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Žurnalistai ir propagandistai
Š. m. rugsėjo pradžioje JAV žurnalistu organizacija 

"The New England Society for Newspaper Editors" su
rengė konferencija New Hampshire miesto Colby-Sawyer 
kolegijoje, kur dalyvavo sovietiniai ir amerikiniai žur
nalistai. Konferencija aprašė "New York Times" 1982. 
IX.4. o papildomus komentarus lietuviu laikraščiams iš
siuntinėjo "Ethnic Community Services" — lietuvių 
įsteigta organizacija. Ji tuos savo komentarus pasiuntė 
ir konferencijos rengėjams. Lietuviškoje išeivijos spau
doje minėtoji konferencija nebuvo nei komentuojama, 
nei pastebėta. O ji verta dėmesio. Ir tai ne dėlto, kad ji 
būtu ką nors pozityvaus pasiekusi. Greičiau ji verta dė
mesio dėlto, kad nieko nepasiekė. Konferencijoje išryš
kėjo du priešingi pasauliai — amerikinis ir sovietinis. 
Tiesa, tai nieko naujo — tas priešingumas reiškiasi jau 
daug metu, bet būdinga buvo tai, kad abieju didžiųjų 
kraštų žurnalistai negalėjo rasti bendro pagrindo bend
radarbiavimui, nes ir vieni, ir kiti stovi ant skirtingų ba
zių. Amerikos laikraščiuose dirba profesiniai žurnalis
tai. informuoja savo skaitytojus pagal tiesos ir laisvės 
principus, o sovietinėje spaudoje dirba propagandistai, 
vykdantys diktatūrinės valdžios valių, yra jos apmokami 
tarnautojai. tv

SIS SKIRTUMAS ir buvo pagrindinė priežastis, ko
dėl abi pusės negalėjo susikalbėti bei ką nors su
tarti. Amerikiečiai žurnalistai, kaip tiesos ir lais

vės atstovai, sielojasi savo krašto žmonių gerove, kriti
kuoja valdžių, kai ji tai gerovei nepakankamai veiksmin
gai tarnauja, siūlo kitus būdus bei kelius žmonėms pa
dėti, skelbia žmonių pageidavimus, nusiskundimus, sten
giasi būti ne valdžios, o visuomenės balsu. Visai kitaip 
yra sovietiniuose kraštuose. Ten tikra prasme žurnalis
tų nėra. Visi laikraščiai yra kompartijos bei jos pasta
tytos valdžios rankose. Jų paskirtis — būti ne visuome
nės, o valdžios bei kompartijos balsu. Dėlto visi juose 
dirbantys spaudos žmonės yra tik propagandistai, skel
bią vien tai, kas valdžios įsakoma ar pavedama. Tai gar
siojo Hitlerio propagandos ministerio Goebbelso meto
das, glaudžiai susijęs su totalistine sistema, kurioje vis
kas tarnauja diktatūrinei valdžiai. Tokia pat %į^ema 
šiandienų veikia Sov. Sąjungoje ir jos pavergtuose kraš
tuose. Jai yra pajungti visi spaudos žmonės. Jie negali 
skelbti tiesos, nes tai kenkia totalistiniam režimui, sle
piančiam tiesų nuo visuomenės. Jie negali skelbti lais
vės, nes visas sovietinis režimas yra paremtas įsakomąja 
vergija. Sovietinių spaudos žmonių balsas turi būti ne
išvengiamai valdančios diktatūros balsu.

ŽINANT tuos skirtumus tarp Amerikos ir Sov. Są
jungos spaudos žmonių, yra labai aišku, kad jų 
bendradarbiavimas neįmanomas, tačiau būdingas 

buvo amerikiečių užmojis rengti tokio pobūdžio konfe
renciją. Jie ir čia, kaip jau nekartą yra buvę kitose sri
tyse, pasirodė esą naivūs žmonės. Jie, nors daug skaito, 
bet negali suprasti sovietinės galvosenos. Jiems vis at
rodo, kad sovietiniai propagandistai yra tokie pat žur
nalistai, kaip Amerikoje ar kituose Vakarų kraštuose. 
Tai rodo pvz. jų siūlymas konferencijoje keistis infor
maciniais straipsniais. Sovietai tuo pasiūlymu nesido
mėjo ir iš savo pusės siūlė sudaryti abipusę sutartį, įpar
eigojančių skleisti abipusį susipratimų, kovoti prieš 
atominio karo grėsmę ir siekti nusiginklavimo. Kitaip 
tariant, siektina “pax sovietica”, įgalinanti taikos prie
dangoje sovietų ginklavimąsi, amerikiečių nusiginkla
vimų, vedantį į sovietinę pergalę pasaulyje. Taip darė 
sovietai politinio atolydžio metu, taip daro jie dabar, 
taip darys jie ir ateityje. Jų siekis — skelbti taikų, ska
tinti vakariečius nusiginkluoti ir. atėjus laikui, ginkluo
ta jėga įvesti pasaulyje sovietinę taiką, kuri dabar jau 
įgyvendinta Sov. Sąjungoje, Baltijos valstybėse, sate
litiniuose kraštuose, Afganistane. Apie tai kalba visi 
pastarųjų metų sovietinės politikos ėjimai. Vakariečiams 
belieka atmerkti akis ir įžvelgti tikrovę.

Pasaulio įvykiai

KANADOS [VYKIAI

Bendromis jėgomis
Kanados min. pirm. P. E. 

Trudeau trimis 15 min. kalbo
mis per CBC televizijų kreipė
si į krašto gyventojus, skatin
damas bendromis jėgomis ko
voti su ekonominiais sunku
mais. Jis priminė, kad kana
diečių laukia sunki žiema, kad 
reikia didesnio bendradarbia
vimo vieno su kitu, mažesnių 
reikalavimų. Esą gamybos kai
nos Kanadoje kasmet kyla po 
12%, JAV — po 7%, o Japonijo
je ir V. Vokietijoje — tik po 
5%. Kanadiškus gaminius dėl 
ekonominės krizės pasaulyje 
jau dabar yra sunku parduoti 
užsieniui. Jeigu gamyba ne
bus padidinta, jos išlaidos su
mažintos, ateityje pasaulio 
rinkose viešpataus Japonija, 
V. Vokietija ir JAV, k a i vėl 
prasidės ekonominis atkuti
mas. Problemą betgi sudaro 
darbo unijos, kurių reikala

vimai jau daug metų prašoka 
gamybos padidėjimą, atnešda
mi nuolatinį kainų kilimą.

P. E. Trudeau, piešdamas 6% 
ir 5% varžtus visiems kanadie
čiams betgi atmetė priverstinį 
jų įvedimų parlamento įstaty
mu, viešai atsisakydamas anks
čiau turėtos algų bei atlygini
mų kontrolės, valdžios išlaidų 
sumažinimo, nors šiemetinis 
deficitas, antrojo biudžeto 
paskelbimu pakeltas iki $20 
bilijonų, greičiausiai pasieks 
$25 bilijonus. Siūlomas apsi
ribojimas 6% ir 5% atlyginimų 
kėlime tesąs pirmas žingsnis į 
ekonominį atkutimą. Kritikai 
betgi sako, kad tame 6% bei 5% 
plane esama aiškios nelygy
bės. Daugjau uždirbantiems 
atlyginimų padidinimas vis- 
tiek bus gerokai didesnis ne
gu mažiau uždirbantiems. Iš 

(Nukelta į 8-ta psl.)

Lietuviai su žymiaisiais svečiais Kanados Lietuvių Dienose Montrealyje. Iš kairės: kun ST KULIUS, S,J, gen 
Lietuvos konsulas dr. J. ŽMUIDZINAS, vyskupas A. CIMICHELLA, vicekancleris kun. PAQUETTE, adv. s' 
DAUKŠA Andre Laurendeau salėje, kur įvyko didysis koncertas Nuotr J. V Danio

Kanados Lietuvių Dienose Montrealyje. Iš kairės: D. CHAINAUSKIENĖ iš Londono Ont 
Otavos. K. BRADŪNAS iš Čikagos, G. BREICHMANIENĖ iš Hamiltono , D. DANIENĖ iš 

Nuotr. J. V. Danio

Lietuvių Dienos prancūziškame mieste
Š. m. spalio 8-10 dienomis montrealiečiai surengė XXVII Kanados Lietuvių Dienas su plačia 

kultūrine, menine, religine ir pramogine programa

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

įspūdingos pamaldos
Sekmadienį, 1 v.p.p., Šv. Ka

zimiero šventovėje prasidė
jo katalikų pamaldos. Rengė
jai pamaldoms parinko šią 
šventovę dėlto, kad parapijai 
šiais metais sueina 75-ri me
tai nuo jos įsteigimo. Šiai iš
kilmei buvo pakviestas vysk. 
V. Brizgys iš Čikagos, bet dėl 
kelionės į Venecuelą negalėjo 
dalyvauti. Mišias atnašavo 
Montrealio vyskupas pagalbi
ninkas Andre M. Cimichella 
su septyniais kunigais — pen
kiais lietuviais, vienu pran
cūzu ir vienu italu.

Jungtiniam chorui atgiedo
jus “Ecce sacerdos”, pasvei
kinimo žodį prancūziškai ir 
angliškai tarė vyskupas, visus 
kviesdamas bendrai maldai. 
Galingai nuskambėjus “Pul
kim ant kelių", prasidėjo 
įprastinė Mišių eiga. Jauni
mo atstovai atliko Šv. Rašto 
ištraukų skaitymus, pamokslą 
pasakė kun. Pr. Gaida. Auko
jimo metu tikinčiųjų atstovai 
procesijoje atnešė prie alto
riaus ne tik ostijas ir vyną su 
vandeniu, bet ir dovaną sve
čiui vyskupui — medžio droži
nį (lietuvišką koplytėlę).

Tvirtai ir darniai skambė
jo jungtinio choro giesmės, di
riguojant muz. A. Stankevi
čiui. Baigus Mišias, kuriose 
buvo vartojamos net keturios 
kalbos (lietuvių, lotynų, pran
cūzų, anglų), vyskupas tarė 
ilgesnį žodį, pabrėždamas 
krikščioniška viltį sunkiais 
žmonių ir tautų laikotarpiais. 

/Esa istorija rodo, kad po sun ’ 
kių kovų ir persekiojimų atei- / 
na laisvės pergalė. Pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu.

Dalyvių buvo pilna švento
vė — 700-800, įskaitant jung
tinį chorą.

Pamokslo mintys
Kun. Pr. Gaida savo pamoks

le kalbėjo apie lietuvių išei
vijos šaknis. Pasak jo, lietu
viai išeiviai yra abraominiai 
žmonės — kaip Šv. Rašto Ab
raomas, taip ir lietuviai turė
jo palikti savo šalį ir įsikur
ti naujoje žemėje.

Biologinės mūsų šaknys jau 
esančios kanadiškos, o dvasi
nės — lietuviškos ir iš dalies 
kanadiškos. Dvasinės šaknys 
esančios dvejopos — kultūri
nės ir religinės. Viena pagrin
dinių mūsų šaknų bei atramų 
esanti krikščioniškasis tikė
jimas. Jis esąs dvasinė jėga, 
kuri gaivino lietuvių tautą 
rusų caro laikais, tebegaivi- 
na ir dabar.

Ta pati jėga esą gaivina ir 
išeiviją. Tai liudija parapijos, 
religinės institucijos, vienuo
lijos, organizacijos. Tie tau
tiečiai, kurie nepriklauso ti
kybinėm bendruomenėm, bet 
yra pozityviai nusiteikę reli
gijos atžvilgiu, stovi ant tos 
pačios krikščioniškos uolos. 
Nuslydę nuo jos yra tie, kurie 
kovoja prieš krikščionybę ir 
yra paklydę, netekę orientaci
nės gairės. Mūsų išeivijos rū
pestis — ir toliau stiprinti sa
vo dvasines šaknis Kvebeko 
prancūzų pavyzdžiu, kurie 
savo emblemoje yra įrašę šū
kį “Je me souviens” — aš at
simenu (savųjų praeitį).

Evangelikų pamaldos
Atskiras pamaldas sekma

dienį. 12.30 v.p.p., turėjo evan
gelikai Šv. Jono šventovėje 
(3594 Jeanne Mance). Jas lai
kė kun. P. Dilys iš Čikagos, 
šiuo metu aptarnaujantis I o- 
ronto lietuvių evangelikų pa
rapijų. Savo pamoksle jis, rem
damasis Šv. Rašto tekstais, 
kalbėjo apie žmogaus pašau 
kimų j laisvę, kuri yra ne tik 

jo teisė, bet ir esminė paskir
tis. Pamaldose dalyvavo 55 tau
tiečiai iš Montrealio ir kitų 
Kanados vietovių.

Didysis koncertas
Sekmadienio popietė buvo 

skirta pagrindiniam koncer
tui Andre Laurendeau kolegi
jos salėje, kuri tam reikalui 
labai tiko — turi erdvią sce
ną ir teatrinį sėdynių išdės
tymą. Susirinko apie 800 tau
tiečių, neskaitant ansamblių 
narių, kurie buvo matomi tik
tai scenoje.

Tik su pusvalandžio pavėla
vimu pradėta programa Kana
dos himnu, giedamu jungti
nio choro scenoje, ir kun. J. 
Kubiliaus invokacija, kurio
je skambėjo kreipinys: “Ne
leisk, Viešpatie, nė vienam 

j iš mūsų pamiršti savo kalbos, 
kad neliktume beverčiai savo 
tautai ir dar mažiau reikalin
gi kitom tautom . . .”

įžanginį žodį rengėjų vardu 
tarė KLB Montrealio apylin
kės pirm. V. Piečaitis ir pra
nešėjos pareigoms pakvietė 
Iną Lukoševičiūtę, kuri trimis 
kalbomis pristatė garbės sve
čius: vysk. A. Cimichella, gen. 
konsulų dr. J. Žmuidzinų su 
Ponia, Kvebeko provincijos 
ir miesto atstovus, arkivysku
pijos vicekanclerį kun. Pa
quette, JAV LB pirm. inž. V. 
Kulkų, KLB krašto valdybai 
atstovaujantį vicepirm. J. R. 
Simanavičių ir kitus. Trumpu 
žodžiu lietuvius pasveikino 
Montrealio miesto valdybos 
atstovas Yvon Lamarre, pa
vadindamas juos ukrainie
čiais. Tuoj kilo reakcija — au
ditorija šūktelėjo, ir sveikin
tojas atsiprašęs pataisė savo 
klaida. Kvebeko provincinės 
vyriausybės kultūrinių gru
pių ministerio Gerald Godin 
vardu sveikino pareigūnas

(Nukelta į 6-tą psl.)

LIBANO PREZ. A. GEMAJELIS LANKĖSI JUNGTINĖSE TAU
TOSE, buvo priimtas prez. R. Reagano, popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II, turėjo pasitarimus Paryžiuje ir Romoje. Jungtinėse 
Tautose jis pasisakė už visiška Libano nepriklausomybės atsta
tymą, neužmiršdamas ir laisvo apsisprendimo siekančių pales
tiniečių. Jis taipgi nori visų užsienio kariuomenių atitraukimo 
iš Libano, tačiau pritarė saugumo tarybai, pratęsusiai trejiems 
mėnesiams Jungtinių Tautų taikos priežiūrai tarnaujančių ka
rių pasilikimą pietiniame Libane, kur jie buvo atsiųsti po 1978 
m. įvykusio Izraelio kariuomenės įsiveržimo Libanan. Prez. A. 
Gemajelis tikisi susilaukti finansinės paramos karų nusiaubtam 
Libanui atstatyti, ypač jo sostinei Beirutui, kuriam daug nuos
tolio padarė Izraelio lėktuvai, karo laivai, pėstininkų patran
kos dabartinės invazijos me- •--------- —---------------------------------
tu. Pilnam atstatymui reikės 
apie $15 bilijonų. Beirute da
bar yra 1.200 JAV marinų, 
1.200 Prancūzijos ir 1.000 Ita
lijos karių. Prez. A. Gemaje
lis nori didesnio jų skaičiaus, 
galbūt įjungiant ir kitas valsty
bes, kad tuos karius būtų ga
lima perkelti ir į kitas Libano 
vietoves. J i s taipgi pritarė 
prez. R. Reagano sumanymui 
įsteigti palestiniečių valsty
bę Izraelio okupuotoje Gazos 
juostoje ir vakarinėje Jorda
no upės pakrantėje, susietą 
su Jordanija, veikiančią jos 
kontrolėje. Šią mintį griežtai 
atmeta Izraelio premjeras M. 
Beginąs.

Svečiai Vašingtone
Prez. R. Reaganą aplankė 

Arabų Lygos delegacija, kurią 
sudarė Maroko karalius Hassa- 
nas, Saudi Arabijos, Jordani
jos, Alžerijos, Sirijos ir Tuni- 
zijos užsienio reikalų minis
terial. Pokalbiai buvo susie
ti su prez. R. Reagano planu 
įsteigti palestiniečių valsty
bę Jordanijos kontrolėje. Jis 
reikalavo, kad Arabų.Lyga įga
liotų Jordanijos karalių Hus- 
seiną pradėti derybas šiuo 
klausimu ir kad arabų valsty
bės suteiktų oficialų pripa
žinimą Izraeliui. Delegacijai 
vadovavęs karalius Hassanas, 
gindamas Arabų Lygos pozici
ją, pasisakė už Izraelio pasi
traukimą į prieškarinę 1967 m. 
teritoriją, kurion neįeina ne 
tik vakarinė Jordano pakran
tė su Gazos juosta, bet ir Izrae
lio jau oficialiai prijungtos 
Golano augštumos, priklausiu
sios Sirijai. Esą tik tada ara
bų valstybės galėtų suteikti 
savo pripažinimą Izraeliui, 
sunormalinti ryšius.

Prieš 20 metu
Spauda ir televizija prisimi

nė pasauliniu karu galėjusį 
tapti JAV prez. J. F. Kenne- 
džio ir Sovietų Sąjungos kom
partijos vado. N. Chruščiovo 
susikirtimą 1962 m. rudenį dėl 
sovietinių raketų įvežimo Ku- 
bon. Spalio 22 d. J. F. Kenne- 
dis paskelbė istorinį praneši
mą apie atomines raketas Ku
boje, perspėdamas, kad į jų 
panaudojimą prieš JAV bus 
reaguota tiesioginiais smū
giais Sovietų Sąjungai. J i s 
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taipgi įsakė karo laivynui pra
dėti Kubos blokadą, karinėms 
JAV pajėgoms pasiruošti gali
miems įvykiams. Spalio 26 d. 
buvo gautas N. Chruščiovo at
sakymas, siūlantis išsivežti tas 
raketas, jeigu JA Valstybės 
atsisakys invazijos Kubon. 
Antrasis laiškas pareikalavo, 
kad amerikiečių raketos būtų 
pašalintos iš Turkijos ir Ita
lijos. Į tą reikalavimą J. F. 
Kennedis neatsakė. Nekant
riai buvo laukiama prie bloka
dos artėjančių transportinių 
sovietų laivų, kuriuos būtų te
kę sulaikyti ir iškrėsti. Pasku
tiniu momentu tie laivai pasu
ko atgal, Sovietų Sąjunga pra
dėjo N. Chruščiovo pasiūlytą 
raketų išsigabenimą. Prieš 20 
metų atrodė, kad tai buvo di
delis J. F. Kennedžio laimėji
mas, dabar, deja, neturintis 
strateginės reikšmės. Tas 
trumpų skrydžių raketas pa
keitė tarpkontinentinės su ge
rokai stipresniais atominiais 
užtaisais. Atominio karo grės
mė tebėra nepašalinta.

Ginklai už dujas?
Karingasis ajatolos R. Cho- 

meinio režimas, įsivėlęs į ne
sibaigiantį Irano karą su Ira
ku. nori gauti sovietinių gink
lų. Dar šacho laikais Iranas 
pradėjo tiekti natūralias du
jas sovietinėms Kaukazo res
publikoms. Šiemet turi būti 
pasirašyta nauja sutartis tre
jiems metams. Sakoma, kad se
niau už dujas buvo mokama 
auksu, o dabar reikalaujama 
apie $4 bilijonų vertės ginklų. 
Derybų detalės nėra žinomos. 
Spėjama, kad Iranui labiau
siai reikia modernių sovieti
nių karo lėktuvų, priešlėktu
vinių raketų, radaro įrengi
nių. Irano aviacija turėjo tik 
amerikietiškus lėktuvus, ku
rie jau spėjo pasenti, pritrū
ko dalių remontui. Dėl diplo
matų sulaikymo Vašingtonas 
beveik visiškai sustabdė da
lių tiekimą, atsisakė parduo
ti naujus lėktuvus bei kitus 
ginklus. Iranui taipgi reikia 
naujų tankų, šarvuočių, toli
mo šaudymo patrankų, maši
nų keliams tiesti, namams sta
tyti. Esą vedamos derybos ir 
dėl iraniečių lakūnų paruoši
mo Sovietų Sąjungoje.
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Lietuvis sovietinėje kariuomenėje
Jaudinančiai ryžtingas Roberto Grigo atsisakymas duoti sovietinę priesaiką. 

Apie tai rašo pogrindžio “LKB Kronika” 54 numeryje

Sava šeima ir parapija
Jei ne tikėjimus, šiandieną juodo Lietuvos vargo pasaulis nematytų

S. ŠETKUS
Kažkodėl mes, lietuviai, esa

me įsitikinę, kad lietuvybei 
svarbu tik bendruomenių gyva 
veikla. Kasmet stengiamės iš
rinkti bendruomenių valdy
bas iš pačių geriausių, veik
liausių žmonių. Parapijoms 
nieko nerenkame įsitikinę, 
kad užtenka vieno klebono ir 
dar jo pasirinkto vieno kito 
talkininko.

Nieko tad nuostabaus, kad 
lietuviškos parapijos vis sun
kiau verčiasi, kad kunigų skai
čius mažėja. Antra vertus, mū
sų išeivijos gyvenimas įrodo, 
jog be parapijų mūsų nykimas 
ima spartėti. Palengva mus 
susemia svetimos kempinės. 
Patys matome, kaip staiga vi
siems parūpo lietuviškų para
pijų egzistencija!

Ir parūpo visai teisingai. 
Kur tik Amerikoje išnyko pa
rapija. išnyko ir lietuvybė. Tas 
pats gali būti ir Kanadoje. Šių 
laikų lietuvis tiek išeivijoje, 
tiek sovietinių rusų pavergto
je tėvynėje be tikėjimo tėra 
silpnas lietuvis. Visa žmogaus 
jėga ir yra jo dvasioje. Su dva
sia žmogus kalnus perkopia, o 
be dvasios nė slenksčio nepra- 
šliaužia! Jei ne tikėjimo žmo
nės šių laikų juodo vargo Lie
tuvoje, pasaulis nematytų ir 
nežinotų to tautos heroizmo, 
kuris stebina draugus ir prie
šus. Juk milžinas muravjovinis 
slibinas neprarijo Lietuvos, 
nors ir labai norėjo. Lietuvė 
kaimietė dėl savo tikėjimo 
kibo ir tebekimba tam slibi
nui į gaurus ir ką tu jai pada
rysi! Tai aiškiai matome iš 
“KLB Kronikos” bei kitų “ženk
lų ir stebuklų”. O mandrieji 
netikėliai seniai palūžo po 
okupanto bizūnu — nuėjo “šu
niui šėko pjauti”, kitų lietu
vių, savo brolių, kankinti!

Tam, o ne kam kitam mums 
parapijos ir yra reikalingos! 
Parapija — tai mes patys įvai
rių vietovių lietuviai. Jei mes 
uolūs būsime, tai ir kunigas 
atsiras. Kai mes stovėsime sa
vo vietoje, tai naujo kunigo 
atsikėlimas ar seno išsikėli- 
mas didesnio rūpesčio nesuda
rys. Parapija turi būti pasto
vi, ne klebonas! Tada nebus 
labai svarbu, ar klebonas yra 
daugiau ar mažiau veiklus, nes 
pagrindinis parapijos išsilai
kymas remsis parapijiečiais. 
O pagrindinis darbas — tai 
rūpestis, kad nė vienas lietu
vis nebenutrupėtų nuo savo 
parapijos, nūo lietuviškų pa

maldų! Kas tą darbą gali ge
riau padaryti, kaip patys bū
relio lietuviai?

Parapijinių komitetų nela
bai norima, nes jie būdavo ki
šasi į klebono reikalus. Iš tik
rųjų nėra ko kištis. Kanada yra 
laisvės kraštas visiems. Nėra 
tokio klebono, kuris galėtų 
ką nors daugiau nuveikti be 
kitų talkos. Nesant jokių rin
kimų, jam tenka pačiam susi
rasti talkininkus. Kitaip at
rodytų, jei tie talkininkai bū
tų išrinkti visų parapijiečių, 
kad ir kas kelinti metai.

Mažose vietovėse galėtų už
tekti ir vienos apylinkės val
dybos, paskiriant kurį narį 
parapijos reikalams, narį, su
gebantį su visais gražiai su
tarti, turintį ne tik gerus no
rus, bet ir vaizduotę ką ir kaip 
veikti, kaip prikalbėti tą ir ki
tą brolį lietuvį nepraleisti nė 
vienų lietuviškų pamaldų, nes 
kanadiečiai irgi sako: “Who 
pray together — stay together” 
(Kas meldžiasi drauge — lai
kosi drauge).

O laikytis mes privalome vi
sada ir visur drauge, nes mū
sų maža. Nereikia didelio 
mokslo suprasti, kad lanky
dami angliškas pamaldas pa
liekame savų šventovių sąskai
tas apmokėti kitiems ir, svar
biausia, silpniname bei ardo
me savas parapijas. Mes sielo
jamės dėl Vilniaus katedros, 
Seinų bazilikos, o į savas “ka
tedras” išeivijoje dažnai at
sukame nugaras. Kodėl stato
me savo visokius miniatūri- 
nius reikaliukus pirmoje vie
toje ir nustumiame gyvybinius 
tautos reikalus į antraeilę vie
tą?

Visus tokius ir kitokius klau
simus turėtų spręsti patys pa
rapijiečiai. Turėtume taip da
ryti, kaip tai darėme tik atvy
kę Kanadon: rinkomės ir tarė
mės, kaip prasilaužti pro sun
kias kliūtis, kad ir retkarčiais, 
į lietuviškas pamaldas. Kai 
gaudavom leidimą kanadiečių 
šventovėje, tai vedėme vienas 
kitą į pamaldas, kad kartais 
dėl menko lankymo nebūtų at
šauktas leidimas. Vedėme ir 
tuos, kurie seniai buvo užmir
šę “Vardan Dievo Tėvo...” 
Ėjo ir jie mielu noru, nes sakė, 
kad tai Lietuvai svarbu.

Lietuviška parapija esame 
mes patys, kaip ir lietuviška 
šeima. Branginkime savas šei
mas bei savas parapijas, nes 
tai visų mūsų bendras reika
las.

AfA 
PETRONĖLEI URBONIENEI 

mirus,
jos vyrą VINCĄ, sūnų ANTANĄ, dukras — JŪRATĘ 
ir GUNDĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

dalinamės liūdesiu —
A. D. Puteriai A. G. Sodoniai
J. A. Puteriai a. Mašalas
P. Puteris G. Kaknevičienė

Toronto miestas
Grįžtama į standartinį laiką

1982 m. spalio 31, sekmadienį

Miesto tarybos nutarimu buvo paskelbtas raštas, 
primenantis miesto gyventojams laikytis dienos švie
sos taupymo meto nuo 1982 metų balandžio 25 iki 
spalio 31 dienos. Dabar miesto gyventojai prašomi 
pasukti savo laikrodžių rodykles vieną valandą atgal 
spalio 31 dieną 2 valandą ryto.

Arthur Eggleton, 
burmistras

1982 m. gegužės mėn., kaip 
tai vykdome kasmet jau beveik 
40 metų, daug jaunų Lietuvos 
sūnų buvo paimti į sovietinę 
armiją. Gegužės 13 d. buvo pa
imtas ir Robertas GRIGAS iš 
Lazdijų rajono, Leipalingio 
miestelio. 1982 m. gegužės 25 
d. Jany-Kurgane (Kazachijos 
TSR) Robertas kareivių ir ka
rininkų akivaizdoje atsisakė 
duoti priesaiką, kaip prieš
taraujančią religiniams kata
liko ir patriotiniams lietuvio 
įsitikinimams.

Roberto laiškas
Robertas GRIGAS viename 

savo laiške rašo: “Iki paskuti
nio momento meldžiaus ir ne
apsisprendžiau, kaip pasielgti 
tuo ramybės neduodančiu 
priesaikos klausimu. 1982.V.25 
Jany-Kurgane mūsų grupė tu
rėjo tai atlikti. Man reikėjo 
antram. Mačiau, kaip prieš 
mane stovėjęs jaunuolis pa
ėmė automatą, perskaitė iš 
knygos ‘priesaiką’, pasirašė 
po ja, — ir vis dar nežinojau, 
ką darysiu, tik kentėjau, kaip 
niekada gyvenime, ir karto
jau širdyje: “Marija, Marija, 
duok pasielgti taip, kaip Die
vas nori”. Jau mano eilė! Pa
siėmiau automatą, atsistojau 
tarp rikiuotės bei priesaiką 
priiminėjančio majoro ir, su
praskite mane, atleiskit už 
nežinią, kuri Jus kamuos per
skaičius šias eilutes, pasakiau 
rusų kalba: “Aš, Lietuvos pilie
tis Robertas GRIGAS, pareiš
kiu, kad atsisakau priimti prie
saiką, kaip prieštaraujančią 
mano religiniams ir patrioti
niams įsitikinimams”.

Išplūdę šlykščiausiais keiks
mažodžiais, grasindami fiziniu 
susidorojimu vietinio batalio
no karininkai jaunuolį tą pa
čią dieną išsiuntė į brigados 
štabą Čimkente. Sekančią die
ną bauginimų estefetę perėmė 
brigados vadovybė.

Pasiruošęs kančiai
Pulkininkai CHUTIJEV ir 

ANDRIJEVSKIJ grasino per
duoti KGB teismui, jeigu ir 
toliau vengs atlikti “šventą
ją pareigą”. Kaip atsakymą į 
tai GRIGAS parašė pareiški
mą, kurio esmė tokia: “Aš, Ro
bertas GRIGAS, Antano s., Lie
tuvos pilietis, pareiškiu, kad 
atsisakau prisiekti jūsų parti
jai ir vyriausybei, nes tai klai
dingos klystančių žmonių ins
tancijos. Esu katalikas ir todėl 
galiu prisiekti ištikimybę tik 
Dievui — Amžinajai Tiesai, 
kurią įkūnija Kristaus moks
las ir katalikų tikėjimas. Tik
tai Dievui privalau būti išti
kimas visose žmogiško gyveni
mo srityse. Partijos, valdžios 
ir armijos įsakymų, priešta
raujančių Tiesai ir mano krikš
čioniškai sąžinei, aš nevykdy
siu, todėl nenoriu kreivinti 
savo sielos ir neprisieksiu — 
nežadėsiu to, ko negalėsiu vyk
dyti. Gyvenime visomis jėgo
mis sieksiu tik vieno: išlaiky
ti švarią, ramią sąžinę. Būtent 
tokią sąžinę aš ir ginu, nesu
tikdamas prisiekti ištikimybę 
kam nors kitam, o ne Dievui. 
Dėl savo įsitikinimų ir apsi
sprendimo, remdamasis ne sa
vo, o Jėzaus ir Šv. Jo Motinos 
Marijos, mano Tėvynės Lietu
vos Globėjos, galia ir pagal
ba, esu pasiruošęs betkokiai 
kančiai”. Po to Robertas buvo 
nugabentas į Čimkento garni
zono gauptvachtą “už dieno
tvarkės pažeidimą”, kaip nu
rodyta oficialiame nukrei
pime.

Gauptvachtos viršininkas 
mjr. MIELNIK padarė asmeni
nę Roberto krata ir nuplėšė 
nuo krūtinės rožančiaus pas
laptį, kurios taip ir negrąži
no. Nurodęs automatu ginkluo
tam sargybiniui — “šitą spe
cialiai pavaikyti”, mjr. uždarė 
Robertą į vieną kamerą su teis
mo laukiančiais kareiviais — 
kriminalistais ir pats, keistu 
būdu, net pralenkdamas šiuos 
nusikaltėlius, vadovavo jo 
“perauklėjimui”; suvienyto
mis pastangomis jie tyčiojosi 
iš dvasinių vertybių, grasino 
prileisti kamerą ištvirkusių 
moterų ir prievarta padaryti 
jį “normaliu tarybiniu žmo
gumi”. Naktį kriminalistai 
kumščiais bandė įtikinti, kad 
prisiekti rusiškajai tėvynei — 
“šventa pareiga”.

Atsėdėjus parą, nuvežė į Dži- 
zaką, kur Robertas susitiko 
savojo šaukimo lietuvius, at
skirtus dar Badamo paskirsty

mo punkte. Tarp jų buvo irgi 
atsisakęs priesaikos baptis
tas Oskaras GUMANAS (vokie
tis iš Šiaulių raj., Kužių apyl.. 
Amalių km.). Iš pat pirmų die
nų jie abu buvo pasmerkti nuo
latiniam. viešam ir slaptam 
persekiojimui, terorizavimui. 
Tada jie ėmė vienas kitam, 
kiek pajėgdami, daugiau ro
dyti solidarumo ir krikščio
niškos meilės, karštai meldė
si ir aukojo už vienas kitą pa
tiriamą kančią ir panieką. Juos 
nuolatos po vieną šaukinėjo 
vietiniam daliniui vadovau
jantis kapitonas, bandė už
drausti jiems tarpusavyje kal
bėtis, grasino fiziškai susido
roti, jėga priversti prisiekti.

Pasityčiojimai
Ujami kareiviai sakydavo 

jam ir vienas kitam, kad jie 
yra stiprūs ne savo galia, bet 
Kristaus, o su Juo — viską pa
jėgs iškentėti. Iš jų tyčioda- 
vosi kiekvieną dieną.

Vienas seržantas mušdamas 
vertė juos rūkyti, keiktis, 
prieš rikiuotę pridėdavo au
sį kuriam nors prie krūtinės 
ir liepdavo visiems nutilti, 
nes jis norįs išgirsti ten esan
tį Kristų. Kartą valgykloje, 
visiems susėdus, jiems liepė 
stovėti, sakydamas: “Juos te
gul Kristus pamaitina”. Ir vis- 
dėlto šiame pirmųjų išbandy
mų periode visi sunkumai 
blanko prieš laimę giliau su
prasti žodžius: “... kentėjo 
prie Poncijaus Piloto . . .”

Prasidėjus priesaikos re
peticijoms, Robertas ir Oska
ras atsisakė mokytis jos teks
tą. Po nesėkmingų bandymų 
priversti ir įgąsdinti Rober
tą pasikvietė kapitonas ir lie
pė ruoštis kelionėn. Pamatęs 
linksmą jaunuolio veidą, ka
rininkas prašvokštė su gyvu
liška neapykanta: “Nesišyp- 
sok, ten tave užmuš!”

name savo išdavikus. Taip ir 
turi būti!”

Kartą, kalbai kilus apie jau
nimo religingumą, vienas pul
kininkų. nesitverdamas pyk
čiu, sušuko: “Kai pamatau jau
nus žmones su kryželiais ant 
kaklų, man norisi juos nuplėšy
ti ir sugrūsti jiems į gerkles!”

Plytų fabrike
Tą pat dieną Robertą išvežė 

į Badamą, kur beveik tris mė
nesius su 1902 atskirojo staty
binio techninio bataliono 2- 
ąja kuopa jis dirbo plytų fab
rike. Čia karininkų elgesys 
(taip bent atrodė, paviršuti
niškai žiūrint) buvo netgi pa
brėžtinai mandagus ir, nors 
vienas iš jų gyrėsi per porą 
mėnesių išmokysiąs Robertą 
rūkyti, keiktis, gerti ir ištvir
kauti, kokių nors konkrečių 
blogų veiksmų (bent jau viešų) 
jie nesiėmė.

Pasitaikydavo su karininkais 
tokių scenų: kareiviai stovi 
rikiuotėje, pasiruošę eiti į dar
bą, prieina karininkas, iškolio- 
ja už plano neįvykdymą ir, su
stojęs ties Robertu, ima šauk
ti: “Aš tau parodysiu eiti prieš 
tarybų valdžią! Per porą mė
nesių išmokysiu keiktis, rū
kyti, gerti ir ištvirkauti!” — 
“Nejaugi visa tai ir yra tary
bų valdžia, drauge karinin
ke?!” — paklausia Robertas. 
Kariškis suglumsta. “Tu čia 
man demagogijos nevarinėk!” 
— surinka po valandėlės.

Smūgiai ir pamokslai
Priesaiką visi tarsi ir pamir

šo. Nejaugi nusprendė, kad 
Dievą tikintis jaunuolis pa
kankamai nubaustas katorgi
niu darbu ir tuo pasitenkins? 
Dėl sąžinės ramybės Robertas 
buvo pasiruošęs pakelti dar 
daugiau ir, nors gamyklos pla
nai buvo nežmoniškai dideli, 
darbo sąlygos kenksmingos 
sveikatai, — jis džiaugėsi atė-

PADĖKA
A. a. broliui JUOZUI JANUŠAIČIUI

mirus,
nuoširdžiai dėkoju: klebonui kun. Aug. Simanavičiui, 
OFM, kun. P. Šarpnickui, OFM, už šv. Mišias, maldas 
ir palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapines.

Dėkoju visiems, užprašiusiems šv. Mišias, atsiun- 
tusiems gėles, užuojautas.

Dėkoju solistui Algiui Simanavičiui už giedojimą 
šventovėje. oSesuo M. Tarvydiene

AfA
ELENAI PAKALNIŠKIENEI

Montrealyje mirus,
giliai užjaučiame jos tėvus ELENĄ ir SIMĄ 
TAMAŠAUSKUS, vyrą VYTAUTĄ, sūnus VYTĄ 
su žmona ir RIMĄ, seserį A. VILIMIENĘ su šeima 
bei kitus artimuosius ir kartu liūdime —

Janina ir Artūras Grabošai
Blanche ir Leonardas Grabošai 
Irena ir Jim Boss
Eugenijus Meškauskas

Onainan Strt fHnnorials Utii.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Brigados štabe jusia ramybe ir maldavo Kris-

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.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
Taip Robertas vėl atsidū

rė brigados štabe Čimkente, 
kur pasitiko neapykantos, pa
tyčių, grasinimų susidoroti 
kruša. Pik. CHUTIJEV šaukė, 
kad tikintysis- neturi teisės 
viešai skelbtis esąs religin
gas, įrodinėti religijos tiesą, 
o tik tylomis poteriauti savo 
kulto pastatuose, kitu atveju 
— jis tampa automatiškai tary
bų valdžios priešu, fašistu, 
kurį reikia likviduoti.

Kitas pulkininkas, griežda
mas dantimis, reikalavo tuoj 
pat perduoti Robertą GRIGĄ 
teismui, uždaryti į psichiat
rinę ligoninę, išsiųsti į urano 
kasyklas, kur po pusmečio nu- 
dvėsiąs. Jaunuolis atsakė, kad 
jie bejėgiai padaryti jam ką 
nors, ko Dievas neleis, o visa, 
kas Dievo mūsų gyveniman lei
džiama — yra pats didžiausias 
gėris. Todėl su šypsena jis eis 
pasitikti ateities, ar tai būtų 
kalėjimas, ar urano kasyklos.

Robertas žiūrėjo į tuos dre
bančius iš neapykantos seny
vus karininkus ir, kaip niekad, 
aiškiai suvokė, kokia tuščia ir 
baisi jų ideologija. Jie buvo 
gyvas paveikslas tų fašistų, 
kuriuos rodo savo filmuose. 
Jie ir neįsižeidė, kai jiems tai 
pasakė. “Taip, fašistai naiki
no savo išdavikus, o mes naiki-

tų jėgų ateičiai.
Bet ir ši sąlyginė ramybė 

buvo laikina. Vis dažniau be 
jokios realios priežasties 
kumščių ir aulinių batų smū
giais jį apiberdavo kareiviai, 
kuriuos tik formaliai dėl akių 
sudrausdavo seržantai ir jef- 
reitoriai. Vis dažniau šias pa
mokas ėmė lydėti “politinio 
švietimo” pamokslai apie prie
saikos “šventumą” ir “būtinu
mą”. Kasdien vidutiniškai Ro
bertas gaudavo iki 40 smūgių.

Netrukus kuopos felčeris, į 
kurį jis kreipėsi dėl įkyriai 
duriančio skausmo krūtinėje, 
nustatė, kad įlaužtas ar lūžęs 
šonkaulis, bet vežti į ligoni
nę niekas nesiskubino, ir to
mis pačiomis sąlygomis reikė
jo dirbti lygiai su sveikaisiais. 
Skausmas trukdė ne tik dirbti, 
bet ir normaliai vaikščioti bei 
kvėpuoti. Į jaunuolio nusiskun
dimus jefreitorius SAFARIAN 
atsakė, kad tokie dalykai ar
mijoje niekam nerūpi: “Nors 
ir mirtum, bet planą įvykdyk!”

Tai visiškai atitiko sovieti
nę pažiūrą į žmogų, kurią nuo
lat kareiviams — vergams kalė 
kuopos vadas vyr. Itn. SATA
ROV: “Tu gali būti žmogus auk
sinis, bet jeigu neįvykdai pla
no, tu — niekas!” Karininkams, 
net klausiant, Robertas nie
kuo nesiskundė, nes nemanė,

RINKEVICIAI
ONA HIMfA

Dovanos giminėms Lietuvoje
Puiki dovana 1982 metų Kalėdoms

Siuntinys nr. 1 — 1982.
1 pora geriausių "Levi” (denim) džinsų, 1 pora “Wrangler” velveto 
džinsų; 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei; 3 metrai vilnonės 
medžiagos eilutei su įrašu "All wool made in England”; 1 komplektas 
vyriškų arba moteriškų žieminių apatinių drabužių; 1 svaras geriausių 
“mohair” vilnonių siūlų; vilnonė arba šilkinė medžiaga suknelei.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $460.00
į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių prekių: medžiagos 

4 m. ir dirbtinio minko kailio apsiaustui 3 m.
Siūlome keletą kitų naudingų dalykų (kaina su muitu):

Avikailiai 3/4, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio kai
lio pamušalas, graži apikaklė, sveria 5 sv..............................  $250.00
Dirbtinio minko kailis apsiaustui, De-lux, sveria 5 sv................  115.00
Pigesnis minko kailis apsiaustui, sveria 5 sv............................ 100.00
Rumbuoto velveto džinsai......................................................... 48.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ......................................... 50.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ...................................................... 13.00
Sudedamas lietsargis ............................................................... 13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ............................................... 50.00
Puiki medžiaga suknelei ........................................................... 46.00
Šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 m.....................................  75.00
Aksomo medžiaga eilutei, dvigubo pločio, 3 m........................... 92.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m....................................... 75.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m....................................... 92.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m..................................... 115.00
Galima siųsti su drabužiais: 1/2 sv. arbatos — $4.50,1/2 sv. "neseafe" 
— 7.00, 1 sv. pupelių kavos — 7.50, 1 sv. šokolado — 7.50, 40 ciga
rečių— 5.50.

įėjimas į Kauno kunigų seminariją Kaune prie Švč. Trejybės šventovės

W

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui $58.00
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpinin

kaujame išrūpinant Lietuvoje gyvenančiom žmonom pensijas, per
siunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England.
Tel. 01 460 2592
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APSTATYMASPILNAS NAMŲ
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Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

★

I.

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

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

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444



Mokytojai persekioja savo mokinius
Apie tai rašo “LKB Kronikos” 54-tas numeris

Luokė (Telšių raj.). 1982 m. 
kovo 4 d. Luokės vid. mokyk
los direktoriaus pav. TEN- 
DZIAGOLSKIENĖ viešai 
prieš visą klasę grasino mo
kiniui LEŠČIAUSKUI už baž
nyčios lankymą sumažinti el
gesio pažymį. Vasario mėn. 
pabaigoje mokyklos direkto
rius EIMANTAS, išsikvietęs 
penkis anūkus KIKILUS au
ginančią močiutę, pagrasino: 
“Jeigu anūkai ir toliau eis į 
bažnyčią ir sukinėsis apie al
torių. jie bus atimti ir perduo
ti auklėti valstybei".

Š. m. balandžio 12 d. istori
jos mokyt. MITKUVIENE klau
sinėjo mokinius, kas buvo iš 
mokinių bažnyčioje, ir reika
lavo išduoti, ką kalbėjo kuni
gas.

Mokyt. SKR1ABIENĖ prieš 
visą klasę išjuokia mokinius, 
lankančius bažnyčią. Ji ypač 
fanatiškai jų neapkenčia.

Viešvėnai (Telšių raj.). 1982 
m. kovo 7 d. Viešvėnų aštuon
metėje mokykloje tėvų ir mo
kytojų susirinkimas buvo spe
cialiai daromas tą pačią va
landą. kai bažnyčioje vyko re
kolekcijos. Susirinkimo metu 
direktorė STANCELIENĖ kal
bėjo: “Tikėjimas skatina žmo
gų veidmainiauti. Štai nė vie
nas mokinys, lankantis bažny
čią, pas mus to neišdrįsta pri
sipažinti! Na, mokiniai, kas iš 
jūsų eina bažnyčion?" Staiga 
atsistojo mok. PRONSKUS. Di
rektorė, pametusi pusiausvy
rą, pradėjo grasinti mokiniui: 
“Tau sumažinamas elgesio pa
žymys!” Auklėtoja bandė ber
niuką ginti: "Direktore, jis vie
nas mano geriausių mokinių!” 
— “Nesvarbu! Sumažinti pažy
mį!” — nenusileido direktorė 
STANCELIENĖ. Ir taip elge
sio pažymiai sumažinti gerai 
besimokantiems mokiniams: 
VII kl. mok. Antanui PRONS- 

pirmaisiais metais

Parduodami nuo spalio 25 dienos

12% pirmaisiais metais 
8.5% garantuotas palūkanų 
minimumas per sekančius 
šešerius metus iki pabaigos 
ankstyvesnieji (dar 
nepasibaigę) lakštai irgi 
pelno 12% palūkanų 
metams, pradedant 1982 
metų lapkričio 1 d.

Taupomieji Kanados lakštai yra 
saugus investavimas. Gaunate 
geras palūkanas ir galite 
turimuosius savo lakštus iškeisti 
kada tik reikia. Štai pagrindiniai 
duomenys apie naują Taupomųjų 
Kanados lakštų laidą:

Daugiau informacijų apie 
Taupomuosius Kanados lakštus 
galite gauti ten, kur atliekate 
bankines operacijas bei 
investavimus. Pirkite juos dabar, 
nes šios serijos pardavimas 
gali būti nutrauktas kiekvienu 
momentu.

asmuo gali pirkti lakštų 
iki $35,000
gaunami iki 1982 m.
lapkričio 8 d. be padidintų 
palūkanų

Les Obligations D’Epargne Du Canada
laiduojami Kanados valdžios 
lengvai iškeičiami 
gaunami ten, kur atliekate 
bankines operacijas bei 
investavimus 
taip pat teiraukitės apie 
Taupomuosius Kanados 
lakštus savo dabovietėse

NEW 
CANADA Savings Bonds

Taupomieji 
Kanados 

lakštai

Canada

KUI. jo broliui STASIUI, VI kl. 
mok., sesutei Marytei, VI kl. 
mok.; VI kl. mok. Daivai KON- 
ČIŪTEI. III kl. mok. Elenai 
LUKAUSKAITEI.

Tryškiai (Telšių raj.). 1982 
m. balandžio 13 d. Tryškių vid. 
m-los mokyt. Stasė ŽUKAUS
KIENĖ VII klasėje pradėjo 
persekiojmo akciją prieš tikin
čius mokinius. Ypač nuo jos 
kenčia tie. kurie patarnauja 
šv. Mišioms, pvz. mok. Algir
das URNIK1S ir Juozas MA- 
NEIKIS. Mokytoja juos vadina 
tamsuoliais, klebono SIRTAU
TO padlaižiais, pusgalviais 
ir 1.1. Be to. susistačius klasė
je mokinius, buvusius per Ve
lykas bažnyčioje, jų akyse iš
juokia tikėjimą, bažnyčią ir 
kunigus. Mokyt. Stasė ŽU
KAUSKIENĖ yra laikoma ra
jone geriausia ateiste, spaus
dinančia periodikoje daug 
ateistinių straipsnių, ku
riuose nuolat tvirtina, kad 
ateistai niekada nevartoja 
prievartos prieš tikinčiuosius 
ir kad tai yra neleistina.

VI kl. auklėtoja mokyt. Bro
nė KASPARAVIČIENĖ taip 
pat persekioja mokinius, ei
nančius į bažnyčią. Ji šaukia 
juos po vieną į mokytojų kam
barį ir gąsdina, kad jie bus pa
šalinti iš mokyklos ir niekur 
neįstos; juos išjuokia prieš 
visą klasę ir visaip iš jų tyčio
jasi. Jos aukomis yra mokiniai: 
Antanas ir Robertas LYBIKAI, 
Algirdas TERMINAS ir kt. Mo
kyt. B. KASPARAVIČIENĖ iš
drįsta barti net tėvus, kam 
jie leidžia vaikus j bažnyčią, 
tvirtindama, jog tikintiems 
vaikams nebus vietos mokyk
loje.

Upyna (Telšių raj.) 1982 m. 
sausio 31 d. po atlaidų Upynos 
aštuonmetės m-klos komjauni
mo sekretorė Rita BARA

NAUSKIENĖ ir mokyt. BALT
RĄ MI EJ Ū NIEN Ė va i kšt i nej o 
į namus pas tikinčius moki
nius ir aštriai barė mokinius 
ir jų tėvus. Jų žodžiais, net 
ir suaugusieji neturi teisės 
eiti į bažnyčią, o už vaikų 
vedimą į bažnyčią jie gali bū
ti teisiami.

Nevarėnai (Telšių raj.). 1982 
m. gegužės mėn. Nevarėnų aš
tuonmetėje mokykloje II kl. 
mokyt. BIELSKIENĖ liepė pa
kelti rankas tiems mokiniams, 
kurie eina į bažnyčią, o po to 
įsakė visiems žegnotis. Tikin
tiems mokiniams buvo suma
žintas elgesio pažymys.

V kl. auklėtoja DAPKEVI- 
ČIŪTĖ taip pat sumažino el
gesio pažymius tikintiems mo
kiniams. Mokiniai, protestuo
dami dėl tokio neteisingo mo
kytojų elgesio, mokykloje nu
siėmė pijonierių kaklaraiš
čius. Prasidėjo tardymai, or
ganizatorių jieškojimas, tė
vų bauginimas. Apie tai suži
nojęs klebonas kun. Bronius 
LATAKAS bažnyčioje paskel
bė, jog mokytojai taip elgda
miesi nusikalsta įstatymams. 
Mokytojai sujudo įkalbinėti 
vaikus, kad jie paliudytų, jog 
viso to mokykloje nebuvo, o 
kleboną jie paduosią į teismą 
už šmeižtą.

Apie 20 tėvų parašė klebo
nui pareiškimą, patvirtinda
mi mokykloje vedamą tikinčių
jų mokinių persekiojimą.

Prienai. 1982 m. gegužės 18 
d. Prienų 11-os vid. m-klos Xb 
kl. mok. Violetą KAČERGIŪ- 
TĘ iškvietė į direktoriaus ka
binetą. Čia jos laukė saugu
mietis GUDAITIS Čekistas 
mergaitę kaltino, kad ji rašiu
si kaliniams kalėdinius svei
kinimus. Betardant saugumie
tis GUDAITIS prasitarė, kad

Tautos šventės išvakarėse Vasario 16 gimnazijos mokiniai dainuoja prie 
laužo. Iš kairės: A. SODONIS iš JAV, R. KALADYTĖ iš Australijos, M. 
BALAIŠYTĖ ir M. ŠALTMIRAITĖ iš Kanados Nuotr. M. Šmitienės

Dėmesio lietuviškai spaudai!
Lapkričio mėnuo paskelb

tas spaudos mėnesiu. Nedaug 
kas suabejos, kad ji tikrai 
užsitarnavo mūsų visų dėme
sio ir pagarbos, o taip pat ir 
nuoširdžios paramos aukomis, 
prenumeratomis ir 1.1. Jos dė
ka sužinome, ką mūsų broliai 
veikia visame plačiame pasau
lyje. Visi laisvojo pasaulio 
lietuviai pasijuntame kaip 
viena didelė ir pajėgi šeima. 
Sustiprėjame dvasia, nes ži
nome, kad esame ne vieni. Įgy
jame visuomeniniam darbui 
daugiau entuziazmo ir tvirto 
ryžto.

Spauda žymiai palengvina 
tarpusavį susižinojimą ir vi
są veiklą: užtenka paskelbti 
kurį nors renginį spaudoje, 
ir visas informacinis darbas 

visi laiškai eina per jų ran
kas.

Gegužės 25 d. vėl tas pats 
saugumietis, tardydamas Vio
letą, jai parodė Prienų jauni
mo rašytą kalėdinį sveikini
mą kaliniams. 

yra jau atliktas! Ar visa tai 
būtų galima padaryti neturint 
nuosavos spaudos? Laiškais? 
Argi tai būtų įmanoma su da
bartine pašto tarnyba ir jos 
kainomis?! Visa veikla pradė
tų irti, veikėjai pasimestų ir 
nustotų betkokio entuziazmo 
ką nors rengti. Taigi spauda 
yra vienas iš svarbiausių mū
sų veiksnių ar net visos veik
los pagrindas.

Dėl nežmoniškai iškilusių 
kainų spauda dabar išgyvena 
savotišką krizę. Kyla lemtin
gasis šekspyrinis klausimas: 
būti ar nebūti? Mirusių neįma
noma prikelti. Todėl spaudos 
išlaikymu reikia susirūpinti 
dabar, kol ji dar nemirusi. 
Kiekviena apylinkė ir kiek
vienas lietuvis turėtų pajus
ti tą tautinę atsakomybę, ten
kančią ypač išeivijai, ir vienu 
ar kitu būdu ateiti spaudai į 
pagalbą visu įmanomu nuošir
dumu. Ir ne po dešimties me
tu, bet dabar!!! Spaudos reikš
mę tikrai įvertintume tik jos 
netekę. Tad ateikime jai į pa
galbą, kol dar nevėlu!

E. Daniliūnas
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Sovietinis siautėjimas
i Q'i' I I\f f \ 8 O Kun- dr- Prunskio paruošta knyga VUjv “Lithuania Under Soviet Occupation”

Lietuviškoje knygų rinko
je pasirodė anglų kalba nauja 
knyga, pavadinta “Lithuania 
Under Soviet Occupation”. 
Knygos autorius — J. Pruns- 
kis, mums visiems žinomas 
kunigas žurnalistas, dauge
lio knygų autorius. J anglų kal
bą vertimas atliktas Nijolės 
Gražu lienės. (

Tai nėra visai nauja knyga, 
kadangi jos originalas lietu
vių kalba jau yra pasirodęs 
1979 m. Ta knyga tada patrau
kė visų dėmesį, ir autorius bu
vo paprašytas ją perredaguoti 
bei išleisti anglų kalba. Šian
dien mes jau tą gražų leidinį 
turime. Jis yra skirtas angliš
kai kalbantiems. Mat norima 
išeiti į didesnes skaitytojų ma
ses su faktais, skaičiais ir dar 
tebegyvenančių tautiečių liu
dijimais apie komunistinės 
valdžios siautėjimą Lietuvoje 
tada, kai mūsų nepriklausoma 
valstybė buvo prievarta įjun
giama į Sovietų Sąjungos res
publikų skaičių.

Knygos viršelyje yra ir ant
rinė antraštė — “Eyewitness 
account of atrocities”. Jau tik 
į rankas knygą paėmęs skaity
tojas tuoj suras, kad čia apie 
savo nežmoniškus pergyveni
mus kalba gyvieji liudininkai. 
Knyga suskirstyta į dvi dalis. 
Pirmoje dalyje sudėti įvykius 
mačiusių įspūdžiai, nukentė
jusiųjų pasisakymai apie su
ėmimus, kalinimą, tardymus, 
žudymus ir masines skerdy
nes. Antroji knygos dalis jau 
nebėra pasiskaitymas, bet 
daugiau dokumentinė, statis
tinė medžiaga.

Knyga prasideda su 6 pusla
pių įvadu, kuriame bandoma 
trumpai nupasakoti Lietuvos 
okupacijos eigą ir lietuvių 
veiksnių rašytus protestus 
prieš tą okupaciją bei tautos 
žudymą. Šitoje knygos dalyje 
sudėti būdingieji gyvųjų liu
dininkų parodymai ir turimos 
įvykdytų nusikaltimų nuotrau
kos. Daug ką iš tos knygos mes 
jau esame kur nors kitur ma
tę ir skaitę, tačiau knygoje įvy
kiai ir vaizdai autoriaus taip 
sudėti ir suredaguoti, kad visa 
tai sudaro gana vientisą skai
tinį. Visa knyga yra autentiš
ka dokumentinė medžiaga 
apie bolševikų Lietuvoje prieš 
42 metus įvykdytą lietuvių tau
tos naikinimą.

Angliškasis skaitytojas čia 
gali ir pasiklysti, pagalvoda
mas, kad kažkas yra buvę, bet 
dabar to jau nebėra. O mes ži
nome, kad ir šiandien panašūs 
dalykai tebevyksta Lietuvoje, 
tik labiau rafinuota forma. 
Tokių knygų su naujomis auko

Naikinami kryžiai tėvynėje
Rainiai (Telšių r.). 1982 m. 

birželio 18 d., nepaisant sar
gybos, Žemaičių kankiniams 
atminti miškelyje iškilo 3 me
taliniai kryžiai. Juos sunaiki
no birželio 20 d.

Anulėnai (Telšių r.). 1982 
m. birželio 21 d. nugriautas ti
kinčiųjų atstatytas kryžius 
Šiaulių-Palangos plento ir Ei- 
girdžių-Anulėnų kelio kryžke
lėje; traktorius sutrynė ir nuo 
seno stovėjusią tvorelę aplink 
kryžių.

Paukštakiai (Plungės r.). 1982 
m. birželio 25 d. buldozeriu 
sulaužytas kaimo kryžkelėje 
stovėjęs kryžius.

Šateikiai (Plungės r.). 1982 
m. gegužės 3 d. nugriauta ne
toli Šateikių mūrinė meniška 
koplytėlė.

Kapčiamiestis (Lazdijų r.). 
Kapčiamiesčio tikintieji 1982 
m. birželio 24 d. kelyje Kap- 
čiamiestis-Kauknorės pastatė 
medinį kryžių. Sekančią die
ną Lazdijų r. VK pirmininko 
pav. VANAGAS, atvykęs į Kap
čiamiestį, įsakė eiguliui A. 
IGNATAVIČIUI, kadangi kry
žius stovi jo eiguvoje, jį nu
griauti.

Ir tai buvo padaryta liepos 
12 d. apie 13-15 vai. Žmonės 
kalba, kad kryžių nukirto A. 
IGNATAVIČIUS su sūnumi 
Romu ir žentu.

Po poros dienų toje vietoje 
išaugo du kryžiai.

Birželio 30 d. Kapčiamies- 
čio-Gardino plento pamiškė
je buvo pastatyta meniška šv. 
Antano koplytėlė žuvusiems 
už tautos laisvę. Po poros va
landų kaplytėlė buvo vanda
liškai ištaškyta. 

mis bus galima ir daugiau pa
rašyti.

Ši knyga yra pilna sukrečian
čių vaizdų ir šiurpių pasako
jimų. Prie panašių vaizdų mes 
jau esame pripratinti šių die
nų laikraščių. Jų pirmuosiuo
se puslapiuose dažnai matome 
žmonių aukų nuotraukas ir ki
tų išreikštus pasipiktinimus 
dėl įvykių Irane, San Salvado
re, Libane. Pasidarė lyg ir na
tūralu, kad valdžiom keičian
tis kas nors ką nors šaudo. Bet 
šitos knygos aukos yra nekalti 
žmonės. Jie valdžių nevertė, 
granatų nesprogdino ir nieko 
nežudė. Jie visi buvo sunai
kinti tik todėl, kad buvo įta
riami, jog gali nepritarti tam, 
kas tuo laiku krašte dėjosi. 
Gal yra suprantama, kodėl ko
munistai žudė pasigavę Lietu
vos saugumo pareigūną ar vie
lose įstrigusį į Vokietiją ban
džiusį pabėgti bėglį, bet kai 
šaudomi, spardomi vaikai, nėš
čios moterys, kada išpjaunami 
liežuviai ir gyvam žmogui nuo 
rankos lupama oda, reikalau
jant išduoti paslaptį, kurios 
jis visiškai nežino — čia jau 
įsivedamas žodis “atrocities”.

Antroje knygos dalyje yra iš
spausdintas aukų vardynas. 
Čia 108 puslapiuose duodami 
jų vardai, gimimo datos ir vie
ta, užsiėmimas, patriotinė 
veikla, amžius ir kur kada žu
vęs. Nevisur ta pilna informa
cija pridėta, bijant pakenkti 
artimiesiems Lietuvoje. Į šį 
sąrašą dar nėra įrašyti ir var
dai tų, kurie žuvo išvežti trem
tyje. Taip pat nepateko ir tie, 
kurie liko neatpažinti ar 
dingo, nepalikdami jokių pėd
sakų. Tų žuvusiųjų sąrašas la
bai įvairus. Randi čia pulki
ninkų, darbininkų, profesorių, 
ūkininkų, gimnazistų ir kaimo 
moterėlių. Jų žuvimo aplinky
bės taip pat įvairios: nušau
tas, nukankintas, sudegintas, 
subadytas.

Su šita knyga kun. dr. J. 
Prunskiui yra pavykę vaizdžiai 
parodyti angliškai kalbančiam 
pasauliui, kas dėjosi tada Lie
tuvoje, kai ją sau prisijungė 
didysis jos kaimynas. Ji ypač 
naudinga jaunajai lietuvių 
kartai, jieškančiai žinių apie 
jų tėvų pergyventą laikotar
pį.

“Lithuania Under Soviet Oc
cupation” knygą 1982 m. išlei
do jūros šaulių kuopa “Klai
pėda” Čikagoje. Spaudos dar
bus atliko “Draugo” spaustu
vė. Kaina pažymėta: $10 kie
tais viršeliais, $8 — minkštais. 
Visiems leidžiama pasinaudo
ti šios knygos ištraukomis, tik 
pažymint, iš kur paimta. K.M.

Liepos 14 d. Kapčiamiestyje 
įvyko uždaras partinis susi
rinkimas, dalyvaujant rajo
no partijos atstovui. Susirin
kime aktyvistai ir draugovinin
kai buvo įpareigoti budėti, 
kad apylinkėje nestatytų kry
žių. Tačiau Kapčiamiesčio ti
kintieji, ypač jaunimas ir vai
kai, pasiryžo globoti kiekvie
ną kryžių, o nugriautus — tuoj 
pat atstatyti.

(“LKB Kronika” 54 nr.)

Latvių evangelikų kunigas MARIS 
KIRSONS kalba baltiečių jaunimo 
sąskrydyje š. m. rugpjūčio 19-22 
d.d. Long Island. N.Y. Tai tas pats 
kunigas, kuris Ispanijos sostinėje 
Madride Europos saugumo konfe
rencijos proga persipjovė gyslą, 
protestuodamas prieš Baltijos vals
tybių okupaciją
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® PAVERGTOJE TE.VYNEJE Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras 
š.m. spalio 30, šeštadienį, Jaunimo Centre rengia savo

©• LIETUVIAI PASAULYJE
CIVILINĖ METRIKACIJA

Vilniškės augščiausiosios ta
rybos prezidiumas svarstė ci
vilinės metrikacijos veiklą, su
sietą su santuokos ir šeimos ko
dekso nuostatais. Oficialiai pa
brėžiama. kad šioje srityje pa
daryta nemaža pažanga, kad įra
šai palydimi turiningomis apei
gomis. geriau laikomasi nusta
tytu gimimu ir mirčių registravi
mo terminą, mažiau susilaukia
ma skundą. Apie tolimesnes šio 
posėdžio išvadas "Komjaunimo 
Tiesa" 193 nr. rašo: "Dar pasi
taiko. kai uždelsiamas gimimu ir 
mirčių įregistravimas, vilkina
mas piliečiu pareiškimą ir skun
du nagrinėjimas. Sudarant civi
linės būklės aktu įrašus, tvar
kant valstybinio mokesčio apys
kaitą. padaroma klaidą bei ne
tikslumą. Daugelyje rajono par
duotuvių stokojama civilinėms 
apeigoms būtiną prekių. Iki šiol 
nėra vieningos vardynu, san
tuoką. laidojimo aptarnavimo 
organizacijos, kuri teiktą gyven
tojams reikalingus patarnavi
mus. o prekybos ir buitinio ap
tarnavimo įstaigos neįgyvendi
na respublikos vyriausybės do
kumentą šiais klausimais. Dau
gelio rajoną bei miestu Liau
dies deputatu tarybos ir ją vyk
domieji komitetai per mažai do
misi civilinės metrikacijos or
ganą darbu, retai išklauso ata
skaitas. ne visur pakankamai rū
pinasi materialinės ją bazės, 
kadrą striprinimu. Organizuo
jant civilines apeigas dar ne
panaudojamos visos kultūros, 
švietimo įstaigą, biblioteką ga
limybės . . .”

Stelmužės ąžuolas
"TŽ" 41 nr. buvo rašyta apie 

Vilniaus universiteto moksli
nės bibliotekos darbuotoją Eu
geniją Danilevičių, susidomė
jusį didžiausiais Lietuvos ąžuo
lais bei ją visu tėvu Stelmužės 
ąžuolu. Apie jį jis vėl prašneko 
"Tiesos" 207 nr. Primenama, kad 
šis seniausias ir storiausias 
ąžuolas Europoje 1979 m. susi
laukė vidaus išvalymo, angą už- 
lopymo varine skarda, dezin- 
fekacijos specialiais chemika
lais. Viršutinės šakos metali
niu lanku buvo sutvirtintos su 
liemeniu, apatinės paremtos 
mediniais ramsčiais. Aplink 
ąžuolą, kiek atokiau nuo kamie
no, įrengtas lentelėmis klotas 
takas. E. Danilevičius, ąžuolą 
aplankęs š. m. rugpjūčio 31 d., 
piešia liūdną vaizdą. Esą kiek
viena ekskursija nestokoja smal
suoliu: "... pasilikę smalsuo
liai. perėję už takelio ribą, sė
dosi and ąžuolo kamieno gum
bą, fotografavosi, atsirado ir no
rinčiu turėti atminimui suveny
rą. jie įžūliai luposi po gabaliu
ką ąžuolo žievės. Dabar ir pačio
je ąžuolo 'odoje' galima pamaty
ti seniau ir neseniai išpjausty
tus įvairią vietovią pavadini
mus. čia pabuvojusią ir ‘įsiam
žinusią' vardus, datas. Už medi
nio tako ribą, aplink ąžuolo ka
mieną buvusi išpurenta žemė 
dabar suplūkta tokiu lankytoją 
kojomis. Kažkas išdraskė prie 
ąžuolo šaknų esantį tinklelį, ku
riuo buvo uždengta anga. Stel
mužės ąžuolą būtina aptverti 
tvirta ii- skoninga tvorele. Juk

su giminėmis Lietuvoje 
gruodžio 20 - sausio 3

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1983 m.
1. Gegužės 12
2. Gegužės 19
3. Gegužės 26
4. Birželio 23
5. Liepos 7
6. Liepos 14

— gegužės 26
— birželio 2
— birželio 9
— liepos 7
— liepos 21
— liepos 28 

Kelionės patvirtintos savaitei arba dviem savaitėm į Vilnių bei 
kitus Europos miestus.

Smulkesnių žinių teiraukitės:
Toronto tel. (416)532-8772 arba 537-3060
Montrealis — (514) 669-8834 — L. Stankevičius
Los Angeles — (213) 660-6600 — J. Petronis

2385 Dundas St. W.,
Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada

TELEX 06-986766 TOR
Savininkai Vytas ir Audronė Siminkevičiai

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

arčiau prie ąžuolo prieiti ir ne
saugu: didžiulės, jau nebetvir
tos jo šakos, stipriau vėjo suju
dintos. gali atitrūkti nuo kamie
no. lūžti ir atnešti netikėtą ne
laimę. Reikia iškabinti taisyk
les. kaip dera elgtis prie seniau
sio Lietuvos ąžuolo — gamtos ir 
istorijos paminklo".

TURISTAI BIRŠTONE
Birštonas kasmet susilaukia 

apie 13.000 turistą. Daugiausia 
ją atvyksta vasaros mėnesiais. 
Pagausėjo ir turistai su šeimy
niniais kelialapiais. Jie apgy
vendinami pagrindiniame pas
tate. turinčiame visus buitinius 
patogumus. Jiems atidarytas 
naujas prekybos paviljonas, 
specialus turizmo kabinetas, 
įrengiamas vaiką kambarys. Tu
ristinė bazė atvykusioms sve
čiams organizuoja ekskursijas į 
Kauną. Birštono apylinkes, ren
gia propagandinius susitikimus 
su Maskvai tarnavusiais II D. 
karo dalyviais.

PARODA JUGOSLAVIJOJE
Artėjantį savo šešiasdešimt

metį Sovietą Sąjunga garsina 
įvairiomis parodomis. Propa
gandinę duoklę Belgrado pa
rodoje jai turėjo atiduoti ir oku
puotoji Lietuva. Išstatytais ra
diniais buvo garsinami sovie
tinėje okupacijoje pasiekti Lie
tuvos laimėjimai, liečiantys eko
nomiją, mokslą, kultūrą. Paro- 
don taipgi buvo įjungti lietuvią 
rašytoją kūriniai, liaudies meis
trą dirbiniai, surengtas filmą 
vakaras, koncertavo vokalinis 
choreografinis ansamblis “Vėt
rungė” iš Klaipėdos.

KARINGOS KIRPĖJOS
Ąžuolą Būdoje gyvenanti A. 

Tamaliūnaitė atsiuntė skundą 
"Tiesos" redakcijai iš Kapsu
ku pavadintos Marijampolės. 
Rugsėjo 2 d. laidoje ji rašo: 
"Rugpjūčio 10 d. Kapsuke kirpy
kloje, esančioje Gegužės 1-osios 
gatvėje, norėjau pasidaryti pus
metinį susišukavimą. Sumokė
jau kasoje 6,05 rb. Tuo metu 
kirpykloje dirbo ne visos kir
pėjos, be to, nebuvo karšto van
dens, jį šildė arbatinuke. Kiek 
palaukusi pamačiau, kad nespė
siu. nes mano laikas buvo ribo
tas, paprašiau kasininkę grąžin
ti pinigus. Tačiau tai padaryti 
ji atsisakė. Čia pat ant manęs 
ėmė šaukti kirpėjos, girdi, ei
nant į kirpyklą, reikia turėti 
laiko, o aš nežinanti, ko noriu. 
Kadangi laukti negalėjau, nieko 
kito neliko, kaip padėti čekį 
ant stalo ir išeiti. Ar aš labai 
nusikaltau, kad turėjau išklau
syti įvairius priekaištus?” Re
dakcija cituoja iš buitinio gy
ventoją aptarnavimo ministeri
jos gautą inž. B. Veličkienės 
atsakymą: "Kirpyklose už pa
slaugas nustatytas išankstinis 
apmokėjimas. Mokama prieš pat 
aptarnavimą. Matyt, kirpyklos 
kasininkė padarė klaidą, per 
anksti paimdama pinigus. Bet 
jeigu paslauga neatlikta, pini
gai, suprantama, turėjo būti 
grąžinti". Dėl klientei padary
tą priekaištą išvadas turės pa
daryti vietinė buitinio gyvento
ją aptarnavimo kombinato va
dovybė.

V. Kst.

Simon’s
TRAVEL
Kalėdos ir

Nauji Metai

7. Liepos 21 — rugpjūčio 4
8. Rugpjūčio 11— rugpjūčio 25
9. Rugsėjo 1

10. Rugsėjo 8
11. Spalio 6
12. Gruodžio 19

— rugsėjo 15
— rugsėjo 22
—- spalio 20
— sausio 2

SOLISTAS ALGIRDAS BRAZIS PASILINKSMINIMĄ.
Meninę programą atliks sol. Algis Brazis ir Hamiltono AVparapijos choras, vadovaujamas muz. D. Deksnytės-Povvell 
Po koncerto—šokiai, loterijos ir kitos įvairybės. Nuoširdžiai visi kviečiami dalyvauti šiame neeiliniame koncerte.
Pradžia: 7 valandą vakaro. Įėjimas: $5 Choro valdyba

KLB Šalpos Fondo Hamiltono skyri 
kviečia visus Hamiltono ir apylinkių 
lietuvius 
gausiai 
dalyvauti tradiciniame

va/aus

lapkričio 6, šeštadienį, 
Jaunimo Centre.

Visi į . . . 4naudos
1 Kviečiama studentija atvykti 

susipažinti su mūsų jaunimu.

balių
Londone!

Vieta — Šiluvos Marijos parapijos salė, 1414 Dundas St. E. tarp Highbury ir Hale 

Data — šeštadienį, lapkričio 13. Pradžia — 7.30 v. v., pabaiga — 1 v. r. 
Programa — 8 v.v. Įvairi programa su staigmenomis. Pagrindinę jos dalį atliks Toronto 
“Gintaro” šauniosios dainininkės, vadovaujamos G. Paulionienės. Loterija. Visų rūšių 
gėrimai, geras orkestras ir nuotaikinga atmosfera! Visos ir visi nuoširdžiai kviečiami. 
Savo atsilankymu paremsite lietuviškąją spaudą — visos mūsų veiklos pagrindą!

LL Spaudai Remti Būrelis

@ HAMILTON3™1,
PREL. J. TADARAUSKAS, su

silpnėjus sveikatai, pasitraukė 
iš Aušros Vartą parapijos parei
gą. Hamiltono vyskupas parapiją 
tvarkyti pavedė lietuvią pranciš
koną provincijai, kuriai šiuo me
tu vadovauja kun. P. Baltakis, 
0FM. Lietuvią pranciškoną vado
vybė nauju Hamiltono lietuvią 
parapijos klebonu paskyrė kun. 
Juvenalį Liaubą, 0FM, iki šiol 
buvusį lietuvių kataliką misijos 
vedėju St. Catharines, Ont. Ne
trukus jis pradės eiti naująsias 
pareigas Hamiltone.

ABITURIENTU PAGERBTU- 
VĖS. Jau daugelį metą Hamilto
no visuomenė pagerbia gimnazi
jas baigusius jaunuolius-ės. Šią 
gražią tradiciją pradėjo Hamil
tono ateitininkai. Jų veiklai su
mažėjus, šią tradiciją perėmė KLB 
Šalpos Fondo Hamiltono skyrius. 
Šiais metais irgi yra gražus bū
rys jaunuolių, baigusią XII gimna
zijos klasę. Jie bus pagerbti š. m. 
lapkričio 6 d. Šalpos Fondo meti
niame parengime Jaunimo Centre. 
Menininę programą atliks Hamil
tono mergaičių choras “Aidas”, 
vad. muzikės D. Deksnytės-Powell. 
Choras “Aidas” sėkmingai pasi
rodė jungtiniame chore Kanados 
Dienos koncerte Montrealyje. 
Tikimės, kad “Aidas” su savo nau
ja vadove pirmą kartą Hamilto
no lietuviškosios visuomenės ne
apvils, duos gražią tam vakarui 
programą. Taip pat šiame paren
gime pasirodys su daina ir sol. A. 
Laugalienė.

Po abiturientą pagerbimo ir me
ninės programos bus smagūs šo
kiai, grojant orkestrui “Good Ti
me Boys” iš Toronto.

Rengėjai kviečia visus: senus 
ir jaunus dalyvauti šiame Šalpos 
Fondo tradiciniame parengime.

J. P.

I KONCERTĄ, kurį AV par. cho
ras rengia spalio 30 d. Jaunimo 
Centre, ruošiasi eiti daug hamil- 
toniečią. Taip pat daug bilietą 
yra išplatinta Toronte, St. Ca
tharines ir kitose vietovėse. Prel. 
J. Tadarauskas tam vakarui dar 
paaukojo vieną laimės staliuką. 
Choras lapkričio 13 d. dainuos 
St. Catharines Kariuomenės šven
tės minėjime.

KAZYS BARONAS iš Vokieti
jos rašo, kad jis, kaip ir jo žmona, 
yra susiradęs ten dalinį raštinin
ko darbą vienoje gamybos įmonė
je. Dukrelė Jūratė lanko vokie
čių katalikų mokyklą. Skundžiasi, 

*

*

*

*

kad negalėjęs pritapti Vokieti
joj prie Lietuvių Bendruomenės 
veiklos. Šiuo laiku rūpinasi Augs
burge lietuvių kryžiaus atnauji
nimo reikalais. Kazimieras daug 
keliauja ir daug rašo į mūsų lie
tuviškąją spaudą. Žada ateinan
čią vasarą aplankyti ir Hamiltoną.

JUOZAS KRIŠTOLAITIS — pen 
sininkas. Ištarnavęs “Stelco” dau
giau kaip 30 metų, pasitraukė į 
poilsį, nesulaukęs dar pensinin
ko amžiaus. J. Krištolaitis dirbo 
vamzdžių pritaikytojo darbą ang
lių deginimo skyriuje. Ten, ilgus 
metus bedirbdamas, gerai išmoko 
šito amato, ir paskutiniais metais 
ėjo prižiūrėtojo pareigas. Anksti 
išeiti į pensiją jį paskatino šiuo 
laiku korporacijos paskelbtas 75% 
gaunamos algos pensijos mokė
jimas.

VYTO IR JO-ANN’ĖS GEDRI
MŲ vestuves turėjome spalio 16. 
Jaunavedžius St. John the Baptist 
šventovėje su įdomiom apeigom 
sutuokė kun. D. Hinsperberger. 
Šventovėje per pamaldas sol. Ann 
Petrash pagiedojo “Ave Maria”, 
“Panis angelicus” ir “Wedding 
Song”. Vestuvinis pokylis įvyko 
puošnioje “The Chandelier” sa
lėje. Svečių buvo pusė lietuviš
kai kalbančių, pusė — itališkai. 
Sveikinimų kalbas pasakė abie
jų jaunųjų tėvai. Kalbėjo ir pats 
jaunasis. Jis išreiškė padėką už 
visą rūpestį savo tėveliams ir sa
vo jaunosios žmonos tėvams. Taip 
pat padėkojo ir visiems vestuvių 
svečiams už dalyvavimą jo ir Jo- 
Ann gyvenimo pradžios šventėje. 
Svečių matėsi iš Čikagos, Kleve- 
lando ir kitų tolimų vietovių. Jau
navedžiai abu yra mokslus bebai
giantys studentai. K.M.

HAMILTONO LIETUVIŲ PENSI
NINKŲ KLUBO visuotinis nariu

(Nukelta į 9-tą psl.)

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r. 
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. 
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v., 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos- 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Hamiltono mergaičių 
choras “Aidas”, vad. muz.
D. Deksnytės-Povvell, 
sol. Aldona Laugalienė, 
loterija ir laimės 
staliukai,
“Good Time Boys” 
orkestras,
turtingas bufetas su 
įvairiais gėrimais.

Pradžia — 7.30 v.v.
Įėjimas — $5.00, 
studentams — $3.00

Rengėjai

London, Ont.
VISI I SPAUDOS BALIŲ! Lon

dono lietuvių spaudos rėmėjų 
būrelis spaudos mėnesį rengia 
balių spaudai paremti. Jis įvyks 
lapkričio 13, šeštadienį, Šiluvos 
Marijos parapijos salėje, 1414 
Dundas St. E., tarp Highbury ir 
Hale g-vių. Gros geras orkestras. 
Pagrindinę programą atliks To
ronto “Gintaro” šauniosios dai
nininkės, vadovaujamos G. Pau
lionienės. Be to, dar gal bus ir 
ekstra programa — staigmena. 
Baliaus pradžia — 7.30 v.v., pabai
ga — 1 v.r. Programa — 8 v.v. Lo
terija, visų rūšių gėrimai, gera 
nuotaika ir nuosavos salės jauki 
atmosfera.

Baliaus metu pirmaeilis dėme
sys bus skiriamas spaudai: bus 
pratęsiamos laikraščių prenu
meratos ir priimamos naujos. 
Pelnas skiriamas spaudai pa
remti. Dėl iškilusią pašto ir ki
tų kainų pakvietimai šiemet nie
kam nebus siuntinėjami. Atvykda- Į 
mi malonėkite atnešti laimikius j 
(fantus) loterijai.

Kviečiami studentai ir kitas ' 
jaunimas. Bus gera proga susipa- į 
žinti ir pasilinksminti. Jaunimas 
ir senimas bei vidurinioji karta 
— visi be skirtumo kviečiami da
lyvauti. Savo atsilankymu pa
remsite spaudą — visos mūsų veik
los pagrindą. Lauksime Jūsų visų!

Rengėjai

BUVO MALONU PATIRTI, kad 
lietuvią ' pranciškoną vadovybės 
nutarimu kun. I. Mikalauskas, 
OFM, ir toliau lieka Šiluvos Ma
rijos parapijos Londone klebonu. 
Sveikiname ir linkime toliau su 
tokia pat sėkme vadovauti mūsą 
religiniam gyvenimui.

DĖMESIO, STUDENTAI! Londo
ne jau kuris laikas veikia Lietu
vią Studentą Klubas. Pernai jo va
dovybei pasisekė suburti tikrai 
gražų būrį lietuviško akademinio

(Nukelta į 9 tą psl.)

MOKAME UŽ:
__ depositus (P.C.A.)................  6%
E santaupas........................ 10’/?%
= kasdienines palūkanas
~ už santaupas..................  1O'/4%
E term, depoz. 1 m.............. 13’/z%
— term, depoz. 3 m.................. 13%
— reg, pensijų fondo.........  111/r%
E 90 dienų depozitus ............ 13%
= IMAME UŽ:
H nekilo, turto pask................. 16%
— asmeninės paskolas.....  17'/z%

b

JA Valstybės
VLIKo seimas lapkričio 5-7 

d.d. įvyks Los Angeles mieste, 
"Ambassador" viešbutyje, 3400 
Wilshire Blvd. Darbotvarkėn yra 
įtraukti pranešimai — tarybos 
pirmininko, valdybos, kraštą 
įgaliotinių, diskusijos Lietu
vos laisvinimą liečiančiais tarp
tautinės politikos klausimais, 
komisiją posėdžiai. Tautos Fon
do pranešimus padarys: tarybos 
pirm. A. Vakselis, valdybos pirm. 
J. Giedraitis, Kanados TF pirm. 
A. Firavičius. Lapkričio 6 d. va
karą numatomas iškilmingas po
kylis su vakariene ir menine pro
grama viešbučio salėje. Lapkri
čio 7 sekmadienį, 10.30 v.r., Šv. 
Kazimiero šventovėje seimo da
lyviams skirtas Mišias atnašaus 
klebonas prel. J. Kučingis. Po 
pamaldų įvyks VLIKo posėdžiai 
ir seimo uždarymas. Platesnes 
informacijas teikia rengėjų ko
miteto pirm. inž. A. Mažeika tel. 
(213)821-8681.

Svarstybos Lietuvos laisvini
mo ir išeivijos veiklos klausi
mais Čikagoje, Tautiniuose Lie
tuvią Namuose, spalio 3 d. su
rengė ALTos visuomeninių rei
kalų komisija, vadovaujama 
pirm. dr. L. Kriaučeliūno, taru
sio įvadinį žodį. Svarstyboms 
vadovavo J. Jurkūnas, paskaiti
ninkų eilėse buvo rašytoja ir pe
dagogė Danutė Bindokienė iš 
Čikagos, diplomatas Stasys Lo
zoraitis, jn., iš Romos, VLIKo 
vicepirm. dr. Domas Krivickas 
iš Vašingtono. D. Bindokienė 
kalbėjo apie lietuviškas šeimas, 
mokyklas, jaunimo organizaci
jas. Mokyklos negali išmokyti 
lietuvių kalbos dėl riboto laiko, 
kai dažnais atvejais vaikai savo 
šeimose girdi tik vieną kitą lie
tuvišką žodį, o juos visur supa 
vietinė kalba. Mokyklas lankan
čių vaikų lietuvių kalbos mokė
jimas esąs nepatenkinamas. Jie 
surezgia tik keletą žodžių, nors 
kartais pasitaiko ir gražių iš
imčių. Svarbus vaidmuo tenka 
jaunimo organizacijoms, bet, 
deja, į jas nedaug lietuviško jau
nimo įsijungia. Skaudžiausių 
priekaištų D. Bindokienė pažė
rė vidurinei mūsų kartai, tėvų 
atvežtai iš DP stovyklų, išmoks
lintai tėvų dėka, kuri dabar re
tai matoma lietuviškoje veiklo
je. S. Lozoraitis džiaugėsi, kad 
net po 40 sovietinės okupacijos 
metų tebeveikia diplomatinės 
Lietuvos atstovybės, kad didžio
sios valstybės nepripažįsta pri
verstinio Lietuvos įjungimo So
vietų Sąjungon. Britanijos kon
servatorių grupė pasiūlė Euro
pos parlamentui svarstyti sovie
tų okupuotų Baltijos valstybių 
klausimą, bet nesusilaukė so
cialistinių grupių pritarimo. 
Popiežius Jonas-Paulius II rū
pinasi, kad būtų atšaukti Jal
tos susitarimai. Neišspręstas 
tebėra Vilniaus arkivyskupijos 
įjungimas religinėn Lietuvos 
provincijon, lietuviškų pamal
dų klausimas Seinų bazilikoje. 
Dr. D. Krivickas konstatavo, kad 
tvirta JAV vyriausybės laikyse
na nepripažinti Baltijos valsty
bių įjungimo Sovietų Sąjungon 
paralyžavo Maskvos pastangas 
šia kryptimi, turėjo daug įta
kos ir kitom valstybėm. Jis taip
gi apgailestavo mūsų veiksnių 
nesutarimus, kurie turėtų būti 
pašalinti, nes trukdo bendrą 
veiklą. Džiaugėsi vieningomis 
ALTos ir JAV LB pastangomis, 
susietomis su Lietuvos atstovy
bės pastato atnaujinimu Vašing
tone. Diskusijose esminių klau
simų neiškilo, o į iškeltuosius 
atsakinėjo paskaitininkai.

Brazilija
Sao Paulo lietuviai rugsėjo 

19 d. paminėjo dvi tautos dai
niaus Maironio sukaktis — 120 
metų gimimo ir 50 metų mirties. 
Miesto savivaldybės bibliotekos 
salėje minėjimą surengė Brazi
lijos LB valdyba, lietuvių lite
ratų ratelis ir Brazilijos Lietu
vių Jaunimo Sąjunga. Kadangi 
minėjime dalyvavo ir kitatau
čių, teko vartoti ne tik lietuvią, 
bet ir portugalų kalbą. Minėji
mą portugališku žodžiu pradėjo 
BLB valdybos pirm. J. Tatarū- 
nas, lietuvišku — J. Valavičienė. 
Žurnalistė C. Tatarūnaitė-Pires 
skaitė S1. Goštauto apybraižą 
“Maironis, lietuvių tautos poe
tas”, portugalą kalbon išverstą 
V. Mošinskio. Ją biografiniais 
Maironio duomenimis papildė 
P. Butrimavičius, H. Mošinskie- 
nės specialiai paruoštu rašiniu 
— L. Jodelytė-Butrimavičienė. 
Keliais Maironio eilėraščiais 
programon įsijungė jaunimo at
stovai. Maironio baladę “Jūratė 
ir Kastytis” lietuviškai padekla
mavo S. Steponaitienė, portuga
liškai — R. Steponaitytė, pasi
naudodama S. Žūtautaitės verti
mu. Jaunimo “Volungės” choras, 
vadovaujamas K. Valavičiūtės, 
padainavo dvi dainas — “Už

trauksim naują giesmę" ir “Lie
tuva brangi". Padėkos žodį por
tugališkai tarė J. Tatarūnas, lie
tuviškai — A. Petraitis.

Australija
Lietuvišku Studijų Komite

tas stengiasi, kad lietuvią kal
bos dėstymas b ū t ų įveltas į 
Monash ar kurį nors kitą Aust
ralijos universitetą. Ligšioli
nės pastangos buvo nesėkmingos 
— teigiamo atsakymo nesusi
laukta iš atitinkamą įstaigų bei 
asmenų. Australijos augštojo 
mokslo komisija šiemet gegu
žės mėnesį sekančių trejų me
tų laikotarpiui paskyrė $2,7 mi
lijono kaikurių svetiniu kalbų 
studijoms augštosiose mokyklo
se, bet lietuvių kalba nebuvo 
įjungta. Danos Baltutienės pra
nešimu, Lietuvišką Studijų Ko
mitetas dabar nutarė kreiptis 
tiesiog į Australijos atstovų 
rūmus ir senatą specialia peti
cija, kuriai tikimasi surinkti 
10.000 parašų. Peticijoje pabrė
žiama, kad lietuvių kalba jau 
turi gimnazijos lygio kursus Vik
torijos, New South Wales, P. 
Australijos valstijose, kad ji 
yra svarbi kalbotyrai. Monash 
universitete yra kvalifikuotų 
dėstytojų lietuvių kalbai, ku
rie ten galėtų sudaryti lietuvių 
kalbos departmentą. Tikimasi, 
kad peticija sukels diskusijas 
Australijos parlamente ir jai 
ten bus paskirta finansinė pa
rama.

Italija
Romoje lankėsi Kauno kunigui 

seminarijos rektorius kun. dr. 
Viktoras Butkus. Popiežiaus Jo- 
no-Pauliaus II jis buvo priimtas 
bendroje audiencijoje, bet turė
jo proga ir atskirai pasišnekė
ti. Kaunan išskrido rugsėjo 29 d.

Lenkija
Pirmasis šiemetinės “Aušros” 

numeris skaitytojus pasiekė tik 
vasarai pasibaigus. Vedamaja
me redakcija pabrėžia, kad jos 
darbas Buvo nutrauktas pasku
tinių įvykių. Dabar žurnaliukui, 
matyt, vėl buvo gautas karinio 
režimo leidimas. Vedamajame 
rašoma: “Tačiau atrodo, kad ne 
tiktai mūsų lėtas būdas apspren
dė lietuvių tautinės mažumos 
laikyseną 1980-1981 metais. Ne
žiūrint skambių šūkių, nepake
liui mums buvo su tais, kurie at- 
naujo vardan aukščiausiai 
iškėlė nacionalizmo ir net šo
vinizmo vėliavą. Nepakeliui bu
vo su tais, kurie vijo iš Konino 
čigonus, kurie naikino žuvusių 
Lenkijoje tarybinių karių kapus. 
Nepakeliui mums buvo su tais, 
kurie ant aukščiausio pjedesta
lo kėlė J. Pilsudskį ir jo idėjas. 
Mes žinome, ką tai reiškia tauti
nėms mažumoms. Ilgai kovojo
me už savo egzistencijos teisę, 
už teisę viešai kalbėti gimtąja 
kalba, dainuoti lietuviškas dai
nas, už teisę valstybinėje mokyk
loje mokytis lietuvių kalbos, už 
teisę lietuviškai melstis bažny
čioje. Deja, pastaroji teisė dar 
ne visur iškovota. Žodžiu, ilgai 
ir atkakliai buvo kovota už tei
sę vadintis lietuviu ir kartu pil
nateisiu Lenkijos piliečiu. Šitą 
teisę įgijome socialistinėje Len
kijoje ir todėl kaip tik šitos Len
kijos piliečiais ir norime būti. 
Ne Pilsudskio Lenkijos, ne Rydz 
Smiglo. Aną Lenkiją prisimena
me anaiptol ne iš geriausių jos 
politikos pusių. Ne visuomet ga
lėjome ją vadinti motina . .

Vokietija
Tautos šventę Luebecko lie

tuviai rugsėjo 12 d. pradėjo tra
dicinėmis kun. V. Šarkos atna
šautomis Mišiomis. Oficialiai 
minėjimo daliai vadovavo VLB 
Luebecko apylinkės valdybos 
pirm. Pr. Kotkis, kalbėjęs apie 
šios šventės reikšmę, skaitęs 
paskaitą apie prūsų raštiją. Ant
roji lietuvių susibūrimo dalis 
buvo skirta J. Pyragui, šventu
siam dvigubą sukaktį — amžiaus 
septyniasdešimtmetį ir gyveni
mo Vokietijoje keturiasdešimt
metį. Šiai daliai vadovavo kun. 
V. Šarka, pabrėždamas sukaktu
vininko nuopelnus bendruo
menėje, labdaroje ir spaudo
je, kur jis daug rašo apie V. Vo
kietijos lietuvių gyvenimą, ypač 
“Europos Lietuvoje”. Buvo gau
ta daug sveikinimų iš Lietuvos, 
V. Vokietijos ir kitų šalių. Juos 
papildė pagerbtuvėse dalyvavę 
sveikintojai, įteikę dovanų ir 
gėlių. Visi J. Pyragui sugiedojo 
“Ilgiausių metų" ir “Lang soil 
er leben”. Pagerbtuvės užbaig
tos vaišėmis, lietuviškomis dai
nomis ir šokiais.

Viešnagei V. Vokietijon iš Vil
niaus buvo atvykusi Lietuvos 
dramos teatro veteranė Teofi
lija Vaičiūnienė, dramaturgo ir 
poeto Petro Vaičiūno našlė.



Atžalyniečių kelionė Europon
Lietuvių grupė iš Toronto atstovavo Kanadai folkloriniame festivalyje "Festinatel - 82 International 

de Folklore" Portugalijoje 1982 m. birželio 20-26 dienomis
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Istoriniame mieste
Programos dalyviai susirin

ko vakarienei. Kiekvienas vie
netas savo tautiniais drabu
žiais sudarė įspūdingą vaizdą 
valgomajame. Po vakarienės 
išvykome pasirodymui į isto
rinį miestą Bragą. Programo
je tą vakarą dalyvavo bulga
rai, rumunai, šveicarai, "At
žalynas" ir Bragos vienetai.

Keliavome beveik dvi valan
das. Miestas pilnas žmonių — 
karnavalo atmosfera. Gatvės 
papuoštos, palapinių pilna 
turgavietė. Keturi mūsų au
tobusai nesustoja. Vykstame 
į priemiestį, kur yra puikūs 
rūmai, pilis, pilni paminklų 
sodai. Kiek toliau — didžiulė 
katedra. Visi šie istoriniai pa
minklai statyti XII1-X1V šimt
metyje. Nuo kalno matėsi Bra
gos miestas. Meno paminklai 
liudija puikią Portugalijos 
praeitį. Gaila, oras staiga pa
sikeitė, pradėjo lyti.

Apžiūrėję istorines vietas, 
grįžome į miesto centrą. Pro
gramos pradžia artėjo, o lie
tus stiprėjo. Vienetų pasiro
dymas turėjo prasidėti para
du, o pati programa — sceno
je. Žiūrovų skaičius vis didė
jo. Festivalio rengėjų apskai
čiavimu. apie 8000 laukė para
do pradžios. Deja, išlaukus 
dvi valandas miesto Praca Do 
Municipio pastate, lietus ne
siliovė. Paradas ir programa 
buvo atšaukti. Nusivylę žiū
rovai išsiskirstė, o mes atli
kome programą vieni kitiem 
sporto salėje. Po programos 
— užkandžiai, atsisveikinimas 
su vietiniais Bragos rengėjais, 
dalyviais ir garbės svečiais.

Grįžome anksti rytą. Vos 
spėjom susikrauti savo turtą 
kelionei atgal į Lisaboną.

I Fatimą
Birželio 25 d. sunešėm visą 

vieneto turtą autobusan, at
sisveikinom su tarnautojais, 
padavėjomis, vietiniais festi
valio vadovais, viešbučio val
dyba ir palikome Vila Da Fei- 
ra 10 v.r. Fatimos link. Buvo 
saulėta diena, judėjimas plen
tais. vieškeliais gan didelis. 
Pasiekėme Fatimą apie 1 v.p.p. 
Vieškelis nuo didžiojo plento 
į Fatimą siauras ir be galo vin
giuotas, tiesiog sunku tikėti, 
kad čia buvo suplaukęs milijo
nas tikinčiųjų popiežiui Jonui- 
Pauliui 11 lankantis š. m. ge
gužės 13 d. Mūsų šoferis aiš
kino, kad truko savaitę visiem 
dalyviam suvažiuoti, bet tris 
savaites — išvažiuoti.

Fatimoje radome lankytojų 
nedaug. Aplankėm stebuklų 
vietą ir katedrą, kuri buvo 1953 
m. užbaigta. Katedros statyba 
truko ilgus metus. Nuostabus 
altorius, katedros bokštas iš 
bronzos, kuri sveria septynias 
tonas. Katedroje palaidoti du 
stebuklus matę jaunuoliai. Ap
žiūrėję visus kioskus, suveny
rų krautuves, išklausę greti
moje koplytėlėje Mišias, tę
sėm kelionę Lisabonos link.

Vėl sostinėje
Atsiradome “Inatel Oeiros" 

viešbutyje jau po vakarienės. 
Nors ir nuvargę, skubėjome su
sitikti kitų grupių narius, ku
rių nematėm net penkias die
nas.
Kaikurie neturėjo laiko nė sa

vo lagaminų pasiimti. Susiti
kę skirtingų tautybių jaunuo
liai dalinosi įspūdžiais. Kar
tu buvo kalbama apie pabaig
tuvių programą šeštadienio 
vakarą, po kurio ateis liūdno
ji dalis — dauguma turės palik
ti šį saulėtą pajūrį, atsisvei
kinti su kitų grupių dalyviais 

Toronto atžalyniečiai Portugalijoje pasiruošę išvykai autobusu j Fatimą

ir išvykti namų link sekmadie
nio rytą.

Birželio 26. šeštadienį. įvy
ko trumpa repeticija, išvyka 
pajūriu. Po vakarienės visi da
lyviai pasipuošė savo tauti
niais drabužiais.

Buvo atstovaujamos šios 
valstybės: Anglija. Belgija. 
Bulgarija. Čekoslovakija. Da
nija. Egiptas, Airija, Ispa
nija. x Italija. Kanada ("Atža
lynas"). Lenkija. Olandija. Por
tugalija. Prancūzija. Suomi
ja. Švedija. Šveicarija. Rumu
nija. Turkija. V. Vokietija.

Programa buvo suskirstyta į 
dvi dalis. Prieš pertrauką už 
scenos susibūrė 10 užsienie
čių ir 12 portugalų vienetų. 
Likusieji 9 užsieniečių ir 8 por
tugalų vienetai sėdėjo koli- 
zejuje žiūrovų eilėse.

Spektaklis prasidėjo 9 v.v. ir 
truko iki 1 v.r. Kiekvieno vie
neto pasirodymo laikas buvo 
apribotas 6 minučių progra
ma, perduodama televizijos. 
"Atžalynas" pasirinko Rezgi- 
nėlę dėl vestuvinės nuotaikos, 
aprangos spalvingumo ir, svar
biausia, dėl geltonplaukės jau
nosios.

Komplimentų susilaukėme 
ne tik iš Kanados ambasado
riaus, publikos, bet ir iš daly
vių, ypač šveicarų ir švedų, 
kurie sėdėdami publikoje tiek 
susižavėjo mūsų sesėm gelton
plaukėm. kad gavome pakvieti
mą dalyvauti jų festivaliuose 
kitais metais liepos pradžioje.

Vienetui baigus programą, 
festivalio prezidentas su pa
dėjėjais įteikė puokštę rožių, 
diplomą ir taurę su grupės įra
šu. Po pertraukos pirmieji vie
netai tapo žiūrovais. Progra
moje pasirodė likusieji festi
valio dalyviai.

įdomi buvo programa, orga
nizacija gan sklandi, bet nuo
vargis pasirodė daugumos da
lyvių judesiuose. Dalyviam 
tai buvo gan ilga diena, be to, 
vasaros šiluma prisidėjo prie 
visų kitų vargų.

Galų gale — “grand finale”. 
Kiekvieno vieneto dviejų po
rų atstovai pasirodė scenoje 
su portugalų Bragos grupe bai
giamajam portugališkam atsi
sveikinimo šokiui. Spektaklis 
buvo įspūdingas.

Išleistuvės
Grįžę savo autobusan, atsi

radome viešbutyje naktipie
čiam ir atsisveikinimo puo
tai. Dauguma dalyvių turėjo 
išskristi sekmadienio rytą, 
jų tarpe ir šeši atžalyniečiai.

Birželio 27 d. linksmoji puo
ta ėjo prie galo 6 v.r. Išvyks
tantieji, kartu su tais, kurie 
pasiliks, nedrįso eit miegoti, 
kad nepramigtų išleistuvių. 
Suvažiavo pirmieji autobusai, 
į kuriuos įsėdo ir išvykstan
tieji atžalyniečiai. Likusius 
19, kurie likome dar visai sa
vaitei atsigauti, pailsėti ir jū
roje pasimaudyti, apėmė liūde
sys, nes praradome vadovę A. 
Zanderienę, du geriausius mu
zikantus — J. Krikščiūnienę 
ir K. Deksnį, šokėją L. Andru
lį, šlubuojantį šokėją V. Dau
ginį ir anekdotų pasakotoją 
A. Rašymą.

Vieni ėjome pusryčiauti, ki
ti sėdėjome prie išvykimo vie
tos, nes visą dieną grupė po 
grupės keliavo namo. Likome 
tik penki vienetai.

Suomiai, turkai, čekoslova- 
kai ir prancūzai atvyko į fes
tivalį savo autobusais. Kelio
nė iš Suomijos truko 8 dienas 
— per Švediją, Daniją, Vokie
tiją, Prancūziją ir Ispaniją. 
Rumunai atvažiavo traukiniu 
(kelionė truko 3 dienas).

Visą sekmadienį vyravo kar
navalo nuotaika. Išleistuvės 
buvo suruoštos ne tik užsie
niečiam bei grupei iš Azorų, 

bet ir "Festinatel-82" organi
zatoriam bei jų šeimom. Tai 
buvo portugališki pietūs: ant 
anglies keptos sardinės, žu
vies sriuba, daržovės su aly
vų aliejumi, baltas ir raudo
nas vynas iš didžiulių statinių, 
alus ir kiti gėrimai.

Pietų metu šoko, dainavo 
vietinių grupių vienetai, fes
tivalio organizatoriai bei jų 
šeimos.

Kanados ambasadon
“Atžalynas” persirengė ir 

vyko Kanados ambasadon Li
sabonoje į priėmimą, kurį 
mum padėjo suorganizuoti A. 
Juzukonis ir J. V. Danys. Vy
kome 5 taksiais. Sekmadienio 
vakare kelionė į Lisaboną bu
vo panaši į kelionę grįžtant iš 
Kanados Wasagos vidurvasa
ryje. Automobilių — daugiau 
nei smėlio pajūryje. Kelionė 
truko daugiau kaip valandą. 
Pakvietėm festivalio vicepir
mininkę kartu su mumis vykti 
į ambasadą. Gaila, atvykę su
žinojome, kad priėmimą ati
dėjo pirmadieniui, bet mums 
pamiršo pranešti.

Teko visdėlto susitikti su 
Kanados ambasadoriumi Por
tugalijai, kuris tik pripuola
mai lankėsi raštinėje, kai mes 
atsiradome prie ambasados 
durų miesto centre. Ambasa
dorius atsiprašė dėl nesklan
dumų, o mes nusivylę sėdom į 
taksius ir grįžome atgal — da
lis į viešbutį, kiti — į “Estoril” 
vakarienei.

Viešbutyje karnavalo links
mumas buvo dingęs, gyventojų 
skaičius žymiai sumažėjęs. 
Tarnautojai džiaugėsi galėda
mi atsikvėpti, atsigauti, grįž
ti prie portugališko tempo.

Artėjant vidurnakčiui, vieš
butyje užviešpatavo tyla, iš
skyrus vieną kitą kambarį. Vi
si pirmą kartą nuėjo miegoti 
prieš saulėtekį.

Jaunimas nutarė nedalyvau
ti ambasados priėmime pirma
dienį. Ambasadorius paskam
bino antradienį ir pakvietė 
“Atžalyną” dalyvauti liepos 
1 d. ambasadoriaus namuose 
Kanados Dienos proga amba
sadorių priėmime. Negalint 
visų vieneto dalyvių sutalpin
ti, buvo nutarta siųsti 4 poras 
į ambasadoriaus priėmimą ir 
po to apsilankyti pas miesto 
burmistrą 3 v.p.p.

Ambasadoriaus namuose 
priėmime dalyvavo 130 sve
čių, jų tarpe 8 atžalyniečiai. 
Svečius vaišino kanadišku 
vynu, kumpiais, sūriu ir stip
resniais gėrimais. Nusifoto
grafavę su ambasadoriumi, 
įteikėme jam kuklią “Atžaly
no” dovanėlę — juostą ir her
bą.

Iš ambasados dviem taksiais 
vykome pasimatymui su Li
sabonos burmistru dr. Kruss 
Abecassis. Rotušė — kaip mu- 
zėjus bei meno galerija. Po 
kiek laiko gavome žinią lau
kiamajame, kad burmistras 
turėjo staiga išvykti. Mus pa
sitiko ir priėmė jo padėjėjas 
su vertėja, sekretoriumi bei 
protokolo šefu. Mes jam įtei- 
kėm Toronto burmistro dova
ną su laišku portugalų kalba. 
Priėmimas užtruko apie 10 
min. Padarėme porą nuotrau
kų, gavome Toronto burmist
rui dovaną. Kiekvienas atža- 
lynietis gavo po mažą suveny
rą.

Paskutinės dienos
Likusios dvi dienos prabė

go kaip tekantis upelis, išsky
rus paskutinį šeštadienį. Visi 
organizuotai nuvykome į bu
lių kautynes Cascais mieste
lyje, kurorte. Nors kraujo ma
tėsi, bet bulių nenudūrė. Por
tugalų bulių kautynės tuo ir 
skiriasi nuo ispanų.

Antrą savaitę “Atžalynas” 
buvo vienintelis užsieniečių 
vienetas viešbutyje. Suvažia
vo portugalų šeimos atostogų. 
Didesnė jų dalis — valdžios 
tarnautojai. Visur viešpata
vo mirtina tyla. Greitai pripra
tom, bet rytą triukšmas jaunų 
šeimų tarpe greit pasigirdo.

* * *
Buvo įdomi kelionė. Pavar

gę, prisišokę, prisivažinėję, 
šiek tiek saule įdegę grįžome 
Kanadon truputį daugiau su
brendę. Kelionės įspūdžius 
atžalyniečiai negreitai pamirš.

• Ar lanko tavo namus “Tėviš
kės Žiburiai”? Metinė prenumera
ta naujam skaitytojui — tik $12

Tarptautiniame folkloro festivalyje Portugalijoje torontiškio “Atžalyno" 
vadovė IRENA POŠKUTĖ tarp dviejų šokėjų iš Vakarų Vokietijos

ORMOND-BY-THE-SEA
(Daytona Beach šiaurinis priemiestis) 

prie vandenyno sezonui išnuomojamas naujas, 
su baldais, 3 miegamųjų, dviejų mašinų garažu 

namas: $1000 mėnesiui.

Informuotis: 313-478-6905.

TORONTO MIESTAS
Lietuviškos Parapijos Metai

Niagaros pusiasalio lietuviai iškilmingai paminėjo 
Lietuviškos Parapijos Metus

Š. m. spalio 17, sekmadie
nį, Kanados Niagaros pusiasa
lio lietuviai savo dėmesį sky
rė lietuviškajai parapijai. Jie 
gausiai susirinko į savo cent
rą St. Catharines mieste, kur 
prieš 33 metus įsikūrė lietu
viai pranciškonai ir įsteigė 
misijiriį centrą. Pastarasis ir 
dabar, vadovaujamas ilgame
čio vedėjo kun. Juvenalio 
Liaubos, OFM, tebėra religi
nis ir kultūrinis Niagaros pu
siasalio židinys.

Centro koplyčioje 12 v. pa
maldas laikė lietuvių pranciš
konų provincijolas kun. Pau
lius Baltakis sju kun. Aug. Si
manavičiumi, OFM, ir kun. Pr. 
Gaida, dalyvaujant vietos vys
kupui T. Fultonui. Savo pa
moksle kun. P. Baltakis, OFM, 
kalbėjo apie šv. Pranciškų Asy
žietį, gimusį prieš 800 metų, 
jo dvasinį spinduliavimą pa
saulyje ir jo skelbtų minčių 
aktualumą mūsų laikams. Ant
roje pamokslo dalyje kun. P. 
Baltakis išryškino lietuviškos 
parapijos reikšmę lietuvių iš
eivijos ir Niagaros pusiasa
lio lietuviams.

Per pamaldas giedojo Toron
to lietuvių Prisikėlimo par. 
choras, vadovaujamas V. Veri- 
kaičio. Maldininkų eilėse ma
tėsi buvęs PLB ir vėliau KLK 
Centro pirm. dr. J. Sungaila, 
buvusi KLK Moterų Draugijos 
centro valdybos pirm. A. Sun- 
gailienė, buvęs KLB krašto 
valdybos pirmininkas ir da
bartinis vicepirm. J. R. Sima
navičius.

Po pamaldų Niagaros pusia
salio lietuvių klebonas kun. 
J. Liauba įteikė vyskupui T. 
Fultonui lietuvišką juostą 
kaip padėkos ženklą su loty
nišku įrašu “Servus Jesu 
Christi” (Jėzaus Kristaus tar
nas). Vyskupas savo žodyje 
išreiškė susidomėjimą para
pijos metais ir pranešė, kad 
jo vyskupija yra numačiusi 
trejų metų atsinaujinimo pro
gramą parapijoms. Pagyrė lie
tuvius kaip gero pavyzdžio 
žmones ir skatino likti ištiki
mais savo parapijai, prisime
nant šv. Pranciškaus Asyžie
čio skelbtas idėjas.

Pamaldos baigtos Maironio 
giesme “Apsaugok Augščiau- 
sias”.

Antroji iškilmių dalis įvy
ko tautinėm grupėm skirtame 
Daugiakultūriame Centre, ku
rio priesalyje įrengtos tauty
bių vitrinos, o salėje iškabin
ti įvairūs valstybiniai ženk
lai. Virš salės pakylos ant 
sienos ryškiai švietė Lietuvos 
vytis tarp Lietuvos ir Kanados 
vėliavų. Apačioje matėsi ryš
kus įrašas: “Dievui irTėvynei".

Po tarptautinio folklorinio festivalio Portugalijoje “Atžalyno" atstovai ap
lankė sostinės burmistro įstaigą. Antras iš kairės — VL. DAUGINIS, 
“Atžalyno" išvykos organizatorius, toliau — vertėja, burmistro pavaduo
tojas ir protokolo šefas. Ten buvo įteiktas Toronto burmistro laiškas

Nuotraukos Danos Prankevičiūtės

Iškilmė pradėta kun. J. Liau
bos, OFM, invokacija ir toron
tiškio Prisikėlimo choro gies
mėmis. W. A. Mozarto giesmę 
“O didis Dieve” atliko sol. Al
gis Simanavičius ir vyrų cho
ras, o giesmę “Maria, Mater 
Gratiae” (P. Guidi) — sol. Jus
tina Sriubiškienė su vyrų cho
ru.

Dr. J. Sungaila savo paskai
toje iškėlė K. Bendrijos (Baž
nyčios) nuopelnus Lietuvoje, 
kur ji, išsivadavusi iš lenkiš
kos įtakos, sunkiais tautai lai
kais tapo vadove. Tą misiją ji 
vykdo ir dabar, kai visas vals
tybinis aparatas yra pajungtas 
okupacinei valdžiai. Panašią 
misiją ji atlieka ir išeivijoje 
per lietuviškas parapijas. Pa
skaitininkas ragino stiprinti 
krikščioniškąjį tikėjimą kaip 
dvasinę jėgą, kuri yra didelė 
atrama išeivijos gyvenime. 
Tai darydama, lietuviškoji 
parapija stiprina ir tautinę 
veiklą.

Sveikinimo žodį tarė pran
ciškonų provincijolas kun. P. 
Baltakis, susilaukęs ir raštiš
ko viešo prašymo iš parapijie
čių, kad ir toliau šis lietuviš
kas židinys turėtų nuolatinį 
kunigą, aptarnaujantį Niaga
ros pusiasalio lietuviams.

Koncertinę programą atliko 
minėtasis Prisikėlimo par. 
choras, diriguojamas V. Veri- 
kaičio ir akompanuojamas L. 
Marcinkutės. Dainavo lietu
vių kompozitorių dainas — 
mišrus choras, moterų choras 
ir vyrų choras. Turėjo progos 
pasireikšti ir solistai — J. 
Sriubiškienė su A. Simanavi
čiumi paskirai ir duetu "Duok 
ranką man” (iš operos “Don 
Giovanni”). Programa baigta 
Lietuvos himnu.

Visi gėrėjosi choro dainavi
mu, kuris nedidelėje salėje 
skambėjo įspūdingai. Dainavo 
bei giedojo 36 choristai su il
ga patirtimi, tad ir dirigentui 
V. Verikaičiui nesunku buvo 
jį valdyti lengvais mostais.

Po gaivinančios programos 
gausūs dalyviai stiprinosi pie
tumis, kurių metu sveikinimo 
žodį tarė KLB krašto valdybos 
vardu J. R. Simanavičius ir 
kiti.

Paskutinį padėkos žodį tarė 
klebonas kun. J. Liauba, OFM, 
pagrindinis šios šventės as
muo, kuriam talkino specialus 
komitetas, pirmininkaujamas 
apylinkės valdybos pirm. A. 
Šetiko (jis atliko ir iškilmės 
pranešėjo pareigas). Klebo
nas ne tik dėkojo, bet ir iš
reiškė viltį, kad šis lietuvių 
židinys, nežiūrint įvykstančių 
pasikeitimų, tvirtai gyvuos ir 
toliau. B.D.

Viešas pranešimas
Savivaldybiniai rinkimai 
1982 metų lapkričio 8, pirmadienį

Šiuo pranešama, remiantis savivaldybių įstatymo 132 
sekcija, kad per reguliarius rinkimus 1982 metų lapkri
čio 8 dieną balsuotojams bus pateiktas šis klausimas:

"Ar remiate palaipsninį visų tautų nusi
ginklavimą, kaip galutinį siekį pasaulio, 
atsisakiusio branduolinių ginklų, ir ar pa
vedate federacinei savo vyriausybei ves
ti derybas bei drauge su kitomis vyriausy
bėmis imtis žygių, kurie galėtų vesti į kiek 
galint greitesnį to tikslo pasiekimą ?”

Čia pareiškiu, kad tai tikslus pateikiamo klausimo 
tekstas.

Roy V. Henderson, 
miesto raštvedis ir 
rinkimų pareigūnas

------ JŪS-------
LEMIATE

1
SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI - 

LAPKRIČIO 8, PIRMADIENĮ
BALSAVIMO PAŽYMĖJIMAI 

IR PAREIŠKIMAI
Turį teisę balsuoti Toronto miesto gyventojai, 
kurių pavardės yra praleistos balsuotojų sąraše, 
gali: gauti BALSAVIMO PAŽYMĖJIMĄ, asmeniškai 
kreipdamiesi į miesto raštvedį rotušėje nuo 
pirmadienio iki penktadienio nuo 8.30 v.r. iki 
4.30 v.p.p., o šeštadienį, spalio 30, nuo 9 v.r. iki 
3 v.p.p.

arba
padaryti PAREIŠKIMĄ ant nustatytos formos blanko 
balsavimo pareigūno pavaduotojo akivaizdoje 
rinkiko balsavimo būstinėje rinkimų dieną. Tuo 
atveju reikia pateikti atitinkamą tapatybės 
dokumentą.
Asmenys, kurie gavo pilietybės dokumentus 
1982 m. spalio 21 dieną arba po jos ir atitinka 
balsavimo reikalavimus, čia žemiau išvardintus, 
gali gauti balsavimo pažymėjimą arba padaryti 
pareiškimą balsavimo būstinėje rinkimų dieną. 
Tuo atveju reikia pateikti pilietybės įrodymą.

KAS TURI TEISĘ BALSUOTI
Jūs turite teisę balsuoti Toronto mieste, jeigu: 
esate Kanados pilietis arba kitoks Britanijos 
valdinys; turite aštuoniolika metų amžiaus ar 
daugiau lapkričio 8 dieną arba prieš tai; esate arba

• gyvenęs Toronte betkurį laiką tarp 1982 metų 
rugsėjo 7 — spalio 20 dienos, arba

• jūs pats bei jūsų sutuoktinis-nė, nors ir negyvena 
Toronto mieste, bet yra nuomininkai ar žemės 
savininkai.

1982 m. spalio 25 d. fk, '

Roy V. Henderson, 
miesto raštvedis ir r ®
baisavimopareigūnas TORONTO MIESTAS
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Pradėjome mokslo metus
LIUDA ŠILEIKIENĖ

Rugsėjo 18, šeštadienį, To
ronto Maironio mokykla pra
dėjo mokslo metus. Kiemas 
vėl buvo pilnas mokiniu, skam
bėjo kalbos ir juokai. Vieni 
džiaugėsi gražiu, saulėtu ry
tu, bėgiojo, šokinėjo, kiti gru
pavosi į būrelius; po ilgesnio 
nesimatymo vėl susitikę savo 
draugus, dalinosi vasaros 
įspūdžiais ir nuotykiais.

Mokyklos koridorius buvo 
pilnas tėvu, atvedusių vaiku
čius pirmą kartą į lietuvišką 
mokyklą. Prie dvieju stalu vy
ko nauju mokiniu registracija 
į pirmą skyrių ir į darželį.

O ir mokytoju kambary vyra
vo darbo nuotaika. Ant žemės
— dėžės knygų, stalas nuklo
tas įvairiais vadovėliais: skai
tymo, literatūros, geografijos, 
istorijos ir t. t. Mokytojai, pa
sirinkę savo skyriaus vadovė
lius. turėjo vienos valandos 
susipažinimą su savo moki
niais. Aptarė reikalingas įsi
gyti mokslo priemones, pasi
dalino vasaros įspūdžiais ir 
priminė mokiniams, kad šito
se patalpose esame svečiai ir 
todėl turim gerbti jų turtą: jo 
nelaužyti, neliesti, nieko ne
pasisavinti, pasibaigus pamo
koms, palikti klasę tvarkingą
— be primėtytu popierių.

Išleidę vaikučius į namus, 
mokytojai rinkosi į grupeles 
pasidalinti mokymo patirti
mi. aptarti iškylančiu proble
mų, padiskutuoti mokymo me
todikos.

Mokytojui svarbiausia pro
blema — nelygus vaikučių lie
tuvių kalbos mokėjimas. Vieni 
kalba labai gerai, kiti vidu
tiniškai. o treti beveik visai 
nemoka.

Tai sudaro didelį sunkumą 
mokytojui, ir todėl reikia la
bai vaizdingai suplanuoti die
nos darbą, kad ir silpnesnie
ji įstengtų suprasti pamoką. 
Labai silpnai kalbantiems yra 
paskirti mokytoj a i-padėjėja i, 
kurie atskirose grupelėse mo
kys tuos vaikučius skaityti ir 
pasikalbėti. Kai padidės jų 
lietuvių kalbos žodynas, ga
lės pilnai pritapti prie savo 
bendros klasės grupės. Labai 
silpnai kalbantys vaikučiai iš 
savo klasės išskirti yra tik 
maždaug vienai valandai.

Mokslo metai teturi 26 šešta
dienius. O ir tie šeštadieniai 
tesusideda iš kelių valandų 
vaikučių mokymui, skaitymui 
ir pasikalbėjimui. Reikia duo
ti šįek tiek gramatikos ir rašy
bos žinių, istorijos, geografi
jos, literatūros — augštesnėm 
klasėm.

Lietuviškos dainos išmoko 
vaiką taisyklingai tarti žodžius, 
praturtina jo lietuvišką žody
ną. Ogi reikia ir tikybos pamo
kų, kad mokinys, atėjęs į lietu
višką šventovę, galėtų maldoje 
bendrauti, nesijaustų esąs 
tarp svetimų.

Mokytojai pasidžiaugė, kai 
buvo vedėjos pranešta, kad 
jau turime daugintuvą (multi
plikatorių) — tai palengvins 
darbą, planuojant mokslo me
džiagą. Pirmą mokslo dieną 
dar nevisi mokiniai buvo su
sirinkę. Ir rugsėjo 25 d. buvo 
užregistruota naujų mokinių. 
Į pirmą skyrių užsirašė 27 mo
kiniai. Iš v i s o šeštadieninė 
Maironio mokykla dabar turi 
170 mokinių.

Džiaugiamės, kad tėveliai 
supranta reikalingumą išmo

Toronto Fort Yorko patalpose buvo surengta tautinių grupių šventė, kurioje dalyvavo ir li< luvi‘ė 
paroda, primenančia lietuvių įnašą į miesto gyvenimą

kyti vaikus gimtosios tėvų kal
bos ir skatinti tos pačios tau
tybės vaikų bendravimą. Vai
kai yra mūsų lietuvių bend
ruomenės deimančiukai, ku
rie vėliau taps studentais, or
ganizacijų vadovais, mokyto
jais . , .

Nuoširdi padėka priklauso 
V. Biretai, kuris ilgus metus 
dirbo lietuviškoje mokykloje 
ir įdėjo daug darbo valandų 
bei širdies būdamas Maironio 
mokyklos vedėju.

Džiaugiamės, kad G. Paulio- 
nienė, V. Biretai pasitraukus, 
sutiko prisiimti daug laiko 
atimančią mokyklos vedėjos 
pareigą.

Mokytojams, kurie dėlei 
įvairių šeimos priežasčių (o 
gal ir pavargo po daugelio mo
kytojavimo metų) turėjo atsi
sakyti iš mokytojų pareigų, 
taip pat priklauso visų padė
ka: M. Gudaitienei, L. Petra- 
šiūnaitei-Des Rosier, Ž. Vai
čiūnienei, A. Vaičiūnui ir V. 
Vaičiūnui.

Džiaugiamės, kad į išėjusių 
mokytojų vietas atėjo nauji 
mokytojai. Toronte dar užten
ka nesigailinčių laiko šešta
dieninei mokyklai. Džiaugia
mės, kad ir tėvai ryžtasi ve
žioti vaikus mokyklon net iš 
tolimų vietovių. Užaugę vaikai 
už tai bus dėkingi.

Padėka priklauso ir tėvų ko
mitetui bei visiems Maironio 
mokyklos rėmėjams už išlaiky
mą taip reikšmingos mūsų 
bendruomenei mokyklos.

Tikimės, kad šie mokslo me
tai mums bus sėkmingi. To ir 
vaikučiai per pamaldas pra
šė: “Palaimink, Dieve, mus, 
mūsų tėvelius ir mūsų moky
tojus ...”

P.S. Dar nėra vėlu norin
tiems ir kitiems mokiniams įsi
jungti į šeštadieninę lietuvių 
mokyklą.

Atsiųsta paminėti
Vanda Ivaškevičiūtė, MOTINAI 

IR TĖVUI 1982 m. Kaligrafiškai 
įrašytas tekstas mažo formato 
puslapiuose. Leidėjas nenuro
dytas.

Dr. Petras Kaladė, MAISTAS IR 
LIGOS. Maisto biochemija. Išleido 
Lietuvių Agronomų Sąjunga. Kal
bą taisė rašytojas Stasys Santva
ras. Spausdino J. Kapočiaus spaus
tuvė Bostone 1982 m. 654 psl. Kieti 
viršeliai. Kaina nepažymėta.

KRONIKOS BALSAS, 2 nr. Dvi- 
mėnesinis Lietuvos Kronikos Są
jungos leidinys. Adresas: 6825 So. 
Tolman Ave, Chicago, IL 60629, 
USA. Prenumeratos mokestis - 
auka.

Jadvyga Meiliūnaitė-Matulai- 
tienė, IMK Į RATĄ. Žaidimai 
vaikams. Išleido JAV LB švieti
mo taryba. Viršelis ir leidinio pie
šiniai — Dalios Bagdžiūnaitės- 
Šileikienės. Spausdino Tėvų pran
ciškonų spaustuvė Brooklyne. 
New York 1982 m., 53 psl. Kaina 
nepažymėta.

PASAULIO LIETUVIS, 1982 m., 
8-9 nr. Redaktorius — Bronius 
Nainys. Adresas: 5620 S. Clare
mont Ave, Chicago, IL 60636, USA. 1 
Metinė prenumerata — $10 JAV.

PASTOGĖ, 1978 m. 1 nr. ir 1979 
m. 2 nr., Lietuvos pogrindžio spau
da 7 ir 8 nr. Leidėjas — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. Serijos 
prenumerata (6 leidiniai) — $20. 
Adresas: PLB, 5620 S. Claremont 
Ave, Chicago, IL 60636, USA.

LIETUVIU DIENOS, 1982 m. 7 
nr. Leidėjas — A. F. Skirius, 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, CA 
90029, USA. Metinė prenumerata 
— $20 JAV, Kanadoje — $25.

Lietuvių Dienos...
(Atkelta iš l ino psl.) įg mažesniu vietovių, neturi

Roger Prudhomme. Jis susi- progos pamatyti. Parodos
laukė gausių katučių iš audi
torijos, nes jo ministerija 
Kanados Lietuvių Dienoms 
paskyrė $10,000.

Meninę programą sudarė 
jungtinis choras, tautinių šo
kėjų grupės, liaudies instru
mentų orkestras, deklamaci
jos iš Maironio ir Krėvės kū
rybos. Tuo būdu prisimintos 
sukaktys — 100 metų Krėvės 
gimimo, 50 metų Maironio mir
ties. Krėvės “Dainą apie arą", 
tą laisvės simbolį, skaitė Ra
sa Lukoševičiūtė, Maironio 
eilėraščius protarpiais dek
lamavo D. Piečaitytė, K. Ottai- 
tė, D. Baršauskaitė, R. Luko
ševičiūtė, A. Kličiūtė, K. Kli- 
čiūtė.

Jungtiniam chorui dirigavo 
muzikai: A. Stankevičius, D. 
Deksnyte-Powell, kun. M. Mi
lox (prancūzas), akompanavo 
Mme. M. Roch (prancūzė).

Meninėje programoje daly
vavo šie sambūriai: Hamilto
no “Aidas" ir “Gyvataras”, Lon
dono “Baltija” ir “Pašvaistė”, 
Montrealio — AV par. choras, 
“Gintaras”, “Pavasario” cho
ras, Šv. Kazimiero par. cho
ras, Otavos “Ramunėlės”, To
ronto “Gintaras”. Buvo kvies
ti dalyvauti ir Toronto chorai 
—• “Aras” su “Volunge”, bet 
negalėjo atvykti. Apgailėti
na betgi, kad nebuvo pakvies
tas tautinių šokių sambūris 
Toronto “Atžalynas”, kuris 
praėjusią vasarą sėkmingai 
dalyvavo tarptautiniame folk
loro festivalyje Portugalijo
je.

Padėkos žodį tarė J. R. Si
manavičius, atstovaudamas 
susirgusiai KLB krašto valdy
bos pirmininkei adv. J. Kurai- 
tei. Lietuvių ir anglų kalbo
mis jisai dėkojo KLD rengė
jams montrealiečiams, pro
gramų atlikėjams, pareigū
nams, svečiams, visiems da
lyviams, ypač Kvebeko vyriau
sybei, paskyrusiai šiam ren
giniui $10,000. Taip pat jis 
pranešė, kad 1983 m. Kanados 
Lietuvių Dienos įvyks Ontario 
Londone. Iškilmė baigta Lie
tuvos himnu.

(Meninį šio koncerto įver
tinimą tikimės gauti iš vieno 
jaunosios kartos bendradar
bio. Red.)

Stebėtojo požiūriu
Vienaip atrodo dalykai ren

gėjams, kitaip — stebėtojams 
bei iškilmių dalyviams. Stebė
jus XXVII Kanados Lietuvių 
Dienas Montrealyje, belieka 
tik pasigėrėti visais rengi
niais, sklandžia jų organiza
cija ir, palyginti, gana gausiu 
dalyvių skaičiumi, atsimenant, 
kad Montrealis, kaip daugeliui 
tolima gyvenvietė, yra sunkiau 
pasiekiamas. Verta pasigėrėti 
jaunimo sambūriais, kurie su
važiavo iš tolimų vietovių ir 
atliko didžiąją dalį programos. 
Tautiečiai dalyvavusieji šio
se KL Dienose, tikriausiai grį
žo patenkinti.

Žvelgiant į būsimas KLD, de
rėtų pabrėžti kaikuriuos daly
kus. Visų pirma verta pami
nėti, kad šių KLD rengėjų va
dovybėje vyravo jaunoji karta 
ir parodė, kad sugeba organi
zuoti. Turbūt jos sprendimu 
didžiajame koncerte buvo iš
vengta kalbų ir pasitenkinta 
keliais sveikinimais.

Turtingas buvo meno vaka
ras penktadienį. Jame buvo 
pagerbti trys mirę dailinin
kai. Tai gražu. Ateityje reikė
tų neužmiršti ir gyvųjų. Turi- 

apimtį reikėtų plėsti. Litera
tūrinė programa buvo aktua
li, turininga, bet paremta vien 
žodžiu. Derėtų.prie jos jungti 
kamerinę muziką ar solistę-tą. 
Tai paįvairintų, praturtintų 
programą ir palengvintų klau
sytojams atidžiau ją sekti.

Didžiojo koncerto progra
mos stiprybė —jaunimo meno 
sambūriai. Tiesa, ji iš dalies 
kartojasi kasmet, tačiau be 
jos KLD programa labai su- 
menkėtų. Šią tradiciją reikė
tų tęsti, įnešus daugiau išra
dingumo. Pvz. 1983 m. progra
mos motyvas galėtų būti Basa
navičiaus “Aušra”.

Montrealyje koncerto pro
gramos tekstas buvo išspaus
dintas vien lietuvių kalba. Da
lyvavusieji kitataučiai nega
lėjo ja pasinaudoti.

KL Dienų renginiai Montrea
lyje buvo filmuojami valdinės 
bendrovės. Iš rengėjų teko pa
tirti, kad vieną kopiją gaus 
nemokamai ir jie. Tai bus ge
ra dokumentinė medžiaga. Be 
to, dalį renginių filmavo ir 
Gintaras Karosas iš Bostono.

KLD leidinys
XXVII Kanados Lietuvių 

Dienų proga buvo išleistas 
“Metraštis” tradicinio pobū
džio. Jame išspausdinta ren
ginių programa, sveikinimai 
— min. pirmininko P. E. Tru
deau, daugiakultūrių reikalų 
ministerio Jim Fleming, Kve
beko premjero — Rene Leves
que, Kvebeko kultūrinių gru
pių ministerio — Gerald Go
din, gen. Lietuvos konsulo dr. 
J. Žmuidzino, vysk. V. Brizgio, 
PLB pirm. V. Kamanto, JAV 
LB pirm. V. Kutkaus, KLB 
pirm. J. Kuraitės ir kitų.

Metraštyje sudėti informa
ciniai straipsniai apie progra
moje dalyvaujančius meninin
kus, meno sambūrius, apie 
Montrealio lietuvių organi
zacijas, parapijas, mokyklą. 
Gana gausu nuotraukų ir ko
mercinių sveikinimų. Visa 
tai apima 89 puslapius.

Juose galima pasigesti ne
bent platesnio žvilgsnio į 
Kanados lietuvių gyvenimą.

Metraštį redagavo Juozas 
Šiaučiulis, viršelį piešė Gy
tis Vazalinskas. Bvs.

Tautinių grupių 
šventė

Š. m. rugsėjo 26 d. Toronto 
Fort York kieme buvo suruoš
ta įvairių tautybių šventė, pa
vadinta “Toronto Heritage 
Fair”. Ši buvusi anglų tvirto
vė yra liudininkė 1812-13 me
tų mūšio anglų su amerikie
čiais.

Lietuvių skyriuje, kuris bu
vo paruoštas KLB Toronto apy
linkės valdybos, vadovaujant 
pirm, advokatui Algiui Pace- 
vičiui, buvo išstatyti įvairūs 
aprašymai su grafiškomis ilius
tracijomis. Aprašymuose buvo 
matoma, kad tuose istoriniuo
se mūšiuose anglų kariuome
nėje dalyvavo apie 150 lietu
vių. Toronto lietuvių religi
nis, kultūrinis, sporto bei 
ekonominis gyvenimas buvo 
pavaizduotas grafiškai ir spal
votomis fotografijomis, kurias 
paruošė Kęstutis Raudys.

Dailininko J. Dagio skulp
tūros ir meno knygos domino 
Toronto jaunimą. Buvo paro
dyti Lietuvos pašto ženklai, 
kuriuose pavaizduoti 1939 m. 
Lietuvos krepšininkai, laimė
ję Europos krepšinio pirmeny
bes. Iš šių dienų sporto buvo 
rodomos Toronto laikraščių iš
karpos su Leonu Rautinšu, 
Jonu Karpiu, Vytu Gerulaičiu. 
Ypač ryškiai parodytas Vytas 
Gerulaitis šiais metais išleis
toje Paul Douglas knygoje 
“The Handbook of Tennis” su 
jo fotografija knygos viršely
je.

Atskirai parodyta profeso
riaus Antano Paplausko-Ra- 
mūno knyga “The Develop
ment of the Whole Man 
through Physical Education”, 
kurioje jis siekė lavinti ne 
tik žmogaus kūną, bet ir jo 
sielą.

Šie sporto bei kultūros žmo
nės, dalyvavę tarptautiniuose 
renginiuose, nepamiršo ir sa
vo lietuviškos kilmės, o savo 
veikla domino ir tebedomina 
visų tautų žmones, įnešdami 
tarptautinio taikaus sugyve
nimo dvasią.

Kęstutis Raudys

"Sveika, mergele, atvykome į šokius .. ."Ši Klevelando “Grandinėlės" scena vaizduoja sodžiaus jaunimą Lietuvoje, 
šokantį senovinius šokius, dainuojantį senovines dainas. “Grandinėlė" koncertuos Toronto š. m. lapkričio 21 d. 
Central Tech mokyklos salėje. Koncertą rengia Prisikėlimo parapijos visuomeninė sekcija

Klevelando “Grandinėlė” į Torontą
V. MATULAITIS

Prisikėlimo parapijos kul
tūrinė komisija rengia nauja 
platesnio masto kultūros va
karą: š. m. lapkričio 21, sek
madienį, 3.30 v.p.p., Toronto 
Central Technical mokykloje 
įvyks Klevelando “Grandinė
lės” koncertas su nauja lietu
viškų šokių ir dainų progra
ma, kurioje dalyvaus ir solis
tė Aldona Stempužienė-Šve- 
dienė. Programa pavadinta 
“Nuo Sudaužtinio iki Kupoli
nio”.

Koncertas pradedamas so
listės Aldonos Stempužienės 
Dainavos šdlies dzūkų daina 
“Vai tu, eglala” ir tęsiamos se
noviniais tautiniais šokiais. 
Pirmosios dalies šokiai, jų mu-

Koncertas kritišku žvilgsniu
Didysis Kanados Lietuvių Dienų koncertas Montrealyje

JONAS GOVĖDAS

Retai kas rimtai ir kritiškai 
žiūri į vadinamą “didįjį kon
certą” Lietuvių Dienose. Šių 
metų programa Montrealyje 
buvo sudaryta iš 33 atskirų 
punktų ir užtruko netoli tri
jų valandų, įskaitant 30 minu
čių vėlavimą, 20 minučių tru
kusią trikalbę įžangą ir 25 mi
nučių pertrauką. Pats koncer
tas užtruko truputį daugiau 
kaip pusantros valandos.

Salė buvo eilinė mokyklos 
auditorija — užtektinai švie
si, kad studentai neužmigtų 
paskaitų metu, bet napakan- 
kamai elegantiška šventės iš
kilmei (dar blogesnė buvo šeš
tadienio baliaus salė). Kita 
didesnė kliūtis buvo bloga sa
lės akustika.

Programos pradžioje įvyko 
vienas įdomus dalykas — nie
kas nevartojo naujų Kanados 
himno žodžių. Gaila, kad nie
kam tai nerūpėjo. Taip pat gai
la tų vargšelių, kurie smarkiai 
plojo po himno ir invokacijos.

Programa buvo atlikta gerai 
pagal įprastinį receptą: jung
tinis choras ir šokių grupės 
pakaitomis su poezijos skaity
mais, pagerbiant Maironį ir 
Krėvę. •

Jungtinis choras yra reika
lingas geros akustikos, kitaip 
jis praranda didingumą. Mont
realyje milžinas choras daina
vo kaip nykštukas.

Šokių grupės turėtų būti pa
našios kokybės, nes nelygumai 
bendrame vaizde labai prasi
kiša. Pvz. tai buvo ryšku Su
batėlėje. Trys ansambliai skir
tingų sugebėjimų buvo palydė
ti choro ir tautinių instrumen
tų orkestro. Choras baisiai 
skambėjo, nes gaidos buvo per- 
augštos, gi orkestro rakto pa
keisti neįmanoma. Kasmet 
taip būna, deja. Montrealio 
“Gintaro" orkestras turbūt turi 
daug naujų narių, nes gan daž
nai girdėjosi netikslios gai
dos. Su tvirtesniu ritmu ir 
energija šis orkestras galėtų 
būti didelis įnašas. Jo groji
mas kartais atrodė migdantis. 
Sunku šokėjams pajusti entu
ziazmą be stipraus akordeonis
to ar mušamųjų instrumentų.

Man patiko poezijos skaity
mai, ypač Rasos Lukoševičiū- 

zika ir dainos surinktos iš įvai
rių Lietuvos vietų, naudojan
tis tautosakos archyvuose su
telkta medžiaga. Tai ano meto 
kaimo žmonių lietuviško šokio 
ir dainos kūryba.

Antroje programos dalyje 
bus matomi laisvoje Lietuvoje 
stilizuoti liaudies šokiai. 'Pir
mas tarptautinis Lietuvos liau
dies šokių pasirodymas įvyko 
1935 m. Anglijoje, Londone, 
tarptautiniame liaudies šo
kių festivalyje. Londono 
“Times” rašė, kad lietuviai 
turėjo patį gražiausią šokį 
Blezdingėlę. Svetimųjų įver
tinimas pažadino susidomėji
mą originalia lietuvių liau
dies šokių kūryba.

Trečios dalies šokiuose yra 
sceniniai kūriniai, kuriuos šu

tės. Jos minčių reiškimo bū
das buvo skoningas ir ne me
lodramatiškas.

Kepurinę ir Mikitą Toronto 
“Gintaro” merginos ir berniu
kai pašoko gražiai, discipli
nuotai ii- linksmai. Jie bene 
geriausiai pasirodė šiame kon
certe. Atrodo, kad butaforijų 
panaudojimas gerokai stipri
na domesį šokiui. Pažymėtina 
ir tai, kad publika mėgsta mo
mentus, kai vienas kitas šokė
jas pasirodo liurbiškai. Tokių 
buvo net keletas.

Kiti įdomūs šokiai buvo “Pa- 
keltkojis” — Montrealio “Gin
taro”, kilni ir jaudinanti “Sa
dutė” — Toronto “Gintaro” ir 
Hamiltono “Gyvataro”, “Malū
nas” — Londono “Baltijos”, 
“Gyvataro” ir Montrealio “Gin
taro”. Pastarasis paliko stip
rų įspūdį dideliu savo mastu.

Norėtųsi, kad dainavimas tu
rėtų daugiau ryškių momentų. 
Dainoms “Lietuva brangi” ir 
“Dainų dainelės” (diriguota 
A. Stankevičiaus ir D. Deks- 
nytės) trūko didžiadvasišku
mo. Pergreit dainuota ir per- 
mažai dėmesio kreipta į min- 

(Nukelta į 8-tą psl.) 

Rinkimų diena - 1982 m. lapkričio 8

už BILL NEMERSON, 
kandidatuojantį penktoje apylinkėje (Ward 5) į Etobicoke švie
timo valdybos patikėtinius (trustee)
Jam ypatingai rupi švietimo kokybė šiame laikotarpyje, kai už
daromos ir konsoliduojamos mokyklos

Turi ilgą pedagoginę ir visuomeninę patirtį

darė muzikai ir choreografai, 
naudodamiesi lietuvių liau
dies šokių, žaidimų, papročių 
bei įvairių apeigų senovės 
liaudies kūrybine medžiaga. 
Trečioje dalyje vėl bus girdi
ma solistė A. Stempužienė su 
keletu liaudies dainų nuo dzū 
kų iki žemaičių.

Programa baigiama šokiu 
Kupolinis, kurio pagrindinę 
choreografiją paruošė Juozas 
Lingys, o pridėtinę - Liudas 
Sagys; muzika — Balio Dvario
no.

Programoje šokiai yra pa
lydimi jaunimo dainų ir muzi
kos instrumentų — elektrinių 
vargonėlių, klarnetų, trimito, 
būgno ir akordeono. Šokių mu
ziką bei dainas pritaikė ir pa
ruošė Rita Kliorienė. Šokius 
pritaikė ir paruošė Liudas Sa 
gys. Tautinių drabužių spal
vingumas bei įvairumas bus 
matomas skirtinguose šokiuo
se. Tautinius drabužius išau
dė torontiškė Aldona Vaitonie- 
nė.

įdomu prisiminti šios pro
gramos įvertinimą Čikagoje š. 
m. gegužės 8 d. Tada rašė 
“Draugas”: “Gal geriausiai 
publikos reakciją į šį spektak
lį galėtume apibūdinti tokia 
mintimi: nustebome, kad pro
grama jau baigėsi, nors tru
ko dvi su puse valandos. No
rėjome daugiau. Tačiau pats 
iškiliausias grandinėlinio 
spektaklio ‘priedas’ — tai, be 
abejo, solistės Aldonos Stem- 
pužienės-Švedienės išėjimai. 
Ji ‘Grandinėlės’ jaunimui tei
kė motinišką atsvarą, o visai 
programai — muzikalinį gylį”. 
(M. J. Drunga).

“Visa programa buvo įdomi, 
atlikta su dideliu įgudimu, 
dominanti istoriniais duome
nimis. Publika šiuo ‘Grandi
nėlės’ pasirodymu buvo me
niškai praturtinta” (Juoz. Pr.).

“Dirvoje” rašė A. Juodval
kis: “Susirinkę žiūrovai, ku
rių buvo pilna tūkstantinė, 
labai šiltai priėmė ansamb
lio pasirodymą ir negailėjo 
katučių nei šokėjams, nei so
listei. Kupolinį net turėjo pa
kartoti.”



Po literatūrinės vakaronės Čikagos lietuviu Jaunimo Centre, kur buvo surengtos premijuotos rašytojo JURGIO 
JANKAUS knygos “Paparčio žiedas" sutiktuvės 1982.IX.24. Iš kairės: Č. GRINCEVIČIUS, M. SAULAITĖ-STAN- 
KUVIENĖ. J. JANKUS. I. BUBLIENĖ Nuotr. Z. Degučio

Lygiagretė studijų savaitė
Šalia I). Britanijos Lietuvių Sąjungos rengtos studijų savaitės, 

buvo surengta ir kito vieneto kultūrinė savaitė
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Maistas, ligos ir patarimai
DR. BRONIUS POVILAITIS

Dr. Petras Kaladė, baigęs 
Rokiškio gimnazija, studijavo 
Žemės Ūkio Akademijoje Dot
nuvoje, kur gavo diplomuoto 
agronomo diploma. Jo diplomi
nis darbas buvo apie vaisiu 
sulčių gaminimų. Goettingeno 
universitete, Vokietijoje, stu
dijavo cheminę maisto techno
logija ir kitus chemijos daly
kus ir ten gavo daktaro laips
nį. Jo disertacija buvo apie 
krakmolo hidrolizę. Atvykęs į 
JAV dar papildomai studijavo 
chemija ir ja baigė. Bostone 
dirbo chemijos tyrimu labora
torijoje. Lietuvoje dirbo “Pie
nocentre", vėliau “Sodyboje” 
kaip maisto pramonės specia
listas. Kurį laiką buvo “So
dybos" įmonės direktorium.

Savo talento Kaladė neužka
sė. Jau būdamas pensininkas 
išleisdino didelę knygą apie 
maistą, ligas ir maisto bio
chemiją.

Autorius yra neabejotinai 
kvalifikuotas maisto ir bioche
mijos srityse, bet pats, nebū
damas gydytoju, savo pozici
jai sustiprinti pasikvietė me
dicinos daktarą Juozą S. Kriau
čiūną, kuris net knygos įvadą 
parašė. Dr. Kriaučiūnas rašo: 
“. . . gausybę medžiagos auto
rius suskirstė, sugrupavo ' ir 
visiems suprantama kalba pa
teikė šioje knygoje. Šitokio 
veikalo, tokio turtingo vieno
je vietoje surinktomis žinio
mis apie maistą, vandenį, orą, 
jų sudėtį, ju kitimą paruošiant 
vartojimui ir įtaką į žmogaus 
sveikatą bei amžiaus pailgini
mą, — neteko niekur jokia kal
ba matyti ir neteko girdėti, 
kad toks būtu ruošiamas”. Tai 
ge ra re k ome n d a c i j a.

Knygos turinys suskirstytas 
į 23 skyrius. Vieni jų trum
pesni, kai kurie gana ilgi. Pir
mieji 8 skyriai paskirti mais
tui, jo cheminei sudėčiai ir 
paruošimui aptarti. Ši knygos 
dalis apima daugiau kaip vie
ną trečdalį viso veikalo. Čia 
jis rašo apie maisto reikšmę, 
proteinus, lipidus, karbohi- 
dratus, plačiai aptaria vita
minus (per 100 psl.), pagrin
dinius maisto mineralinius 
elementus, mikroelementus, 
maisto paruošimą bei laikymą.

Tolimesniuose skyriuose ap
tariamos kaikurios ligos ir 
ją santykis su maistu bei jo 
sudėtimi. Pirmiausia autorius 
rašo apie aterosklerozę, kar- 
bohidratų ryšį su ateroskle
roze, kraujo spaudimą, nervi
nę įtampą, cukrinę ligą. Ap
taria normalu žmogaus svorį, 
rūkymą ir ligas, fizinį akty
vumą, alkoholį ir ligas; ba- 
lastines maisto dalis ir koro
narines širdies ligas; atero
sklerozę ir svogūnus, česnaką, 
jogurtą, lipoproteinus. Neuž
miršta ir vėžio liga, aptariant 
eilę karcinogeniniu junginiu, 
radioaktyviyjŲ elementą. Pa
liestas ir dietos ryšys su vė
žio liga.

Įvade kviečiama, kad ši kny
ga pasiektu kiekvieną lietuviu 
šeimą, būtą skaitoma ir vado
vaujamasi joje rastais nurody
mais. Šias eilutes rašančiam 
atrodo, kad knygos tekstas ir 
jos stilius artėja daugiau prie 
mokslinio pobūdžio ir todėl 
daug kam gali būti nelengva 
ją skaityti. Naudotos litera
tūros ir citatą sąrašai pateik
ti po kiekvieno skyriaus teks

tu. Ją yra tiek daug, kad jie 
gali būti naudingi tik retam 
skaitytojui, taigi gal tik gydy
tojams ar artimąją profesiją 
mokslininkams, tačiau tai ne
trukdo knyga naudotis ir eili
niam skaitytojui. Autoriui, sie
kiant užsibrėžto tikslo, būtu 
pilnai užtekę pateikti tik pa
grindinės rašomu klausimu li
teratūros sąrašą. Būtų buvę 
labai pravartu, jei autorius 
būtų tai parašęs įžangos žo
dyje ir tiksliau apibrėžęs kny
gos paskirtį, žinių rinkimą, 
kilmę ir kitas tokiai didelei 
knygai svarbias smulkesnes 
žinias.

Techniškai knyga daro gerą 
įspūdį. Spaustuvės darbas at
liktas gerai, nors ir neap
sieinama be nepastebėtų ko
rektūros klaidų. Pradiniame 
knygos puslapyje parašyta, 
kad kalbą taisė Stasys San
tvaras, tačiau, matyt, reda
gavimas jam nebuvo pavestas. 
Yra ir kaikokių neišlyginimų. 
Pvz. parašyta, jog knygą išlei
do "Lietuvių Agronomų Sąjun
ga"; turėtų būti “Lietuvių 
Agronomų Sąjunga Čikagoje". 
Autorius baigė agronomijos 
mokslus “Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijoje”, turėtų

Jaunujii koncertas
Rūtos Pakštaitės ir “Ramu

nėlių” koncertas įvyko spalio 
16, šeštadienį, Toronto Lietu
vių Namuose. Koncertą suren
gė LN Vyrų Būrelio valdyba. 
Pranešėja Žibutė Šilininkai- 
tė supažindino klausytojus, 
kurių čia buvo susirinkę apie 
300, su soliste Rūta Pakštaite 
iš Čikagos, kur ji studijuoja 
De Paul universitete dainavi
mą. Tai jauniausios kartos so
listė, vos 20 metų, turinti gra
žų soprano balsą, kuris koncer
to dalyviams paliko malonų 
prisiminimą.

Otavos “Ramunėlės” — 7 
mergaičių dainos grupė, nuo 
10 iki 18 metų amžiaus. Jų va
dovė ir mokytoja — Rūta Šiū- 
lytė. Tai naujas Otavos lietu
vių mergaičių gerai susidai
navęs vienetas, paklusnus sa
vo vadovės mostui.

Koncerto programą sudarė 
dvi dalys po pusę valandos. 
Pirmoji scenoje pasirodė so
listė Rūta Pakštaitė, kuri, 
akompanuojant muz. J. Govė- 
dui, prancūziškai padainavo 
J. Canteloube (1879-1957) iš 
“Ganyklą dainą”. Nors klausy
tojai turėjo lietuvišką tą dai
ną vertimą, tačiau jas sekti 
ir suprasti dainą interpreta
ciją buvo sunkoka. Jie tik tu
rėjo progos pasigėrėti švel
niu solistės dainavimu.

"Ramunėlės”, pasipuošusios 
raudonomis .suknelėmis su tau
tinėmis juostomis, vadovau
jamos R. Šiūlylės, akompanuo
jant Loretai Lukšaitei, dar
niai padainavo “Nerami širde
lė”, “Kregždutė”, “Čigonėlis” 
ir iš filmo “Sound of Music” 
populiarią dainą “Edelweiss" 
vokiškai ir lietuviškai. Pirmą 
programos dalį užbaigė solis
tė trimis ispaniškomis daino
mis.

Antroje koncerto dalyje da
lyviai šiltai sutiko “Ramunė
lių” liaudies dainas — “Oi, oi, 
oi”, “Ar aš tau sese”, “Devyn
balsė”, “Sakyk sesela” ir “Oi 
motinėle”. Koncertą užbaigė 

būti “Žemės Ūkio Akademijo
je”, nes toks vardas buvo duo
tas jos įsteigimo įstat/me; 
tik administraciniu potverkiu 
ji buvo įkurdinta Dotnjvos 
dvare. Tos institucijos tąsa 
vadinama nuo 1956 metą “Lie
tuvos Žemės Ūkio Akademija”.

Autorius sakosi, kad rašy
damas šią knygą turėjęs vie
nintelį tikslą, būtent, pateik
ti lietuviams naujausius moks
lo duomenis apie perankstyvą 
aterosklerozę, kuri turi ryšio 
su riebalą turinčiu maistu; 
nurodyti, kaip išvengti kaiku- 
rių vėžio ligos rūšių, kurių 
išsivystimas turi ryšį su kon
servuotu maistu, jo rūkymu ir 
įvairiais maisto priedais. La
bai kilnus tikslas. Lietuviškai 
skaitančioji visuomenė turėtų 
būti dėkinga autoriui už šios 
knygos paruošimą ir išleidimą 
į pasaulį. Nežiūrint kaikurių 
technikinių smulkmenų, šią 
knygą tenka rekomenduoti įsi
gyti, ją skaityti ir pasinaudoti 
patarimais maitinimosi srityje.

Dr. Petras Kaladė, MAISTAS 
IR LIGOS. Maisto biochemija. 
Išleido Lietuvių Agronomų Są
junga. Spausdino J. Kapočiaus 
spaustuvė. Bostonas 1982 m., 
654 psl. Kaina —$22.

solistė R. Pakštaitė Vyt. Klo
vos ganyklų dainų pynę: “Ra
lio, karvytės mano”, “Genera- 
lią aš išginiau", “Saulute mo- 
tinute, užtekėk” ir keletą ki
tų. Publika jas sutiko audrin
gais plojimais.

Solistė, dainininkės, akom
paniatoriai ir “Ramunėlių” va
dovė buvo apdovanoti gėlių 
puokštėmis bei žiedais, daly
vių katutėmis ir T. Stanulio 
padėka LN Vyrų Būrelio var
du, kuris šį tradicinį rudens 
šokių vakarą surengė. Šokiams 
grojo penkių asmenų lietuvių 
orkestras “Malūnas”, kurių 
garsus paįvairino solistai 
Sandra Strimaitytė ir Edis 
Punkrys. J. Vr.

/)• MICKUTĖ-M1TK1ENĖ

ASYŽIEČIUI
Asyžiečio dvarą supo 
lui tai ir garbė — 
apsivilkės šiurkščią jupą 
juos palikt skubės . . .

O tada — augštam kalne
A! verno 

džiaugsmo ir ekstazės 
valanda, 
kai penkiais Prikaltojo 

prisilietimais 
palikta penkių žaizdą žaizda.

Kas nutūpusį ant delno 
taip paglostys 
balandėlį baltą, švelnų? 

brendant pieva, 
garbf Dievui 
gieda gėlės.

Kai gaili rasa sudrėkins 
Tavojo abito klostes. 
Sesės saulės spindulėlis 
nudžiovins, nušluostys . . .

Per aštuonis šimtus metą 
ASYŽIEČIUI
Saulės giesmę 
giedot niekad negana!

Šiemet iš tikrųjų buvo ne 
viena, bet dvi Europos lietu
viškųjų studijų savaitės, ir abi 
greta viena kitos tos pačios 
St. Mary’s kolegijos patalpose 
Strawberry Hill, Londono prie
miestyje.

Tą antrąją programą rugpjū
čio 16-19 d.d. surengė D. Bri
tanijos Lietuvių Bendruome
nės krašto valdyba; surengė 
taip, kad paskaitų ir kitokių 
renginių valandos nesupultų 
ir norintieji galėtų dalyvau
ti abiejose programose.

Pašto ženklai
Antroji programa turėjo dvi 

parodas, o gal net pustrečios. 
Jas apžiūrėjo beveik visi, ku
rie tomis dienomis buvo apsi
gyvenę Žemuogių kalne ar spe
cialiai atvykę į Lietuvių Bend
ruomenės renginius.

Britanijos lietuvių filate
listų draugija “Vilnius” buvo 
atgabenusi ir išstačius! didžiu
lį Lietuvos pašto ženklų rin
kinį. Dalyvavo R. Popikienė, 
L. Pūras, H. Vaines. Šia proga 
matėme ir pačius rinkėjus (tik 
H. Vaines nebuvo atvažiavęs), 
kurie gyvena tolokai nuo Lon
dono — vieni Derbyje, kiti 
Mančesteryje.

Rinkinių turtingumą liudi
ja ne tik pašto ženklai, bet ir 
pora piniginių perlaidų. Bu
vo matyti ir vokas su specia
liais lietuviškais ženklais, ko
kius 1971 m. Britanijos pašto 
streiko metu buvo išleidusi 
D. Britanijos Lietuvių Bend
ruomenė pagal inž. R. Baub
lio projektą savo susirašinė
jimui. Jis atspausdino specia
lius vokus ir šios parodos me
tu.

Nuotraukos
Šalia tų stendų stovėjo ke

liolika kitokių su okupuotos 
Lietuvos fotografų darbais. 
Buvo atstovaujami: J. Kalvelis, 
A. Pilvelis, R. Rakauskas, A. 
Sutkus ir A. Maciejauskas su 
44 nuotraukom, kurios vaizda
vo Lietuvos gamtą, pastatus, 
įvykius.

Šis rinkinys yra meno klu
bo nuosavybė. Prieš keletą 
metų tą rinkinį teko matyti 
Londono fotografijos galerijo
je. Neseniai rinkinys grįžo iš 
Škotijos Edinburgo, kur buvo 
rodomas galerijoje. Kaip liu
dija jį ten nugabenęs M. Rod
gers, škotų susidomėjimas to
mis fotografijomis buvęs dide
lis.

R. Popikienė buvo atvežusi 
parodyti keletą savo pagamin
tų lietuviškų lėlių, o kun. dr. 
S. Matulis buvo išdėstęs savo 
redaguojamo “Šaltinio” se
niausius ir naujausius nume
rius.

Rašytojų kūriniai
Rugpjūčio 17 d. popietėje 

buvo surengta literatūrinė 
popietė. Ji buvo taikyta dau
giau jaunimui, kuris geriau
siai įkerta tik anglą kalbą. To
dėl išgarsėjusi talentinga ak
torė Živilė Šlekytė anglų kal

VVasagos vasarvietėje prie Toronto yra lietuviško stiliaus pastatų. Nuo
traukoje — lietuviška JONO MACIEJAUSKO klėtelė

ba perskaitė K. Barėno “Išsva
jotąją”, Ed. Cinzo “Katę ir žmo
nes”. Lietuvių kalba Eglė Juod- 
valkė paskaitė savo poezijos, 
pasirinkdama iš didoko pluoš
to, o skulptorė Elena Gaputy- 
tė — keletą graudžią VI. Šlai
to eilėraščią.

Buvo “tardomi” popietėje 
dalyvavusieji autoriai. Visi 
trys turėjo papasakoti, kaip 
jie rašo. Eglės Juodvalkės pri
sipažinime nuskambėjo skun
das, kad tarnybinis darbas 
jai sunkiai suderinamas su 
poezijos kūrimu. Kai K. Ba
lėnas prisipažino, kad ketver
tą knygų yra parašęs fabrike, 
Ed. Cinzas papasakojo, kaip 
rašė tą katės istoriją ir kaip 
jieškojo patyrimo “Raudonojo 
arklio vasarai” parašyti.

Paskaitos
Rugpjūčio 19 d. popietėje 

buvo dvi paskaitos anglų kal
ba. Lietuvių kilmės Murdoch 
Rodgers kalbėjo apie Škotijos 
lietuvius, kaip jie ten atkelia
vę pradėjo kurdintis ir kokios 
žiaurios sąlygos ten buvo. M. 
Rodgers yra parašęs radijui re
portažą apie Škotijos lietuvius 
ir stambesnę studiją apie juos 
išspausdinęs. Daktarinė jo di
sertacija bus taip pat apie lie
tuvius. Jis visą tą medžiagą 
panaudojo savo paskaitai, pa
teikdamas iš senų laikų nuo
traukų pagamintas skaidres. 
Daug kas pamatė, kaip atrodė 
Škotijoje leisti lietuviški laik
raščiai — “Vaidilutė”, “Lai
kas”, “Rankpelnis”, Bellshill 
gatvės su lietuviškų krautuvių 
pavadinimais ir reklamomis.

Antroji paskaita buvo prof. 
James Dingley, Readingo uni
versiteto Rytų Europos istori
jos katedros vedėjo, apie Di
džiąją Lietuvos Kunigaišti- 
ją. Jis savo paskaitą pradėjo 
citatomis iš dr. Jono Basana
vičiaus leidžiamos “Aušros”. 
Perbėgo ilgoką istorijos lai
kotarpį su visomis painiavo
mis su kaimynais, kurie padė
jo nugyventi D. Lietuvos Ku
nigaikštiją. Po daugelio metų 
tauta atbudo ir pradėjo sva
joti apie nepriklausomą gyve
nimą ir, kai jį atkūrė, vėl atsi
rado tos pačios painiavos su 
kaimynais.

Po paskaitos vyko gyvos dis
kusijos ir paklausimai, kodėl 
jis pvz. dalį “krivaičių” prisky
rė lietuviams, o ne gudams.

Diskusijose dalyvavo Sau
lius Girnius, Eglė Juodvalkė, 
prof. Vytenis Vasyliūnas, Jo
nas Liūdžius, Vincentas 
O’Brien ir kiti. Diskusijose 
buvo paminėta ir dr. A. Geru
čio knyga “Lithuania 700 
years”. Prof. James Dingley 
priminė, kad lietuviai geriau 
parašytų savo istoriją nei ki
tataučiai.

Paskaitų popietėje pirminin
kavo Kastytis Baublys. Paskai
tose dalyvavo daugiausia jau
nimas iš Vokietijos, JAV, Aus
tralijos, jau neskaitant pačios 
Britanijos. S.K.

Liaudies meno parodą lietuviš
koje Čikagos “Galerijoje" rugsė
jo 7-26 d.d. surengė Lietuvių Tau
todailės Instituto Čikagos skyrius 
su Amerikos Lietuvių Dailiųjų 
Menų Draugijos pirm. Viktori
ja Kašubaite-Matranga. Skyriaus 
pirm. Aldona Veselkicnė buvo 
išstačius! tautinių drabužių, au
dinių ir juostų. Parodos rodinių 
eilėse buvo keramikos dirbinių, 
medžio drožinių, šiaudinukų kalė
dinėms eglutėms papuošti, vely
kinių margučių, audinių ir mezgi
nių. Dailininkai Antanas ir Anas
tazija Tamošaičiai parūpino krai
čio skrynią, vaizdinius aštuonių 
Lietuvos sričių tautinių drabužių 
pavyzdžius.

Dviejų Maironio sukakčių minė
jimą— 120 metų gimimo ir 50 me
tų mirties Los Angeles bei apy
linkių lietuviams rengia Lietuvių 
Bendruomenė ir ateitininkai lap
kričio 13, šeštadienį, 7.30 v.v., 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Paskaitą “Maironis ir jo laikai” 
skaitys asmeniškai poetą pažinęs 
Stasys Santvaras. Meninę progra
mą atliks Los Angeles dramos 
sambūris, sol. S. Pautienienė ir 
vyrų kvartetas su pianiste R. Apei- 
kyte.

Filatelistų draugija “Lietuva”, 
norėdama paminėti S. Dariaus ir 
S. Girėno skrydžio per Atlantą 
bei jų tragiško žuvimo penkias
dešimtmetį, sekančiais metais 
išleis specialius 91 mm x 164 mm 
dydžio vokus su atitinkamu įra
šu ir piešiniu. Draugija skelbia 
konkursą tam piešiniui bei įrašui 
paruošti. Piešinio su įrašu pro
jektas turi būti apie 70-80 mm 
augščio ir apie 50-70 mm pločio, 
o pats piešinys — nedaugiau kaip 
trijų spalvų. Konkurse kviečia
mi dalyvauti ne tik dailininkai, 
bet ir mėgėjai. Laimėtojui $100 
premiją paskirs valdybos sudary
ta vertintojų komisija. Konkursi
nius projektus prašoma siųsti iki 
1983 m. vasario 1 d. “Lietuvos” 
pirm. Jonui Adomėnui, 3329 W. 
66th St., Chicago, IL 60629, USA. 
Nepremijuoti projektai bus grą
žinti jų autoriams. Draugija re- 
zervuojasi teisę, reikalui esant, 
padaryti mažus premijuoto pro
jekto pakeitimus, iš anksto susi
tarusi su jų autoriumi.

Lietuvių dailės parodą Čikago
je spalio 1-17 d.d. surengė antro
ji M. K. Čiurlionio galerija, 4038 
Archer Avė. Parodos atidaryme 
kalbėjo šios galerijos pirm. inž. 
D. Adomaitis, džiaugęsis gausiais 
dalyviais ir artėjančia sidabrine 
galerijos sukaktimi. Vertintojų 
komisija parodos premijas pasky
rė: galerijos $500 — Vladui End- 
riulaičiui už mišrios technikos kū
rinį “Marių pasaka”, velionies 
dail. T. Petraičio $250 — Edvar
dui Valaičiui už akvarelę “Lau
kinės žąsys”; dail. M. Šileikio 
$750 premija už geriausius tapy
bos kūrinius vertintojų komisi
jos pageidavimu buvo padalinta į 
dvi dalis — $500 laimėjo Jonas 
Tričys už “Gluosnius”, $250 sese
lė Marcedes už “Gėlių puokštę”. 
Garbės žymenų susilaukė Vlado 
Meškėno tapybinis portretas “Dr. 
Rožė Tijūnienė ir sūnus Vytau
tas”, Natalijos Sodeikicnės ke
ramika “Augimas". Geriausiu pa
rodos kūriniu vertintojai pripa
žino M. Šileikio nutapytus “Žve
jus”, bet jų autorius, kaip pre
mijų mecenatas, nedalyvavo kon
kurse.

Jūratė Nausėdaitė (Ann Jillian), 
filmų bei televizijos aktorė ir dai
nininkė, pasirašė specialią sutar
tį su “Columbia” bendrovės tele
vizijos skyriumi. Ji yra dalyvavu
si serijinėje televizijos komedijo
je .“It’s a Living”1, atlikusi Mae 
West vaidmenį televizijai skirta
me filme. Televizija J. Nausėdai
tei buvo numačiusi kitą serijinę 
pusvalandžio komediją “Vaivo
rykštės mergina”, bet nesusilau
kė rėmėjų ir į šio sezono progra
mas neįtraukė. Įvadinis pusvalan
dis buvo nuobodokas amerikie
čiams žiūrovams, susietas su iš 
Lietuvos kilusia šeima, kurios mo
tina lietuviams daugiau buvo pa
naši į žydę. Komedijinė pusė bu
vo silpnokai parašyta ir paruošta. 
Nelabai komedijai tiko ir jon 
įjungtas su komedija nieko bend
ro neturintis J. Nausėdaitės dai
navimas. Šiais laikais sunku būti 
ir aktore, ir dainininke, kai jau 
beveik visiškai atsisakyta muzi
kinių filmų. Atrodo, “Columbia" 
bendrovės televizijos skyrius J. 
Nausėdaitę įtrauks į specialius 
filmus televizijai, pasinaudoda
ma sutartimi užtikrintomis jos 
paslaugomis. “Columbia" bendro
vė taipgi yra žinoma ir kaip filmų 
gamintoja kino teatrams.

Tradicinis novelės vakaras sep
tintą karta, buvo surengtas Klan- 
giuose, P. Cvirkos gimtinėje. Sa
vo noveles skaitė rašytojai — V. 
Petkevičius, S. Šaltenis ir K. Jo
nušas. Lietuviškos novelės rai
dą aptarė literatūros kritikė E. 
Bukelienė. Dramos aktorius A. 
Bružas skaitė ištraukas iš P. Cvir
kos romano "Frank Kruk" ir A. 
Vienuolio "Astronomą Šmukšta- 
rą". primindamas dalyviams šim
tąsias A. Vienuolio gimimo me
tines.

Vilniaus operos sol. Irena Mil
kevičiūtė, lyrinis sopranas. Buda
pešte įvykusiame tarptautiniame 
Ferenco Erkelio dainininkų kon
kurse išsikovojo II vietą ir sidabro 
medalį. Anksčiau ji yra tapusi są
junginio M. Glinkos konkurso lau
reate Maskvoje.

Kauniečiai susilaukė pirmo žais
lų muzėjaus, atidaryto 36-joje 
vidurinėje mokykloje. Jame iš
statyti liaudies meistrės S. Samu- 
levičienės sukurti žaislai, rody
ti įvairiose vietinėse ir užsienio 
parodose, susilaukę nemažai prizų.

Vilnius praturtėjo nauju ar
cheologiniu paminklu — ketu
riais pilkapiais, priklausančiais 
pirmojo tūkstantmečio antrajai 
pusei. Jie aptikti į šiaurės rytus 
nuo plento Vilnius — Naujoji Vil
nia (Vilniaus gatvėje), Ąžuolijos 
miško parke, netoli Vilnios upės 
tvenkinio dešiniojo kranto.

Grupė Lietuvos menininkų So
vietų Sąjungos įsteigimo šešias
dešimtmečiui duoklę atidavė kon
certais M. Glinkos muzėjaus sa
lėje Maskvoje. Koncertuose da
lyvavo: vargonininkė Ž. Survilai
tė, birbynininkas A. Smolskus, 
Vilniaus operos sopranas G. Apa- 
navičiūtė, kanklininkių trijulė — 
L. Naikelienė, N. Karčiauskienė, 
E. Bagdanavičiūtė. Skambėjusius 
M; K. Čiurlionio, J. Tallat-Kclp- 
šos, A. Kačanausko, R. Žigaičio, 
V. Bagdono, V. Kairiūkščio, A. 
Martinaičio, P. Flcdžinsko, J. 
Pauliko bei kitų kompozitorių 
kūrinius aptarė muzikologas A. 
Tauragis.

Akademinis A. Upyčio dramos 
teatras Rygoje savo repertuarą 
papildė J. Glinskio pjese “Kin
gas”. Latvių kalbon pjesę išver
tė A. Sukovskis, režisavo E. Frei- 
bergas. Vaidmenis paruošė Lat
vijos konservatorijos teatrinio 
fakulteto studentai. “Kingas” yra 
jų diplominis darbas. Visi fakul
tetą baigusieji aktoriai dirbs A. 
Upyčio dramos teatre.

Velionis kompoz. Balys Dvario
nas, miręs 1972 m. rugpjūčio 23 
d., buvo prisimintas ir pagerbtas 
rugsėjo 24 d. Palangoje. Iškilmė 
prasidėjo vietinėse kapinėse, kur 
šalia B. Dvariono yra palaidota ir 
šiąvasarą mirusi jo žmona A. Smil- 
gaitė-Dvarionienė. Čia atideng
tas velionies atminimui skirtas ant
kapis, sukurtas dail. R. Midvikio 
su architektu Z. Rutkausku. Kal
bėtojų eilėse buvo muzikologas 
J. Gaudrimas, muz. S. Sondeckis, 
kompoz. K. Kaveckas, velionies 
sūnus Jurgis. Palangiškiai neuž
miršo ir Dvarionų namo Birutės 
alėjoje, kuris vasaros mėnesiais 
tapdavo vienu kultūrinio Palan
gos gyvenimo centru. Prie jo taip 
pat buvo atidengtas R. Midvikio 
sukurtas B. Dvariono bareljefas. 
Iškilmę užbaigė koncertas ką tik 
pastatytoje Palangos vaikų muzi
kos mokykloje, pakeitusioje se
nąjį medinį pastatą. Naujųjų rū
mų projektą paruošė architektė 
I. Likšnienė. Mokyklos direkto
rius V. Stirkas priminė koncerto 
dalyviams, kad ji gyvuoja jau 25 
metai ir kad jos steigėjų gretoms 
priklauso B. Dvarionas. Abu Dva
rionai buvo dažni svečiai seno
joje medinėje mokykloje. Pirma
sis koncertas naujuose rūmuose 
skiriamas kompoz. B. Dvariono 
atminimui. Vilniaus B. Dvariono 
vaikų muzikos mokyklos stygi
nių orkestras, diriguojamas V. 
Kabelio, koncertą pradėjo J. S. 
Bacho, J. P. Rameau, J. Sibeli
jaus, B. Dvariono kūriniais. Tris 
savo tėvo pjeses atliko pianistė A. 
Dvarionaitė. Kamerinis Lietuvos 
orkestras su savo vadovu S. Son- 
deckiu koncertą papildė dviem 
dalim J. S. Bacho ir B. Dvariono 
koncertų fortepijonui su styginiu 
orkestru. J. S. Bacho koncerte 
pianistės dalį atliko velionies duk
ra Aldona Dvarionaitė, B. Dvario
no koncerte — vaikaitis Justas 
Dvarionas, Vilniaus M. K. Čiur
lionio meno mokyklos devintokas. 
Populiarią B. Dvariono “Žvaigž
dutę” padainavo sol. Beatričė 
Grincevičiūtė. Pjese “Prie ežerė
lio" koncertą užbaigė smuikinin
kas Jurgis Dvarionas, velionies 
sūnus. V. Kst.
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CHOLKRn R. CHOLKAN & CO. LTD.
REAL ESTATE

HIGH PARK-BLOOR. 8 kambariai per du augštus, atskiras mū
rinis namas, moderni virtuvė. 2 prausyklos, didžiulis privatus 
kiemas, garažas su plačiu įvažiavimu.
JANE-BLOOR, 4-rių miegamųjų atskiras namas, 2 prausyklos, 
garažas, arti puikiojo "Bloor West Village" apsipirkimo bei 
požeminio traukinio: prašoma kaina — $125.000.
MARTIN GROVE-BLOOR rajone. 6 kambariu vienaaugštis; 
užbaigtas rūsys, privatus įvažiavimas; skola iš 14,25%; prašoma 
kaina —tik $88.900.
ROYAL YORK RD.-EGLINTON. 3-jų miegamųjų vienaaugštis. 
nemaži kambariai. 2 prausyklos, užbaigtas rūsys, garažas su 
privačiu įvažiavimu, didžiulis virš 200 pėdų kiemas su vais
medžiais: prašoma kaina — $139.900.
JANE-ANNETTE. visai naujas 6 kambarių atskiras namas; 
kvadratinis planas, išėjimas į kiemą ir veranda (patio). 2 prau
syklos. garažas su privačiu įvažiavimu; prašoma kaina — tik 
$114.900 ir viena skola iš 14.5%.
SOUTH KINGSWAY. gražus 6 kambariu bendranamis (condo
minium). 2 prausyklos, balkonas, baseinas ir kt. J kainą įeina 
šaldytuvas, plyta, kilimai ir 1.1.; 8.75% skola iki 2001 metą; pra
šoma kaina — $69.900.

2336 Bloor Street West - Tel. 763-5555
PRANAS KERBERIS ANTANAS GINIOTIS

namų 767-7932 namų 769-9356

DANGUOLĖ ŠALKAUSKAITĖ ir ALGIS-STEPAS KAIRYS, susituokę 
Toronte 1982 m. spalio 2 dieną Prisikėlimo šventovėje

Ateitininkų žinios
Jaunučių ir jaunių susirinki

mai įvyko spalio 23, šeštadienį, 
pasibaigus lietuviškos mokyklos 
pamokoms, pas seseles. Susirin
kimai bus šaukiami kas dvi savai
tės.

Moksleiviai susirinko pas pirm. 
Zitą Prakapaitę spalio 22, penkta
dienį. Buvo rodomas filmas, po 
jo — diskusijos.

Studentų susirinkimas įvyko 
spalio 24, sekmadienį. Jam per dr. 
M. Uleckienę buvo gauta Žmogaus 
Teisėms Ginti Komiteto informa-

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

AKTYVAI —virš 20 mijiįonų
KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-6
Penktadieniais 10-8
Seštadienia'is 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. indėlius .... 101/z% 
= 180-185 d. termin. ind......... 11 %
= term, indėlius 1 metų......... 12 %
= pensijų s-tą...........................11 %
E spec. taup. s-tą................... 10 %
= taupomąją s-tą .................... 10 %
E depozitų-čekių s-tą................ 6 %

| DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ....................163/4%
E mortgičius nuo.....................14’/2%

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
, 2239 Bloor Street West.

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

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

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 Į NAMUS 

-----------------------o---------------------------

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St W

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

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

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

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(2537 Wharton Way, Mississauga, L4X 2A8, tel. 279-4371) 
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 

prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, Wharton Glen gatve 
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

Kanados Įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

plano jokios naudos neturės 
darbus praradusieji kanadie
čiai, kurie, nedarbo draudos 
išmokoms pasibaigus, turi pra
šyti tikrai menkų socialinės 
gerovės pašalpų.

Komentatorių nuomone, mi- 
nisteriui pirm. P. E. Trudeau 
savo trimis kalbomis pavyko 
atkreipti kanadiečių dėmesį 
į rimtą krašto būklę, bet dau
geliui ji jau seniai buvo žino
ma. Tenka abejoti, ar jie tik
rai bandys ištiesti vienas ki
tam pagalbos ranką: bankinin
kai — skolininkams, darbinin
kai — darbdaviams, algų susi- 
mažinimu apsaugodami savo 
bendradarbius nuo gresian
čio atleidimo. Didesnės įtakos 
turėtų konkretūs valdžios pla
nai būklei pagerinti, nes juk 
jie dabartinėje situacijoje at
sidūrė beveik 14 metų truku
siame P. E. Trudeau ir jo mi- 
nisterių valdyme. Pasak ko
mentatorių, negalima reika
lauti tik kanadiečių aukos, kai 
dalis kaltės tenka ir vyriau
sybei bei jos padarytoms klai
doms. CBC bendrovė įsiparei
gojo leisti panašias radijo bei 
televizijos kalbas ir abiejų 
opozicinių partijų vadams.

Valdinių laidotuvių susilau
kė 17-tasis Ontario premje
ras J. Robarts, provinciją val
dęs gerajame 1961-71 m. laiko
tarpyje. Jį, 1981 m. vasarą vie
šintį JAV, ištiko trigubas krau
jo išsiliejimas smegenyse, at
nešęs kairiosios kūno dalies 
paralyžių. Ligonis atsigavo, 
sunkumų turėdamas tik su kai
riąja koja, atgavo ir kalbą, bet 
neįstengė visiškai pašalinti 
kartais pasikartojančių žodžių 
sutrikimų. Praėjusią savaitę jis 
nusižudė medžioklinio šautu
vo šūviu į galvą savo namo 
prausykloje, turėdamas 65 me
tus amžiaus. Palaidotas su vals
tybinėmis iškilmėmis iš angli
konų šventovės, dalyvaujant 
Kanados min. pirm. P. E. Tru
deau, Ontario premjerui W. 
Davis ir kitiems krašto parei
gūnams.

Terorizmo baimę Kanadoje 
sukėlė Toronte prie “Litton 
Systems Canada Ltd.” bendro
vės sprogusi didžiulė bomba, 
sužeidusi tris policininkus ir 
keturis tarnautojus. Trylika 
minučių prieš sprogimą bend
rovei telefonu paskambino 
moteris, kad bomba yra nedi
deliame sunkvežimyje prie 
bendrovės pastato. Policinin
kai rado tą sunkvežimį, prie 
jo padėtą dėžę su įrašu “Sprog
menys”. Jie betgi nespėjo pa
kankamai toli nuo jo pasitrauk
ti ir sprogimo buvo partrenk
ti ant žemės. Nesuskubo iš pa
stato pabėgti ir visi tarnau
tojai, kurių du susilaukė sun
kesnio sužeidimo. Pradžioje 
buvo galvota, kad tą pavogtą 
sunkvežimį su paruošta dina
mito bomba atgabeno kuri 
nors tartpiautinė teroristų 
organizacija. Abejones bet
gi sukėlė net 250 kg sprogimui 
panaudoto dinamito, kai paty- 
rusiems teroristams papras
tai pakanka kelių jo lazdelių. 
Mėgėjišką darbą įtaigoja ir 
sunkvežimio pastatymas klai
dingoje vietoje — prie bend
rovės sandėlio, kur 20 m ilgio

pramušta siena net nepažei
dė gamyklinio skyriaus. Tas 
skyrius gamina navigacinius 
įrenginius skraidančioms JAV 
bomboms, primenančioms na
cių “V-l” raketas. Prieš tas 
radaro beveik nesusekamas 
bombas su atominiais užtai
sais didžiausią triukšmą ke
lia Sovietų Sąjunga, atominio 
nusiginklavimo siekiančios 
visokios grupės užsienyje. Vie
nos jų tiesiog tarnauja Mask
vai, o kitos yra suklaidintos 
naivios savo vadų idėjos apie 
nusiginklavimą, kurio nesilai
ko ir kuriam nepritaria atomi
nių raketų persvarą turinti 
Maskva.

Tos Toronto grupės jau daug 
kartų rengė demonstracijas 
prieš “Littono” bendrovę, rei
kalaudamos gamybą nukreipti 
į kitas sritis, nieko bendro ne
turinčias su atominėmis bom
bomis. Karštesnieji demons
trantai netgi atsidūrė teisme. 
Dabar grupių vadai teigia, kad 
jie nieko bendro neturėjo su 
dinamito sprogimu, kad jų ko
va yra vedama tik taikiomis 
priemonėmis. Po ilgesnės ty
los laiškais kaikuriems laik
raščiams ir asmenims kaltę 
dėl sprogimo prisiėmė kažko
kia “Direct Action” grupė, ge
gužės mėnesį pasigyrusi, kad 
ji susprogdino elektros jėgai
nę Vankuverio saloje. Laiš
kuose teigiama, kad dinami
to sprogimu buvo norima su
stabdyti “Littono” gamyklos 
darbą, apgailestaujamas po
licininkų ir tarnautojų sužei
dimas. Esą buvo tikėtasi, kad 
policininkai po telefoninio 
perspėjimo greičiau atvyks ir 
visus žmones galės pašalinti 
iš pavojingos vietos.

RCMP policijai lig šiol ne
pavyko gauti jokių žinių apie 
“Direct Action” grupę. Žinoma 
tik tiek, kad tokiu vardu nuo 
1979 m. veikia antisemitinė te
roristų grupė Prancūzijoje, 
susprogdinusi jau apie 30 
bombų, praėjusią vasarą Pa
ryžiaus žydų restorane nužu
džiusi šešis asmenis, sužeidu
si 22. Antisemitizmas betgi 
nieko bendro neturi su nusis
tatymu prieš atominius gink
lus ar jų dalis. Iš dinamito lie
kanų pavyko nustatyti, kad jis 
buvo pagamintas Kanados 
“CIL” bendrovės. Liepos 28 d. 
kažkas pavogė beveik 1.000 kg 
dinamito Squimish vietovėje, 
Britų Kolumbijoje, kur jis bu
vo naudojamas kelio tiesimui. 
Tas dinamitas taip pat buvo 
pagamintas “CIL” bendrovės. 
Dabar stengiamasi susieti tą 
vagystę su dinamito susprogdi
nimu Toronte. Tada galbūt bus 
surasti siūlo galai, vedantys 
į “Direct Action” kamuolį.

• Kas lėčiausiai pažada, ištiki
miausiai įvykdo (Rousseau).

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos lakūnai skraidymų se

zoną užbaigė augštojo pilotažo 
varžybomis Kyviškėse. Jaunių 
grupėje 12 dalyvių kovojo dėl čem- 
pijono vardo. Jie turėjo atlikti 
tris pratimus — privalomų ir lais
vų figūrų, skridimo ratu. Čempi- 
jono vardas teko kauniečui A. Jar- 
malauskui. Vyrų grupėje 14-kos 
lakūnų laukė pereinamasis S. Da
riaus ir S. Girėno prizas su ketu
riais pratimais — privalomu, ne
žinomu, laisvu ir baigminiu. Ats
kiruose pratimuose jų eilės tvar
ka aukso medalius laimėjo — kau
nietis L. Jonys, vilnietis V. Lape
nas (du), vilnietis J. Kairys. Dau
giakovės čempijonu, skaičiuojant 
pirmųjų trijų vietų taškus, tapo 
J. Kairys, laimėjęs pereinamąjį 
S. Dariaus ir S. Girėno prizą. Ant
rą vietą užėmė V. Lapenas, tre
čią — L. Jonys.

Klaipėdos “Neptūno” krepšinin
kai lankėsi Šveicarijoje, kur jiems 
teko dalyvauti tarptautiniame tur
nyre Ženevoje, vykusiame vieno 
minuso sistema. Klaipėdiečiai 
turnyro pradžioje nugalėjo Pran
cūzijos SNR krepšininkus 86:48 
(48:17), baigmėje — Ženevos ŠA
TUS komandą 82:42 (42:14). Klai- 
pėdon jie parsivežė laimėtojams 
skirtą taurę. Draugiškas rungty
nes su Ženevos profesijonalų ko
manda “Amikau”, turinčia keturis 
amerikiečius, “Neptūnas” pralai
mėjo 97:91 (43:44).

Kulkinio Europos moterų šau
dymo pirmenybėse Romoje vice- 
čempijonės vardą išsikovojo So
vietų Sąjungos rinktinėn įjungta 
vilnietė Auksė Treinytė. Šaudyda
ma standartiniu pistoletu, ji su
rinko 590 taškų iš 600 galimų. Čem- 
pijone buvo pripažinta M. Dobra- 
čiova, kita sovietų rinktinės na
rė, surinkusi tiek pat taškų, bet 
geriau už Auksę šaudžiusi paskuti
nėse šūvių serijose. Trečią vie
tą užėmė vengrė A. Kotračioni su 
589 tšk.

Rochester, N. Y.
RUGSĖJO MĖNUO buvo pa

skelbtas L. Bendruomenės mėne
siu. Aukos buvo renkamos lituanis
tiniam švietimui. Surinkta $412.

TAUTOS ŠVENTĖ paminėta 
rugsėjo 26 d. po 11 v. Mišių. Me
ninę programą atliko jaunimas — 
Darius, Baltija ir Almis Ūdriai 
iš Jacksono, Mich., akompanuo
jant Rūtai Ūdrienei. Tai buvo šei
mos koncertas.

BENDRUOMENĖS CHORAS 
pradėjo naujus veiklos metus. 
Rengiasi VI dainų šventei, kuri 
įvyks Čikagoje 1983 m. Įstojo nau
ji nariai: Rūta Kiršteinaitė, Auš
ra Lėlytė, Audra Alksninytė, Ona 
Samulevičienė, Darius Kirštei- 
nas; grįžo po pertraukos — Al
fonsas Dziakonas, Lilija Mačiu
lienė.

ŠIAIS LIETUVIŠKOS PARAPI
JOS METAIS skleidžiamas šūkis: 
“Būkime aktyviais lietuviškos 
parapijos nariais!" Lietuviai pri
klauso lietuviškai parapijai! B.K.

Koncertas kritišku 
žvilgsniu

(Atkelta iš 6-to psl.)

čių tėkmę. “Kur bėga Šešupė", 
diriguota kun. M. Milox, irgi 
dainuota truputį pergreitai, 
bet buvo geriausiai pavykus 
iš visų dainų dėl choro ir di
rigento įdėto jausmo. “Pirmyn 
į kovą”, diriguota R. Vilienės, 
sklandžiai ir gan šiltai nu
skambėjo. “Vasaros naktys”, 
dainuota vien mergaičių, buvo 
labai varginga. Jeigu neužte
ko laiko išmokti, reikėjo jos 
visai nedainuoti.

Pasidarė įprasta baigti kon
certą šokiu ir choro palyda. 
Tai gal gražiai atrodo, bet blo
gai skamba. Balsai įtempti, žo
džiai nesuprantami, ir diri
gentas klajoja ant scenos tarp 
orkestro ir choro kaip sporti
nis teisėjas.

Neabejotinai geriausias vi
sos programos momentas buvo 
pabaigoje suvedimas visų gru
pių Kalvelyje. Tikrai įspūdin
ga! Paskui buvo sudainuota 
“Leiskit į tėvynę”, bet apgai
lėtina, kad šokėjai nemokėjo 
ar nenorėjo įsijungti į daina
vimą.

Pagirtinas buvo programos 
apšvietimas ir sutrumpinti 
formalumai koncertą užbaigus.

cija apie lietuviams kaliniams 
Sovietų Sąjungoje parašytus laiš
kus. Taip pat buvo rodomas filmas 
apie demonstracijas: kokios jos 
būna, kiek susilaukia kliūčių ir 
atneša naudos.

Ateitininku Federacijos valdy
ba yra sudariusi komisiją, kuri 
paskirs premiją už 1981 ir 1982 me
tais pasirodžiusį geriausią reli
ginio pobūdžio lietuvišką veika
lą. Tos $2.000 premijos mecena
tas yra kun. dr. Juozas Prunskis. 
Vertintojų komisija lauks veika
lų iki 1983 sausio mėn.

Ateitininkų Kūčios šiemet bus 
surengtos gruodžio 19 d. L. U.

Skautų veikla
• Jūrų sk. gintarių ir budžių 

sueiga — spalio 30 d, šeštadienį, 
lOv.r. Liet. Namuose.

• Jūrų sk. udrytės ir bebriu- 
kai renkasi į sueigas kas antrą 
šeštadienį Liet. Namuose 12.30 
v.p.p.

• Spalio 30, šeštadienį, 12.30 
v.p.p.. Prisikėlimo muzikos stu
dijoj — kaukių balius jaun. skau
tėms, vilkiukams, udrytėms, beb- 
riukams.

• Mindaugo dr-vės sueiga — 
lapkričio 1 d., 7 v.v., Prisikėlimo 
Parodų salėje.

• Draugininkų-kių pokalbiai 
— lapkričio 7 d., 11 v.r., skautų 
būkle. Ši speciali valandėlė bus 
naudinga visiems-visoms, kurie 
vadovauja vienetams, turi proble
mų, rūpesčių.

• A. a. Aldonos Yčienės atmi
nimui Romuvai paaukojo $25 D. 
Kregždienė iš Cincinnati, Ohio. 
Ačiū. Č. S.

A. E. Li PAGE

1576 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

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

Tel.: 537-3431
Namų: 494-0605

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

ALFONSAS GARBENIS, savininkas, dirbantis šioje srityje 
virš 30 metų, sąžiningai patarnaus nekilnojamo turto reikaluose

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

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mort- 
gičių parūpini me ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame jb >JĮ JK
TORONTO LIETUVIŲ tMKMIVlM
KREDITO KOOPERATYVE -------------------

MOKA: = IMA:
101/2% už 90 dienų term, indei. ~
11 % už 6 mėn. term, indėlius —. ..4 scnienines
12 % už 1 m. term indėlius = paskolas nuo......... 163M/o
11 % uz pensijų planą ~ K
12 % už namų planą S . . ...
10 % už specialią taup. s-tą ~ uz mortgičius
10 % už taupymo s-tas S nuo........................  14/z/o

6 % už čekių s-tas (dep.) -

AKTYVAI virš 31 milijono 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.

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

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sqjungq

• 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.

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Tel. 533-5454

Toronto, Ont. M6J 1W9 --------- --------- --------

TIM S AUTO BODY LTD.
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

Telefonai 533-8451, 533-8452



Hamilton, Ontario
(Atkelta iš 4-to psi.) 

susirinkimas šaukiamas lapkri
čio 4 d. Aušros VartŲ parapijos sa
lėje. Kviečiame narius ir svečius 
susirinkime dalyvauti. Bus ren
kama nauja valdyba ir revizijos 
komisija. Aptarsime tolimesnę 
klubo veiklą. Po susirinkimo pasi
vaišinsime kavute. Valdyba

LEONAS IR EUGENIJA KLE
VAI paaukojo $200 Hamiltono 
Lietuvių Žūklautojų ir Medžioto
jų Klubui Giedraitis jų sūnaus 
Rimo tragiškos mirties metinių 
proga. Skaudžiai prisimename 
tą skaudų įvykį ir nuoširdžiai dė
kojame už auką. Klubo valdyba

MIELI HAMILTON1EČ1AI, Ka
lėdoms ir Naujiems Metams artė
jant, Tautos Fondo atstovybė Ha
miltone kreipiasi j Jus, priminda
ma, kad aukų rinkimas Tautos 
Fondui vyksta per visus metus. 
Dabar, artėjant Kalėdoms, prašo
me skirti didesnę auką Tautos 
Fondui vietoje įprastinių sveiki
nimo atvirukų-kortelių.

Kas nortėtų įdėti sveikinimus 
bendru sąrašu į laikraščius Ka
lėdų ir Naujų Metų proga savo 
draugams bei bičiuliams, prašo
me sekmadieniais Jaunimo Cent
re kavutės metu kreiptis pas mane 
arba kitus narius. Galima skam
binti telefonu 664-5804 arba at
siųsti čekį Tautos Fondo vardu 
šiais adresais: A. Patamsis, 18 
Norwich Rd., Stoney Creek, Ont. 
L8E 1Z6; P. Kanopa. 48 Holton Ave., 
South Hamilton, Ont. L8M 2L2; M. 
Juodis, 198 Delaware St., Hamil
ton, Ont. L8M 1W1 (tel. 547-4786). 
Terminas — gruodžio 4 d. imtinai.

Pernai sveikinimai davė gana 
gerus rezultatus; šiais metais tu
rėtų būti dar geresni.

Neužmirškime savo tėvų žemės 
Lietuvos ir taip pat gerų savo drau
gų bei pažįstamų, kurių šiandieną 
nebeturime adresų, nes esame iš
siblaškę po visą pasaulį. Laikraš
čius skaito visi susipratę lietu
viai. Įdėkime į laikraščius svei
kinimus — bus atlikti du geri dar
bai: paremta laisvės kova ir mūsų 
laikraščiai.

A. Patamsis,
Tautos Fondo ats. pirmininkas

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame rengė

joms — brangiai sesutei Onutei ir 
jos vyrui, Levutei ir jos vyrui už 
suruoštą mums gražų pobūvį de
šimties metų vedybų sukakčiai 
paminėti. Ačiū krikšto sūnui 
Adomėliui už gražias gėles, duk
roms — Rūtelei ir Audrutei už 
sveikinimus, pirmiems mūsų pa
broliams D. B. Mačiams už gražias 
gėles, A. Lukoševičiui už gražią 
kalbą.

Visiems ačiū už gražią dovaną, 
prie kurios prisidėjo: J. O. Ažu
baliai, J. Antanaitis, F. L. Ankus, V. 
A. Apanavičiai, S. O. Bakšiai, S. L. 
Baltrušaičiai, A. Burdinavičienė,
A. Čerškienė, V. P. Dums, A. O. 
Dzermionai, P. A. Gurkliai, A. O. 
Godeliai, L. V. Gudis (Čikaga), A. 
Grybienė, B. M. Hermmanas, P. 
Jakubauskas, J. J. Kamaičiai, V. D. 
Kekiai, E. Kairienė, F. P. Krivins- 
kai, J. B. Kažukauskai, J. N. Ka- 
leinikai, A. L. Krakauskai, P. T. 
Kareckai, K. Kučinskas (JAV), D.
B. Kriaučiūnai, A. E. Liaukai, A. 
Lukoševičius-Lukas, B. D. Mačiai, 
S. B. Prakapai, V. I. Pečiuliai, A. 
Pečiulienė, K. A. Pajaujai, J. K. 
Rudaičiai, E. Sventickienė (Lon
don), P. Vizbaras, K. A. Žukauskai, 
K. G. Žukauskai, J. K. Žiurinskai.

Ta brangi diena ir jūs visi, mieli 
svečiai, pasiliksite neužmirštami.

Didžiai dėkingi —
Petras ir Elena Balytes

St. Catharines, Ont.
LIETUVIŲ KARIŲ VETERANŲ 

S-GOS “RAMOVĖ” Niagaros pu
siasalio skyrius rengia Lietuvos 
kariuomenės atsteigimo minėji
mą š. m. lapkričio 13-14 d.d. St. 
Catharines mieste.

Lapkričio 13, šeštadienį, 6.30 v. 
v., Slovakų salėje (Welland-Page 
gatvių kampas) įvyks minėjimas. 
Paskaitą skaitys S. Slavickas, me
ninę programą atliks Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos choras, 
vadovaujamas gabios muzikės Da
rijos Deksnytės-Powell. Pramo

ginė muzika bus J. Adomaičio iš 
Toronto.

Lapkričio 14, sekmadienį, 10 
v.r., St. Catharines pranciškonų 
koplyčioje bus pamaldos už žuvu
sius Lietuvos karius ir partiza
nus. Pamaldose organizacijos da
lyvaus su vėliavomis. Visi apy
linkės lietuviai kviečiami šiame 
minėjime dalyvauti. P. B.

GERAI VEIKIA ORGANIZACI
JOS. Kariai, šauliai, SLA nariai 
praėjusią vasarą darė susirinki
mus, posėdžius, rengė gegužines, 
žuvavimus, šaudymus. Dabar pa
rapija suruošė didelio masto šven
tę. Ramovėnai ruošiasi Lietuvos 
kariuomenės sukakties paminėji
mui. Be to, minėtinas dalyvavi
mas artimuose ir tolimuose suva
žiavimuose. Gana stipriai daly
vaujama savoje ir svetimoje spau
doje. Iki šiol “The St. Catharines 
Standard" dienraštyje išspausdin
ta apie 40 rašinių Lietuvos temo
mis. Žodžiu, judėjimas šioje bend
ruomenėje tebėra gyvas.

VĖL LAIMĖJO PAVERGTŲ 
TAUTŲ ORGANIZACIJA. Ši org-ja 
apima visą Niagaros rajoną. Su
žinojusi, kad sovietų agentai pra
vedė ir Niagaros miesto tarybo
je sumanymą nuteikti gyvento
jus prieš apsiginklavimą Ameri
kos, bet ne Sovietų Sąjungos, įtei
kė gerai paruoštą protestą-memo- 
randumą Niagaros miesto tary
bai ir vėl bylą laimėjo.. Sovietų 
agentų sumanymas buvo išbrauk
tas iš miesto tarybos darbotvar
kės. Šį kartą tarybos posėdyje da
lyvavo pats org-jos pirmininkas 
vengras Nicolas Mezes, buvęs Ven
grijos parlamento narys. Kor.

London, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.) 

jaunimo. Tą pat jie nori pakarto
ti ir šiemet. Reikia manyti, kad 
jiems pasiseks tai padaryti. To 
klubo dėka susidaro gera proga 
pasilinksminti, užmegzti naujas 
pažintis ir pasikeisti nuomonė
mis apie lietuviško jaunimo (ypač 
akademinio) ir bendrąją lietuviš
ką veiklą. Šių metų klubo vadovy
bė: B. Keras — pirmininkas, S. 
Bersėnaitė — vicepirmininkė. 
Klubas prašo visus lietuvius stu
dentus registruotis pas pirm. Ber
nardą Kerą tel. 438-2738, o baigu
sius — pas baigusiųjų pirmininkę 
Ritą Miškinytę tel. 451-8408.

Reikia tikėtis, kad vėliau bus 
proga parašyti ir apie tai, ką klu
bas yra nuveikęs. D. E.

STASYS ŠVILPA, Kanados Lie
tuvių Fondui paaukodamas $100, 
tapo jo nariu. Tai neraginta auka, 
prisidedanti prie Fondo nejudina
mo kapitalo padidinimo, įgalinan
ti Fondą remti kultūrinę ir visuo
meninę lietuvių veiklą. Apgailė
tina, kad Londono apylinkėje au
kos savam Kanados Lietuvių Fon
dui praretėjo ir kad nemaža da
lis lietuvių nemato skirtumo tarp 
Kanados Lietuvių Fondo ir Tautos 
Fondo.

“PAŠVAISTĖS” CHORAS vėl 
šiais metais sulaukė gražios Ka
nados Lietuvių Fondo paramos sa
vo veiklai.

KANADOS LIETUVIŲ FONDO 
XX-mečio albumas ($12 — minkš
tais, $15 — kietais viršeliais) gau
namas pas Kristiną Petrauskaitę 
(tel. 438-8983). Albumas, šalia 
Fondo istorijos, yra gausiai ilius
truotas narių nuotraukomis. P.

BOOKBINDING STUDIO 
"SAMOGITIA" 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

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

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Ave.

Toronto, Ontario 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

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

• NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ
1 Antanas Genys 231-2839
i Bronius ščepanavičius 274-4313
| Vacys Žižys 232-1990

Įstaigos (416) 233-3323

IN THE

“ALL THE
CHOICE

MASKELL INSURANCE
WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Muzikantų grupė “Southern Cross” rengia

jaunimo šokius - 
koncertą

š. m. lapkričio 12, penktadienį, 
Toronto Prisikėlimo 

parapijos salėje,
1021 College St. Pradžia — 7 v.v. 

Bilietai gaunami pas 
Romą Marcinkevičių tel. 763-1274 

arba 530-4895.
Bilietų kaina - $5.00.

■9OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Toronto Universiteto Lietuvių Studentų Klubas 

maloniai kviečia visą lietuviškąjį jaunimą į

KEISTO KAKLARAIŠČIO (ctazyHe)

Q.

SOKllS.
Hart House muzikos salėje 
š.m. lapkričio 13, šeštadienį, 8 v.v.
(ėjimas — $2.99 su keistu kaklaraiščiu, 
$3.49 — be keisto kaklaraiščio 
Veiks baras. Gros “DJ”
Iki pasimatymo! TULSK valdyba

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga

kviečia visus į antrus tradicinius

jaunimo šokius
KEPURINE”

1982 m. lapkričio 20, šeštadienį, 8.30 v.v
Toronto Lietuvių Namuose

* Gros estų jaunimo orkestras "Orpheus”.
* Įėjimas — $4.00 su kepure, $5.00 be kepurės
* Bus premija už gražiausią ir Įdomiausią kepurę
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; TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBO <
; STATOMUOSE NAMUOSE NUOMOJAMŲ BUTŲ <

SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS- :
: PAREIŠKIMŲ PRIĖMIMAS
’ vyksta kiekvieną sekmadienį nuo 1 iki 4 v. p. p.
► klubo raštinėje, Lietuvių Namuose, 1573 Bloor Street W., <
’ Toronto, Ontario M6P 1A6, telefonas 533-3498.
’ Priimami visi lietuviai gyvenantys Kanadoj arba JAV
> (persikėlimu rūpinasi patys). ’
“ MĖNESINĖS KAINOS: vieno miegamojo — $500 ir dviejų <
> miegamųjų — $600.
► INFORMACIJOS: laiškais klubo adresu, asmeniškai — ’
; J. Poška, tel. 244-8893.
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“ARAS TOLI NUO 
TĖVYNĖS”
Toronto Lietuvių Vyrų Choro “Aras” 
įdainuota plokštelė gaunama sekmadieniais 
Anapilio ir Prisikėlimo parapijų spaudos kioskuose 

arba pas sol. V. Verikaitį (tel. 534-3120). Taip pat 
ji gaunama pas choro valdybos narius: J. Karasiejų 
(279-9079), V. Pečiulį (267-8877), V. Melnyką 
(763-2406), T. Stanulį (231-4937)

“Aro” valdyba

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

Sifts international Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 47I-L424

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.

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

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

“Gintaro” ansamblis lapkri
čio 5 d. bus filmuojamas ir ro
domas televizijoje per Graham 
Cable 10 kanalą lapkričio 6, 
šeštadienį, 8 v.v., lapkričio 
10, trečiadienį, 6.30 v.v., lap
kričio 11, ketvirtadienį, 4 v.p.p. 
Programa vadinasi “Have Fun 
Will Travel”. Programa trunka 
ištisų valandą. Ji supažindins 
kitataučius su Lietuva.

“Gintaro” dainininkės lap
kričio 13 d. koncertuos Londo
ne, kur įvyks spaudos balius. 
Lapkričio 17 d. Molsono patal
pose įvyks CHIN-Molsons pik
nike laimėjusių grupių pasiro
dymas. Čia dalyvaus ukrainie
čių grupė, laimėjusi I v., “Gin
taras”, laimėjęs II v., ir turkų 
grupė, laimėjusi III v. Lapkri
čio 28 d. per “Grey Cup” fut
bolo rungtynes “Gintaras” su 
500 kitų įvairių tautų šokė
jų atliks programą puslaikio 
metu. Šiam pasirodymui jau 
dabar repetuojama su kitomis 
grupėmis. Šiai programai cho
reografiją paruošė J. Di Ge
nova iš Montrealio. Šiame ren
ginyje dalyvaus 40 gintarie- 
čių. Renginys bus rodomas per 
televiziją “Gray Cup” žaidi
mo metu lapkričio 28 d. iš CNE 
aikštės. Gruodžio 5 d. “Ginta
ro” ansamblis yra pakviestas 
“Lechowia” lenkų grupės daly
vauti jų metiniame koncerte ir 
atlikti dalį programos. Koncer
tas įvyks West Park Vocational 
School patalpose 3 v.p.p.

Vytautui Biretai, buvusiam 
Toronto šeštadieninės Mairo
nio mokyklos vedėjui, spalio 
23 d. buvo surengta bičiuliška 
staigmena — padėkos ir pager
bimo vakaras dr. Arūno ir Vi
dos Dailydžių namuose. Iškil
mėje dalyvavo visi mokytojai, 
mokyklų tarybos nariai, augš- 
tesniųjų kursų vedėjas A. Rin
ktinas ir mokyklos tėvų komi
teto nariai. Mokytojų vardu 
žodį tarė S. Bubelienė, padė
kodama V. Biretai už nuošir
dų darbą bei mokytojišką drau
gystę per ilgus jo mokytojavi
mo metus ir įteikė dovaną — 
meniškai išaustą juostą su įra
šu: “Ačiū — Maironio mokyk
la”. Paskui atsisveikinimo žo
dį tarė mokyklos vardu naujoji 
mokyklos vedėja G. Paulionie- 
nė, įteikdama dovaną — pa
veikslą. Buvo sugiedota “Il
giausių metų”. Visiems, suruo- 
šusiems staigmeną, nuošir
džiai padėkojo V. Bireta, sa
kydamas, kad tikrai šį vakarą 
buvęs “apgautas” ir visai nenu- 
jautęs renginio paskirties. Jis 
prisipažino, kad jam visad bu
vę džiugu darbuotis mokykloje 
ir pažadėjo bendradarbiauti 
ąteityje, nes jo širdis visad 
būsianti su šia mokykla.

A. a. inž P. Daunio atminimui 
L. Skripkutė paaukojo “T. Ži
buriams” $25.

“The Globe and Mail” muzi
kinis vertintojas John Krag- 
lund spalio 25 d. laidoje, ra
šydamas apie S. Barbeno “Va
nessa”, pastatytą Town Hall, 
gražiai įvertino solistą Vytau
tą Paulionį, atlikusį Daktaro 
vaidmenį. Esą jis dainavo 
“with steady beauty of tone 
and a very hammy interpreta
tion, at the least provocation”, 
tion”.

Aloe vera (lietuviškai alijo
šius) nuo senovės žinomas dėl 
savo gydymo ypatybių. Alek
sandras Didysis šį augalą nau
dojo savo karių žaizdoms gydy

ki, o Kleopatra — grožio rei
kalams. Lietuvoje jis taip pat 
buvo gerai žinomas ir vartoja
mas.

Dabar šis augalas, kuris ge
rai auga šiltame klimate, pra
dėtas plačiau vartoti ir Vaka
rų pasaulyje. Didžiausia šių 
produktų gamintoja yra “For
ever Living Products” bendro
vė. Ji turi savo plantacijas 
Texas ir Meskikoje. Jai pavy
ko, pasinaudojant modernia 
technika, šio augalo sultis kon
servuoti, kad išsilaikytų ne- 
sugedusios ligi 3-jų metų.

Šių gaminių pareikalavimas 
labai greitai auga. Jų galima 
dabar gauti jau ir Kanadoje. 
Vytautas Aušrotas (tel. 242- 
3648) yra įgaliotas pardavinė
ti šios bendrovės gaminius. 
Visi gaminiai yra 100% garan
tuoti. (Sklb.).

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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TO RO N T <3>
A. a. Jonas Karpis, 71 m., iš

tiktas širdies smūgio, mirė 
spalio 18 d. Palaidotas spalio 
22 d. lietuvių kapinėse iš Lie
tuvos Kankinių šventovės. Lai
dotuvėse dalyvavo gausus bū
rys tautiečių, kurie pagerbė 
velionį kaip buvusį visuome
nės veikėją. Visuomenės var
du atsisveikinimo kalbą pasa
kė KLB Toronto apylinkės 
pirm. adv. Algis Pacevičius.

Pašto ženklų paroda. Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos filatelis
tai kas treji metai rengia jung
tinę filatelijos parodą, kuri 
yra vadinama “Baltpex” (Bal
tic Philatelic Exhibition). Š. m. 
spalio 31 d. tokia paroda bus 
jau septintoji ir vadinsis “Balt
pex VII”. Ji rengiama Toronte, 
St. Lawrence Hall, 157 King St. 
E. Veiks nuo 10 v.r. iki 4.30 
v.p.p.

“Baltpex VI” pirmininkavo 
lietuvių filatelistų draugija, 
o š. m. parodai vadovauja es
tai. “Baltpex VII” proga pa
ruoštas suvenyrinis vokas, pa
puoštas visų trijų valstybių 
herbais. Vokai bus antspau
duojami specialiu Toronto 
pašto antspaudu, kuris, be ap
valaus antspaudo, turi įrašą: 
BALTIC STATES STAMP EX
HIBITION EXPOSITION-PHI- 
LATELIE ETATS BALTES 
BALTPEX VII OCT. 31, OCT. 
Be to, suvenyriniai vokai bus 
antspauduojami guminiu pa
rodos antspaudu. Tokių vokų 
Toronto pašte bus antspauduo
ta daugiau, kad jų galėtų įsi
gyti ir toliau gyvenantieji. 
Jų kaina: vokas be pašto ženk
lo — '25 et., (su pašto ženklu 
— 30 et.) ir “Baltpex VII” To
ronto pašto antspaudu — 75 et.

Maironio 50 metų mirties 
sukakčiai paminėti Toronto 
lietuvių filatelistų draugija 
paruošė suvenyrinį voką, kuris 
Toronto pašte buvo antspau
duotas Maironio mirties die
ną VI.28. Vokai yra dviejų spal
vų — juodi ir violetiniai. Jų 
kaina: vokas be pašto ženklo — 
25 et., su pašto ženklu 30 et. 
ir filateliniu Toronto antspau
du (VI — 28) — 75 et. Be to, su
venyriniai Maironio vokai bus 
Toronto pašte antspauduojami 
ir su “Baltpex VII” įrašu.

Kas norėtų įsigyti minėtų 
suvenyrinių vokų, gali kreip
tis šiuo adresu: K. Kaminskas, 
25 Norma Cres., Toronto, Ont. 
M6P3G9.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171,663-9096.

Aktorė Elena Kudabienė, 
šalia lietuviškos veiklos, da
lyvauja ir kanadiečių teatri
niuose vaidinimuose. Š. m. 
spalio 18 d.,8 v.v., ji vaidino 
televizijos programoje “Ban
gin’ in (CC)”. Programą trans
liavo kanalai — 3, 5,12.

Jungtinių Tautų metinės 
(trisdešimt septintosios) bu
vo paminėtos miesto savival
dybės rūmuose. Atidaromąjį 
žodį tarė Toronto miesto bur
mistras Art Eggleton, pasvei
kindamas susirinkusius ir ska
tindamas, kad torontiškiai 
būsimuose savivaldybės rin
kimuose pasisakytų už atomi
nį nusiginklavimą. Pagrindi
nis kalbėtojas prof. Ignatieff, 
buvęs Kanados atstovas JT, 
savo kalboje išryškino JT kri
zę. Jei taip bus toliau, pra
našavo liūdną tos organizaci
jos ateitį. Meninę dalį atliko 
čelistas prof. A. Berkey, afri
kiečių grupė su geru tenoru 
ir dviem šokėjom. Lietuviams 
šiame minėjime atstovavo To
ronto apyl. pirm. Alg. Pace
vičius, dr. A. Pacevičius ir
A. Rinkūnas.

PADĖKA
Nelaimingu atsitikimu buvau 

sunkiai sužeista ir patekau į li
goninę. Būdama ligoninėje ir vė
liau namuose, susilaukiau daug 
lankytojų, kurie apdovanojo mane 
įvairiomis dovanomis, gėlėmis ir 
linkėjimais greitai pasveikti.

Iš Jūsų visų aš patyriau nuošir
džią paguodą. Jūsų parodytas nuo
širdumas ir malda teikė man 
stiprybės bei vilties kada nors su
grįžti į namus. Už visa tai aš reiškiu 
nuoširdžią padėką — dr. Knowlton, 
dr. Derile, dr. A. Valadkai ir jo sū
nui, kurie parodė didelį rūpestin
gumą ligos metu. Dėkoju kuni
gams — E. Jurgučiui, 0FM, L. Ja
nuškai, OFM, seselei M. Brizgy- 
tei, Prisikėlimo parapijos kata
likių moterų skyriaus atstovei R. 
Grigonienei, Anapilio katalikių 
moterų skyriaus atstovėms — M. 
Norkienei, M. Žėkienei ir V. Otie- 
nei, skautėms ir pensininkų sky
riaus atstovams.

Dėkoju V. L. Andrulioniams, A.
D. Bajorinams, A. O. Baltrūnams, 
V. Dranginienei, A. R. Grigoniams,
B. C. Huthison, O. Indrelienei, 
S. Jonaičiui, P. M. Juozaičiams, 
L. 1. Juzukoniams, B. S. Jedrych, 
A. A. Kuolams, E. Kvederienei, 
J. V. Lėveriams, V. P. Melnikams,
V. V. Nausėdains, A. J. Pūkams, A. 
I. Patašiams, J. A. Petrauskams,
W. Peteraičiui, E. C. Psailams, 
A. M. Radžiūnams, B. M. Rickevi
čiams, M. Raškauskienei, A. G. 
Stankams, G. Stankutei, B. Straz
dienei, V. V. Staškūnams, V. D. 
Simonaičiams, A. S. Štuikiams,
E. Tribinevičienei, D. Tribinevi- 
čiūtei, V. Vaitkienei, A. I. Zala- 
gėnams, M. Žaliauskui.

Jūsų visų parodytas nuoširdu
mas liks neužmirštamas.

Dar kartą nuoširdus ačiū vi- 
s*ems' Ona Kanapkienė

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B.

2 Jane St., suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario įstaigos (416) 762-7393
M6S 4W3 namų 233-0303

Bloor ir Jane gatvių kampas

Advokatas 
PETRAS K. Š1MONĖUS, 

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 
prie Royal York 
Toronto, Ontario 
M8X1C5

Telefonai:
įstaigos (416) 231-4138 

namų 249-2637

DDrcnrR insurance &I 711 Ij 01 lljll real estate brokers

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

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd. 

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario



TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
1573 Bloor St. W., Toronto, Ontario, tel. 532-331 1

30-ties metų veiklos sukaktuviniai renginiai
i. KONCERT AS-JB ALIUS
PROGRAMA

6.00 v.v. — svečių sutikimas ir kokteiliai. 6.30 v.v. — KONCERTAS . Meninę programą atliks solistė iš 
Čikagos D. Stankaitytė, akompanuojant — muz. J. Govėdui, ir choras "Volungė", vadovaujamas D. Viskontienės 

7.30 v.v.— BALIUS .Karšta vakarienė su vynu, sveikinimai, gėrimų baras, skanumynų bufetas, linksmi šokiai. 
ĮĖJIMAS — $15.00 asmeniui. Stalai numeruoti. Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.

Lapkričio 6, 
šeštadienį, 
Karaliaus Mindaugo 
ir Karalienės 
Mortos menėse.

2. MENO D ARBŲ PARODA
Sofijos Pacevičienės — KERAMIKOS RŪDINIAI, Antano Suprono — MEDŽIO DROŽINIAI
Atidarymas: lapkričio 6, šeštadienį, 5 v.p.p.Lankymo valandos šeštadienį 5-9 v.p.p. ir sekmadienį 11 v.r. iki 5 v.v.

Rengia: LN MOTERŲ BŪRELIS

Lapkričio 6-7 
dienomis 
Gedimino Pilies 
menėje.

3. PAMALDOS LJZ MIRUSIUS LN NARIUS
9.30 v.r. — lietuvių evangelikų liuteronų Išganytojo parapijos šventovėje

11.30 v.r. — Prisikėlimo parapijos šventovėje.
Nuoširdžiai Toronto lietuvių visuomenę dalyvauti kviečia TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

Lapkričio 7, 
sekmadienį.

f\j T ^Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos seserų

Anapilio žinios
— Šį sekmadienį, spalio 31 — 

kapinių lankymo diena. Mišios — 
3 v.p.p. Pamokslas -- kun. P. Šarp- 
nicko, OFM. Autobusas nuo Isling- 
tono požeminio stoties veš maldi
ninkus 2.30 v.p.p., grąžins — 5 v.p. 
p. Automobilius prašoma 
Anapilio autoaikštėje.

— Jaunų šeimų sekcija 
čio 13, šeštadienį, 7 v.v., 
vyno ir sūrio vakarų Anapilio Pa
rodų salėje. įėjimas asmeniui — 
$3. Kreiptis į V. Valiulienę tel. 
277-9322 arba V. Narušį tel. 277- 
1128.

palikti

lapkri- 
rengia

— Pakrikštytas Oliver-Henry 
Reiner, Henry ir Žibutės (Gvil
dytos) Reiner sūnus.

— Religinei Lietuvos Šalpai pa
aukojo $100 S. Pusvaškis; lietuvių 
kapinėms paaukojo $100 B. Stalio- 
raitienė; parapijos skoloms mo
kėti paaukojo $150 p. Pažerūnie- 
nė, $50 — Henry ir Žibutė Reiner, 
$70 — J. Tunaitis.

— Uždaros moterų rekolekcijos
— lapkričio 12-14 d.d. L. Vaikų 
Namuose. Vedėjai — kun. A. Sau- 
laitis, SJ, ir seselė Igne.

— Visas jaunimas kviečiamas 
atsilankyti į “šokius daržinėj” ir. 
"pasivažinėjimų šienvežimiu" 
lapkričio 13 d., 7 v.v., Rocking Hor
se Ranch. Kaina asmeniui — $13 
(įskaitant šokius, pasivažinėjimų, 
užkandžius ir gėrimus). Dėl smul
kesnių informacijų kreiptis į Snie
guolę Underytę tel. 766-1718 arba 
į Jonų Ažubalį tel. 766-7040. Ren
gia šios parapijos jaunimo sekci
ja, Prisikėlimo par. jaunimo sekci
ja ir Liet. Ev. Liuteronų Išgany
tojo parapija.

— Mišios spalio 31, sekmadienį, 
10 v.r. — už a. a. Juozų Kriaučiū
nų, 11 v.r. — už a. a. Anastaziją Šče- 
pavičienę.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pirmosios Komunijos pamo

kos — šeštadieninės mokyklos me
tu, Kurie mokyklos nelanko ar 
nemoka lietuviškai, yra prašomi 
registruotis par. raštinėje.

— Paskaitas apie Šv. Raštų skai
to seselė Onutė Mikailaitė L. Vai
kų Namuose kiekvieno mėnesio 
trečių antradienį 7.30 v.v. Sekan
ti paskaita — lapkričio 16 d.

— Sudaryti specialūs komitetai, 
kurie jau pradėjo pasiruošimo 
darbus ateinančių metų stovyk
loms: lietuviškai nekalbantiems 
liepos 3-16 d.d., tik lietuviškai 
kalbantiems — liepos 17-31 d.d. 
Jaunų šeimų stovykla bus liepos 
31 — rugpjūčio 6 d.

— Toronto Liet. Pensininkų 
Klubo Mišios už mirusius narius
— lapkričio 2 d., 11 v.r., Prisikė
limo šventovėje. Prisikėlimo pa
rapijos pensininkų būrelio miru
sių narių prisiminimas bus spa
lio 30 d., 11 v. Mišiose.

Pakrikštyta: Aurelija-Rūta, 
Jauniaus ir Chris Bakevičių dūk 
tė.

— Nuo spalio 31. sekmadienio, 
šeimos su betkokio amžiaus vai
kais kviečiamos į seselių namus 
prieš 10 v.r. Mišias. Ten vaiku
čiai bus prižiūrimi, o tėvai supa
žindinami su sekmadienio Mišių 
liturgija.

— Vėlinių išvakarėse Mišios už 
parapijos mirusius — 7 v.v.

— Parapijai aukojo: V. Urbo
nas (savo žmonos a.a. Petronėlės 
atminimui) $200, V. I. Ignaičiai 
$100, dr. S. E. Čepai $100, A. L. 
Smolskiai (a.a. Stefanijos Biliaus- 
kienės atminimui) $100, R. G. Pet
rauskai $100, J. O. Gustainiai $60, 
A. D. Keršiai $60, A. Kelmelis $50, 
S. K. Jukenvičiai $45. Vėlinių no- 
venos proga stambesnes sumas au
kojo: B. Rakauskas $200, B. Nar
butas $100, Z. R. Rimša $100, A. 

J. Ramonai $50, O. Šarūnienė $50, 
I. Kairienė $50, E. K. Galiauskai 
$50. E. Mardosienė $50. Klierikų 
fondui paaukojo: S. K. Juknevi- 
čiai $100, St. Mazlaveckienė $20; 
vienuolynui: A. A. Šmigelskiai 
$300; misijoms surinkta $1,452.

— Mišios spalio 31. sekmadienį, 
8 v.r. — už Julių Miliušą, 9 v.r. — 
už Vytų Plučų, 10 v.r. — už Žilių 
šeimos mirusius, 10 v.r. muzikos 
salėje — už Žutautų šeimos miru
sius, 11.30 v.r. — už parapijų, 7 v.v. 
— už Stančikų šeimos mirusius.

Lietuvių Namų Žinios
— Biuletenį “Lietuvių Namų 

Žinios” laikinai redaguoja J. Va
ranavičius. Jis leidžiamas kiek
vienų savaitę.

— LN 30-ties metų veiklos sukak
čiai paminėti valdyba nutarė 
įsteigti švietimo-stipendijų fon
dų, kuriam paskyrė $30,000, t. y. 
po $1000 už kiekvienus praėju
sius veiklos metus. Sudaryta ko
misija šio fondo taisyklėms pa
ruošti.

— Valdyba spalio 14 d. posėdy
je aptarė 30 metų sukakties ren
ginių reikalus. Į koncertų-balių 
lapkričio 6 d. yra pakviesta daug 
svečių — kitataučių ir lietuvių.

— “N. Lietuvos” spaudos vaka
ras įvyko spalio 23 d. Karaliaus 
Mindaugo menėje. Dalyvavo apie 
250. Programų atliko Hamiltono 
dramos teatras “Aukuras”, vado
vaujamas režisorės E. Kudabie
nės. Inscenizavo mūsų gyvenimo 
problemas komiška forma. Kai- 
kurie šokiai buvo premijuojami. 
Dalyviai duosniai aukojo “NL” 
savaitraščiui paremti.

— Spalio sekmadienių popietė
se dalyvaudavo apie 230. Svečių 
knygoje pasirašė iš užsienio at
vykę: Gabrielė Toma iš Šveica
rijos, S. Grinas iš Izraelio, K. 
Kliorys, V. U. Suopiai, R. Pakš- 
taitė, C. Miller ir St. Merkelis 
iš JAV.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldos spalio 31, Refor
macijos sekmadienį. 1.30 v.p.p. Pa
maldas su šv. Komunija laikys 
kun. P. Dilys, giedos parapijos 
choras. Bus konfirmuojamos dvi 
jaunuolės: Donna Kristina Gir- 
saitė ir Laury Cynthia Šturmai- 
tė.

— Pamaldos lapkričio 7, sekma
dienį, įprastu laiku. Po pamal
dų moterų draugijos susirinki
mas pas A. Langienę, 27 Edgemore 
Dr., Toronto, Ont., tel. 233-0511.

— Choras repetuoja kas pirma
dienį, 7.30 v.v., šventovėje.

— A.a. Marta Buntins, 61 m., mi
rė spalio 19 d. Montrealyje; pa
laidota kun. P. Dilio spalio 25 
d., iš Turner & Porter laidotuvių 
namų Šv. Jono lietuvių kapinė
se.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė virš krautuvės (Roncesvalles 
Avc.) vyrui ar moteriai — nerūkan
tiems. Galima naudotis skalbykla 
(laundry room). Skambinti tel. 533- 
5369 Toronte.

DLK VYTENIO ŠAULIU KUOPA 
Melburne. Australijoje, skelbia vajų: 
“KURKIME TIK LIETUVIŠKAS 
ŠEIMAS!" Piršlys Vytenis padės 
Jums surasti pageidaujamų lietuviu 
kilmės asmenį net ir kituose 
žemynuose. Todėl kasjieško gyvenimo 
draugės ar draugo, terašo Vyteniui, 
pridėdami trumpų savo biografijų, 
pageidavimus, slapyvardį ir adresų. 
Laiškus rašykite lietuviškai arba kita 
kalba. Išlaidoms padengti pridėkite 
pusę vienos dienos uždarbio aukų 
vieneriems metams laiko. Adresas: 
Vytenis, P. O. Box 4861, Melbourne 
3001, Victoria, Australia.

I METINE ŠVENTE
įvyks 1982 m. lapkričio 28, sekmadienį, 4 valandą po pietų, 

Prisikėlimo parapijos salėje.
Bus minimas “LKB Kronikos” dešimtmetis

Gintės Damušytės paskaita, Ginos Čapkauskienės koncertu 
ir bendra vakariene. Visus kviečiame atvykti! Rengėjai

Neužmirškite atsukti laikro
džių rodyklių vieną valandą 
atgal šio šeštadienio, spalio 30, 
vakare, nes spalio 31 d., 2 v.r., 
prasideda standartinis laikas.
KLK Moterų Draugijos Pri

sikėlimo parapijos skyriaus 
susirinkimas —- lapkričio 7, 
sekmadienį, Parodų salėje po 
11.30 v. pamaldų. Programoje
— dr. G. Skrinsko paskaita. 
Visos narės ir viešnios malo
niai kviečiamos dalyvauti.

Uždaros moterų rekolekci
jos įvyks L. Vaikų Namuose š. 
m. lapkričio 12, 13 ir 14 d.d. 
Toronto ir apylinkių moterys 
kviečiamos dalyvauti. Vedėjai
— kun. A. Saulaitis ir seselė 
Igne.

“Atžalynas” šį sezoną pradės 
pasirodymu lapkričio 14 d. Lie
tuvių Namuose rengiamoje po
pietėje. Repeticijos vyksta sek
madieniais Lietuvių Namuose. 
Tėvų komitetas prašo tėvus 
skatinti savo vaikus dalyvauti 
“Atžalyno” veikloje. Ypač 
kviečiamas jaunimas nuo 5 iki 
15 metų amžiaus. Taip pat lau
kiami muzikantai, kurie galė
tų groti šokiams. Kreiptis į tė
vų komitetą tel. 533-1121, va
karais — 274-3529. Turintieji 
rengiamai popietei laimikių — 
fantų prašomi juos palikti Lie
tuvių Namuose arba skambin
ti: A. Lukošienei — 536-0911, 
V. Dauginiui 533-1121.

Dr. Algis Norvilas, psicho
logas iš Čikagos, kalbės Toron
te, Prisikėlimo Parodų salėje, 
lapkričio 14, sekmadienį 1 
v.p.p. Jis gvildens temą “Dvi- 
kalbiškumas ir vaikų auklėji
mas” trijuose pusvalandžiuo
se. Pirmoje paskaitoje kalbės 
apie kalbos mokymą pagal vai
ko amžiaus pajėgumą, antroje
— apie tėvų vaidmenį kalbos 
mokyme, trečioje — apie lie
tuvių kalbos mokymą mišrioje 
šeimoje. Rengia Prisikėlimo 
par. jaunų šeimų sekcija.

A. a. Jonui Bliznikui žuvus š. 
m. rugsėjo 23 d. automobilio 
nelaimėje, jo atminimui vie
toj gėlių paaukojo “T. Žibu
riams” $25 Emilija ir Mečys 
Šarauskai iš Winnipego.

KLK Moterų Draugijos 
Lietuvos Kankinių parapijos skyrius

SM!TH-CORONA

ORKESTRAS, grojantis lietuviškų 
ir modernių muzikų šokiams, vestu
vėms, baliams. Skambinti DANAI 
822-3791 po 6 v.v. Toronte.

PARDUODAMAS penkių miega
mųjų kambarių namas; pilnai 
įrengtas poilsio kambarys (recrea
tion room); augšta tvora aptver
tas kiemas. Cawthra ir Bloor gat
vių rajone. Skambinti tel. 277-3534 
Mississaugoje.

K) psi. • Tėviškės Žiburiai

O MONTREAL
A. a. Juozas Mileris. Š. m. spalio 

14 d. po trumpos ligos mirė 52 m. 
amžiaus adv. Juozas Mileris, ku
ris paliko liūdinčią senutę mo
tiną. Palaidotas spalio 18 d. iš AV 
šventovės Cote dės Neiges kapi
nėse.

Tą pačią dieną po ilgos ir sun
kios ligos mirė 53 m. amžiaus 
Alė Pakalniškienė (Tamošaus- 
kaitė). Anksčiau ji reiškėsi tapy
boje bei žodžio mene. Liūdesyje 
liko jos vyras inž. Vytas, du sūnūs 
inžinieriai Vytas su šeima ir Ri
mas, tėvai Elena ir Simas Tamo
šauskai, sesuo Antanina Vilimie
nė bei kiti giminės. Po pamaldų 
AV šventovėje velionė buvo iš
vežta į Detroitą, kur spalio 18 d. 
palaidota Holy Sepulcre kapi
nėse.

Med. dr. L. Rudinskaitė, pasi
žymėjusi savo nuoširdumu ligo
niams, nutraukė savo praktiką ir 
gilinasi vidaus ligų specialybėje.

G. Čapkauskienės koncertas 
Brooklyne. Š. m. lapkričio 13 d., 
7 v.v., Tėvai pranciškonai mini šv. 
Pranciškaus 800 m. gimimo sukak
tį Kultūros Židinyje Brooklyne. 
Ta proga rengiamas koncertas, ku
rio programą atliks sol. G. Čap- 
kauskienė su amerikiečiu solistu 
bei Berkley (Bostono) kolegijos 
studentų choru. Pirmą kartą bus 
atlikta šv. Pranciškaus “Saulės 
Giesmė", kurią į lietuvių kalbą 
išvertė poetas St. Santvaras ir 
muziką parašė muz. J. Kačinskas.

KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyrius šaukia narių susirinki
mą š. m. lapkričio 7 d. tuoj po 11 v. 
pamaldų pas seseles. Bus seselės 
Palmiros paskaita bei pasitari
mas dėl sukaktuvinės metinės 
šventės. B. S.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

®
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

f IMAM montrealio lietuvių 
■■■Am kredito unija____

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

DUODA PASKOLAS:MOKA UŽ:

Terminuotus vienerių
metų indėlius ................ ........ 12.25%
Certifikatus..................... ....... 12.5 %
Specialias taupomąsias 
sąskaitas ........................ ....... 11.5 %
Taupomąsias sąskaitas .......10.5 %
su apdrauda iki $2.000 
Trumpalaikius indėlius 11.5-12 %
už $20.000 ir daugiau 
Čekių sąskaitas............. .......... 6 %

1465 DeSeve

G. Valiūnienės emalio - vario paveikslus ir 
G. Krasauskienės sidabro ir keramikos darbus. 
Parodos atidarymas - spalio 30, šeštadienį, 4 v.p.p.

Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo valdyba 
maloniai kviečia visus klubo narius bei jų 
artimuosius š. m. lapkričio 2 d. atsilankyti į 

a. a. mirusiųjų klubo narių

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS

3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Treč.
Ketvirtadieniais 
Pektadieniais
Sekmadieniais 10.15-12.30

9-3
12-8
12-6

Šv. Mišios Prisikėlimo parapijos šventovėje -11 
vai. ryto, pietūs su minėjimui tinkama programa - 
Toronto Lietuvių Namuose, Vytauto Didžiojo me
nėje (salė B) 13 valandą.

GRUODŽIO MĖNESĮ važiuoju j 
Florida 2-4 mėnesiam; galiu paimti 
1-2 asmenis; turiu butą ir galiu ap
gyvendinti. Skambinti rytais iki 
12 vai. tel. 242-5139 Toronte.

Pietų kaina — 10 dolerių. Bilietai gaunami iki spalio 29 d. 
pas klubo valdybos narius, klubo raštinėje ir pas p. Basalyką 
tel. 762-9564 Klubo valdyba

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.

bbb.
praneša, kad per 1982 m. spalio ir lapkričio mėnesius 

ne tik gausite pigia kaina
RAŠOMĄSIAS MAŠINĖLES,

bet ir specialią nuolaidą — fabrikas grąžins nuo 15 - iki 
25 dolerių tiesiogiai pirkėjui.

Jei planuojate pirkti rašomąją mašinėlę studentui ar sau, 
skambinkite SMITH-CORONA fabriko atstovui STASIUI 
PRAKAPUI tel. 233-4486 arba rašykite: 49 NORSEMAN ST., 
TORONTO, Ontario M8Z 2P7.

Mašinėles su anglišku arba lietuvišku raidynu čia gausite 
žemesne kaina nei kitur ir su 5-rių metų fabriko garantija.

Taip pat galite užsisakyti įvairių dovanų, knygų, sveikinimo 
kortelių ir ilgo grojimo lietuviškų plokštelių.

ATLIEKU visokius namų remonto 
darbus — lauko ir vidaus dažymus, 
medžio ir t.t. Taip pat valau grindų 
kilimus ir sofas kambariuose su 
specialia valymo mašina už pri
einamų kaina. Darbas garantuo
tas. Skambinti po 7 v.v. tel. 532-3410 
Toronto, J. Baliūnas.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus 
už prieinamų kainų. Skambinti 769- 
5024, Toronte.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBUL1AI 
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.
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Dr. Donaldas Pališaitis — nau
jas gydytojas. Spalio 11 d. Sher- 
brooko un-te jam buvo įteiktas 
baigimo diplomas. Dalyvavo tė
vai Mildred bei Rapolas Pališai- 
čiai ir giminės. Jaunasis gydyto
jas praktiką atlieka generalinė
je Montrealio ligoninėje. Sk.

V. Krėvės literatūrinės premi
jos įteikimas, rengiamas Akade
minio Sambūrio, įvyks lapkričio 
20, šeštadienį, 7 v. v., McGill uni
versiteto fakulteto klubo patalpo
se. Programoje, šalia premijos 
įteikimo, bus vakarienė-balius 
su šokiais. įėjimas — $25. Bilietai 
gaunami tel. 365-1778 arba 683- 
941. K.

Šv. Kazimiero parapijoje. įspū
dinga buvo Kanados Lietuvių Die
na Montrealyje. Šv. Kazimiero 
par-ja atgijo, lyg būtų grįžusios 
jos gražaus gyvavimo dienos. Liet. 
Dienos Mišiose šventovė buvo 
perpildyta. Iškilmingas Mišias 
laikė vysk. Andre Cimichella su 
7 kunigais. Gražų ir reikšmingą 
pamokslą pasakė kun. dr. Pr. Gai
da. Reikia tikėtis, kad pamoks
las bus spaudoje, nes verta jį vėl 
paskaityti ir geriau suprasti. Auš
ros Vartų ir šios par. chorve
džiai pasikeisdami dirigavo šiam 
pajėgiam jungtiniam chorui. Tai 
buvo gražiausia šioje parapijo
je šventė! — Pasirodė parapijos 
biuletenis. Padėka klebonui kun. 
St. Šileikai ir padėjėjams. Jau 
seniai parapija laukė tokio nau
dingo biuletenio. — Izabelė ir 
Charles Ambrasai lankėsi Otavo
je pas savo krikšto dukrą Jonę ir 
jos vyrą Juozą Mockevičius, ku
rie augina dvi dukreles ir sūnų. 
Kartu aplankė gražesnes vieto
ves. Sk.

Nekilnojamo turto 
Asmenines ir 
prekybines 
Paskolos mirties 
atveju apdraustos 
iki $10,000

6-8
12-6

JIEŠKAU (moteris) automobiliu 
važiuojančios draugės į Floridų 
dviem savaitėm. Tel. 626-3298 
Toronte.

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

VEDYBŲ TIKSLU jieškau lietuvės 
moters iki 50 metų amžiaus. Esu 
pasiturintis, baigęs mokslus, ne
rūkau. rimto būdo. Laiškų su nuo
trauka siųsti: I’. O. Box 741 Fair
port, N.Y. 14450, USA.

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.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 
arba parduodant. Skambinti 

255-9924


