nuskraidintas lėk
tuvu). Laidotuvių pamaldos
Toronto Prisikėlimo švento
vėje atlaikytos rugsėjo 9 d., 7
v.v., dalyvaujant 14 kunigų
pranciškonų, pasauliečių ir
Toronto vyskupui pagalbinin
kui A. Ambrozic. Pagrindiniu
celebrantu
buvo
lietuvių
pranciškonų
provincijolas
kun. P. Baltakis. Jis pasakė
ir pamokslą, išryškindamas
velionies biografiją. Maldas
prie karsto atliko vysk. A.
Ambrozic. Giedojo Prisikėli
mo parapijos choras, vadovau
jamas V. Verikaičio. Dalyva
vo pilna šventovė maldinin
kų, palydėjusių velionį am
žinybėn. Po pamaldų daly
viams buvo surengtos vaišės
parapijos salėje.
Velionis, kaip kunigas ir
vienuolis, švietė savo kuklu
mu ir darbštumu. Kunigo stu
dijas pradėjo Lietuvoje, tę
sė Vokietijoje, kuriam lai
kui jas nutraukė, dirbo įvai
riose JAV įmonėse, kol paga
liau įsijungė į pranciškonų
eiles. Buvo gimės 1914.X.21,
kunigu įšventintas — 1969.
VI.17.
Londono,
Ont.
parapijos
šventėje rugsėjo 12 d. daly
vavo aštuoni kunigai. Iš To
ronto buvo nuvykę: kun. B. Pacevičius, kun. L. Januška,
OFM, kun. J. Staškus ir kun.
Pr. Gaida. Gražiai giedojo
choras, vad. p. Vilienės, po
Mišių įvyko procesija. Daly
vavo daug parapijiečių. Po
pamaldų parapijos salėje bu
vo suruoštos vaišės visiems
dalyviams.
A. a. Juozui Janušaičiui
atminti bei pagerbti E. ir A.
Lorencai, A. ir A. Jagėlos pa
aukojo “T. Žiburiams” po $10.
Dana Pargauskaitė šiemet
Kanados parodoje Toronte
(CNE) akordeonistų varžybose
14 metų amžiaus grupėje vėl
laimėjo pirmą vietą ir auksi
nę sagą, o kitą dieną pirmūnų
varžybose laimėjo piniginę
dovaną.
A. ir T. Kojelaičių stipen
dijų komisija nutarė išmokė
ti Mirgai M. Šaltmiraitei (iš
Toronto), išvažiavusiai moky
tis Vasario 16 gimnazijoje, 800
dol. stipendiją ir 7 asmenims
(3 iš Toronto, 4 iš Montrealio),
lankiusiems šią vasarą PLJS
Ryšių Centro surengtą litua
nistikos seminarą, po 315 dol.
už mokslą seminare. Iš viso pa
skirta 3005 dol. Studentų pra
šymų iš Kanados nebuvo. Yra
du prašymai iš kitur, kurių
išsprendimas dar tiriamas.

Toronto Istorijos Taryba
rengia tautinių grupių die
ną — “Toronto Heritage Fair
’82” rugsėjo 26, sekmadienį,
Fort Yorke. Programa prasi
dės 11 v.r. ir baigsis 7 v.v.
Joje dalyvaus tautinės gru
pės su savo rodiniais, daino
mis šokiais. Tuo būdu bus pa- ,
rodytas tautinių grupių įna
šas į miesto gyvenimą. Be to,
bus miesto policijos para
das, spalvingas Yorko tvir
tovės sargybos pasirodymas.
Lietuvių dalyvavimu tame
renginyje rūpinasi KLB To
ronto apylinkės valdyba, pir
mininkaujama adv. A. Pacevičiaus. Numatomas meninis pa
sirodymas ir paroda, kurioje
bus pavaizduotas lietuvių įna
šas į miesto gyvenimą.
Įėjimas į tą renginį — $2.50,
pensininkams ir vaikams —
$1.25. Nemokamas įėjimas ap
sirengusiems tautiniais dra
bužiais arba pijonierių uni
formomis.’
Fort York yra Garrison Rd.
prie Fleet gatvės (tarp Bat
hurst St. ir Stachan Avė.).
Važiuojama tramvajumi 511 nr.
“Gintaro” ansamblis po vasa
ros atostogų vėl pradeda dar
bą. Vyriausioji šokėjų grupė
ir dainininkai repetuoja sek
madieniais Lietuvių Namuo
se, vaikų ir vidurinioji grupė
pradeda repeticijas rugsėjo
23, ketvirdatienį, 6.30 v.v. Pri
sikėlimo patalpose. Į šią repe
ticiją kviečiami ir tėvai, nes
norima padaryti tėvų susirin
kimą, suskirstyti vaikus į gru
pes, pranešti tvarką ir sekan
čių metų veiklos planą. Čia
bus galima įsigyti nuotraukų,
darytų Karavano metu. — Šiais
metais su grupėmis dirbs R. ir
J. Karasiejai, R. Yčienė ir D.
Nausėdienė, dainininkus mo
kys G. Paulionienė. — “Ginta
ro” ansamblis nuoširdžiai svei
kina L. ir A. Kaminskus, susi
laukusius gr.ažaus prieauglio
— dviejų dukryčių. — Rugsėjo
18 d. vyriausioji grupė vyks
ta į Sudbury atlikti programos
Tautos šventėje. — Į tautinių
šokių kursus Dainavoje iš
“Gintaro” ansamblio buvo nu
vykę R. ir J. Karasiejai, D. Nau
sėdienė, L. Radzevičiūtė, A.
Radzevičius, T. Valiekis ir
A. Rašymas.
Toronto universiteto dės
tytojų sąraše tėra vienintelė
lietuviška pavardė, būtent,
Jura Seskus (Jūra Šeškutė),
filologė. Sąrašas yra išspaus
dintas leidinyje “School of
Continuing Studies Universi
ty of Toronto 1982-83”. Leidi
nyje surašyta daugybė kursų,
kuriuos studijuojantieji gali
pasirinkti.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,
B.Sc., LL.B.
2 Jane St., suite 303
Toronto, Ontario
M6S 4W3
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:

(416) 762-7393
233-0303

įstaigos
namų

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,
B.A. M.L.S. LL.B
Telefonai*

3031 Bloor St. V/., Suite 200

įstaigos

prie Royal York
Toronto, Ontario

c

M8X 1C5

OR
JLzJLVJLjkJJLJ. JUJA

233-3334

-

(416) 231-4138
namų 249-2637

INSURANCE &
real estate brokers

231-2661

-

231-6226

3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ

WORLD"

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403

1982.
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MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814

.

Tėviškės Žiburiai

Visais kelionių
reikalais kreiptis:

All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

V. BAČĖNAS

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

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,
Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE
533-1121

★ Namų — Gyvybės
★ Automobilių
★ Komerciniai

Walter Dauginis

822-8480

■Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

•

Ontario

10 psi. • Tėviškės Žiburiai «
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Š. m. rugsėjo 19, sekmadienį, 3 valandą po pietų,

t

Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

— Londono lietuvių parapi
jos atlaiduose. Šiluvos Mari
jos šventėje, dalyvavo abu pa
rapijos kunigai. Kun. Pr. Gai
da pasakė pamokslą.
— Praėjusį savaitgalį pakrikš
tyti: Eglės ir Derek Vair sūnus
Aleksandras Furnley Vair. Da
nos ir Charles Goudie sūnus Paulius-Jonas Goudie, Viltės ir dr.
Algio Valiulių duktė Daina-Joana
Valiulytė.
— Ruošiasi tuoktis Dalia Petku
tė su Marcus M. Jennings.
— Parapijos skoloms mokėti au
kojo: $50 V. Žemeckas; lietuvių
kapinėms — $100 Z. Pulianauskas.
— Mišios rugsėjo 19. sekmadie
nį. 10 v.r. — už Bielošauskų šei
mos mirusius, 11 v.r. — už a.a.
Kęstutį, žuvusį Lietuvoje.

— Ruošiasi tuoktis: Aldona Levišauskaitė su Eric Kitching, Al
gis Kairys su Danguole Šalkauskaite ir Emilija Strimaitytė su
P. D. Hynes. Rugsėjo 11 d. susi
tuokė Antanas Sergantis su Al
dona Tautkevičiūte, Vivija Zlat
kus su Frank Antolic.
— Per sekmadienio 10 v. Mišias
IX. 12 pakrikštytas Saulius-Justinas, Algio ir Nijolės Simonavičių sūnus.
— Mišios anglų kalba mišrioms
šeimoms ir nekalbantiems lietu
viškai laikomos kiekvieną sek
madienį muzikos salėje 10 v.r.
— Parapijos biblioteka, kuriai
vadovauja S. Miniotienė ir jai
padeda P. Jurėnas, po vasaros
pertraukos jau pradėjo veikti.
— Ateinantį sekmadienį antro
ji rinkliava skiriama Kanados
vyskupų reikalams.
— A.a. Tadas Degutis. OFM, mi
rė IX. 5 Western ligoninėje. Pa
laidotas penktadienį Brooklyne
lietuvių pranciškonų sekcijoje
Šv. Jono kapinėse.
—Parapijos choras, kuriam va
dovauja sol. V. Verikaitis, jau
pradėjo repeticijas ir kviečia
naujus balsus įsijungti į šį svarbų
parapijos vienetą. Choras yra pa
kviestas dalyvauti St.Catharines
parapijos šventėje spalio mėn.
viduryje.
— 800 metų nuo šv. Pranciškaus
jubilėjinių metų užbaigimui yra
pakviestas Klevelando tautinių
šokių ansamblis “Grandinėlė" lap
kričio mėn. 21 d.
— Parapijai aukojo: H. Simanavičienė, B. Biretienė, A. Malinaus
kienė ir I. Woodham savo tėvo a.a.
Juozo Janušaičio atminimui $200,
J. M. Vaškevičiai $300, parapijai
ir kaliniams šelpti Lietuvoje $100,
K. Mikšys savo Lietuvoje mirusio
brolio Antano atminimui vienuo
lynui aukojo $100, Jonas ir Vla
das Kežemėkai savo mamos Vladislovos Kažemėkienės atminimui
$100; klierikų fondui $100 paau
kojo parapijos pensininkų būre
lis.
— Mišios rugsėjo 19, sekmadie
nį, 8 v.r., už Vincą Dabkų, 9 v.r.
už Domininką ir Stasę Asevičius,
10 v.r. už Joną Tamulionį, 11.30
v.r. už parapiją, 7 v.v. už Vikto
riją Kirvaitienę.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldas su šv. Komunija
rugsėjo 19. sekmadienį. 9.30 v.r.,
laikys kun. P. Dilys.
— Konfirmandų pamokos — kas
pirmadienį. 7 v.v., šventovėje.
— Moterų draugijos posėdis —
rugsėjo 19. sekmadienį po pa
maldų. pas O. Krygerienę, 146
Sybella Dr.. Oakville. Tel. 8452748.
— Kun. P. Dilys rugsėjo 21-30
d.d. bus Čikagoje, dalyvaus Lie
tuvių Evangelikų Tarybos posė
dyje. kur bus svarstomas Marty
no Liuterio 500 metų tiuo jo gi
mimo sukaktuvinis minėjimas-suvažiavimas, susipažins su dvejais
Biblijos vertimo į lietuvių kal
bą darbais. Jam išvykus pamaldas
rugsėjo 26. sekmadienį, laikys
parapijos tarybos nariai įprastu
laiku.
— Ruošiasi tuoktis spalio 2, šeš
tadienį. 4 v.p.p., šventovėje Ka
rina Drešerytė su Lesly Barcza.
Lietuvių Namų žinios

— Per paskutines dvi savaites
LN aplankė: M. Šliogeris iš Kve
beko. E. R. Jankus iš Australijos,
dr. K. H. Adomoniai iš Montrealio, O. V. Rociūnai, O. Dalindienė
iš Klevelando, S. N. Šukys iš Marylando, V. Mačiulienė iš Čikagos,
L. Rugienė, V. Memėnienė iš De
troito. J. Paulaitis iš Sudburio,
M. P. Jocius iš Rodney, S. J. Mačiulaitis iš Michigano, T. Gureckas,
B. S. Kawbell iš Haron.
— Pensininkams. Visi lietuviai
ir jų šeimos nariai nelietuvių
kilmės, nesvarbu kur gyventų,
jei turi teisę gyventi Kanadoje,
gali gauti butus. Bet vienas
turi būti pensininkas 60 m. am
žiaus. Į laiškus nebus atsakoma
atskirai. Prašome sekti spaudą.
Užsakant butus, prašoma prisiųs
ti kartu ir pinigus. Jums nusių
sime blankus. Nuomojimo dieno
mis prašoma turėti apskaičiuo
tas pajamas.
— LN Moterų Būrelio skelbtas
vartotų drabužių vajus buvo sėk
mingas. Jie tvarkomi LN patal
pose. Yra laiškų, prašančių
langams užuolaidų. Gal kas ga
li pagelbėti?
— Dekoratyvinių grybų kepi
mo pamoka — rugsėjo 20 d., 10
v.r.. LN Moterų Būrelio narėms.
Kreiptis į pirmininkę p. Abromaitienę tel. 532-4793.
— Spalio 3 d., 2 v.p.p., ren
giama rašytojos-žurnalistės Au
relijos Balašaitienės paskaita
"Trijų kartų santykiai lietuviš
koje veikloje" LN Mortos salėje.
Po paskaitos — LN dainos viene
tas su nauju repertuaru ir ka
vutė. Visuomenė kviečiama daly
vauti.
■— Keramikės S. Pacevičienės
darbų ir A. Suprono drožinių
paroda — lapkričio 6-7 d.d.

IŠNUOMOJAMI du kambariai su
saulės kambariu (sun-room) ir at
skira prausykla vyresnio amžiaus
asmeniui. Skambinti tel. 769-6830
Toronte.
ORKESTRAS, grojantis lietuvišką
ir modernią muziką šokiams, vestu
vėms, baliams. Skambinti DANAI
822-3791 po 6 v.v. Toronte.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus
už prieinamą kainą. Skambinti 7695024, Toronte.

CANDLELIGHT
CATERERS
SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais,
trečiadieniais ir vakarais po 9 v. v.
tel. 667-8280 arba 667-8260 Toronte.

Pianino technikas
A. BRIČKUS
gali sutvarkyti jūsų turimus
pianinus, pagelbėti juos perkant
arba parduodant.
Skambinti

255-9924

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju rengėjoms:
J. Bacevičienei, O Derliūnienei
ir G. Slabosevičienei už suren
gimą mano išleistuvių, grįžtant
atgal į Suvalkų trikampį. Taip pat
dėkoju visoms prisidėjusioms ir
įteikusioms dovanas. Jūsų paro
dytas nuėširdumas visuomet pa
liks mano atmintyje.
Jūsų — Ona Krakauskienė

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir
virtuvė įsu baldais (arti požeminio
traukinio). Skambinti tel. 536-1785
Toronte.

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

WILLOWDALE - YONGE ir FINCH
RAJONE, netoli požeminio trau
kinio, išnuomojami du kambariai
su pilnom virtuvės privilegijom
ir atskiru šaldytuvu. Pageidauja
ma moteris arba studentė. Skam
binti priešpiet, vėlai vakare arba
savaitgaliais tel. (416)221-9648.
ATLIEKU visokius namu remonto
darbus — lauko ir vidaus dažymus,
medžio ir t.t. Skambinti po 7 v.v.
tel. 532-3410 Toronto. J. Balionas

B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19
metų. Ji priima pacientus ir toliau.
Iškaba nuimta saugumo sumetimais,
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel.
533-8008.

JONAS BANYLIS atlieka visus
namų remonto darbus: staliaus,
grindų dėjimo, keramikos plyte
lių, atnaujina virtuves, prausyk
las ir kt. Skambinti po 5 v.p.p.
tel. 690-4473 Toronte.

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ.
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009. Adresas:
710 Annette St., Toronto. Ont., vienas
blokas į rytus nuo Jane St. Pristaty
mas į ligonines, laidotuvių namus ir
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

European Catering
Europietiškas patarnavimas įvai
riems parengimams Toronte ir
už Toronto ribų. Parūpinant salę,
muziką, gėles, gėrimus.
Skambinti:
A.
Gataveckienė
arba Al. Baris tel. 535-0164 arba
535-1258 Toronte.

Toronto Lietuvių Namuose
rengiama

Paskaita

tema “Dabartinės veiklos metodų efektingumas ateityje”

Paskaitininkas: KUN. DFt. JURGIS ŠAPAUSKAS
Po paskaitos dalyviams bus proga pateikti klausimus.
Įėjimas — laisva auka.
Rengėjai: Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir Toronto Lietuvių Namų kultūros komisija

MONTREAL
Šv. Kazimiero parapijoje. — Rug
sėjo 5 d. Mišios buvo laikomos
naujo šios par. klebono kun. Sta
sio Šileikos. Atsilankė daug žmo
nių. Pamokslo vietoje naujasis
kunigas sveikino atsilankiusius
parapijiečius. Ypač gražu, pasak
jo, kad pirmas susitikimas įvyks
ta šventovėje. Kvietė dalyvauti
Mišiose rugsėjo 8, Marijos gimi
mo šventėje. Po pamaldų visi bu
vo pakviesti į svetainę pasisvei
kinti su kun. St. Šileika ir vaišėms,
kurią paruošė parapijos moterys.
— Rugsėjo 26 d. — kapinių lanky
mas. — Markauskas Leonas, grįžęs
į Montreal), perėmė atsakingas
pareigas “Banc National de Pa
ris”. Kaip ir visi kiti, jis mielai
laukiamas parapijoje. Sk.
Sėkmingai praėjo seselės Tere
sės išleistuvės, kurias surengė
AV parapijos komitetas ir Montrealio pensininkų klubas “Rūta”.
Vadovavo Kostas Toliušis, “Rū
tos" klubo pirmininkas. Trumpą
kalbą pasakė AV klebonas kun.
J. Kubilius, kuris nušvietė sese
lės Teresės plačiai išsišakoju
sią veiklą Montrealio lietuvių
gyvenime.
Seselė Teresė per trumpą lai
ką, paliko gilius pėdsakus tiek
montrealiečių bendruomeninia
me gyvenime, tiek ir visų mūsų
širdyse. Dar ilgai pasigesime jos
švelnios dainos ir mielos šypse
nos, visada ištiestos pagelbos ran
kos. Todėl, suprantama, nelabai
džiaugiamės jos paaugštinimu,
nes ji naujas savo pareigas pra
deda Putnamo vienuolyno vyres
niąja.
Išleistuvių pietų metu su sese
le Terese atsisveikino daugelio
organizacijų atstovai ir pavie
niai asmenys. Taip pat dalyvavo
prel. J. Kučingis iš Los Angeles,
kuris atlaikė Šv. Mišias. Giedo
jo sol. G. Čapkauskienė ir sol. A.
Keblys. Jiems akompanavo Mme.
M. Roch.
Pietus paruošė A. Jonelis, K.
Toliušis, E. Krasowski, O. Augūnienė, P. Ivanauskienė, L. Jurjonienė ir A, Urbanavičienė.
“Rūtos” pensininkų klubo na

Maironio mokyklos vedė
jui Vytautui Biretai pasi
traukus iš pareigų dėl tarny
binio
darbo
šeštadieniais
savo darbovietėje, nauja ve
dėja mokyklos taryba pakvie
tė mokytoją Giedrę Rinkūnaitę-Paulionienę. Ji jau ruošia
si pradėti naujus mokslo me
tus rugsėjo 18, šeštadienį,
Šv. Vincento Pauliečio mokyk
los patalpose (116 Ferma
nagh Ave.). Registracija ir
pamokos prasidės 9.30 v.r.,
baigsis — 11 v.r. Veiks ir prieš2
mokyklinis skyrius — vaikų
darželis, kurin priimami vai
kai nuo 5-rių metų amžiaus
(gimę 1977 m.).
Augštesniųjų Lituanistinių
Kursų mokytojai ir studentai
kviečia visus, kurie šiemet bai
gė šeštadieninę mokyklą, o
taip pat ir anksčiau baigusius,
įsijungti į šiuos kursus. Kiek
vieną antradienio vakarą gi
linsimės į lietuvių kalbą, li
teratūrą, Lietuvos istoriją,
geografiją ir lietuviškuosius
visuomeninius dalykus. Bus
progos susidaryti ir naujas
pažintis. Ateikite patys ir
atsiveskite savo lietuviškai
nekalbančius draugus lietu
vių kilmės, kuriems turime
atskirą klasę.
Registracija į visas klases
įvyks rugsėjo 20 ir 21 d.d.
6.30 iki 8.30 v.v. West Park
Secondary School, Bloor ir
Dundas kampas. Metropolinio
Toronto gimnazijas lankantie
ji mokiniai moka $20 už metus,
netorontiškiai — $326, tačiau
pakaks, jeigu turės savo $100.
Likusią dalį pridėsime iš lie
tuviškųjų šaltinių. Mokestis
už lietuviškai nemokančių kla
sę — $30. Pageidaujama, kad
mokesčiai būtų sumokami re
gistracijos metu.
Iki pasimatymo —
A. Rinktinas,
G. Paulionienė,
V. Matulaitis
Lietuvių Vaikų Namuose
šiemet dirbs šios Nekaltai
Pradėtosios Marijos seserys:
sės. M. Loreta Jonušaitė, sės.
M. Michaelė Brizgytė, sės.
Ona Mikailaitė. Vadovaus sės.
Margarita Bareikaitė.

Pagerbdami a.a. kun. Tadą
Degutį, OFM, Julija ir dr.
Klemensas Liutkus paaukojo
“T. Žiburiams” $20.
ŠAULIŲ MOTERŲ rinktinės ge
gužinėje Hamiltono medžiotojų
klubo patalpose, rasti moteriški
akiniai. Teirautis: Jonas Tarvy
das, 250 East 17th St. Hamilton,
tel. 383-4860.

rės papuošė skanėstų stalą tor
tais ir pyragais.
Išleisdami seselę Teresę, kartu
priėmėme į savo tarpą ir naują
ją vyresniąją — seselę Palmyrą.
Čia kelias dienas viešėjo ir se
selė Jonė, anksčiau dirbusi “Rū
tos” klube, šiuo metu gyvenanti
Putnamo vienuolyne.
Petras Januška, senosios kar
tos ateivis, mirė sulaukęs 84 m.
amžiaus. Giliame liūdesyje liko
žmona Elzbieta, dukterys Vanda
ir Diana. Palaidotas iš AV šven
tovės Cote dės Neiges kapinėse.
Pro Montreal) pravažiuodamas,
čia kelias dienas viešėjo garsus
okupuotos Lietuvos aktorius Do
natas Banionis su žmona. Iš Puns
ko viešėjo Valdas Samulevičius,
kuris skrido į Indianos universi
tetą gilintis ekonomikos moksluo
se. Ten išbus 10 mėnesių.
KLK Moterų Dr-jos Montrea
lio sk. valdyba šaukia visuotinį
savo narių susirinkimą rugsėjo
19 d. seselių namuose po 11 v. Mi
šių. Bus rodomos skaidrės iš kelio
nių po Europos kraštus, kuriuos
šiais metais aplankė kaikurios
mūsų narės. Po susirinkimo — ka
vutė. Norintieji skaidrių pagal
ba pakeliauti po pasaulį kviečia
mi dalyvauti.

Lituanistinė mokykla pradeda
naujus mokslo metus rugsėjo 18
d., 9 v.r. tose pačiose patalpose
(4115 St. Jacques West). Vaiku
čiai registruojami pas mokyklos
vedėję Moniką Jonynienę. Mokyk
loje šiais metais mokytojauja šie
mokytojai: Monika Jonynienė, Sta
sė Ališauskienė, Julija Adamonytė, Linas Staškevičius, Lilija
Gedvilaitė ir Laima Rutkauskienė.
AV šventovėje palaimintos šios
santuokos: Alfonso Viskanto su C.
Brazier ir Rūtos Kerevičiūtės
su E. S. Lippiat.
Susižiedavo: Rima Jurkutė su
Rimu Piečaičiu ir Asta Kličiūtė
su Linu Staškevičiumi. Jie yra
veiklūs lietuviškame gyvenime:
“Gintaro” ansamblio nariai, skau
tai. Vestuvės numatomos sekan
čiais metais. Sėkmės jauniesiems!
N. B.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo
statomuose namuose nuomojamų

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

BUTŲ SUTARČIŲ

PASIRAŠYMAS
įvyks š. m. rugsėjo 20 ir 25 dienomis

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

nuo 1 iki 6 valandos po pietų klubo raštinėje,
Lietuvių Namuose (III augštas), 1573 Bloor St. W.,

Toronto, Ontario, telefonas 533-3498.
Kviečiame suinteresuotus atvykti.
Pirmenybė —
pasirašiusiems ir įmokėjusiems nuomos depozitus.
Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo
valdyba

Žymioji solistė Lilija Šukytė-Sukis, garsėjanti V. Vokie
tijos teatruose, koncertuos
Toronte naujoje Roy Thomp
son salėje (60 Simcoe St. prie
King St. W.) rugsėjo 22, 23, 24,
25 d.d. su simfoniniu orkestru;
atliks soprano dalį kompoz.
Mahlerio Il-je simfonijoje (Pri
sikėlimas). Be to, dainuos sol.
Maureen Forrester, kontral
tas. Diriguos Andrew Davis.
— Šią savaitę, rugsėjo 14 d.,
8 v.v., sol. L. Šukytės koncer
tas — Edward Johnson Buil
ding patalpose (MacMillan
teatre). Rengėjas — Toronto
un-to muzikos fakultetas. Savo
mokinių koncertų serija jis
mini savo renginių 20 metų su
kaktį.
Pensininkai, rugsėjo 20 ir 25
dienomis ateinantieji išsinuo
moti buto naujai statomuose
namuose, prašomi atsinešti
raštu surašytas žinias: vardas
ir pavardė, amžius, gyvena
moji vieta, telefonas, pašto
kodas, socialinės draudos nu
meris, kokias pensijas gauna
ir kiekvienos jų mėnesinis
dydis, turimi banke pinigai,
vertybės popieriai, akcijos
(Šerai) ir visos kitos pajamos,
dabar gyvenamojo buto savi
ninko vardas, pavardė, adre
sas, telefonas, pašto kodas,
mėnesinis
nuomos
dydis.
Klubo valdyba
WILLOWDALE YONGE IR FINCH
rajone, Toronte, netoli požeminio
traukinio stoties, išnuomojamas
butas su vieta pastatyti automo
biliui. Skambinti iki 12 vai. prieš
piet, nuo 9.30 vakarais ir savait
galiais. Tel. 221-9648.

KLB Toronto apylinkės valdy
ba skelbia apylinkės tary
bos rinkimus, kurie įvyks š.
m. lapkričio 7, sekmadienį.
Rinkiminę komisiją sudaro:
B. Bedarfienė 233-7315, V. Ra
manauskas 769-0670, P. Štur
mas 274-3529, V.Taseckas 2790363, V. Kulnys 769-1266. No
rintieji siūlyti
kandidatus *
arba pays pasisiūlyti kandi
datais į Toronto apylinkės
tarybą prašomi tai pranešti
iki spalio 3 d., 6 v.v., vienam
iš rinkiminės komisijos narių
arba sekantiems KLB Toronto
apylinkės valdybos nariams:
A. Pacevičiui (darbo tel. 7627393, namų 233-0303), Ž. Šilininkaitei 766-4948, V. Vaitie
kūnaitei 763-1919. V. Valiu
liui 694-6733, T. Augustinui
Simanavičiui, OFM, 533-0621.
Kandidatai privalo pasirašyti
sutikimo lapą ir turi būti su
mokėję solidarumo įnašą.
KLB Toronto apylinkės val
dyba 1982.IX.10 posėdžiavo
adv. A. Pacevičiaus bute ir
svarstė galimybes kaip įjung
ti visus tarybos narius į Bend
ruomenės darbą. Nutarta su
daryti
atskiras
komisijas
įvairiems darbams ar projek
tams atlikti. Kiekvienas ta
rybos narys turi priklausyti
bent vienai komisijai. Šiuo
metu yra siūlomos šios komi
sijos: “Vilniaus” karalaitės
baliaus ir rinkimų, Vasario
16 minėjimo, “Vilniaus” pa
viljono, kariuomenės šven
tės, solidarumo įnašo mokes
čio ir lėšų telkimo, informa
cijos bei spaudos, “Heritage
Fair”. Kandidatai, jau iš anks-

MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA_ _ _ _ _ _

LITAS

\1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E.2Ą8. Telefonas: 766-582Z' !
MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius........... 13-13.5%
Terminuotus vienerių
metų indėlius .............................. 14.0%
Uždarus terminuotus
vienerių metų indėlius................. 14.5%
Specialias taupomąsias
sąskaitas ...................................... 13.0%
Taupomąsias sąskaitas ............. 11.0%
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas............................. 6.0%

DUODA PASKOLAS:
Nekilnojamo turto
Asmenines ir
prekybines
Paskolas mirties
atveju apdraustos
iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS
1465 DeSeve

Pirm., Antr., Treč.

3907 A Rosemont

9—3

Ketvirtadieniais

12 — 8

6—8

Penktadieniais

12 — 6

12 — 6

to žinodami kuriam komitetui
jie bus reikalingi, galės leng
viau apsispręsti ar iš viso kan
didatuoti į tarybą.
Apylinkės valdyba kreipiasi
į Toronto lietuvius ir kvie
čia visus įsijungti į Bend
ruomenės darbą, aktyviai kan
didatuojant į tarybą, užsimo
kant solidarumo įnašą, prisi
dedant darbu ar aukomis prie
įvairių renginiu.

Svaigalų tyrimo organizacija
“Addiction Research Foun
dation”
išleisdino
studiją
apie svaigalų įtaką eismo ne
laimėms. Kaip studijos autorė
minima psichologė dr. Evelyn
Vingilis. “The Toronto Sun”
1982.IX.9 išspausdino Claire
Hoy rašinį, kritiškai verti
nantį • minėtos organizacijos
studijos duomenis.

“The
Catholic
Register”
1982.IX.il pirmame pusla
pyje išspausdino rašinį, kurio
autorė — Vida Zalnieriunas.
Jame rašoma apie Lenkijos
įvykius. Rašinio autorė V.
Žalnieriūnaitė yra Aldonos
PALM BEACH, FLORIDA parduo ir Viktoro Žalnieriūnų duk
damas arba išnuomojamas vieno ra, baigusi žurnalistiką Carlmiegamojo butas btįndranamyje tono un-te Otavoje prieš tre
(condominium) prie jūros kranto jetą metų. Yra dirbusi savo
pilnai įrengtas labai patogioje srityje Guelph mieste ir kitur.
vietoje. Teirautis Toronte tel. Dabar dirba “The Catholic
223-4319.
Register” redakcijoje.

Antonija ir Vytautas Pet
ruliai,
buvę
torontiečiai,
dabar gyvenantys Arizonoje,
JAV-se, susilaukė tręčio sū
naus Aido-Dariaus-Antano.

