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Žymūnai - tautos lobis
Bendrovė, gaminanti plieną Šiaurės Amerikoje, daž

nai skelbia šūkį: “Mūsą gaminys —'plienas, mūsų jėga — 
žmonės”. Kai tai girdėdamas pagalvoji apie savo tautą, 
pamatai, kad ir jos stiprybė glūdi žmonėse. Kiekviena 
tauta turi savo didesnę ar mažesnę pramonę, gaminan
čią įvairius praktinio gyvenimo reikmenis, tačiau pa
grindinę tautos stiprybę sudaro žmonės. Tai galioja net 
ir augštos technikos tautai, apsiginklavusiai moderniau
siais ginklais, kurie yra ne kas kita, kaip plienas. Jeigu 
tautoje nėra stiprybės, moralinio ryžto, vyrauja sugle
bimas ir sugedimas — joks plienas ir jokie ginklai tokios 
tautos neišgelbės. Tuo tarpu tauta, kuri mažai teturi 
plieno, bet apsčiai dvasinio lobio bei ryžto, gali daug 
pakelti, daug iškentėti ir pagaliau laimėti. Tai sakydami, 
galvojame apie savąją lietuvių tautą, kuri medžiaginio 
plieno neturi, bet nestokoja moralinio bei dvasinio. Ji 
praeityje yra išugdžiusi ne tiktai garsiuosius karalius 
bei kunigaikščius, bet ir dvasinio gyvenimo vadus. Vieni 
jų yra pasiekę net pasaulinę plotmę, kiti įsitvirtinę vien 
savoje tautoje. Tie žmonės yra nenuperkamas tautos lo
bis, kurio mes dažnai nematome, jo esimo nejaučiame, 
tačiau pasižvalgę pastebime, kad jų įtaka tautos gyve
nime yra lemianti.

KAI PAŽVELGIAME į tautos praeitį, visose srity
se randame pavardes žmonių, kurie lėmė tautos 
gyvenimą. Politiniame gyvenime randame kara
lius, kunigaikščius, etmonus, prezidentus ir kitokius 

didžiūnus, kurie savo ryžtu bei veikla formavo tautos 
gyvenimą. Savos raštijos srityje randame visą eilę žymū
nų, pradedant Mažvydu, Donelaičiu, baigiant Maironiu, 
Brazdžioniu ir kitais. Dailės srityje turime Čiurlionį, 
Galdiką, Valių ir t.t. Neatsilieka ir muzika — joje taip 
pat turime savo kompozitorių. Minties pasaulyje paste
bime Šalkauskį, Maceiną, Girnių . . . Religinėje srityje 
matome visą eilę didžių vyskupų. Tai tiktai kelios iliust
racijos, rodančios mūsų tautos turiningumą. Tiesa, ne
visi tie žymūnai yra pasaulinio masto, tačiau tautos gy
venime jie lemia nemažiau. Dėlto svarbu jų nepraras
ti. Jie turi išlikti tautos gyvenime savo darbais, kariniai?, 
mintimis, pavyzdžiu, formuojančia “įtaka. Nepaprastai 
didelis būtų nuostolis tautai, jeigu jinai jų netektų. Tie 
žymūnai yra nepakartojami ir už jokius pinigus nenuper
kami. Jų išlikimas tautoje yra dvasinis lobis, kuris suda
ro moralinę jėgą. Nuolat žvelgdami įjuos, stiprėjame, mo
komės, guodžiamės, turtėjame dvasine prasme. O kad ga
lėtume į juos nuolat žvelgti kaip į tautos žvaigždes, jie 
turi būti matomi. Suvaryti į archyvus, jie dingsta iš akių 
ir žmonių širdžių.

NORINT, kad mūsų žymūnai neišnyktų iš tautos 
horizonto, reikia pasirūpinti matomu jų išlikimu. 
Taip, jie išliko ir dar išliks istorijoje. Daugelis 
ten juos atras, tačiau jų dvelkimas iš istorijos puslapių 

nėra labai paveikus ir sunkiau pasiekia mases. Apčiuo- 
piamiau išlieka tie žymūnai, kurių darbai yra akivaizdūs. 
Bene laimingiausi šia prasme yra dailininkai, rašyto
jai, architektai. Jų darbai yra visiems matomi, prieina
mi. Jie kalba gyviesiems ištisus šimtmečius. Prie jų pas
taraisiais metais prisidėjo ir muzikai bei dainininkai, 
nes naujoji technika jau moka išsaugoti jų kūrybą il
giems laikams. Naujausias išradimas — vaizdo išsaugo
jimas filmuose. Tai pati gyviausia išlikimo forma, įga
linanti parodyti gyvą žmogų būsimoms kartoms. Šiuo bū
du žymūnas galės prabilti gyvu žodžiu net ir tuomet, kai 
jo kaulai bus sutrūniję. Todėl dabar pats laikas atkreip
ti dėmesį į garsinę vaizdajuostę, kuri gali įamžinti daug 
dabarties žymūnų, svarbių tautos ateičiai. Jau girdėti 
viena kita privati iniciatyva toje srityje, bet ji nėra pa
kankama. Mūsų kultūros centrams derėtų į tai pažvelg
ti ryžtingiau ir planingiau, nes tokie užmojai yra susiję 
su didelėmis išlaidomis. Dar nevėlu pradėti naujus 
žingsnius toje srityje ir prisidėti prie tautos žymūnų iš
saugojimo ateičiai.

Pasaulio įvykiai
TRIUŠKINANČIOS PERGALĖS ISPANIJOS PARLAMENTO
RINKIMUOSE susilaukė socialistai, vadovaujami 40 metų am
žiaus advokato F. Gonzalez, 350 vietų parlamentan grįžę su 201 
atstovu. Antron vieton su 106 atstovais iškopė dešiniųjų grupė 
Populiarioji Sąjunga, kurios vadas yra buvęs gen. F. Franco re
žimo ministeris M. Fraga, kietos linijos šalininkas. Rinkimai 
visiškai palaidojo nuo 1977 m. Ispaniją valdžiusį Demokratinį 
Centrą, tegavusį vos 12 atstovų. Rinkimus pralaimėjo net ir pats 
premjeras L. C. Sotelas, 11 jo ministerių ir šios grupės sekr. I. 
Caveras. Komunistai, garsinę nuo Maskvos nepriklausantį euro
pinį komunizmą, nuo 23 atstovų nukrito iki penkių. Rinkimų re
zultatai primena 1936-39 m. pilietinio karo laikotarpį, kai Ispa

KANADOS ĮVYKIAI

Darbai, namai, pinigai
Kanados parlamentas darbą 

po vasaros atostogų pradėjo 
naujojo finansų ministerio M. 
Lalondo ekonominiu prane
šimu, kuris iš tikrųjų yra jau 
antras jo pirmtako A. Mac- 
Eacheno 1981 m. rudenį pa
skelbto 1982-83 m. biudžeto 
pertvarkymas. Pirmas refor
mas atliko pats A. MacEache- 
nas š. m. birželio 28 d. Tada 
jis padidino numatytą $10,5 
bilijono deficitą iki $19,6 bi
lijono, o M. Lalondas pridė
jo dar $4 bilijonus. Reformų 
dėka tas biudžetas pasiekė Ka
nados istorijoje lig šiol ne
girdėtą $23,6 bilijono sumą, 
kuri gali ir vėl padidėti iki 
biudžetinių metų užbaigos 
1983 m. kovo 31 d. Ekonomi
niams krašto reikalams page
rinti trejų metų laikotar
pyje bus papildomai išleista 
$1,1 bilijono, šią sumą sutel
kiant iš sumažintų išlaidų 
energijos išteklių, krašto ap

saugos, paramos užsieniui pro
gramų. Iš šios sumos $500 mili
jonų bus skirta darbų parūpi- 
nimui pusantrų metų laikotar
pyje. Tai bus daugiausia lai
kinio pobūdžio darbai 60.000 
bedarbių, pirmenybę teikiant 
tiems, kurie yra ar bus prara
dę nedarbo draudos išmokas, 
kad būtų sumažintas gerovės 
pašalpų reikalavimas. Tokių 
asmenų šiemet tikimasi susi
laukti apie 10.000 kas mėnesį, 
o sekančiais metais — po 9.000 
kiekvieną mėnesį. Padirbėję 
nustatytą minimalinį laiką, 
jie vėl galės gauti nedarbo 
draudos išmokas. Tikimasi, 
kad prie darbų parūpinimo 
prisidės ir provincijos. Mat 
joms taip pat daug kainuoja 
gerovės pašalpų parūpinimas. 
Ontario provincijoje miestų 
savivaldybės padengia 20%, 
provincija —30%, Otava — 50%.

(Nukelta į 8-tą psl.)

Vėlinių proga buvo prisiminti mirusieji tautiečiai Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje, kur palaidotas ir pats 
kapinių steigėjas kun. PETRAS AŽUBALIS. Nuotraukoje — vysk. ANTANAS DEKSNVS šventina kun. P. 
Ažubaliui pastatytą paminklą 1981 metais Nuotr. SI. Dabkaus

Ir mirusieji kovoja prieš pavergėjus
Paminklai okupuotoje Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje liudija tautos kovą už laisvę

DR. KAZYS ĖRINGIS
Kapų ir paminklų naikini

mas — barbarų ir pavergėjų 
amatas, siekiant kitų žemėje 
paliktas žymes nušluoti nuo 
jos paviršiaus. Kapų kultūra 
yra asmens ir visuomenės 
įprasminimo būdas. Kapų ir 
paminklų simboliai yra amži
nai užmigusiųjų apsigynimo 
ir puolimo ginklas.

Lietuvių tautos dvasioje 
Dūkštų draustinio šventaja
me ąžuolyne prie Maišiogalos 
liepsnoja senelis Algirdas di
dus, liepsnoja su žirgais, su 
šarvais, su kalavijais. Senovi
nė lietuvių mirusiųjų deivė Ve
liuona (Veleną, Vilona) pri
glaudė Gediminą ir jo pulkų 
kritusius karžygius augštuo- 
se Nemuno šlaituose, piliakal
niuose. Tai vis išnykę laiko 
slinktyje kapai, vienok ne
marūs tautos simboliai.

Paminklai Vilniuje
Todėl netenka stebėtis, kad 

dabartinis Lietuvos okupantas 
sunaikino daugybę lietuvių 
kapų, mauzolėjų, šeimyninių 
laidojimosi rūsių, kriptų, ant
kapių. Apie tai, kad Vilniaus 
Šv. Petro ir Povilo šventovė 
yra D. Lietuvos Kunigaištijos 
vyriausiojo etmono Kazimiero 
Paco (mirusio 1682 m.) mauzo- 
lėjus vietinių ekskursijų va
dovams yra uždrausta kalbėti. 
Tik centrinių durų tarpdury
je užrašas lotynų kalba ant 
granito luito skelbia, kad čia 
ilsisi “Didžiojo nusidėjėlio” 
(Hic iacet peccator) palaikai.

K. Pacas puošnaus baroko 
šventovę, tapusią jo mauzolė- 
jumi, pastatė Dievo garbei, 
norėdamas įamžinti pergalę 
prieš Maskvą ties Smolensku.

Absoliuti tyla gaubia Vil
niaus Šv. Mykolo šventovę, ku
ri yra D. Lietuvos Kunigaikšti
jos kanclerio ir vyriausiojo 
etmono Leono Sapiegos (1557- 
1633 m.) mauzolėjus. Ji išnie
kinta, paversta architektūros 
muzėjumi. Prie nepagarbiai 
užgrozdinto altoriaus, kuria
me yra ryškus su lotyniškais 
įrašais valstybės kanclerio 
ir karvedžio sarkofagas, nėra 
jokio lietuvių kalba įrašo, ne
girdėti jokių vadovo paaiški
nimų.

Kalvinų šventovėje
Kėdainiuose yra D. Lietu

vos Kunigaikštijos įtakingiau
sių XVI-XVIII š. karvedžių ir 
politikų mauzolėjus kalvinų 
šventovėje. Čia ilsisi vieno iš 
tos šeimos valstybininkų — Vil
niaus pilininko Jonušo Radvi
lo (1579-1620 m.) palaikai. Tai 

Kristupo Radvilo I Perkūno 
sūnus.

Buvo, matyt, klaidingų nuo
monių, kad čia esą didžiojo 
Lietuvos etmono ir Vilniaus 
vaivados JoiTUŠv^kadvilo (1612- 
1655), būtent, didžiojo etmono 
Kristupo Radvilo II sūnaus, 
palaikai, mirusio Tykocine. 
Radvilų mauzolėjus uždaryto
je Kėdainių kalvinų šventovė
je išplėštas. Iki sovietų okupa
cijos balzamuoto valstybinin
ko palaikai buvo erdviame 
sandariame švininiame sarko
fage.

Rodos, 1972 m. palaikus teko 
matyti minėtos šventovės po
žemyje. Sarkofagas išplėštas, 
karstas pusiau apverstas, Jo
nušas Radvilas kaire ranka ap
kabinęs taip pat balzamuotą 
mažametį sūnų ar vaikaitį. At
rodo, kad ir mažylis buvo ap
gaubtas ta pačia valstybininko 
toga. Drabužiai iškilmingi, 
deja, suplėšyti, matosi abie
jų šonkauliai. Tačiau veidai, 
ypač J. Radvilo, išsilaikę ge
rai. Deja, beglobis palaikų są
lytis su deguonimi, aišku, juos 
ardo.

Šventovė paversta sporto sa
le, požemis neužrakintas, šu
nys betgi nelandžioja (!). Pa
klausęs ką apie tai mano Kė
dainių kraštotyros muzėjaus 
specialistai, patyriau, kad jie 
bijo ir užsiminti apie deramą 
apsaugą visą gyvenimą kovoju
sių su Maskva Radvilų atmini
mo. Geriausia, ką jie gali — tai 
palaikus palaidoti, o sarkofa
gą, jį restauravus, patalpinti 
Kėdainių kraštotyros muzėju- 
je. Bet lotyniški įrašai. . . 
O siaube, jie bylos apie Radvi
lų laikais Lietuvos grumtynes 
su Maskva. Sovietų komunistai, 
neva besirūpiną tautos relikvi
jų apsauga, leido išplėštiems 
palaikams pastovėti, kad galė
tų juos sunaikinti dėl “nestabi
lumo”, o švininį sarkofagą dėl 
“pavojingų įrašų” panaudoti 
kulkų gamybai. Taip žūsta vie
ninteliai balzamuoti išlikę 
iki mūsų dienų D. Lietuvos 
Kunigaikštijos valstybininko 
Jonušo Radvilo palaikai. Ka
pų tyla, krikščioniški įrašai 
ant švino plokščių, granito ak
menų ir šiandien grumiasi di
džiajame kare su Maskva.

Radvilai liudija
Beje, yra išlikį įrašų teks

tai ant didžiųjų Lietuvos etmo
nų Kristupo Radvilo II ir Jo
nušo Radvilo sarkofagų. Vie- 
has maždaug toks yra lotyniš
kas įrašas: “Čia ilsisi Švento

sios Romos Imperijos kuni
gaikštis iš Dievo malonės, Vy
riausias Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės etmonas, daug 
kartų sutikęs priešus kauty
nių laukuose, daug pergalių 
dovanojęs Tėvynei Radvilas. 
Paliko giliame liūdesyje kraš
tas. Alleluia, Alleluia, Alle
luia!”

Kristupas Radvilas II iš Ry
tų fronto pabrėžtinai reikala
vo telkti kuo didžiausias pajė
gas kovai su Maskva, nes ki
taip “jie mus sunaikins”. G. 
Chodkevičius (1505-1572 m.), 
sugrįžęs iš Maskvos fronto, di
džiai susikrimtęs rytą pareiš
kė: geriau atiduoti sielą Augš- 
čiausiajam, negu matyti Tėvy
nės sunaikinimą. Tos dienos 
pavakary jis mirė. Dar prirei
kė 223 metų, kol Tėvynė buvo 
sunaikinta.

Atkaklių kovų su Maskva da
lyvio valstybės maršalo Tra
kų pilininko ir krikščionybės 
gynėjo Stanislovo Radvilo Pa
maldžioje (1559-1599 m.) pa
laikai ilsisi Vilniaus Bernar
dinų šventovėje. Ir šis faktas 
stropiausiai slepiamas nuo pa
vergtos tautos. Mat kalbant 
apie Stanislovą, sunku nepa
minėti jo tėvo — kunigaikščio 
Lietuvos kanclerio Mikalojaus 
Radvilo Juodojo (1515-1565), 
karalienės Barboros pusbro
lio. Jis, kaip vienas pačių įta
kingiausių valstybės veikėjų, 
energingai priešinosi Mask
vos Ivano IV Žiauriojo politi
kai ir žeminančioms tautą są
jungoms. Išvykdamas iš Varšu
vos, M. Radvilas pareiškė: “Ge
riau mirtis, negu tokia (Liubli
no) unija”. Mirė jai priešinda
masis 1565.V.29 Vilniuje (Lu
kiškių dvare).

Naikinami paminklai
Išnykę ir išlikę senolių ka

pai šaukia mūsų tautą į kovą 
su dabartiniais pavergėjais, 
išniekinusiais, apiplėšusiais 
tautą, sunaikinusiais valsty
bę. Okupantas ir dabar kaip 
tikras kerštininkas iš neapy
kantos tautų savasčiai tęsia 
kapinių paminklų, memoriali
nių vietų naikinimą, nuverti
nimą, falsifikavimą.

Prieš keliolika metų buvo 
prasmingai atgaivinti Balti
jos tautų Joninių sąskrydžiai 
Rambyne. Deja, jau sekančiais 
metais šis renginys sovietų 
komunistų ir KGB agentų buvo 
prikamšytas okupacijos šūkių, 
paskandintas šnektomis apie 
režimo pataikūnų nuopelnus 
ir galiausiai uždraustas.

(Nukelta į 6-tą psl.) 

niją valdė socialistai, ku
riuos nušlavė gen. F. Franco 

^vadovautas kariuomenės suki
limas, atnešęs diktatūrinį re
žimą. Šį kartą socialistai yra 
gerokai pasikeitę, atsisakę 
marksizmo. Jų vadas F. Gonza
lez nesiekia pramonės suvals- 
tybinimo, bet skelbia kovą ne
darbui, matuojamam 16%, me
tinei 15% infliacijai. Jis taip
gi nenori Ispanijos priklau
symo Atlanto Sąjungai, tačiau 
šiuo reikalu yra pažadėjęs spe
cialų referendumą, kuris grei
čiausiai bus atidėtas ilgesniam 
laikui. Rinkiminiame vajuje 
buvo iškeltas ir karinių JAV 
bazių klausimas. Spėjama, 
kad jos nebus panaikintos, bet 
socialistų valdžia už jas sieks 
didesnės finansinės naudos Is
panijai. Netikėtas socialis
tų grįžimas valdžion vėl gali 
baigtis kariuomenės sukilimu, 
nors busimasis premjeras F. 
Gonzalez kariuomenę prašo 
tarnauti vis dar tvirtumo sto
kojančiai demokratijai. Po
puliariosios Sąjungos vadas 
M. Fraga šią grupę žada laiky
ti lojalioje opozicijoje, nesie
kiančioje socialistų nuverti
mo. Dėl rinkimų buvo atidė
tas popiežiaus Jono-Pauliaus 
II apsilankymas. Jo dešimties 
dienų viešnagė Ispanijoje pra
sidėjo tik spalio 31 d., kai jau 
buvo galutinai paaiškėjusi 
socialistų pergalė, bet val
džios socialistams dar nebuvo 
perdavęs Demokratinio Cent
ro premjeras L. C. Sotelas.

Nedalyvaus rinkimuose
Buvęs V. Vokietijos kancle

ris H. Schmidtas pranešė so
cialdemokratų partijai, kad 
jis negalės jiems vadovauti 
parlamento rinkimuose, ku
riuos naujasis krikščionių de
mokratų kancleris H. Kohlis 
yra numatęs 1983 m. kovo 6 d. 
Pasitraukimo priežastis — 
sveikata. Jo širdies plakimą 
reguliuoja pernai kūnan įdė
tas aparatėlis. Gydytojai pa
taria pasitraukti iš politikos 
ir pailsėti. Dėl H. Schmidto iš
sijungimo socialdemokratai 
gali pralaimėti rinkimus, nes 
jis buvo populiarus politikas, 
V. Vokietiją valdęs aštuone
rius metus. H. Schmidtas sa
kosi negalįs eiti į rinkimus, 
kai net ir laimėjimo atveju jo 
laukia neišvengiamas pasi
traukimas.
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Šiaurinėje Airijoje buvo 

pravesti patariamąją galią tu
rinčio parlamento rinkimai, 
kuriais buvo tikimasi užbaig
ti karinį valdymą. Parlamen
tan betgi buvo išrinkti kraštu
tiniai protestantai ir katalikų 
IRO grupės rėmėjai. Rinkimai, 
užuot atnešę politinius spren
dimus, sukėlė naują teroro 
bangą. Protestantai grobia ir 
žudo katalikus, o pastarieji — 
protestantus. Tokį nesibai
giantį kerštą griežtai pasmer
kė katalikų vysk. C. Daly, pri
mindamas abiem pusėm, kad 
nėra jokio skirtumo tarp kata
likų ir protestantų skausmo 
ašarų.

Brežnevo kalba '
Generolams pasakytoje kąl- 

boje L. Brežnevas užsiminė 
apie sustiprintą ginklavimąsi, 
kurį, pasak jo, skatina neatsa
kingi veiksmai Vašingtone, ga
lintys įstumti pasaulį į atomi
nį karą. Bus padidintas sovie
tų kariuomenės pasiruošimas 
karo veiksmams, pagerinta ka
rinė technologija. Savo propa
gandinėje kalboje L. Brežne
vas prašneko ir apie santykių 
sunormalinimą su komunisti
ne Kinija, tuo aiškiai daryda
mas spaudimą prez. R. Reaga- 
nui. JAV krašto apsaugos sekr. 
C. Weinbergeris, reaguodamas 
į L. Brežnevo kalbą, pabrėžė, 
kad JA Valstybės taip pat tu
ri sustiprinti savo ginklavimą
si, nes dabartinių atominių 
ginklų užšaldymas tėra nau
dingas jų persvarą turinčiai 
Sovietų Sąjungai.

Apvogė Sacharovą
Vakariečius žurnalistus 

Maskvoje pasiekė kopija laiš
ko, kurį dr. A. Sacharovas pa
siuntė KGB viršininkui V. Fe- 
dorčiukui. Jame metamas kal
tinimas, kad jį spalio 11d. Gor
kio mieste automobilyje vais
tais apsvaigino KGB agentai ir 
iš jo pavogė maišą, kuriame 
buvo šeši asmeniniai dieno
raščiai, 900 ranka ir 500 maši
nėle rašytų’atsiminimų pusla
pių, keli laiškai, dokumentai, 
pasas ir vairuotojo leidimas. 
Tuos savo atsiminimus dr. A.
Sacharovas nori išleisti už
sienyje. Dėl KGB agentų vagys
tės atsiminimų išleidimas bus 
sutrukdytas ilgesniam laikui.
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® RELIGINIAME GYYENWE

Ilgamečiam Toronto Lietuvių Senjorų Organizacijos 
pirmininkui

a. a. JONUI KARPIUI
mirus,

jo žmoną ALDONĄ, sūnus — JONĄ, RIMĄ, PRANĄ 
bei artimuosius gilioje liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi —

Buvusi Toronto Lietuvių Senjorų Organizacijos 
valdyba bei statybos komitetas

Kun. Maksimilijonas Kolbe, 
OFM Conv., iškilmingomis apei
gomis Vatikane buvo paskelbtas 
šventuoju spalio 10 d. Tai Auš- 
vico koncentracijos stovyklos 
kankinys, kuris kalinių tarpe 
buvo žinomas kaip “mūsų kuni
gėlis”. 1941 m. jis savanoriškai 
pasisiūlė užimti vietą pasmerk
tojo miriop Franciszek Gajow- 
niczek, nes pastarasis turįs žmo
ną ir vaikus, o jis nieko neturįs. 
Ne tik kaliniai, bet ir vokiečiai 
sargybiniai buvę nustebinti. 
Koncentracijos stovyklos ko
mendantas priėmė tokį pasiūly
mą, ir tas kunigas buvo patal
pintas kartu su kitais 10 atrink
tų kalinių badu marinamųjų 
bunkerin. Už 10 dienų jis ir dar 
trys kaliniai buvę atrasti gyvi. 
Tada jie buvo nužudyti injekci
jomis. Šv. Petro bazilikos aikš
tėje, dalyvaujant 150,000 tikin
čiųjų iš įvairių kraštų, Jonas- 
Paulius II paskelbė tą kunigą 
šventuoju ir kankiniu, pakarto
damas Kristaus žodžius: “Nėra 
didesnės meilės, kaip gyvybę už 
draugus atiduoti”. Iškilmėse 
dalyvavo ir buvęs Aušvico ka
linys Franciszek Gajowniczek, 
dabar jau 81 m. amžiaus. Didžiu
lis kilimas su įaustu šv. Maksi
milijono Kolbės atvaizdu kabo
jo Šv. Petro aikštėje iškilmių 
metu, o Šv. Tėvas savo kalboje 
pabrėžė tiesioginę jungtį tarp 
naujo šventojo laikysenos, iš- 
kėlusios žmogaus orumą, ir žmo
gaus teisių, kurios dabar nie
kinamos Lenkijoje Solidarumo 
Sąjungos panaikinimu. Šv. Mak
similijonas Kolbe yra jau sep
tynioliktasis lenkų šventasis. 
Jis mirė, būdamas 47 m. amžiaus. 
Palaimintuoju jį paskelbė Pau
lius VI 1971 m.

“Jewish Press”, JAV žydų vie
nas plačiausiai skaitomų sa
vaitraščių, turintis apie 240,000 
nuolatinių prenumeratorių, sa
vo vedamajame pareiškė, kad 
popiežius savo susitikimu su 
Arafatu davęs ženklą krikščio
nims kariams Beirute kilnaus 
siekio vardan surengti skerdy
nes. Falangistai esą pamaldūs 
krikščionys, kurie seka savo 
Bendrijos vadovo nustatytas 
gaires ir, kaip geri mokiniai, 
dalyvavę savo priešų žudynėse. 
JAV Katalikų Sąjunga už Religi
nes ir Civilines Teises pasiun
tė laikraščiui protesto telegra
mą, pavadindama vedamąjį vie
nu iš neatsakingiausių ir užgau- 
lingiausių pareiškimų, betkada 
pasirodžiusių spaudoje. Ši są
junga ;taipgi pareikalavo, kad 
laikraštis viešai atšauktų savo 
vedamąjį, pasirodžiusį po ant
rašte: “Dalis palestiniečių sker
dynių kaltės priklauso popie
žiui”.

Tibor Baranski, labai gerbia
mas žydų organizacijos “Jad 
V’Šem” už žydų gyvybių gelbė
jimą II D. karo metu ir net esąs 
“United States Holocaust Coun
cil” narys, išreiškė savo pasi
piktinimą Izraelio valdžios pa
reiškimu ryšium su Arafato lan
kymus! pas popiežių. Izraelio 
valdžia apkaltinusi K. Bendri
ją tariamu tylėjimu, kai žydai 
buvo persekiojami II D. karo 
metu. Pasak šio žydams nusipel
niusio vengro Tibor Baranski, 
tai esąs didžiausias melas, nes 
jis pats matęs Pijaus XII laiš

AfA 
ELENAI PAKALNIENEI 

mirus Montrealyje,
jos vyrui VYTAUTUI, sūnums, marčiai, jos tėveliams 
TAMOŠAUSKAMS iš Malarctic ir seseriai ANTANINAI 
VILIMIENEI su šeima reiškiame gilią užuojautą —

Justina ir Aloyzas Ramonai 
Vytas ir Ona Pulkauninkai 
Regina ir Jonas Žiūraičiai

kus, įsakančius popiežiaus atsto
vams Europoje gelbėti žydus 
nuo koncentracijos stovyklų. 
Jis pats dirbęs popiežiškoje 
Vengrijos nunciatūroje ir tos 
įstaigos dėka parūpinęs 3,000 
žydų saugias gyvenimo vietas, 
o kitiems tūkstančiams išdavi 
nėjęs pasus, kad apsaugotų nuo 
mirties koncentracijos stovyk
lose. Visa tai buvę įmanoma tik 
Vatikano dėka.

Komunistinės Čekoslovakijos 
savaitraštyje “Tvorba” sekreto
riato kulto reikalams vadovas 
Karei Hruza puolė Šv. Tėvą Jo- 
ną-Paulių II, kaltindamas jį 
“šaltojo karo” kurstymu ir ta
riamu slaptųjų vyskupų Čekos
lovakijoje skyrimu, kad užpil
dytų tuščias Čekoslovakijos 
hierarchijos vietas.

Arkiv. Pauliaus Marcinkus, 
kaip popiežiaus kelionių pa- 
ruošėjo, vietą laikinai užima 
Vatikano radijo direktorius if 
anksčiau buvęs jėzuitų žurnalo 
“Civilta Cattolica” redaktorius 
kun. Roberto Tucci, SJ. Jis buvo 
nuvykęs Ispanijon aptarti busi
mosios popiežiaus kelionės 
planų.

Vatikano dienraštis “L’Osser- 
vatore Romano” smarkiai kri
tikavo steigiamą J AV-se Nobelio 
laureatų “sėklų banką”, iš ku
rio užšaldytų sėklų tikimasi atei
tyje išauginti genijus. Laikraš
čio vedamasis tokią elgseną pa
vadino ne tik nemoralia, bet ir 
rasistine, lygintiną su nacių 
pastangomis sukurti antžmogių 
rasę.

Dirbtinė kontracepcija esan
ti didžiausias jaunimo ir šeimų 
priešas. Tai pareiškė čilietis 
vysk. Francisco Jose Cox Hune- 
eus, Popiežiškosios Šeimų Ta
rybos sekretorius, kalbėdamas 
Vatikano vardu tarptautiniame 
šeimos kongrese Meksikoje. 
Kontracepcijos dirbtinės prie
monės ir metodai,'pasak jo, esą 
tiesiog apipylę mūsų jaunimo 
bei šeimų gyvenimą neišskai
čiuojamomis moralinėmis bei 
socialinėmis problemomis ir 
ardo patį pagrindą, kuriuo re
miasi žmonija.

Trijų liutetornų grupių JAV- 
se nutarimas susijungti buvo 
labai pagirtas JAV Kat. Vysku
pų Konferencijos pirmininko 
arkiv. John R. Roach kaip reikš
mingas žingsnis platesnio eku
menizmo sąjūdžio plotmėje. 
Šie trys vienetai, nutarę iki 1988 
m. sausio 1 d. susijungti yra 
Liuteronų Bendrija Amerikoje, 
Amerikos Liuteronų Bendrija ir 
Evangeliškųjų Liuteronų Bend
rijų Sąjunga.

Kun. Pranas Bulovas, Maspeth 
lietuvių parapijos klebonas, š. 
m. rugsėjo 20 d. popiežiaus Jo- 
no-Pauliaus aktu pakeltas mon
sinjoru. Iškilmingos įvestuvės 
šventovėje įvyko š. m. spalio 24 
d. Naujasis monsinjoras yra gi
męs 1916 m., augęs bei mokslus 
ėjęs Brooklyno-Queen’s vieto
vėse. Kunigu įšventintas 1943 m. 
Iki 1953 m. darbavosi su mari
jonais gimnazijoje ir parapijo
se. Nuo 1956 m. darbavosi Mas
peth lietuvių parapijoje kaip 
vikaras, o nuo 1972 m. kaip kle
bonas.

Kun. J. Stš.

Apaštalinis Kaišiadorių vyskupijos administratorius vyskupas VINCENTAS SLADKEVIČIUS (viduryje) savoje 
katedroje. Kairėje — apaštalinis Telšių vyskupijos administratorius vyskupas ANTANAS VAIČIUS, dešinėje — 
apaštalinis Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų administratorius vyskupas LIUDVIKAS POVILONIS

Lietuvis sovietinėje kariuomenėje
Jaudinančiai ryžtingas Roberto Grigo atsisakymas duoti sovietinę priesaiką. 

Apie tai rašo pogrindžio “LKB Kronika” 54 numeryje

Buvusiam "Vyčio” sporto klubo pirmininkui

AfA 
JONUI KARPIUI 

mirus,
jo žmoną ALDONĄ, sūnus — JONĄ, RIMĄ, PRANĄ 

bei artimuosius gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučia —

“Vyčio" sporto klubas ir 
Kanados sporto apygarda

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Bandymas palenkti
Vėliau vyr. Itn. DŽIUZU- 

POV, perkeldamas Robertą į 
4-tą kuopą (prieš tai jis tarna
vo 1-je kuopoje, kur ir gauda
vo labai daug niekuo neišpro
vokuotos pylos), palengvino 
jam gyvenimą. Dabar sovietų 
vergas-kankinys per dieną 
gaudavo reguliariai 5-10 smū
gių. Plytų formavimo ceche 
ir darbo sąlygos buvo norma
lesnės. Bet, dar nepraėjus 
skausmui krūtinėje, pasireiš
kė bendras nusilpimas. Į nu
siskundimus buvo atsakyta, 
kad trūksta žmonių, pakeisti 
nėra kuo, o planą vykdyti rei
kia.

1982 m. liepos 31 d. į Bada- 
mą atvyko 1902 atskirojo staty
binio techninio bataliono va
das papulkininkis AKMATA- 
LIEJEV daryti apžiūros. Pasi
kvietęs Robertą į kanceliari
ją, jis labai nustebo, kad TSRS 
dar yra tikinčiųjų. Augštas 
kariškis, plūsdamas kareivėlį 
necenzūriniais žodžiais, ne
tyčiom priminė ypatingojo sky
riaus darbuotoją kpt. SINIA- 
JEV, kuris, kiek anksčiau pa
sikvietęs pokalbiui, labai man
dagiai aiškino, kad Čimkento 
pulkininkai neturėjo teisės 
keikti kareivio, niekinti reli
gijos. Jis žadėjo įrodyti, kad 
tokie žmonės nėra partijos vei
das ir partijos esmė ir kad par
tija aplamai yra sveikas ir vi
suomenei reikalingas organiz
mas. Robertas atsakė, kad iki 
šiol partija terodė jam tik to
kį veidą, kokį parodė minėti 
pulkininkai, ir čia pat atme
tė prašymą bendradarbiauti. 
Ir štai dabar partijos atstovas 
vėl atsisuko į jį įprastiniu, 
neapykantos iškreiptu veidu. 
Atsisakius skaityti priesaiką, 
jis plūsdamas grasino sušau
dyti Roberto tėvus, nuteisti 
Lazdijų karinį komisarą, kad 
laiku nedemaskuoja “bandi
tų”, o Robertą perduoti KGB 
organams.

Vidurių liga
Terorizuojamam jaunuoliui, 

neskaitant minėto dūrimo krū
tinėje, jau buvo prasidėjusi 
kažkokia vidurių liga, be abe
jonės, kaip pasekmė ten visur 
viešpataujančios antisanitari
nės padėties.

1982 m. rugpjūčio 1 d. jis ba
taliono vado mašina su visa 
palyda — šoferiu, kombato pa- 
vad. politiniams reikalams 
mjr. BELOKONJ ir bataliono 
komjaunimo sekretorium bu
vo nuvežtas į Kzyl-Ordą, kur 
yra bataliono štabas. Visą ke
lią — 400 km nenutilo buka
protiškos pašaipos, grasini
mai ir priekaištai, kad drįs
ta gadinti tarybinę duoną ir 
pan. Kzyl-Ordoj, kombato žo
džiais, Roberto laukia “pati
kimas tarybinis kambarys”.

Ten jau smarkiai sergantį 
viduriavimu jį uždarė į gaupt- 
vachtą, kurios vieninteliai 
“baldai” — ant betoninių grin
dų patiesti laikraščiai. Nie
kas nekreipė dėmesio į ligo
nio prašymą duoti bent pa
prastą parašą.

Liga paūmėjo, pasirodė 
kraujas. Buvo panašu į dizen
teriją, o į kiemą išleisdavo 
tik du kartus per dieną. Bet 

Dievą tikintis jaunuolis-kan- 
kinys džiaugėsi, kad gali ra
miai mąstyti ir melstis, įjung
damas inaldon ir patalo kietu
mą, ir visus su nelaisve susi
jusius nepatogumus bei vargi
nančią ligą.

Agresyvūs draugai
Džiaugsmas truko neilgai 

— greitai jis gavo du draugus, 
nubaustus paroms už savava
liškus atsiskyrimus' nuo dali
nio. Vienas — iki armijos sė
dėjęs metus, o kitas — teistas 
lygtinai. Jų kalbos apie mote
ris, degtinę, o sužinojus už 
kokias kaltes pasodintas Ro
bertas, apie religiją, kunigus 
niekuo nesiskyrė nuo daugelio 
sovietinių karininkų, nuo 
kombato kalbų. Tas pats ištvir
kimas, tas pats tamsumas, ta 
pati pikta valia, užkamšanti 
ausis, kad nepabustų sąži
nė....

Iš pradžių taikūs kameros 
draugai toliau kasdien darėsi 
vis agresyvesni. Tas pats keis
tas derinys — šalia viso amo
ralumo ir palaidumo, jie karš
ti sovietų valdžios patriotai. 
Jie ima grasinti Robertui fi
zine prievarta, jei jis neduos 
priesaikos “tėvynei”.

Po kelių tokio kalėjimo die
nų kombatas išvedė Robertą 
prieš išrikiuotas pirmą ir tre
čią kuopas, supažindino jas 
su “bandito” biografija ir, vi
su rusiškų keiksmų šlykštumu 
drabstydamas pirmiausia mo
tiną, tėvą, išauginusius “tokį”, 
grasindamas susidoroti su vi
sais giminėmis, o ant Pabal
tijo numesti 5 kilotonų bran
duolinę bombą, paklausė: “Pri
imsi priesaiką?” — “Ne!” — 
“Tai ir pūk ten!”

Medicininė komisija
Robertas “puvo” gauptvach- 

toj iki rugpjūčio 5 d. ryto, kai 
visdėlto pagaliau išleido išsi
skalbti nešvarumais sulipusį 
drabužį ir nueiti į sandėlį. Ki
tą dieną užgriuvusi medicini
nė komisija konstatavo bata
lione vidurių šiltinės epide
miją. Į aplinkines ligonines 
plūstelėjo kareiviai. Prie 
gaubtvachtos vyko medikų ir 
Roberto viršininkų ginčas. Pir
mieji visdėlto pajėgė įtikin
ti budelius, kad “nesvarbu, 
ar jis katalikas, ar kas ..., svar
bu, kad jis pagalbos reikalin
gas ligonis”. Ir taip su nukrei
pimu “aštri dezinterijos for
ma” Robertas iš epidemijos ži
dinio atsidūrė Kzyl-Ordos 
miesto ligoninėje. Laikinai 
nurimo karo belaisvio laive
lį blaškiusios audros. Bata
liono vadovybė dar tebeken- 
tėjo nuo įvairių komisijų. Su
sidomėjo net pati Alma-Ata. 
Tačiau vargu ar kuri komisi
ja pamatys gauptvachtos ka
meras, ar sužinos, kokiose “sa
nitarinėse” sąlygose kalina
mi XX-ojo amžiaus rekrūtai. 
Jei ir sužinos, nepaskelbs. O 
kas šiandien suskaičiuos vi
sas gauptvachtas plačioje so
vietinės šalies teritorijoje?

Koks bus tolimesnis kanki
nio Roberto GRIGO likimas?- 
Okupanto mašina suluošins 
jo fizinę sveikatą ar visiškai 
sunaikins? Tai parodys atei
tis.

Paklaustas, kaip reaguoda

vo mušamas, Robertas kukliai 
prisipažino, kad nuolat karto
davo: “Duok, Viešpatie, jėgų 
viską, kas sunku, pakelti, 
kaip Tu ant kryžiaus, kaip pel
nytą bausmę už nuodėmes, už 
Tavo meilės paniekinimą . .

Lietuvos katalikai, ypač jau
nimas, šiuo metu meldžia Die
vą Robertui stiprybės ir ištver
mės.

Kryžius ir tėvas
1982 m. gegužės 12 d. Lietu

vos jaunimas, išleisdamas sa
vo draugą Robertą į dvejų 
ar daugiau metų kančią sovie
tinėje armijoje, kaip šios kan
čios įprasminimo, susivieniji
mo su Kristaus kančia ženklą, 
ant skardžio prie nuošalaus 
keliuko, vedančio per miškus 
iš Leipalingio į Dulgininkų 
kaimą, pastatė menišką 5 m 
augščio kryžių su užrašu: 
“Viešpatie, daryk, ką nori su 
manimi, tik pasigailėk mano 
tautos ir mano mylimųjų”.

Tuojau kryžių ėmė lankyti 
Leipalingio ir aplinkinių kai
mų tikintieji, kažkieno geros 
rankos puošė gėlėmis, apvalė 
aplinką, iškasė pakopas nuo 
keliuko iki kryžiaus. Atrodė, 
kad nuošaliai miške stovin
tis krikščionių tikėjimo, 
meilės ir vilties ženklas tik
rai niekam negalėjo ir netu
rėjo užkliūti. Deja, Užkliuvo. 
Šio kryžiaus klausimu buvo 
aštriai kalbėta Lazdijų raj. 
partijos komiteto plenume. 
Už kryžiaus pastatymą ir ki
tas “nuodėmes” tiek plenume 
už a'kių, tiek Leipalingio vi
durinėje mokykloje, asmeniš
kai grasinant atleisti iš dar
bo, buvo puolamas Roberto 
tėvas, šios mokyklos mokyto
jas Antanas GRIGAS. Mokyk
loje šiam puolimui vadovavo 
mokytojų partotganizacijos 
sekretorė B. ZUZEVIČIENĖ. 
Mokytojo atsakymai į visus 
priekaištus bei grasinimus: 
“Pirma, prašau nesibrauti į 
mano sąžinę; antra, kodėl vi
sų gerų žmonių visus gerus 
darbus norite man vienam pri
skirti?”

Ateistai nugriovė kryžių
Po šios “ideologinės-aiški- 

namosios” įžangos ateistai ne
truko pereiti prie veiksmų. 
1982 m. 'birželio mėn. iš 8 d. 
į 9 d. naktį kažkokie asmenys, 
atvažiavę (kaip paaiškėjo iš 
pėdsakų) net keliomis trans
porto priemonėmis, kryžių iš
kasė ir nusivežė. Šį niekšiš
ką darbą atlikusiųjų nei pa
vardės, nei darbovietės lig 
šiol nežinomos. Kaikurie par
tiniai bei valdžios pareigūnai 
tvirtina, kad tai chuliganų dar
bas, ir tai neabejotina tiesa, 
tik būtina padaryti mažą pa
tikslinimą: visai nesvarbu, 
ar patį kryžių nugriovė pa
prastų gatvės chuliganų-gir- 
tuoklėlių rankos, ar chuliga
nų iš vienos ar kitos įstaigos; 
svarbu tai, kad šiam nešva
riam darbui, kaip ir visur, va
dovavo valdiškieji ateistai. 
(Antraštės — “TŽ” redakcijos).

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

Canadian Srt TT1 cmorials Htli,
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

¥

LOUIS TEMPORALE ■ oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų ak
mens ir skulptūros darbus — greitai 
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį r?" 
pasirinkimų pagamintų paminklų lie- 

tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume L3 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529
RINKEVlClAI

JONAS fJNKtVIČIUS į ONA JUNKI Vū. 
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KRAUTUVĖS:

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

<Jurniture£tc>
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamas pristatymas į namus.

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

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............... z........................ 92.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m......................................  115.00
Galima siųsti su drabužiais: 1/2 sv. arbatos — $4.50,1/2 sv. “nescafe" 
— 7.00, 1 sv. pupelių kavos — 7.50, 1 sv. šokolado — 7.50, 40 ciga
rečių— 5.50.
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



Toronto-Mississaugos Šv. Jono lietuvių kapinių vartų projektas, paruoštas dailininko RIMO PAULIONIO ir priimtas kapinių komisijos

Klaidinantys paskaitininko siūlymai
Atsiliepiant į kun. dr. Jurgio Šarausko paskaitą Toronto Lietuvių Namuose

Lietuviškos parapijos ir musų kolegija
I’REL. L.JTULABA

Neseniai perskaičiau “Tė
viškės Žiburiuose” 1982 m. 34- 
35 nr. kun. J. Staškevičiaus 
korespondenciją apie Ameri
kos Lietuvių Kunigų Vieny
bės suvažiavimą š. m. liepos 
mėnesį Klevelande. Kalbėta 
apie lietuviškas parapijas, 
apie pašaukimus į kunigystę 
ir apie Šv. Kazimiero kolegi
ją Romoje.

Lietuviškus parapijos
Visų yra bendras rūpestis, 

kad lietuviškos parapijos iš
silaikytų, kai tuo tarpu dau
gelis jų merdėja. Lietuviškų 
parapijų išsilaikymo reika
las nėra vien tautinis, bet visų 
pirma religinis. Lietuviška 
sielovada išeivijoje yra misi
jų darbas. Būti išeiviu, ras
tis tarp svetimųjų, būti toli 
nuo savųjų yra nedalia, kuri 
neišvengiamai skaudina širdį 
ir atveria duris į pasimetimą. 
Savo kunigo buvimas tarp išei
vių yra dangaus palaima, nes 
jis gaivina dvasią, įgalinda
mas nepalūžti sunkumuose; 
įkvepia vidinę ramybę, kurią 
tik Kristus gali duoti; organi
zuoja į bendruomenę ir taip 
apsaugo nuo vienišumo. Be to, 
visa savo sielovadine veikla 
jis prisideda prie tautinių ir 
kultūrinių vertybių išlaikymo 
bei puoselėjimo. Netolima 
skaudi praeitis mums rodo, 
kiek mūsų išeivija buvo lai
minga ir laisvame pasaulyje, 
bet ypač sovietinėje tremty
je ir vergų stovyklose, turė
dama savo tarpe kunigų.

Šv. Sostas rėmė ir remia tau
tinę sielovadą išeivijoje. Pa
gal paskutiniuosius Šv. Sosto 
patvarkymus “Migratorum Cu
ra", patvirtintus ir paskelb
tus popiežiaus Pauliaus VI 
Motu Prorio 1969 m. rugpjū
čio 15 d., įsakoma įvairių kraš
tų vyskupų konferencijoms ir 
paskiriems vyskupams rūpin
tis išeivių bei ateivių dvasi
niu aptarnavimu jų gimtąja 
kalba, respektuojant jų reli
gines tradicijas ir parūpinant 
galimai tos pačios tautybės 
kunigų. Pagal Šv. Sosto nuro
dymus, geriausia sielovados 
forma išeivijai yra tautinės 
parapijos. Kur jos negalimos, 
turi būti steigiamos sielova
dos misijos, vadovaujant kraš
to vyskupų konferencijos skir
tam tautiniam misijos direkto
riui, kuris tvarko misijų ka
pelionų veiklą.

Pirmoji lietuviškos išeivi
jos karta, palikusi kraštą ca
ro laikais, buvo vargšai, bet 
giliai tikintys žmonės. Pasie
kę užjūrių kraštus, jie visų pir
ma rūpinosi kurti savas para
pijas ir statyti bažnyčias, gau
siai aukojo sunkiai uždirbtus 
centus. Parapijos, prie jų vei
kiančios mokyklos, vadovauja
mos lietuvaičių seselių, pa
laikė ne tik religinę, bet taip
gi ir tautinę mūsų išeivijos 
dvasią.

Naujoji po antro pasauli
nio karo svetur atsiradusi lie
tuviškos išeivijos dauguma pa
suko kitu keliu. Nesibūrė prie 
parapijų, kiek būtų reikėję 
burtis, bet pasinešė į tautinę- 
kultūrinę veiklą su savomis 
organizacijomis ir naujomis 
veikimo kryptinis. Tai sukėlė 
žalingą trynimąsi ir neabejo
tinai silpnino lietuviškos sie
lovados bei lietuviškų parapi
jų veiklą Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Naujoji išeivija-ateivija Š. 
Amerikoje atsigręžė daugiau į 
lietuvišką-tautinę veiklą ir 
mažiau dėmesio teikė religinio 

gyvenimo puoselėjimui. Buvo 
rūpinamasi stovyklų organiza
vimu, jaunimo suvažiavimų 
rengimu, siekiant visų pirma 
tautinio, o ne religinio auk
lėjimo. Pradėta organizuoti 
įvairius fondus remti lietuviš
kai veiklai, o religiniams rei
kalams aukota vien grašiai ar 
visai nieko. Turtėdami dau
gelis statė sau rezidencijas 
užmiesčiuose ir atsitolino nuo 
parapijų. Į jas teatvyksta dau
gelis tik kai reikia vaikus pa
krikštyti, susituokti ar palai
doti. Visi žinome kad Ameri
koje parapijos išsilaiko tik 
iš aukų, kurios renkamos sek
madieniais bažnyčiose. Kai 
lietuviškose parapijose baž
nyčios tuštėja, aukos mažėja, 
tai parapija ima merdėti. Ar
gi ne dėl to turėjo užsidaryti 
Čikagoje Šv. Kryžiaus parapi
ja?

Išlaikyti lietuviškas para
pijas galima, bet reikia visų 
didesnio pasiaukojimo. Reikia 
aktyviai dalyvauti parapinėje 
veikloje. Reikia sekmadie
niais, nors ir-toli kas gyventų, 
atvykti pamaldoms į savą lie
tuvišką parapiją. Juk visi tu
ri automobilius, ir susisieki
mas yra lengvas. Yra gerėjimo 
ženklų, bet labai pavėluota. 
Ar jaunoji karta nenutols nuo 
lietuviškų parapijų/ Kad ne
nutoltų, reikia siekti įdiegti 
jiems ne tik lietuviškumą, bet 
ir religiškumą. Reikia, kad 
jie pamiltų savas parapijas.

Aišku, kad lietuviškų para
pijų išlaikymui esminį įnašą 
turi duoti kunigai. Gal su pa
grindu daug kur buvo skun
džiamasi, kad lietuviai klebo
nai, bent kaikurie jų, ir Ame
rikoje gimę bei išauklėti jau
ni kunigai, nepasistengė da
ryti visa, kad naujus ateivius 
patrauktų prie lietuviškų pa
rapijų. Žinodami, kad' Ameri
kos vyskupai nemėgsta tauti
nių parapijų ir daro visa, kad 
jos išnyktų, vienas kitas kle
bonas, o kaikada net ir sese
lės, perdaug stengėsi parapi
jas amerikietinti — vesti į va
dinamą “national standard”. 
Dar ir dabar pasitaiko, kad 
vienur ar kitur vaikų parengi
mas pirmajai Komunijai ar Su
tvirtinimo sakramentui nelei
džiamas lietuvių kalba. Bet 
tai išimtys. Kaip minėjau, bu
vo kaltės ir iš kitos pusės, kad 
naujieji ateiviai nesistengė 
tuojau jungtis į lietuviškas 
parapijas, bet bevelijo eiti 
savais keliais.

Kunigai
Kalbant apie kunigus, išky

la visa eilė klausimų. Gerai 
ar negerai kunigai eina savo 
pareigas? Kas kaltas, jei kuni
gijoje pastebima kaikurių tik
rų ar tariamų trūkumų? Kodėl 
trūksta pašaukimų į dvasiš
kius?

Šiandien yra madoje prie
kaištauti Bažnyčiai ir kuni
gams. Daugelis priekaištų atei
na iš pačių dvasiškių. Kunigų 
Vienybės seime, apie kurį pra
džioje kalbėjome, kaip rašo 
kun. J. Staškevičius, buvo gir
dimi balsai: “Kunigai turi va
dovauti, o ne viešpatauti!” 
Mano giliausiu įsitikinimu tai 
demagogiški šūkiai. Prikišti 
Bažnyčiai ir kunigams kaltę 
dėl nūdienio vispusiško nuo
smukio yra mados dalykas. 
Norėčiau paklausti, kada lie
tuviai kunigai viešpatavo, o 
ne vadovavo? Nė vienas jau
nuolis neina į seminariją su 
mintimi viešpatauti, bet vei
kiau siekdamas tarnauti. Sė
dėti valandas klausykloje, pri
imti raštinėje interesantus 
argi tai yra viešpatavimas? 

Atlikinėti apeigas bažnyčio
je, lankyti ligonius, rūpintis 
parapijos medžiaginiais rei
kalais argi tai yra viešpata
vimas? Skelbti Dievo žodį, mo
kyti, įspėti argi tai viešpata
vimas, o ne šventos pareigos 
atlikimas? Priešingai, nūdien 
atsitinka, kad kaikurie kuni
gai, bijodami būti apkaltinti 
viešpatavimu, atsisako valdy
ti. O tai yra nusižengimas pa
šaukimo pareigai — peccatum 
omissionis (nuodėmė nevyk
dant pareigos).

Niekas neneigia, kad ir ku
nigijoje pasitaiko trūkumų, 
apsileidimų, o kartais net nu
sižengimų. Iš kur tai? Visų pir
ma iš žmogiškos silpnybės. 
Kunigai yra žmonės su viso
mis žmogiškomis silpnybėmis. 
Vargu ar kuris nors išliktų 
savo pašaukimo augštumoje, 
jei neatsiremtų į Dievo malo
nę. Kunigas, kad išliktų geras, 
turi būti maldos žmogus. Trū
kumai atsiranda kunigijoje 
ir dėl stokos gero parengimo. 
Čia kun. J. Staškevičius me
ta didelį kaltinimą Kolegijai. 
Jis teigia, kad Kolegijos .vado
vybė yra netikusi ir nepajėgi 
gerai išauklėti lietuvius kuni
gus. Reikia drąsos, o gal ir tik
ro dvasinio subrendimo stokos 
tokiems priekaištams reikšti.

Kadangi tai ne pirmas atve
jis prieš Kolegiją, jaučiu pa
reigą reaguoti, ne dėl to, kad 
asmeniškai esu liečiamas, bet 
dėl to, kad įžūliai pasisakoma 
prieš įstaigą, iš kurios jis pats 
išėjo. Gal jis asmeniškai jau
čiasi negavęs Kolegijoje rei
kiamo išauklėjimo, bet tai dar 
nereiškia, kad Kolegija būtų 
kalta. Juk 12 apaštalų tarpe 
buvo vienas išdavikas. Būtų 
buvę tiksliau, jei būtų pasi
sakoma prieš mano asmenį, o 
ne prieš visą įstaigą. Reaguo
ju, nes noriu ginti tuos, ku
rie yra ištikimi mano bendra
darbiai, o taip pat protestuo
ju, kad tuo būdu yra paliečia
mi visi buvusieji kolegijos 
auklėtiniai, kuriais galime 
didžiuotis. Kaip netikusi ir 
nepajėgi vadovybė sugebėjo 
išlaikyti ir išugdyti Kolegi
ją, o taip pat paruošti ir išleis
ti dešimtis gerų kunigų, kurių 

Čikagos lietuvių Šv. Kryžiaus šventovė, atitekusi kitataučiams. Seniau 
apie ja telkėsi daug lietuvių Iš Br. Kviklio archyvo

tarpe yra pasiekusių augštų 
pozicijų sielovadoje ir bažny
tinėje hierarchijoje? Su ra
mia sąžine galiu Dievo ir žmo
nių akivaizdoje kartoti Kris\ 
taus žodžius: “Tėve, išlaikiau' 
tuos, kuriuos man davei. Ne-j 
praradau jų nė vieno, išsky
rus tik pražūties sūnų” (Jon 
17,12).

Reikia taip pat atsiminti, 
kad pašaukimų trūksta, todėl 
esame priversti priimti ir tuos 
kandidatus, kurie normaliose 
sąlygose gal nebūtų priimami. 
Bet ir iš tų išeina Bažnyčiai 
naudingų kunigų. Kun. J. Staš
kevičius perspėja, kad neturė
tume priimti psichiškai liguis
tų ir dvasiškai nesubrendusių 
kandidatų. Ir ši pastaba yra 
pernelyg drąsi. Reikia būti 
atsargiam prikišti kam nors 
psichinį nenormalumą ar dva
sinį nesubrendimą. Norėčiau 
čia priminti: jei būtume pai
sę kaikurių informacijų apie 
vieno ar antro kandidato psi
chinį nenormalumą ar dvasi
nį nesubrendimą, tai nebū
tume turėję ir kaikurių kuni
gų, kurie šiandien yra veikė
jai ir drįsta kitus mokyti bei 
kritikuoti.

Pašaukimai
Trūksta pašaukimų. Tam yra 

eilė priežasčių. Visų pirma 
priklauso nuo šeimų. Kai šei
mose nėra vaikų, iš kur atsi
ras pašaukimų. Kai tėvai nesi
ryžta aukoti Dievui ir Bažny
čios tarnybai sūnaus ar duk
ros, Dievas neteikia pašauki
mo malonės. Labai daug pri
klauso pašaukimai nuo kuni
gų. Jei kunigai sielojasi ras
ti pašaukimų, jų jieško — su
randa. Reikia tad, kad kuni
gai palaikytų ryšius su jauni
mu, ypač pratintų prie bažny
tinių apeigų vaikus. Iš jų pa
prastai atsiranda kandidatų. 
Reikią taip pat, kad kunigas 
žavėtų jaunuolius savo kuni
giškumu. Kunigai, kurie vai
kosi pasaulio madų, kurie ven
gia rodytis kunigais, kurie 
daugiau veikia salėse, o ne 
bažnyčiose, nesužavi ir nepa
traukia jaunuolių į kunigys
tę. (Nukelta į 5-tą psl.)

A. RINKŪNAS
Negalima nieko turėti prieš 

kontroversinių minčių kėli
mą, jei tai daroma savo laiku, 
savo vietoje ir jeigu leidžia
ma tas mintis čia pat diskutuo
ti. Tų sąlygų nesilaikant, visi 
kontroversinių minčių kėlimo 
pliusai prapuola. Lieka tik ap
gailėtinas erzelis. Tokį erze
lį jau antrą kartą kun. J. Ša- 
rauskas sukėlė Toronte. Pir
mą kartą tai buvo Vasario 16- 
sios iškilmingame minėjime — 
ne laiku ir ne vietoje. Antrą 
kartą laikas ir vieta buvo tin
kami, bet nebuvo galima ne tik 
savotiškų paskaitininko min
čių diskutuoti, bet netgi žodžiu 
paklausti. Buvo leista tik pa
teikti klausimus raštu. Iš tų 
klausimų paskaitininkas atsa
kė tik tai, ką norėjo ir kaip no
rėjo, kaiką miglotai praeida
mas. Todėl tenka vėl eiti į 
spaudą.

Savo pranešime Toronto Lie
tuvių Namuose kun. J. Šaraus- 
kas apėmė daugelį sričių, šo
kinėdamas nuo vienos į kitą 
ir viską grįsdamas tik savo ar
gumentais. Bandysiu tą maiša
tį sugrupuoti į dvi temas, apie 
kurias viskas sukosi: a. siūly
mas svorio centrą perkelti iš 
kultūrinės srities į politinę, 
b. siūlymas sueiti į glaudes
nius santykius su Lietuvos rau
donaisiais bei okupantais.

Po ilgesnių bandymų esame 
jau radę tinkamą balansą tarp 
kultūros ir politikos. Iš vienos 
pusės Š. Amerikoje sudedame 
impozantiškas sumas Lietu
vos laisvinimo reikalams, iš 
kitos — dar didesnes sumas su
dedame kultūrinei — švietimo 
veiklai. Skirtumą sudaro tik 
tai, kad politiniams reikalams 
sudedamos sumos renkamos 
centralizuotai ir skelbiamos 
jas susumuojant, o kultūrinių 
reikalų sumos sueina iš įvai
rių šaltinių, nukreiptų į spe
cifinius tikslus — fesitvalius 
bei šventes, jaunimo kongre
sus, mokyklas, tautinius an
samblius, premijas, operas, 
stovyklas, lit. katedrą ir eilę 
kitų kultūros ir švietimo rei
kalų.

Visą šitą kultūrinę sritį kun. 
J. Šarauskas siūlo sumažinti 
iki minimumo ar netgi ir vi
sai išbraukti, visa tai pavadin
damas vaikų žaidimu, Lietu
vai nieko nereiškiančiu. Vie
ton to kone viską siūlo skirti 
politinei veiklai, ir tai ne per 
VLIKą, ALTą ar Bendruome
nę, bet per Kalifornijos komi
tetą. Į mano raštu pateiktą 
klausimą, ar Kalifornijos ame- 
rikiėčių firma, su lietuvių pa
galba surinkusi žinias apie 
mūstj politinius veiksnius bei 
veikėjus, nesusigundys už di
desnius pinigus visa tai per
duoti raudoniesiems, paskai
tininkas atsakė tik vienu mig
lotu sakiniu. Iš viso atrodo, 
kad kun. J. Šarauskas laiko 
visą išeiviją jau nukritusia ir 
džiūstančia medžio šakele, iš 
kurios tėra vienintelė nauda — 
jos pinigas, atiduotinas Kali
fornijos “specialistams”.

Tai tokia nesąmonė, kurios 
klausydamas žmogus netiki 
savo ausimis. Išeivija buvo ir 
yra ne sudžiūvusi šakelė, bet 
dar labai gyva Lietuvos medžio 
dalis, beveik trečdalis tautos, 
gaji, patriotinė ir už Lietuvą 
kovojanti jau vien savo buvi

NETRUKUS PASIRODYS...

KLEBOr
V— KALĖDINIŲ GIESMIŲ PLOKŠTELĖ, 

[GIEDOTA MONTREALIO LIETUVIŲ CHORO, 
KVEBEKO-KANADOS CHORŲ KONKURSO 
LAIMĖTOJO.

NE, TAI NEEILINĖ PLOKŠTELĖ!!!

VILNIUS RECORDS 

mu, o jos gyvenimas remiasi 
ne saujele samdytų kitataučių 
“specialistų”, bet labai pla
čia mase, kurią jungia kultū
rinė ir švietimo veikla. Ar kun. 
J. Šarauskas kada nors pagal
vojo, koks lietuvių skaičius 
šiandien dalyvauja mūsų kul
tūrinėje ir švietimo veikloje? 
Tūkstančiai. Nukirskime juos, 
ir kas gi beliks? Kas bežinos 
apie lietuvius ir mūsų paverg
tą tėvynę? Pagaliau — kokį už
nugarį tada savo veiklai be
turėtų ir tie už pinigus sam
domi “specialistai?”

Santykio su kraštu tema yra 
jau seniai opi ir svarstoma. 
Ir šiuo klausimu esame susi
darę beveik visiems priimtiną 
liniją. Kun. J. Šarauskas, de
ja, eina kitu keliu. Jau savo 
pirmojoje paskaitoje jis metė 
sunkiai suprantamą mintį, kri
tikuojančią lankymąsi Lietu
voje pas gimines su dovano
mis siūlydamas daugiau do
mėtis kažkuo kitu. Tada aš tik 
spėjau, kas būtų tas kažkas 
kitas. Dabar reikalas paaiškė
jo. Kun. J. Šarauskas siūlo su
stiprinti kolaboraciją su rau
donaisiais ir okupantais. “Kal
bėkime su jais geruoju ir derė- 
kimės” — sako jis. Ar ne juo
kai? Kas gi nežino tų derybų 
su raudonaisiais? Kas iš to

VIENERIŲ MIRTIES 
METINIŲ PROGA

Mintimis nusikeliame prie 
paskutinio laužo, kurio 
žarijos širdin įdegino žodį 
GYVENKI T. . .
Nenukriskit su žiedais, 
kuriais vaikštinėdami 
gėrėjomės.
Nenukriskit su lapais, 
kurie mums būdavo

I rudens pasaka.
Nenueikit su tais, kurie 
kelio neranda.
GYVENKIT. . . 

Lapkričio 1 -oji — graudus prisiminimas.
Ir kiekvienas turės tokio prisiminimo dieną, nes kiek
vienas grįžta NAMO gyventi . . .
Kviečiame skautijos seses ir brolius, mieluosius drau
gus ir gimines, visus artimuosius prisiminti

a. a. Marytę Kalinauskienę
ir už ją pasimelsti.

Leonardas Kalinauskas,
sūnūs Gediminas, Rimantas, Arūnas

JŪS LEMIATE

JŪSŲ RINKIMINIS BALSAS 
KALBA UŽ JUS KIEKVIENĄ DIENĄ 

Savivaldybiniai rinkimai — 
lapkričio 8, pirmadienį

Savivaldybės atstovai ir švietimo vadybą patikėtiniai, 
kuriuos išrinksite lapkričio 8, eis pareigas per 

sekančius trejus metus.
Tad dabar raskite laiko pasidomėti kandidataisur jų 

atstovaujamomis idėjomis. 
O lapkričio 8 raskite laiko balsuoti.

Galvokite apie tai... Klauskite apie tai... Kalbėkite apie tai...

laimi? Atleisk, Viešpatie, jau
nam žmogui, kuris, vienerius 
metus padirbęs prezidento 
Carterio valstybės departmen- 
te, susižavėjo savo šefo takti
ka atidavinėti raudoniesiems 
visa, ko tik jie nori. Ne tokį 
kelią išeivija yra pasirinkusi, 
ir be reikalo kun. J. Šarauskas 
bando savo paskaitomis išeivi
ją nuo jos teisingo kelio nu
kreipti. * * *

Šią kontroversinę paskaitą 
Toronte pradžioje organizavo 
Lietuvių Namų kultūrinės- 
visuomeninės veiklos būrelis. 
Po kurio laiko jie nustūmė da
lį atsakomybės ant Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos, 
viešai pasiteisindami, kad jau
nimas tokios paskaitos nori. 
Koks jaunimas? Ar kultūros 
būrelio žilagalviai? Juk tikro 
jaunimo salėje kaip ir nesima
tė. Iš Lietuvių Namų valdybos 
pusės padaryta klaida, lei
džiant savo būreliui imtis to
kios kontroversijos. Lietuvių 
Namai turėtų pasilikti parti
niu atžvilgiu neutralūs, kaip 
tai teisingai pastebėjo p. Ren- 
kauskas informaciniame LN 
susirinkime. Dar labiau gai
la Jaunimo Sąjungos, kuri ne
apsižiūrėjo, kur ją partiniai 
politikieriai stumia.

A. a. MARIJA KALINAUSKIENĖ
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PAVERGTOJE EE/MĖJE
A. BIMBOS MIRTIS

Vilniškė kompartijos spauda 
pranešė skaitytojams, kad rug
sėjo 30 d. po ilgos ir sunkios li
gos Niujorke mirė ilgametis 
“Laisvės” redaktorius Antanas 
Bimba, sulaukęs 88 mėty am
žiaus. Ilgą nekrologą pasirašė 
grupė partiečio, spaudos ir 
mokslo žmonių su pačiu P. Griš
kevičium priešakyje. Prie ne
krologo buvo pridėtas net ir spe
cialus TASSo agentūros prane
šimas iš Niujorko. Tuose raši
niuose pabrėžiama, kad A. Bim
ba pradžioje priklausė JAV lie
tuvių socialistų sąjungai, o nuo 
1919 m. įsijungė į lietuvių ko
munistų eiles. Iš tikrųjų visą 
laiką jis tarnavo Maskvai, net 
ir jo parašyta knyga “JAV darbi
ninkų judėjimo istorija” tarp
tautinėse Kominterno mokyklo
se. Joms tapgi talkino ir kiti A. 
Bimbos raštai. Tad visiškai ne
nuostabu, kad 1981 m. A. Bimba 
buvo apdovanotas Sovietų Są
jungos tautų draugystės ordi
nu. II D. karo metais velionies 
vadovaujamas JAV lietuvių ko
mitetas siuntė savo pagalbą Rau
donosios Armijos kariams. Ma
tyt, dėl tos pagalbos A. Bimba 
dar 1945 m., vos tik karui pasi
baigus, buvo įsileistas sovietų 
okupuoton Lietuvon. Neužmirš
tama pabrėžti, kad jis buvo pir
mas amerikietis, susilaukęs tos 
malonės. Vilniaus universitetas 
jam suteikė istorijos mokslų 
garbės daktaro vardą. Velionis 
taipgi buvo paskelbtas nusipel
niusiu sovietinamos Lietuvos 
žurnalistu ir netgi kultūros vei
kėju. Specialų atsisveikinimo 
su A. Bimba aprašymą vilniš
kei “Tiesai” iš Niujorko telegra
fu atsiuntė Sigitas Krivickas.

AUTOMOBILIU MĖGĖJAI
Zonė Šiulienė “Tiesos” 174 nr. 

paskelbė, rašinį dorovės temo
mis "Pa.šivažjnėjimas vogtu au
tomobiliu”.’ Jame kalbama apie 
automobilių ir motociklų vagys
tes, kurias dažniausiai atlieka 
pasivažinėti susigundę paaug
liai. Automobilių inspekcijos 
viršininko pavaduotojo Alvydo 
Sadecko pranešimu, į tokias 
vagystes 1981 m. įsivėlusių as
menų sąraše net 92% teko jau- 
nuoliartis iki 20 metų amžiaus. 
Automobilių bei motojciklų va
gystės ypač pagausėja pavada, 
rį, vasarą ir rudenį. Jeigu vis
kas laimingai baigiasi, mašinos 
paliekamos kur pakliuvo. Toks 
sugautas nusikaltėlis teisinasi, 
kad jis nieko blogo nepadarė — 
tik pasivažinėjo. Z. Šiulienė pa
teikia keletą konkrečių pavyz
džių. E. Bingelis, baigęs aštuon
metę mokyklą ir pradėjęs dirbti 
tekintojo įrankininko mokiniu, 
nakties metu pavogė “Žigulius”. 
Išgertas vyjjas jį skatino nuste
binti draugus. Pasuko j mokyklą, 
kurioje jam teko mokytis. Drau
gus tikrai nustebino, atsidau
žęs į mokyklos tvorą, tik per 
plauką išlikęs gyvas. J auklėji
mo darbų koloniją buvo išsiųs
tas vilnietis R. Juškevičius, iš 
garažo pavogęs "Zaporožietį". 
Su draugais jis buvo įsirengęs 
slaptą rūsį prie Žolyno ir Bistry
čios gatvių sankryžos. Jin buvo 
sunešti pavogti muzikos instru
mentai bei kiti daiktai. Trūko

tik automobilio. Važiuoti nemo
kantį jaunuolį sulaikė milicinin
kai. Griežtesnė bausmė jam teko 
ne tik už automobilį, bet ir ki
tus pavogtus daiktus.

DIDELI VYRAI
Aštuoniolikmetis kaunietis A. 

Raulinaitis, vaidindamas didelį 
vyrą, nei motociklais, nei auto
mobiliais nesidomėjo—jį vilio
jo tik sunkvežimiai, dažniausiai 
vairuotojų palikti prie parduo
tuvių, kur jie užeidavo nusipirk
ti limonado, ledų ar cigarečių. 
Kartais A. Raulinaitį sugundy- 
davo ir kurios nors įmonės kie
me stovintis, sunkvežimis. Per 
du mėnesius A. Raulinaitis pa
vogė septynis sunkvežimius. 
Jais pasivažinėdavo po Kauną, 
nuvažiuodavo pasimaudyti į 
Kauno marias, greitkeliu skrie
davo į Vilnių. Tie pasivažinė
jimai baigėsi byla teisme. Vil
niečiai I. Bagdonovičius, V. Ki- 
zinevičius ir M. Stasevičius tapo 
bandymus mėgstančiais vagi
mis. Pavogtą automobilį jie spe
cialiai triskart trenkė į gelžbe
toninį stulpą. Paskui veržlėrak- 
čiu, akmenimis daužė langus, 
pažibinčius, kol nusibodo, kol 
patys pavargo. Politechnikumo 
auklėtinis A. Skardžius, pavo
gęs sunkvežimį Utenos rajono 
Mikėnų kaime, ketvirtą valandą 
ryto juo iš šokių namo vežė ge
riausią savo draugą B. Vigelį. 
Ši kelionė baigėsi tragiška B. 
Vigelio mirtimi, pačiam A. Skar
džiui — randuotu veidu.

PRIEVARTINĖ TALKA
Kolchozai ir sovchozai vis dar 

negali išsiversti be rudeninių 
talkininkų. Ta priverstinė tal
ka daugiausia paliečia naujuo
sius mokslo metus pradėjusius 
moksleivius. "Komjaunimo Tie
sos” korespondentas Vitas Lin
gys rugsėjo 29 d. laidoje paskel
bė reportažą “Gulinėjančios bi
telės”. Jame pasakojama apie 
Plungės rajono Gegrėnų kolcho- 
zan atvežtus talkininkus iš Klai
pėdos 42-sios profesinės tech
nikos mokyklos, busimuosius 
elektros įrenginių montuotojus 
laivuose. Džiaugėsi tvirtais vy
rukais kolchozo pirm. S. Šet- 
kauskas, susilaukęs neblogo 
bulvių derliaus, bet greit teko 
nusiyiliti. Esą 13-tų)e Jr lietoje 
grupėse kiekvienam jų nariui 
rugsėjo 9 d. teko po 173 ir 258 kg 
surinktų bulvių, rugsėjo 10 d. — 
po 313 ir 288 kg. rugsėjo 13 d. — 
po 328 ir 361 kg, rugsėjo 14 d. — 
po 340 ir 288 kg. Jiems liko toli
mas kelias iki dienos išdirbio 
numatytos normos. Esą tie moks
leiviai bulvių lauke gulinėjo, 
traukė dūmą ir purkštavo, kad 
jiems persunku. S. Šetkausko 
grasinimas pasiųsti namo susi
laukė netikėto rezultato: 13-to- 
ji grupė pastebimai sukruto, o 
15-toji pradėjo maištą. Rugsėjo 
15 d. jos ntiriai, surinkę vos ke
lis kibirus bulvių, kurių nepaka
ko net priekabos dugnui užklo
ti, papietavo ir visiems parodė 
kulnis. Iš priverstinės talkos pa
sitraukiančių moksleivių vardu 
antrakuris V. Balabanovas pa
reiškė: “Mes — miestiečiai, mū
sų vieta prie staklių!. ..”

V. Kst.

naudos Jį balių
JL Kviečiama studentija atvykti I

susipažinti su mūsų jaunimu. J 0 "IlVlUllVz*
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

Paskaita — Stepo Jakubicko. Meninėje programoje: 
Toronto Lietuvių Vyrų choras “Aras”. Bus muzika, šokiai, 
veiks bufetas. Visi kviečiami šventėje dalyvauti

DLK Gedimino šaulių kuopa

įimnimRiimiiniiii DELHI-TILLSONBURG, ONTARIO

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS rengiamas 
1982 metų 
lapkričio 13, 
šeštadienį, 
6.30 vai. vakaro, 
Delhi lenkų salėje, 
234 Main St.

"rw'v v t'v^y ▼ v ▼ ▼ v y ▼ v v t v t ▼ v v

DLK Algirdo šaulių kuopa Hamiltono Jaunimo Centro salėje ’ 
’ m- laPkričio 20, šeštadienį, rengia ;

Lietuvos OI roi\.T*T*E< 
kariuomenės V 1

► ,
Programoje: trumpas įvadas ir Maironio paminėjimas (atlieka “Aukuro” aktoriai), . 

’ Klevelando vyrų oktetas, vadovaujamas Ryto Babicko. Bus šokiai, grojant J. Vaičiaus ■ 
’ orkestrui, turtinga loterija, įvairių gėrimų baras, skanus maistas, kava ir pyragai. įėjimas — $5 asmeniui. ‘
> Pradžia - 7 v.v. punktualiai.
; Sekmadienį 10.30 v.r., Aušros Vartų šventovėje iškilmingos pamaldos
> už žuvusius karius, šaulius ir partizanus. Pamaldose organizacijos prašomos dalyvauti su savo
■ vėliavomis. Visus Hamiltono ir apylinkės lietuvius kviečiame šioje šventėje gausiai dalyvauti.
’ Kuopos valdyba

S HAMILTON"

O LIETUVIAI PASAULYJE

Simon’s
TRAVEL

Kalėdos ir
Nauji Metai

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

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Liepos 21 —
Rugpjūčio 11 — 
Rugsėjo 1 — 
Rugsėjo 8 — 
Spalio 6 —
Gruodžio 19 —

rugpjūčio 4 
rugpjūčio 25 
rugsėjo 15 
rugsėjo 22 
spalio 20 
sausio 2

Kelionės patvirtintos savaitei arba dviem savaitėm i 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)

KLB ŠALPOS FONDO HAMIL
TONO SKYRIAUS komitetas kvie
čia visus šio šeštadienio, lapkri
čio 6, vakarą skirti šalpai, dalyvau
ti vajaus baliuje. Visi turės progos 
išgirsti dainuojantį jaunimą — 
“Aidą”, solistę Aldoną Laugalie- 
nę, pasidžiaugti mūsų kolonijos 
jaunimo laimėjimais moksle ir 
lietuviškoje veikloje. Po abitu
rientų pagerbtuvių ir meninės 
programos bus smagūs šokiai, 
grojant “Good Times Boys” orkes
trui. Laimei išmėginti bus turtin
ga loterija ir laimės staliukai. 
Rengėjai laukia visų atsilankant 
į šį metinį Šalpos Fondo parengi
mą J.P.

KUN. JUVENALIS LIAUBA, 
OFM, pradėjo Aušros Vartų para
pijos klebono pareigas š. m. lap
kričio 1 d. Oficialus jo įvesdini
mas įvyks lapkričio 7, sekmadie
nį. per abejas Mišias. Jį atliks Ha
miltono vyskupo Paul Redding 
atstovas monsijoras Matthew 
Ustrzycki ir kun. Augustinas Si
manavičius, OFM. lietuvių pran
ciškonų viceprovincijolas. K.

DLK ALGIRDO ŠAULIU KUO
PA lapkričio 20 d., 7 v.v., Jauni
mo Centre rengia Lietuvos ka
riuomenės šventę. Vietoj paskai
tos bus trumpas Maironio paminė
jimas, kurį atliks “Aukuro" akto
riai, vadovaujami E. Dauguvie- 
tytės-Kudabienės. Muzikinę pro
gramą atliks vyrų oktetas, vado
vaujamas Ryto Babicko, iš Kleve
lando. Bus šokiai, grojant Vaičiaus 
orkestrui. Kuopos sesės šaulės 
ruošiasi svečius pavaišinti ska
niu šiltu ir šaltu maistu. Veiks 
įvairių gėrimų baras, bus vertin
gų daiktų loterija. Kuopos valdy
ba šiam parengimui intensyviai 
ruošiasi ir visus kviečia dalyvauti.

Lapkričio 21, sekmadienį, 10.30 
v.r. AV šventovėje bus iškilmin
gos pamaldos už žuvusius karius, 
šaulius ir partizanus. Pamaldo
se organizacijos prašomos daly
vauti su savo vėliavomis. Po pa
maldų iškilmę baigsime vainiko 
padėjimu prie kankinių kryžiaus.

Kuopos valdyba
ŠAULIU PAGERBTUVĖS. Lap

kričio 27 d.. 7 v.v., ruošiamos pa
gerbtu vės Jaunimo Centre 80 me
tų sulaukusiems šauliams-Vetera- 
nams — Broniui Milašiui, Marcijo- 
nui Juodžiui. Antanui Šukaičiui 
ir Alfonsui Patamsiui. Pastara
sis dar neturi to amžiaus, bet jis 
bus pagerbtas kaip daug dirban
tis lietuvybei. Jis prisideda visur, 
kur tik gali. Pagerbtuvės bus po
kylio pobūdžio su šilta.vakariene 
ir vynu. Bus nemokamas baras, 
muzika. Auka —$15 nuo asmens.

Šiam parengimui yra sudarytas 
komitetas if jau platinami bilie
tai. Komitetas kviečia šių asme
nų draugus, pažįstamus, šaulius,

ramovėnus ir visus Hamiltono ko
lonijos lietuvius šiose pagerbtu- 
yėse dalyvauti. Informacijų tei-L 
rautis pas P. Kanopą tel. 545-2703.

Pagerbtuvių komitetas

D. BABINIENĖ, ištikta širdies 
sunegalavimo, buvo nuvežta į 
Chedoke ligoninę. Ten apie savai
tę ji turėjo pagulėti intensyvios 
priežiūros skyriuje. Dabar jau yra' 
grįžusį namus ir gerai jaučiasi.

VYSK. VALANČIAUS MOKYK
LA paminėjo didžiojo lietuvių 
dainiaus Maironio 50 metų mir
ties ir 120 metų gimimo sukaktis. 
Čia mokiniai atliko savo sukurtą 
programėlę.

BRONIUS MILAŠIUS, minė
damas savo 80 metų amžiaus su
kaktį, didelėmis sumomis parė
mė mūsų lietuviškąsias institu
cijas. Kanados Liet. Fondui pa
skyrė $900, Hamiltono AV parapi
ja gavo $500, DLK Algirdo šau
lių kuopa — $500, karių vetera
nų sąjunga “Ramovė” — $350 ir 
Tautos'Fondas — $100. Br. Mila
šius nėra tas, kuris būtų turėjęs 
kurios nors loterijos laimingą 
bilietą ar būtų kur daug uždir
bęs pirkdamas ir parduodamas. 
Jis yra darbo žmogus, paprastas, 
eilinis, bet nepaprastas ir ne
eilinis lietuvis ir aukotojas. K.M.

VYSK. M. VALANČIAUS MO
KYKLA mokslo metus pradėjo 
rugsėjo 19 d. Ją lanko 48 mokiniai 
iki 8 skyriaus imtinai.

Mokyklos vedėjui K. Mileriui 
pasitraukus, jo pareigas perėmė 
Vida Stanevičienė. Vaikų darželį 
ir I skyrių moko mokytoja D. Ke- 
kienė. Jai susirgus, laikinai pa
reigas perėmė atsarginės mokyto
jos — D. Pajarskaitė ir D. Enskai- 
tienė. H sk. moko D. Lukavičiū- 
tė, III — S. Raudienė, IV — G. Rep- 
čienė, (V skyr. — neturime), VI — 
M. Kalvaitienė, VIII — V. Stanevi
čienė, VIII — A. Raudys.

Augštesnieji lituanistiniai kur
sai (IX, X ir XI skyriai) — vyksta 
St. Thomas More gimnazijoje 
antradieniais. Dėstytojai: M. Lek- 
nickas ir V. Stanevičienė. Užsi

registravo 15 studentų. Šių kursų 
studentai gauna gimnazijos už
skaitas.

VYSK. M. VALANČIAUS MO
KYKLOS visuotinis tėvų susirin
kimas įvyko spalio 2 d. Šv. Juoza
po mokyklos patalpose. Susirin
kimą pradėjo tėvų komiteto pirm. 
B. Mačys. Jis pateikė pr. metų pa
jamų ir išlaidų apyskaitą ir są
matą.

V. Stanevičienė padėkojo buvu
siam mokyklos vedėjui K. Mileriui 
už vadovavimą ir įnašą į lietuvių 
mokyklą. Mokyt. D. Kekienei pa
linkėta greitai pasveikti. Vedė
ja V. Stanevičienė pranešė, kad 
baigusios ir tebelankančios li
tuanistinę mokyklą mokinės sava
noriškai pasisiūlė padėti mokyk
loje pamokų metu žemensiuose 
skyriuose. Pagirtinas įsitrauki
mas jąunimo į šį darbą ir reikia 
tikėtis, kad ateityje turėsime gerų 
naujų mokytojų. Iki šiol po 2-3 
mokines kas šeštadienį buvo atvy
kusios: L. Mačytė, O. Stanevičiū
tė, O. Žukauskaitė, D. Grajauskai- 
tė, S. Ciparytė, R. Kamaitytė, G. 
Jasevičiūtė.

Buvo sudarytos mokyklos taisyk
lės bei nuostatai, kuriuos tėvų 
susirinkimas vienbalsiai priėmė. 
Tikimės, kad šie nuostatai pa
lengvins mokyklos darbą. Nutar
ta suorganizuoti vaikams daina
vimo pamokas, kurias jau dėsto 
S. Raudienė. Pasiūlyta įsteigti 
biblioteką. Kad išlaidos būtų ma
žesnės, kviečiame lietuvius pa
aukoti lietuviškų knygų mokyklai. 
Knygelėse bus užrašyta aukotojo 
pavardė.

Išrinktas tėvų komitetas: pirm. 
B. Mačys, sekr. E. Enskaitienė, 
ižd. A. Kairys, nariai — P. Cipa- 
ris, E. Jasevičienė, C. Šakienė, 
J. Žukauskas. '

Mokyklos vedėja prašo, kad mo
kytojai paruoštų savo darbo pla
nus ir pagal juos dirbtų. Mokyto
jo darbas pasibaigia mokykloje. 
Tolimesnės pareigos atitenka tė
vams. Vedėja kreipiasi į tėvus, 
prašydama, kad visi tėvai būtų 
pilnai įtraukti į savo vaikų pa
mokas, sektų ir kartu su jais mo
kytųsi. Taip įsijungdami į vaikų 
pamokas jie kartu su jais progre
suos, vertins, džiaugsis ir didžiuo- 
sis savo jaunimo pažanga. M.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E„ tel. 544-7125 L8M 1L6

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.
Nemokomo gyvybės ir osm. poskolif drauda. 
Nemokamos pilnas čekių patarnavimas.

TALKA
MOKAME UŽ:

= depozitus (P.C.A.).................. 6%
= santaupas.......................... 9’6%
= kasdienines palūkanas
= už santaupas....................  974%
E term, depoz. 1 m..................  11%
= term, depoz. 3 m..................  12%
H reg. pensijų fondo.......... 10’/z%
= 90 dienų depozitus .............. 11%
= IMAME UŽ:
— nekiln. turto pask............  1472%
E asmeninės paskolas.....  1772%

JA Valstybės
Čikagos lietuviai spalio 10 d. 

paminėjo dvi kun. d r. Juozo 
Prunskio sukaktis: auksinę — 
kunigystės, deimantinę — am
žiaus. Iškilmė buvo pradėta Mi- 
šiomis Tėvų jėzuitų koplyčio
je, kur jas sukaktuvininkas kon- 
celebravo su šešiais kunigais. 
Pamokslą sakė lietuvių jėzuitų 
provincijolas kun. L. Zaremba, 
buvęs sukaktuvininko mokinys. 
Akademinę dalį didžiojoje Jau
nimo Centro salėje surengė gau
sių organizacijų sudarytas komi
tetas, vadovaujamas K. Milko- 
vaičio, tarusio įvadinį žodį. Da
lyvių eilėse buvo didokas kun. 
dr. J. Prunskio giminių būrelis. 
Prof. dr. J. Genys kalbėjo apie 
šakotą sukaktuvininko veiklą — 
kunigišką ir žurnalistišką, pa
likusią gilius pėdsakus ir Lietu
voje, ir išeivijoje. Jis yra 36 kny
gų autorius, buvęs radaktorius, 
paskelbtas Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos ir Lietuvių Rašytojų 
Draugijos garbės nariu. Gausių 
sveikintojų grandį pradėjo PLB 
vardu kalbėjęs V. Kleiza. VLIKo 
— A. Viliušjs, ALTos — dr. K. 
Šidlauskas. Juos sekė įvairių 
organizacijų atstovai, liudijan
tys tikrai didelį sukaktuvinin
ko populiarumą. Sveikinimas 
lietuvių kalba buvo gautas ir 
iš popiežiaus Jono-Pauliaus 
II. Prie išeivijos vyskupų savo 
sveikinimu prisijungė ir Lietu
vos vysk. L. Povilonis. Visų at
siųstus raštiškus sveikinimus 
perskaitė K. Milkovaitis. Kon
certinę programą atliko čika- 
giečiai solistai — sopranas D. 
Stankaitytė ir baritonas A. Bra
zis su akompaniatoriumi A. Va- 
saičiu. “Šaulių žvaigždės” or
diną sukaktuvininkui įteikė jų 
sąjungos pirm. K. Milkovaitis, 
lietuvišką koplytstulpį — skau
tų atstovai. Čikagos lietuvių var
du buvo įteiktas dail. P. Vėbros 
sukurtas kun. dr. J. Prunskio 
portretas. Sukaktuvininkas, pa
dėkojęs už sveikinimus ir do
vanas, papasakojo atsiminimų 
iš savo žurnalistinio, darbo Lie
tuvoje, kelionių užsienyje.

A. a. dail. Antanas Petrikonis, 
59 metų amžiaus, staiga mirė 
spalio 17 d. Juno Beach, Flori
doje. Velionis buvo alytiškis, 
baigęs Alytaus gimnaziją 1942 
m., pradėjęs studijas Vilniaus 
dailės akademijoje. 1950-58 m. 
dailę studijavo Britanijoje, 
Mančesterio meno mokykloje 
bei kitose institucijose. Į JAV 
atvykęs 1959 m., apsigyveno Či
kagoje. Dalyvavo grupinėse pa
rodose, surengė ir eilę indivi
dualių parodų. Čikagoje ir vė
liau Floridoje turėjo savo dar
bų galerijas, kuriose buvo ga
lima įsigyti jo kūrinių. Liko liū
dinti žmona ir dukra su šeima.

Mirties banga palietė JAV lie
tuvius. Rugsėjo 24 d. Phoenix, 
Arizonoje, mirė a. a. kun. Myko
las Gobis, atvykęs iš okupuotos 
Lietuvos pas savo brolį. Velio
nis, šiemet atšventęs auksinę 
kunigystės sukaktį, buvo gimęs 
1905 m. gruodžio 29 d. Darbavo
si Kauno arkivyskupijos para
pijose. Pastaruoju metu ilgai 
klebonavo Babtų parapijoje. 
Spalio 8 d. seselių kazimierie- 
čių prieglaudoje Holland, Pa., 
mirė a. a. prel. Juozas A. Kara
lius, sulaukęs 93 metų amžiaus, 
į JAV atvykęs 1901 m., kunigu 
įšventintas 1919 m. Dirbo dau
giausia Pensilvanijos lietuvių 
parapijose. Giliausius savo 
pėdsakus paliko Shenandoah Šv. 
Jurgio parapijoje, kur jam teko 
klebonauti nuo 1930 m. spalio 
30 d. iki išėjimo pensijon, kai 
jį pakeitė prel. J. Neverauskas. 
Spalio 10 d. mirtis Niujorke pa
kirto a. a. Juozą Audėną, 84 me
tų amžiaus sulaukusį valstiečių 
liaudininkų veikėją, buvusį pir
mininką, nepriklausomos Lietu
vos ministerį, ilgametį VLIKo 
tarybos ir valdybos narį. Tą pa
čią dieną Čikagos Šv. Kryžiaus 
ligoninėje mirė a. a. Marija Ku- 
raitytė-Varnienė, velionies dail. 
Adomo Varno našlė, gimusi 1886 
m. rugpjūčio 26 d., sulaukusi, 
kaip ir jos vyras, brandaus am
žiaus. Velionė buvo pedagogė, 
baigusi tarptautinius Montesso
ri kursus Romoje, įvesdinusi 
šią pedagogiką Lietuvon. įstei
gusi JAV Lietuvių Montessori 
Draugiją.

Brazilija
Sao Paulo lietuvių Lituani

kos sodyboje rugsėjo 26 d. buvo 
pašventinta naujoji koplyčia, 
talpinanti apie 250 maldininkų. 
Šventinimo apeigas atliko kun. 
dr. Antanas Milius, davęs di
džiausią auką koplyčios reika
lams. Buvo atlaikytos koncele- 
bracinės Mišios su prel. P. Ra- 
gažinsko pamokslu. Prie koply
čios pastatymo daug prisidėjo 
kun. J. Šeškevičius, J. Tatarū- 
nas, inž. J. Jodelis, A. Slieso-

raitis, P. Šimonis ir kiti lietu
viai. Lituanikos sodyba turi ne 
tik privačius vasarnamius, bet 
ir svečių namus, o dabar ją pa
pildė ir lietuviška koplyčia. 
Skanius pietus šios iškilmės da
lyviams surengė svečių namų 
šeimininkės. Naujos koplyčios 
reikalams vėl buvo suaukota 
87.000 kruzeirų.

Australija
Sydnėjaus uostan buvo užsukę 

praplaukiantys Kanados ka
ro laivai. “Mūsų Pastogės” pra
nešimu, “Saskatchewane” buvo 
du jauni lietuviai — Itn. Linas 
Pilypaitis iš Hamiltono ir Pau
lius Žalnieriūnas iš Toronto, 
abu gražiai kalbantys lietuviš
kai. Jiedu yra žaidę krepšinį 
Hamiltono “Kovo” ir Toronto 
“Vyčio" komandbse. Abu netikė
ti svečiai, susiradę adresą tele
fonų knygoje, apsilankė Sydnė
jaus Lietuvių Namuose, pa
bendravo su sportuojančiu lie
tuvių jaunimu. P. Žalnieriūnas 
prisipažino kadaise nelabai no
rėjęs lankyti Maironio mokyk
lą, bet dabar esąs laimingas, 
galėdamas tolimuose kraštuose 
pasikalbėti su lietuviais. Jis 
ypač džiaugėsi bibliotekoje su
rastais “Tėviškės Žiburiais”. L. 
Pilypaitis buvo dėkingas už lie
tuviškus patiekalus - kopūstų 
sriubą ir cepelinus, kurių lai
ve netenka matyti, nors maistas 
ten yra geras. Svečiai iš Kana
dos pakvietė sutiktus Sydnėjaus 
lietuvius į savo laivą, supažin
dino su laivu, kanadiečiais jū
rininkais, jų gyvenimu. Trumpą 
pranešimą savaitraštis “MP” 
baigia pastaba savo skaityto
jams: “Ar ne gražus pavyzdys? 
O kartais sakome, kad jaunoji 
karta mums dingusi. Gero vėjo 
jiemsabiems!”
Britanija

Londono Latvių Namuose bal- 
tietės lapkričio 27-28 d.d. rengia 
tradicinį kalėdinį turgelį su tau
todailės parodėle. Lietuvišką 
skyrių tvarkys labdaros orga
nizacija “Dainava”. Lietuviš
kam savo kampeliui dainavietės 
jau renka įvairius audinius, 
juostas, medžio drožinius, gin
taro dirbinius bei kitus tauto
dailės gaminius. Jieškoma ir 
laimikių loterijai, kuri papras
tai duoda didžiausią pelną.
Italija

Europos vyskupų sinode Vati
kane dalyvavo Kauno arkivysku
pijos ir Vilkaviškio vyksupijos 
administratorius vysk. Liudas 
Povilonis, Romon buvo atskri
dęs rugsėjo 30 d. su Kauno ku
nigų seminarijos dėstytoju kun. 
V. Michelevičiumi.

Belgija
A. a. seselė Angelė (Petronėlė 

Zidzinskaitė) rugsėjo 15 d. mirė 
Petit-Rechain miestelyje, ilgus 
metus kamuota vėžio, turėjusi 
kelias operacijas. Velionė bu
vo gimusi 1900 m. gegužės 31 d. 
Sabališkiuose. Vakarų Europon 
ji atvyko 1932 m. su kitomis lie
tuvaitėmis, norinčiomis tapti 
vienuolėmis, įsijungė į Skaisčių 
Širdžių vienuoliją, įžadus pa
darė 1935 m. Paryžiuje. Tada bu
vo atsiųsta Belgijon. Trumpą 
pranešimą apie jos mirtį “Euro
pos Lietuvyje” paskelbė Belgi
jos lietuvių veikėja Stasė Bal
tus, dalyvavusi velionės laido
tuvėse. Ji prisimena Belgijos 
lietuvius prieš 18 metų aplan
kiusį velionį vysk. P. Brazį. Esą 
tada pavyko sukviesti apie 40 
lietuvaičių seselių iš vienuo
lynų Belgijoje ir Olandijoje. 
Dabar jų jau nebėra nė pilnos 
dešimties, o jos visos stengėsi 
palaikyti ryšius su lietuviais, 
remti jų veiklą.

Vokietija
Tautos šventės iškilmes Va

sario 16 gimnazijos mokiniai 
pradėjo laužu rugsėjo 7 d. vaka
rą. {domią programą buvo pa
ruošę skautai. Visi pasivaiši
no keptomis dešrelėmis, pašoko, 
padainavo lietuviškų dainų. Ofi
cialioji dalis prasidėjo rugsė
jo 8, sekmadienį, ekumeninėmis 
pamaldomis, kurioms vadovavo 
katalikų kun. J. Dėdinas ir ev. 
kun. Fr. Skėrys. Po jų visi susi
rinko skaitykloje. Lietuviškai 
apie Vytautą Didįjį bei jo nuo
pelnus lietuvių tautai kalbėjo 
mokytojas A. Krivickas. Lietu
vių kalbos dar nemokančius mo
kinius su Tautos švente supa
žindino gimnazijos direktorius 
A. Šmitas. Dešimtokė Inga Bi- 
tautaitė skaitė ištrauką iš kun. 
Mikalojaus Daukšos lietuvių 
kalbon išverstos ir išleistos 
“Postilės”. Lietuviškų dainų 
padainavo mergaičių chorelis, 
vadovaujamas J. Vaičiulaity- 
tės. Kun. J. Dėdinas programą 
papildė savo prieš keletą me
tų pagamintu filmu, vaizduojan
čiu Vasario 16 gimnazijos gy
venimą.
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DIRBA JUMS
NET IR TADA, KAI JŪS 

NEDIRBATE
Dauguma Ontario gyventojų gauna OHIP draudą 

per savo bendrovę, kurioje dirba. Bet jei esate netekę darbo arba 
negalite dalyvauti grupinėje draudoje, kad ir laikinai, galite gauti 
tą pačią draudą, kreipdamiesi tiesiai į OHIP. Ten gausite draudą 

tiesioginiu mokėjimu (Pay Direct Basis).
Galimas dalykas, kad, Atsižvelgiant (esamas sąlygas, turite teisę gauti 

paramą mokėti reikalingoms įmokoms.

Kad nenutrūktų OHIP drauda net ir tada, kai nedirbate, 
kreipkitės į artimiausią OHIP apylinkės įstaigą. Adresus 

rasite vietinėje telefonų knygoje - mėlynuose puslapiuose, 
kur surašytos vyriausybės įstaigos.

Ministry of Health
® Ontario
Larry Grossman, Minister

A. a. Juozas Audėnas, 84 m., 
mirė Niujorke 1982 m. spalio 
10 d. nuo širdies sutrikimo. 
Atsisveikinimo apeigos vyko 
spalio 12 d. Brooklyne. Vado
vavo V. Steponis. Maldas prie 
karsto atliko kun. J. Pakalniš
kis. Atsisveikinimo kalbas 
pasakė gen. konsulas A. Simu
tis, Liūtas Grinius — VLIKo, 
Lietuvos valstiečių liaudinin
kų ir varpininkų vardu, A. 
Vakselis — Tautos Fondo ir 
Lietuvių Bendruomenės Niu
jorko apylinkės, E. Smilgis — 
Toronto liaudininkų-varpinin- 
kų vardu.

Spalio 13 d. vyko pamaldos 
lietuvių Apreiškimo šventovė
je, kurias laikė kun. V. Piktur
na ir palydėjo į Cypres Gardens 
kapines. Atsisveikinime daly
vavo apie 150, o laidotuvėse 
apie 70 žmonių.

A. a. J. Audėno gyvenimas 
buvo labai sunkus. Jo keliės 
į mokslų nebuvo įprastinis: 
1919 m. jis partizanavo, 1920- 
1923 m. tarnavo kariuomenėje. 
Dvidešimt penkerių metų su
laukęs, pats save išlaikė ir tę
sė mokslą suaugusių gimnazi
joje, vėliau — Lietuvos uni
versitete, kurį baigė 1931 m.

Paliko ryškius veiklos pėdsakus
A. a. Joną Karpį amžinybėn palydėjus

KAS TURI TEISĘ 
BALSUOTI?

Jūs turite teisę balsuoti Toronto mieste, jeigu:

Esate Kanados pilietis arba Britanijos valdinys, aštuoniolikos 
metų amžiaus ar vyresnis prieš lapkričio 8 dieną; esate:

- gyvenęs Toronto mieste betkuriuo laiku tarp 1982 metų 
rugsėjo 7 ir spalio 20 dienos arba jeigu

- jūs ar jūsųsutuoktinis-nė negyvena, tačiau yra nuomi
ninkai arba žemės savininkai Toronto mieste.

Jeigu jūsų pavardė įrašyta balsuotojų sąraše per klaidą, 
neturite teisės balsuoti.

Jei esate teisėtas balsuotojas ir jūsų pavardės nėra balsuo
tojų sąraše, galite balsuoti, jei gausite balsavimo pažymėjimą 
(Voting Certificate) iš miesto raštvedžio rotušėje arba iš 
rinkimų pareigūno įgaliotinio balsavimo būstinėje rinkimų 
dieną. Reikia turėti tapatybės įrodymą.

Jei esate gavę pilietybės dokumentus 1982 metų spalio 21 
dieną arba po jos ir esate teisėtas balsuotojas, galite gauti 
balsavimo pažymėjimą augščiau nurodytu būdu. Reikia 
pateikti pilietybės įrodymą.

N U SIKALSTA ĮSTATYM UI:
- kas balsuoja neturėdamas teisės*
- kas balsuoja daugiau kartų nei leista*
- kas balsuoja ne toje rinkimų būstinėje, kurioje turi teisę 

balsuoti

Jei būsite rastas kaltas bent vienu minėtų atvejų, galite būti 
nubaustas nedaugiau kaip $2000 ir/arba nedaugiau kaip 
šešiais mėnesiais kalėjimo.
(*)Pakeistasis savivaldybinių rinkimų įstatymas (1980)

Roy V. Henderson, 
miesto raštvedis ir 
balsavimo pareigūnas

1982 metų lapkričio 6 dieną TORONTO MIESTAS

J. VARČIUS

Š. m. spalio 18 d. širdies prie
puolio ištiktas mirė Jonas Kar
pis, vienas ryškesniųjų visuo
menės veikėjų Toronte.

Velionis buvo gimęs 1911 m. 
gegužės 4 d. Pasvalyje. Nepri
klausomoje Lietuvoje baigė 
gimnaziją ir Vytauto D. uni
versitete Kaune studijavo tei
sę. Po karo iš Vokietijos atvy
ko į Kanadą ir pastoviai gyve
no Toronte. Čia sukūrė šeimą 
1959 m. su Aldona Stikliūte ir 
išaugino tris sūnus: sportinin
ką Joną, studijuojantį Syracu
se universitete JAV-se, Rimą 
ir Praną, kurie dar mokosi 
gimnazijoje.

J. Karpis, kaip visuomenės 
veikėjas, išryškėjo Toronto 
Lietuvių Namų persiorganiza
vime 1971-1973 m., nupirkus du 
maldos namus 1573 Bloor St. W. 
Juos jis surado ir įsijungė į 
šių pastatų planavimą bei pa
ruošimą mūsų bendruomenės 
reikalams. 1971 ir 1972 m. jis 
buvo išrinktas LN pirmininku. 
Tai buvo sunkiausias persior
ganizavimo laikotarpis LN is
torijoje, nes reikėjo sutelkti 
daugiau kaip pusę milijono do
lerių pastatams nupirkti ir 
jiems remontuoti.

Velionis buvo energingas, 
sumanus ir veržlus. Turėjo 
daug pažįstamų savivaldybės, 
valdžios ir partijų pareigūnų, 
kurių padedamas, gavo reika
lingus leidimus remontui, ne
žiūrint apylinkės gyventojų 
protestų. Jis sutelkė daug tal
kininkų iš Toronto lietuvių 
bendruomenės, kurie rėmė jo 
darbus ir planus. Čia dirbda
mas apie trejetą metų nupirkto 
pastato rūsio dulkėse, sudarė 
pagrindą Lietuvių Namams, 
kuriais naudojasi Toronto lie
tuvių visuomenė.

Velionis jaunystėje domėjo
si sportu. Toronte buvo kele
tą metų Lietuvių Sporto Klubo 
“Vytis” pirmininku. Ir savo sū
nų Joną išaugino žymiu krepši
ninku, kuris gynė lietuviškas 
tautines spalvas, o šiuo metu 
kaip krepšininkas žaidžia Sy
racuse universiteto komando
je ir gauna stipendiją. Apie 
trejetą metų buvo KLB Toron
to apylinkės pirmininku, 
spausdino informacinį leidinį, 
savo idėjomis ir veržlia veikla 
judino bendruomenės gyve
nimą.

Paskutinieji jo gyvenimo 
metai buvo paskirti Toronto 
vyresnio amžiaus žmonių or
ganizavimui ir jų sutelkimui 
į pensininkų klubą Lietuvių 
Namuose, kurį, kaip naujai iš
rinktas pirmininkas, perėmė 
1978 m. Jam vadovaujant buvo 
ruošiamos pensininkams įvai
rios išvykos, minėjimai ir pra
mogos.

1978 m. LN valdybai atsisa
kius plano statyti pigių butų 
daugiaaugštį pastatą vyresnio 
amžiaus lietuviams, šią idėją 
perėmė J. Karpis. Jis su dide
liu užsispyrimu bei veržlumu 
pradėjo vesti derybas su To
ronto savivaldybės ir valdžios 
įstaigomis, architektais ir ki
tais pareigūnais. Tai buvo žy
miai sunkesnė pradžia negu 
LN statyba ir jų perorganiza

Velionis universitete 1926- 
1928 m. buvo studentų varpi
ninkų draugijos pirmininku. 
1927 m. jis, kaip varpininkas, 
buvo išrinktas universiteto 
studentų atstovybės pirmi
ninku. Studijas baigęs įsijun
gė į varpininkų filisterių ir 
valstiečių liaudininkų parti
jos gretas, liko joms ištikimas 
visą gyvenimą.

1939-1940 m. jis su liaudinin
kų žinia dalyvavo koalicinė
je vyriausybėje žemės ūkio 
ministeriu iki paskutinio vy
riausybės posėdžio. 1946-1948 
m. buvo Hanau, Vokietijoje, 
stovyklos tremtinių bendruo
menės vicepirmininku.

Antinacinio pogrindžio me
tais, J. Audėnas išvystė pasku
tinę savo darbo ir rūpesčių 
kryptį. 1943 m. pradžioje da
lyvavo vyriausio lietuvių ko
miteto steigime, o tų metų pa
baigoje — Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto su
daryme. Jo ryšys ir talka 
VLIKui nenutrūko iki paskuti
niųjų jo gyvenimo dienų.

Lietuvių tauta J. Audėno as
menyje neteko taurios asmeny
bės, ištikimo patrioto, demo
krato ir humanisto. E. S.

vimas, nes neturėjo pakanka
mai pagalbininkų. Jis ketve
rius metus varstė įstaigų du
ris, vedė derybas, kol pagaliau 
1981 m. pabaigoje išryškėjo 
pastato planai, žemės sklypas 
ir buvo pradėti paruošiamieji 
statybos darbai.

Nepaisydamas statybos rū
pesčių naštos, J. Karpis tuo 
pačiu metu rūpinosi supažin
dinti kitataučius su lietuviais 
ir jų kultūra. Įsigijo filmavi
mo aparatūrą, filmavo lietu
viškus kultūrinius parengimus 
ir tik po didelių pastangų ir pa
žinčių pavyko padarytus fil
mus nuo 1980 m. rodyti Toron
to miesto gyventojams per ka
belines televizijos stotis.

Toks intensyvus darbas, ne
malonumai, kritika, neigiamai 
veikė jo sveikatą. 1982 m. ba
landžio 13 d. pasitraukė iš 
pensininkų klubo valdybos 
pirmininko pareigų. Dar ban
dė tęsti lietuviškos progra
mos rodymą televizijoje, nors 
susilaukė gausių priekaištų 
dėl jos kokybės. Paskutinis 
filmavimas buvo LN Vyrų Bū
relio surengto R. Pakštaitės 
ir Otavos “Ramunėlių” koncer
to. Filmavimą atliko kabeli
nės stoties tarnautojai, pa
kviesti J. Karpio.

Paskutinėmis gyvenimo die
nomis velionis rinko medžia
gą televizijai artėjančių Vė
linių proga mirusiems pami
nėti. Jo širdis staiga sustojo 
kelyje, besirūpinant lietuviš
kos kultūros reikalais.

Velionis buvo pašarvotas 
Turner-Porter laidojimo na
muose spalio 20 ir 21 dieno
mis, pagerbtas gausiu lietu
vių atsilankymu ir spalio 22 d. 
rytą atlydėtas į Lietuvos Kan
kinių šventovę. Gedulines Mi
šias atnašavo kun. J. Staškus, 
kuris savo pamoksle pabrėžė, 
kad velionis buvo žymus vei
kėjas, atlikęs daug gerų dar
bų, kiekvieną mirusį palydė- 
davęs į kapus ir prie kapo at
sisveikindavęs su kiekvienu 
laidojamu pensininku.

Su velioniu atsisveikino KLB 
Toronto pirm. adv. A. Pacevi- 
čius, priminęs, kad velionis 
buvo akcijos žmogus, patrio
tas, negailėjęs nei laiko, nei 
pastangų. Lietuvių Namų pirm. 
V. Dauginis atsisveikindamas 
priminė velionies veiklą bei 
jo darbus ir pareiškė užuojau
tą jo žmonai Aldonai, sūnums 
— Jonui, Rimui ir Pranui ir 
artimiesiems.

J. Karpis palaidotas Šv. Jo
no lietuvių kapinėse Missis- 
saugoje. Tai 1300 lietuviškas 
kapas, kuriame liko ilsėtis tau
tietis.

Lietuviškos parapijos...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

Kaip jau augščiau minėjau, 
pašaukimams kliūtis yra ir 
mūsų katalikiško jaunimo or
ganizacinė veikla, kuri visų 
pirma yra nukreipta į tautiš
kumą, o ne į religiškumąTKai 
katalikiško~~jaūnimo stovyklo
se siekiama visų pirma suda
ryti sąlygas lietuviškoms šei
moms kurtis, o religinė pro
grama yra tik priedas, ir tai 
atliekama paisant visų pirma 
išorinių formų ir moderniškų 
vėjų liturgijoje, tai tikrai ne
žavi ir nepatraukia jaunų sie
lų nusigręžti nuo žemės ir au
kotis dangui.

Kadangi pašaukimas yra 
Dievo malonė, visi ir virš vis
ko privalome karšta malda 
kreiptis į pjūties Viešpatį, 
kad siųstų daugiau ir gerų kan
didatų į savo pjūtį.

Suprantama, kad kaikam Šv. 
Kazimiero kolegijos vadovybė 
gali nepatikti, bet ji nėra am
žina. Vadovybė keičiasi, pa
sikeis vieną dieną ir jos rek
torius, bet įstaiga pasiliks. 
Nuoširdi kritika yra naudinga, 
bet beatodairiškas Kolegijos 
puolimas ir niekinimas daro 
visiems neabejotiną žalą. 
Keista, kaikurie iš savųjų Ko
legiją puola, o svetimųjų tar
pe ji turi gerą vardą. Turime 

PRANEŠIMAS 
BALSUOTOJAMS

Balsavimo būstinės rinkimų 
dieną bus atidarytos nuo 11 
v.r. iki 8 v.v. Visi balsuoto
jai turėtų paštu gauti kortelę, 
nurodančią kur balsuoti.

Prašome įsidėmėti balsavi
mo vietą.

Jei esate pakeitę savo gy
venamąją vietą nuo 1982 m. 
spalio 20 d., turite balsuoti 
anksčiau gyventos vietos 
balsavimo būstinėje arba 
išankstinio balsavimo būs
tinėje. ■

BALSUOKITE 
ANKSTI

Norint išvengti eilių bei lau
kimo, balsuotojai raginami 
balsuoti prieš 5 v.p.p.

Roy V. Henderson, 
miesto raštvedis ir H g|į
baisa vimo pareigūnas

1982 m. lapkričio 5 d. TORONTO MIESTAS

gintis nuo kandidatų iš įvai
rių tautybių, kurie norėtų bū
ti mūsų auklėtiniais.

Dieve duok, kad rūpindamie
si lietuviškomis parapijomis 
pasiektume bendromis jėgo
mis konkrečių rezultatų tiek 
parapijų išlaikyme, liek pa
šaukimų gausėjime, tiek ge
resniame naujų kunigų paren
gime.

London, Ontario
PAKRIKŠTYTA Ona Marija, 

Edmundo ir Ramutės Kudirkų 
dukrelė.

A. a. KAZIMIERO VALAIČIO 
antrosios mirties metinės pami
nėtos spalio 24, sekmadienį, Mi- 
šiomis, po kurių J. Valaitienė su
ruošė pusryčius, pakviesdama 
visus pamaldų dalyvius.

PENSININKŲ KLUBO susirin
kimas įvyks lapkričio 11, ketvir
tadienį, 4 v.p.p., parapijos salėje.

VĖLINIŲ DIENA buvo atlai
kytos gedulinės Mišios už parapi
jos mirusius su tai progai skirto
mis pamaldomis ir pamokslu.

KLEBONAS PRADĖJO KALĖ
DOJIMĄ. lankydamas parapi
jiečius gyvenančius Londono 
apylinkėse, kaimyniniuose mies
teliuose 30 ar 40 km nuotolyje.

SPAUDOS BALIUS ruošiamas 
lapkričio 13, šeštadienį, parapi
jos salėje. Koresp.
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Kolumbijos Lietuviu Centras Medelline, kuriame yra įrengta graži, erdvi 
koplyčia. Joje pamaldas lietuviams laiko salezietis kun. M. TAMOŠIŪNAS

Ir mirusieji kovoja prieš pavergėjus

Negalėjote ateiti, todėl aš atvykau...
Prisimenant Joną XXIII ir kati. Feliksą Kapočių

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Latvijos valstybės panteono 
ir nepriklausomybės kovose 
žuvusiųjų kapinių — “Braliu 
kapu” autentiškumas buvo pa
žeistas ypač grubiai. Tai pa
daryta ne tik laidojant sovie
tų okupacinio režimo statyti
nius ir išdavikus, bet ir pakei
čiant daugelio bareljefų bei 
skulptūrų simobiliką, prasmę. 
Istorinė tiesa pakeista į melą, 
kalbantį “tiesos” vardu.

Lygiai taip pasielgta su Lat
vijos Laisvės paminklu Rygos 
miesto centre. Čia išraiškin
ga moters skulptūra Tėvynė- 
Motina, augštai iškėlusi ant 
rankų laiko tris žvaigždes — 
Latgalą, Žiemgalą ir Kuršą. 
Didžiulis skulptūros pamatas 
ir pakyla iš visų pusių papuoš
ti bareljefo plokštėmis, kurio
se buvo pavaizduota latvių is
torija ir kovos už valstybingu
mą bei laisvę. Šie simboliai ir 
autentiškas menas yra pašalin
ti, pakeisti kitais bareljefais, 
vaizduojančiais sovietų oku
paciją kaip “išvadavimą” ir 
paradiškai triumfuojančią pa
vergėjo kultūrą. Tai išsimoks
linusios ir žinančios savo ver
tę latvių tautos išniekinimas.

Sunaikintos Kauno kapinės
Lietuvoje visiškai išniekin

ti kovojusių prieš sovietų oku
paciją partizanų kapai ir jų 
žuvimo vietos. Visai apleistos 
ir išniekintos senovinės žydų 
kapinės ir liuteronų kapai Va
karų Lietuvoje. Iš dalies tik 
Juodkrantėje, ypač Nidoje, 
kapinės išsaugotos, kaip žvejų 
kapų paminklas.

Labiausiai nusikalto oku
pantas sunaikindamas didžiu
les Kauno miesto centrines ka
pines. Čia sovietų komunis
tų ir KGB vadovybė, kaip nie
kingi kerštininkai, įsakė Kau
no miesto vadovams kapines 
nušluoti nuo žemės paviršiaus, 
nes kauniečiai labai brangino 
šias kapines ir jų simbolius. 
Per Vėlines ir kitomis reikš
mingomis progomis po karo 
tūkstantinės minios kaunie
čių, ypač jaunimo ir studentų, 
Kauno kapines lankydavo. Vė
linių vakarą žvakių ugnis nu
šviesdavo žuvusiųjų už' Lietu
vos laisvę paminklą, karių ka
pus, Dariaus ir Girėno mauzo- 
lėjų, lakūnų alėją ir kt. Gies
mės, himnai, žmonių spūstis 
įgavo tradicijos pobūdį. Tai 
siutino ir varė į neviltį oku
pantą bei jo pakalikus. Štai 
kodėl Kauno kapines sovietų 
valdžia sunaikino!

Apibendrintai šio nusikal
timo sukeltą skausmą geriau
siai išsakė eilėraštyje “Kauno 
kapinėse” Tėvynės kankinys 
poetas Algirdas Statkevičius, 
iš profesijos gydytojas, dabar 
kalinamas Černiachovsko psi
chiatrinėje ligoninėje. Ten 
jis rašo:

Čia aš. tarp klajonių minutei 
sustojęs.

pagarbiai nulenkdavau galvįi.
Čia mokiaus gyvent, mylėt, aukotis, 
pažint laiko dvasiu ir spalva.
Čia kapo visjieškau sesers mylimos 
(Nužudė Jv čia okupantai).
Alsavo laisvai čia dvasia Lietuvos, 
sutraukusi priespaudos pančius.

Tautos išdavikams tai peilis širdy, 
ištverti, pakelt negalėjo, - 
išgrovė, išdraskė, išniekino tai. 
kas - laisvės dienu epopėja!

Rusų laikysena
Plačiose Rusijos žemėse 

žmonių kapai ilgai po karo bu
vo pasibaisėtinai apleisti ir 
išniekinti. Dabar kaikurios ka
pinės aptvarkytos, kartais ap
tvertos geležinėmis tvoromis 
bei tvorelėmis. Vyrauja žalių 
ir raudonų dažų spalva. Tačiau 

kalinius ir vienišus tremtinius 
sovietai laidodavo blogiau 
negu epideminius gyvulius. 
Esu liudininkas tokių “laido
tuvių” Europos šiaurėje, įskai
tant Polome iš bado palūžusį 
mano tėvą, kuris mirė 1947.IX. 
13. Sovietai neleido man, su
grįžusiam iš fronto, pasilik
ti prie mirštančio tėvo. Jį glo
bojo ir palaidojo dirvonuojan
čioje Preobražensko (Kirovo 
sr.) kapavietėje tremtinė sa
nitarė estų karininko žmona 
mokytoja Kersti Eispuu, Gusta
vo duktė iš Kurresaarės. Už 
šią paskutinę paslaugą ji bu
vo persekiojama.

Daug Lietuvos karininkų pa
laikų (kartu su mamutų kau
lais) ir Lietuvos kariuomenės 
atpažinimo ženklų išplauna 
Janisėjaus deltos vandenys 
Ledjūrio lagūnoje arti Norils- 
ko. Tai antroji lietuvių Červe
nė, tai kaltinanti ir kovojanti 
Norilsko steigėjų dvasia.

I užpoliarę prie Lėnos pate
ko daugelio 1941 m. išvežtųjų 
atskirtos nuo vyrų žmonos, vai
kai ir kt. šeimos nariai. Tenai 
yra jų namai ir kapai negyvena
moje tundroje, kurie ypač sun
kiai kaltina Sovietų Sąjungą.

Štai pro kur eina pavergtųjų 
tautų kelias į “brandųjį socia
lizmą”, į sunaikinjmą, prieš tai 
išniekinant ir tautą, ir asme
nį. Argi galima tokią Lietuvą 
vadinti laiminga tėvyne, argi 
galima Sovietų Sąjungą laiky
ti socializmo šalimi?

(Bus daugiau)

Mokinys apie 
savo mokytoją

A.a. Marija Kuraitytė-Varnienė

Čikagoje 1982 m. spalio 10 
d., 7 v.v., Šv. Kryžiaus ligoni
nėje mirė Marija Kuraitytė- 
Varnienė, sulaukusi 96 metus 
amžiaus. Jos vyras dailinin
kas Adomas Varnas mirė prieš 
trejus metus, išgyvenęs dau
giau kaip 100 metų.

Marija Varnienė per savo gy
venimą pa4iko mūsų kultūri
niame gyvenime gilius pėdsa
kus. Buvo auklėtoja, paskaiti
ninke, spaudos darbuotoja, 
Montessori metodo pradinin
kė Lietuvoje. Tą darbą ji tę
sė Vokietijoje ir JAV-se.

Savo pasirinktai specialy
bei buvo stipriai pasiruošu
si. 1904 m. baigė gimnaziją 
Petropavlovske. Ženevoje stu
dijavo pedagogiką, vėliau Pet
rapilyje — mankštą ir fiziote
rapiją. Mokytojavo ir įvairiais 
savo gyvenimo laikotarpiais gi
lino studijas Romoje, Nicoje, 
Prahoje ir kitur.

1918 m. M. Kuraitytė iš Rusi
jos grįžo Vilniun, kur 1919 m. 
susituokė su Adomu Varnu. 
1921 m. persikėlė į Kauną. Čia 
steigė vaikų darželius, bendra
darbiavo spaudoje, rašydama 
“Židinyje”, “Tautos Mokyklo
je”, “Vaire”.

1944 m. M. Varnienė pasi
traukė Vokietijon. Ravensbur- 
ge 1946 m. įsteigė Montessori 
metodo lietuvišką mokyklą. 
1949 m. atvyko į Čikagą, kur 
įsijungė į lietuvišką veiklą. 
1950-1956 m. teko dirbti fab
rike.

1958 m. M. Varnienė galėjo 
vėl grįžti prie savo numylėto 
darbo — vaikų auklėjimo. Vėl 
steigė vaikų darželius, skai
tė paskaitas. Be to, įsteigė Lie
tuvių Montessori Draugiją ir 
tapo jos garbės pirmininke.

Šioje trumpoje informacijo
je neįmanoma aprašyti jos il
go gyvenimo ir nuveiktų dar
bų. Visiems, kas turėjo laimės 
ją pažinti ar būti jos auklėti
niu, liko gražūs jos asmenybės 
prisiminimai. K.P.B.

AUG IMANTAS

Kas neprisimena neužmirš
tamo popiežiaus Jono XXIII- 
ojo? Trumpaš buvo jo pontifi
katas, bet jo paprastumas, kuk
lumas, kartais ir nusižemini
mas lėmė, kad tiek savo nuveik
tu darbu, tiek ir savąja asme
nybe jis buvo pamiltas ne vien 
katalikų, bet ir visų kitų reli
gijų tikinčiųjų ar net ir neti
kinčiųjų. Neimponuojančios 
išvaizdos, daugiau primenąs 
“eilinį kaimo kleboną" (taip 
jis pats save vadindavo), bet 
spinduliuojančios asmenybės 
dėka jis tapo viena tų didžių
jų asmenybių, apie kurias su 
meile ir pagarba kalba beveik 
visas pasauks.

Prisimenate anų dienų sen
saciją — Šv. Tėvas aplankė kri
minalistus kalinius kalėjime! 
Negirdėta, nesitikėta, tačiau, 
Šv. Tėvo žodžiais, tai buvo vi
sai paprasta ir nesensacinga: 
jūs negalėjote pas mane atei
ti, tai aš atvykau pas jus!

Visa tai prisimena, kai min
timis iš dar netaip tolimo ho
rizonto atklysta prisiminimai 
apie mūsiškį, tiesa, ne popie
žių, bet tik kleboną kanaunin
ką Feliksą Kapočių. Šviesi jo 
asmenybė visada šildė ne vien 
tik parapijiečių širdis (buvo 
Kauno Prisikėlimo parapijos 
klebonu), bet ir daugelio ki
tų. Buvo vargšų, paliegusių 
ir nuskriaustųjų gynėjas, glo
bėjas bei rėmėjas. Visuomeni
nė, labdarinė jo veikla visa
da žavėjo kauniškius.

Sakysite, dėl to jis tapo “su- 
pasaulėjusiu” kunigu? Ne, jo
kiu būdu. F. Kapočius buvo 
tiek platus ir stiprus (buvo 
juk ir Kauno dekanu), kad pa
jėgė reikštis ir kaip dvasiškis, 
ir kaip gabus administratorius, 
turįs laiko taipgi labdarai, 
ligonių ir senelių lankymui.

Apie Il-sios Vatikano santa- 
rybos nutarimus tuo metu dar 
niekas nesvajojo, o kan. F. Ka
počius jau tada savo parapijo
je įvedė eilę naujovių. Pavyz
džiui, vadinamosios “tinginių” 
Mišios sekmadieniais 1 v.p.p. 

Vėloka, neįprasta daugumai, 
tačiau tas laikas buvo ir po
puliarus, ir reikalingas, vė
liau net ir būtinas ta prasme, 
kad tam tikras skaičius laiki
nosios sostinės tikinčiųjų, jei 
nebūtų buvę tų vėlyvų Mišių, 
būtų neatlikę sekmadieninės 
pareigos.

Lankydavo tas Mišias ne 
vien parapijiečiai, bet ir ki
tų vietovių kauniečiai, prie
miesčių gyventojų neišski
riant. Matydavai eilę augštes- 
nių pareigūnų, karininkijos, 
dailiųjų menų atstovų, diplo
matinio korpuso narių, o kai- 
kada ir prezidentūros limuzi
nas sustodavo su savo kelei
viais.

Kan. F. Kapočius beveik 
kiekvieno sekmadienio Mi
šioms pakviesdavo solistą ar 
instrumentalistą atlikti vieną 
kitą giesmę kuri, šalia vargo
nų, visada skajnbėdavo paki
liai. Mišios, su evangelija ir 
pamokslu, buvo nuostabiai 
trumpos — teužtrukdavo ma
žiau pusvalandžio (kaikada 
ir 20-ies minučių pakakdavo). 
Net ir “tinginiai’’ buvo paten
kinti, galėdami, ilgai negaiš
dami, atlikti sekmadienio pa
reigą. Vienu metu reikėjo pri
dėti ir dar vienerias Mišias 
2 v.p.p., nes lankytojų skaičius 
vis gausėjo.

Parapija buvo didelė — buvo 
nemažai pasiturinčių, bet dar 
daugiau neturtingų. Su visais 
klebonas bendravo, iš pasitu

Literatūros vakaro programos atlikėjai Kanados Lietuvių Dienose Mont- 
realyje. Iš kairės: dr. Juozas Girnius, Kazys Bradūnas, Rasa Lukoševičiūtė, 
Henrikas Nagys, Arūnas Staškevičius Nuotr. R. Otto

rinčiųjų imdamas, neturtin
giems atiduodamas. Jo šypse
na, mielas žvilgsnis buvo vie
nodas ir inteligentui, ir pa
prasčiausiam sunkaus darbo 
žmogui. Kalėdojant, jei gau
davo aukų, dar tą patį vakarą 
atiduodavo našlių, daugiavai
kių, beturčių šeimoms. Tyliai 
susirasdavo paramos reikalin
gus, neatstūmė nė vienos pra
šančios rankos.

Parapija, ano meto akimis 
žvelgiant, buvo pasiturinti, 
tačiau klebonas, kaip ir jo vi
karai, gyveno mediniuose na
mukuose, kuriuose, bent žie
mos metu, tebūdavo šilta, kol 
krosnyje malkos kūrendavosi. 
Tikriausiai būta lėšų ir praš
matniai klebonijai, bet tas pi
nigas buvo dar reikalingesnis 
senelių namų statybai, kuriai 
itin daug darbavosi vienas vi
karų, būtent, kun. S. Morkū
nas. •

Klebonas ir jo vikarai buvo 
žmonių mylimi, suprantami ir 
jų užsimojimai remiami, nes 
jie neužsidarydavo vien sa
kykloje ar prie altoriaus, bet 
savo gyvu žodžiu ir pavyzdžiu 
skleidė Dievo meilę savojoje 
aplinkoje. Dažniausiai įtiki
na ir patraukia ne tiek gra
žūs žodžiai, kiek konkretūs 
veiksmai, sunkus darbas, žmo
nių reikalų (skausmų ir 
džiaugsmų) supratimas. Toks 
ir buvo šiandien čia mūfisų pri
simenamas kan. Feliksas Ka
počius (1895-1971). ■

Vasario 16 gimnazijos bendrabučio mergaičių ir berniukų auklėtojai su 
direktoriumi. Iš kairės: V. Lemkė, M. Buivys, E. Kaciucevičius, M. 
Šmitienė, direktorius A. Šmitas, J. Lemkienė Nuotr. A. Sodonio

Pranešimas iš Europos

Moksleiviai laukų darbuose
Lietuvoje prasidėjo nauji 

mokykliniai metai. Pirmą kar
tą mokyklos slenkstį peržen
gusiųjų entuziazmas, per va
saros atostogas pailsėjusių 
mokinių ir mokytojų nauja 
energija žadina kūrybinio 
džiaugsmo nuotaiką klasėse ir 
užklasinėje veikloje.

Būtų gera, kad šitas mokslo 
metų pradžios užsidegimas 
kiek ilgiau ištvertų, kad per 
anksti jo nenuslopintų kasdie
nės tikrovės rūpesčiai. O to 
gero niekada netrūksta, ypač 
šiemet. Tai natūralu. Mokyk
la juk nėra uždaras pasaulis. 
Joje pučia tie patys žvarbūs 
vėjai, kaip visame krašte. Be 
įprastinių mokymo ir auklėji
mo problemų, mokyklai reikia 
grumtis su bendrais socialis
tinio ūkio ir visuomenės sun
kumais.

Oficialaus optimizmo skel
bėjai norėtų dabar mokyklą 
šventiškai nuteikti, kad ji 
kiek galima iškilmingiau pami
nėtų Sov. Sąjungos 60-metį. 
Tačiau ir didžiausi optimis
tai negali užmerkti akių prieš 
tikrovę, kad dabar nelaikąs

švęsti ir pokyliauti, bet reikia 
toliau veržti diržus ir kovoti 
už būvį. Visi tikri ir tariami 
sovietinės sistemos istoriniai 
laimėjimai nublanksta prieš 
faktą, jog šiandien visu aštru
mu yra iškilusi maisto proble
ma. Tuščio pilvo neįmanoma 
nuraminti šventiniais rengi
niais. Jis nesiduoda nurami
namas ir rudeninėmis darbo 
talkomis laukuose bei daržuo
se, nors darbo talkos prieš 
socialistinių švenčių rengi
nius turi tą aiškų privalumą, 
kad jos neabejotinai priside
da prie opaus maisto klausi
mo pagerinimo.

Nėra kitos išeities, kaip Sov. 
Sąjungos 60 metų sukaktį pa
versti nauju nesibaigiančių 
darbo talkų vajumi. Partijos 
iškeltoji maistu aprūpinimo 
programa reikalauja įtempti 
visas jėgas. To reikalaujama 
iš visos visuomenės ir iš mo
kyklos.

Iš esmės tai nieko naujo. Ka
da gi rudenį iš moksleivių ne
buvo reikalaujama talkos lau
kų darbuose? Galima sakyti, 
kad šioje srityje jau sukaup
ta pakankamai patirties. Net
gi susidarė savotiška tradici
ja su savo teigiamais ir neigia
mais bruožais. Tik oficialaus 
optimizmo skelbėjai galėtų 
teigti, jog šios darbo talkos 
nesukelia mokyklai problemų. 
Nesigilinant perdaug į įvai
rius smulkius rūpesčius, kyla 
klausimas, ar mokykla nėra 
taip pajungta visuomenės ir 
ūkio reikalams, kad nuken
čia ypatingi mokyklos reika
lai, kurie skiriasi nuo ūkio, 
o ir visuomenėje turi savitą 
ir nepakeičiamą vietą?

Šis nemalonus klausimas l^y- 
la ypač išgarsintojo Sov. Są
jungos 60-mečio akivaizdoje. 
Antai “supuvusių” Vakarų 
kapitalistinė sistema palie
ka mokyklą ramybėje, nemobi
lizuoja jos pašaliniams-pagal- 
biniams ūkio darbams. Nie
kam net į galvą neateina min
tis moksleivius ir mokytojus 
atitraukti nuo jų tiesioginio 
darbo klasėse ir siųsti į dar
bus, kurie neturi nieko bend
ro su mokykla.

Laisvoje visuomenėje ūkis, 
kaip mokykla ir kitos viešo
jo gyvenimo sritys, tvarkosi 
savarankiškai, susidoroja su 
savo uždaviniais savo jėgomis. 
O jei reikia'talkos, tai už ją 
atitinkamai atsilygina. Tie
siog neįsivaizduojama, kad 
valstybė galėtų moksleivius 
ir mokytojus naudoti kaip ne
apmokamą darbo jėgą, kad kas 
nors kitas galėtų pasisavinti 
jų darbo vaisius, kai darbo 
talkininkai turi pasitenkin
ti vien pastoge ir valgiu. So
vietinės mokyklos mokytojas 
atsiduria nepavydėtinoje pa
dėtyje, būtent, kaip įtikinti 
savo auklėtinius, kad sovie
tinis ūkis, kuris neišsiverčia 
be mokyklos ir pašalinių žmo
nių darbo talkos, yra veiksmin
gesnis už kapitalistinį, kuriam 
jokios pašalinės pagalbos ne
reikia?

Argi iš tikrųjų būtinas ne
apmokamas moksleivių ir mo
kytojų darbas socialistinio 
žemės ūkio spragų užtaisymui? 
Ir ar tai nėra akivaizdus jų iš
naudojimas? O jeigu po 60 me
tų nuo Sov. Sąjungos įsteigi
mo šiai vis dar reikia visas 
jėgas įtempti maistu aprūpini
mo programos įgyvendinimui, 
tai koks čia laimėjimas?

Šie nesmagūs klausimai ma
žina prasidėjusių mokslo me
tų kūrybinį džiaugsmą ir sun
kina rūpesčių naštą. Lmb.



A. a dr. JONO GRINIAUS paminklas, kurio autorius yra skulptorius 
Antanas Moneys, gyvenantis Prancūzijoje. Paminklas pastatytas Muen- 
cheno kapinėse. Velionies antrosios mirties metinės — lapkričio 10 d.

Raudonai dažyta literatūros istorija
Gražiui išleistu knygų, bet pilnu komunistinės tendencijos

Lietuvos pašto ženklai
Beskaitant vieną paskuti

niųjų numerių “The Canadian 
Stamp News”, akys užkliuvo 
už žymaus filatelisto Andrew 
Cronin aprašymo 'Paryžiuje 
įvykusios 1982 m. birželio 10- 
21 dienomis tarptautnės paš
to ženklų parodos — “Philex- 
france”. Jis džiaugiasi, kad 
ir Kanados filatelistai buvę 
įvertinti, kurių tarpe minimas 
ir Povilas Barbatavičius, lai
mėjęs aukso medalį už Lietu
vos oro pašto ženklų rinkinį ir 
sidabro — už Klaipėdos krašto 
pašto ženklus.

Pasikalbėjus su P. Barbata- 
vičiumi paaiškėjo, kad į tokio 
masto pasaulines parodas ro- 
diniai yra kruopščiai atren
kami specialios komisijos, 
daug dėmesio kreipiančios į 
filatelinę vertę, retumą bei 
rinkinio pilnumą. Smagu gir
dėti, kad Lietuvos pašto ženk
lai domina pasaulio filatelis
tus, o dar labiau — kad atsi
randa tarptautinio lygio fila
telistų lietuvių tarpe, kurie 
negaili nei savo brangaus lai
ko, nei lėšų. Anot P. Barbatavi- 
čiaus, tokie laimėjimai, net 
ir dalyvavimai padeda pasau
liui suprasti Lietuvos dabar
tinę politinę padėtį, nes pa
prastai rodinio aprašyme duo
damas apibūdinimas to krašto, 
kuriame tie pašto ženklai yra 
išleisti. Todėl nenuostabu, 
kad 1980 m. New Delhi, Indi
joje, įvykusios tarptautinės 
filatelijos parodoje Sovietų 
Sąjungos ; vertintojai norėjo 
išbraukti P. Barbatavičių ir 
jo Lietuvos pašto ženklus iš 
parodos. Nepaisant tokių truk
dymų, tarptautinė vertintojų 
kolegija pripažino jam ir ten 
sidabro medalį.

Be to, už Lietuvos ir Klaipė
dos krašto pašto ženklus P. 
Barbatavičius laimėjo sidabro 
medalius sekančiose tarptauti
nėse parodose: 1978 m. Toron
to “International Capax” ir 
“Philadelphia Seepad”, JAV;
1979 — Toronto “Stampex”;
1980 - Buenos Aires Argenti
noje; 1981 — Taipei, Taiwa
ne, ir Lisabonoje, Portugali
joje; 1982—Havanoje, Kuboje.

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

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

P. Barbatavičius uoliai dirba 
baltiečių bei lietuvių filate
listų klubuose, ne tik organi
zuodamas parodas, bet ir daly
vaudamas. Štai 1982 m. spalio 
31 d. Toronto St. Lawrence sa
lėje, King ir Jarvis gatvių san
kryžoje, yra ruošiama Lietu
vos. Latvijos ir Estijos pašto 
ženklų paroda. Tokios parodos 
vyksta tik kas treji metai. Tad 
pasinaudokime šia reta proga 
ir pamatykime nors ir tokią da
lį nepriklausomos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos istorijos.

V.P.

“Motinai ir tėvui”
Kai rašytojas rengiasi pra

dėti naują kūrinį, jo galva ir 
širdis pilna minčių, jausmų ir 
išgyvenimų. Ilgesnį ar trum
pesnį laiką jis tuo kūriniu gy
vena. Dalis tų išgyvenimų yra 
jausminiai, neretai subtiliai 
asmeniniai, kartais tiek asme
niniai, kad autorius nenori jų 
net .skelbti per ištisą savo gy
venimą. Kiti išgyvenimai išei
na į minčių ir idėjų plotmę. 
Šiais žodžiais paminima Van
dos Ivaškevičiūtės-Kralikaus- 
kienės knygelė yra jausmų ka
ralystėje. Jautri autorės sie
la čia išgyvena' ryšį su mamy
te ir tėveliu.

Pirmoji dalis apie mamytę 
yra daugiau ištisinė, prade
danti jausmų pynę nuo kūdi
kio gimimo ir einanti iki tol, 
kol jis užaugęs išeina iš namų, 
lyg paukštis išskrenda iš gim
tojo lizdo. Rašyti apie tėvą 
visiems rašytojams kažkodėl 
yra sunkiau, tad ir minimame 
kūrinėlyje nėra to vientisu
mo, kaip mamytės atžvilgiu. 
Prisimenami didvyriški tėvų 
darbai. Prisimenamas didvy
ris tėvas ir šeimoje — čia jis 
niekad nėra pavargęs. Paga
liau apeliuojama į skaityto
ją, kad reikia grąžinti tėvą į 
jo vietą kaip šeimos galvos! 
“Sugrįžk, tėve, į savo valdoviš- 
ką kėdę gale stalo, šalia duo
nos”.

Mažo formato knygelė daro 
malonų įspūdį ir savo išore. 
Visas tekstas kaligrafiškai 
ranka perrašytas. Knygelę taip 
pat puošia dail. H. Žmuidzi- 
nienės sukurtas V. Ivaškevi
čiūtės “ex libris” ir vaiko bei 
motinos paveikslas. Tai gražus 
įnašas motinos ir tėvo pami
nėjimams. A.R.

Vanda Ivaškevičiūtė, MOTI
NAI IR TĖVUI 1982 m. Kaligra
fiškai įrašytas tekstas mažo for
mato puslapiuose. Leidėjas ne
nurodytas.

J. VA1ČELIŪNAS

Pavergtoje Lietuvoje 1979 
m. išleista knyga — “Lietuvių 
literatūros istorijos” I-mas 
tomas, kurio turinys apima 
laikotarpį iki 1940 m. Knyga 
išleista gražiai, bet joje daug 
komunistinės propagandos. Į 
tą knygą tenka daugiau žiūrė
ti ideologiniu, negu literatū
riniu žvilgsniu. Ją paruošė 
net 10 literatų, redagavo J. 
Lankutis, L. Kudirkienė ir kai- 
kurie kiti pareigūnai.

Į šią knygą įdėta ir kunigų 
literatų su vysk. A. Baranaus
ku priešakyje. Matyt, anksčiau 
aštrūs pasisakymai prieš kuni
gus patiems komunistams bu
vo nenaudingi, nes labai su
menkėjo lietuvių literatūra. 
Anksčiau ir Maironis buvo lai
komas liaudies priešu, o dabar 
toje knygoje įdėtas drauge su 
eile kitų kunigų: K. Donelai
čiu, A. Strazdeliu, A. Viena
žindžiu, Vaižgantu, Putinu ir 
kitais, kurių kunigiški titulai 
vengiami minėti.

Sakoma, kad šiame tome ap
rašomi visi lietuviai literatai, 
kurie reiškėsi iki 1940 m. Bet
gi toje knygoje yra pažymėtų li
teratų, kurie reiškėsi ir po 
1940 m.: Putinas, Krėvė, Sruo
ga ir kiti. Neminimi literatai, 
kurie reiškėsi ir prieš 1940 m.: 
M. Gustaitis, B. Brazdžionis, 
S. Santvaras, S. Nėris, L. Žit
kevičius ir kiti, nors pirmųjų 
keturių pavardės tekste, matyt 
pripuolamai, pažymėtos.

Apie ankstesnius lietuvius 
literatus trumpai užsimenama 
straipsniu “Lietuvių literatū
ros užuomazgos”. Jame mini
mi: M. Mažvydas, J. Bretkūnas, 
M. Daukša, K. Sirvydas. D. Klei
nas, J. Šulcas ir eilė kitų. To
liau jau pradedamas atskirų 
rašytojų bei poetų vertinimas. 
Įdėtos didesnės ar mažesnės 
nuotraukos. Didelės nuotrau
kos įdėtos V. Kapsuko ir L. Gi
ros. Matyt, jie laikomi žymiais 
rašytojais.

K. Donelaitis teigiamai ver
tinamas, nes jis aprašė vargin
gą lietuvių gyvenimą Mažojo
je Lietuvoje, kuri buvo vokie
čių pavergta. Kažin apie ką 
šiandien rašytų Donelaitis, 
jei gyventų? Raudonieji oku
pantai išnaikino M. Lietuvos 
lietuvius, kraštą padarė Ru
sijos dalimi, o ir Donelaičio 
tėviškę Tolminkiemį pavadino 
rusiškai — Čystyje Prudy. 
Anais laikais žmonės vargo 
fiziškai dėl ūkio technikos 
trūkumo, o dabar dar labiau 
vargsta fiziškai ir dvasiškai 
dėl barbariško režimo.

Šiame tome įdėta per 10 žino
mų kunigų literatų. O yra įdė
ti ir tie rašytojai, kurie buvo 
kunigų seminarijoje: V. Kapsu
kas, L. Gira ir kiti, kurie vėliau 
tapo aršiais komunistais. Taigi 
šį kartą komunistai be dvasiš
kių neapsiėjo. Žinoma, čia įdė
ti tik mirę kunigai literatai. 
Yra ir dabar Lietuvoje kunigų, 
kurie rašė ir rašo, bet jų kū
riniai negali pasirodyti vie
šai. Sunku juos ir išspausdin
ti, nes nebėra garsiosios Til
žės, kur būdavo spausdinami 
lietuviški raštai XIX š.

Šioje knygoje surankioti 
ir mažai žinomi literatai, ypač 
kairiųjų pažiūrų: L. Skabeika,- 
A. Raguotis, A. Jasutis, V. Ži
lionis, S. Anglickis ir kiti. Li
teratai, kurie yra aprašę var
gingą žmonių gyvenimą, vadi
nami pažangiais-komunistais, 
nors jie tokiais ir nebuvo. Mi-

Atsiųsta paminėti
Vytautas Alantas, PAVERSMIAI. 

Eilėraščiai. Leidėjai: Ignas And- 
rašiūnas, Simas Kašelionis ir me
cenatas Vyto Uznys. Iliustravo 
dail. Danguolė Šeputaitė-Jurgu- 
tienė. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė. Tiražas — 500 egz. Kaina — 
$10. Chicago 1982 m., 221 psl.

Valė Marcinkonytė, TILTAS 
PER NERI. Beletristiniai vaiz
dai. Viršelį piešė Julytė Neve- 
rauskaitė-Vasiliūnas. Atspausta 
“Draugo” spaustuvėje, Čikagoje. 
Data nepažymėta. 133 psl. Kaina 
- $5.

LIETUVIS ŽURNALISTAS, 1982 
m. rugsėjis. Numeris skirtas Vy
tautui Alantui. Leidėjas — Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungos centro 
valdyba. Redaktorius — Vytautas 
Kasniūnas.

PASAULIO LIETUVIS, 1982 m 
10(156) nr., spalis. Leidėjas — 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Redaktorius — Bronius 
Nainys. Metinė prenumerata — 
$10 JAV. Adresas: 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, IL 60636, USA. 

rusieji gintis juk negali. So
vietų imperijoje visokio skur
do daugiau, negu jo buvo XIX 
š. ir anksčiau, bet apie jį nie
kas negali rašyti, išskyrus po
grindžio spaudą.

Labai palankiai aprašo rašy
toją J. Biliūną, kuris, baigęs 5 
klases, norėjo stoti į kunigų 
seminariją, bet gimnazijoje 
susitiko su pažangiais moks
leiviais, ėmė skaityti K. Mark
so, Č. Darvino ir kitų bedie
vių raštus ir, mirus tėvams, 
nebestojo į kunigų seminariją. 
Betgi tai dar nepasako, kad 
jis dėlto tapo pažangiu-komu- 
nistu. Jei J. Biliūnas Lietu
voje gyventų šiandieną, turėtų 
labai daug medžiagos rašyti 
apie žmonių fizines ir dvasi
nes kančias: geležinė uždan
ga, alkis, kacetai, žudymai, 
mokinių persekiojimai, šven
tovių uždarymai bei išnieki
nimai, kunigų sumušimai ar 
nužudymai. Biliūnas dabar bū
tų priverstas tylėti arba atsi
durtų Sibire po velėna. Jis da
bar negalėtų būti pažangiu- 
komunistu, nes mylėjo vargin
gus žmones, liaudį, o pas ko
munistus meilė yra nežinoma.

Komunistams labai nepatin
ka kunigai, kurie skiepija žmo
nėms religiją, tautiškumą. Bet 
patys komunistai be tų, kurie 
buvo kunigų seminarijose, 
neišsiverčia. Tiesa, jie nemi
ni, kad V. Kapsukas buvo iš 
Seinų kunigų seminarijos išvy
tas. Vėliau jis pasekė J. Sta
liną, kuris taip pat buvo išvy
tas iš dvasiškių mokyklos. Po 
to Stalinas tapo didžiausiu pa
saulio žmogžudžiu.

L. Gira Vilniaus kunigų semi
narijoje išbuvo nuo 1901 iki 
1905 metų, bet iš jos pabėgo 
ir tapo nuolatiniu bėgliu. Kai 
Lietuvą valdė krikščionys de
mokratai, jis buvo krikščio
nis demokratas. Kai kraštą dik
tatoriškai valdyti parėmė tau
tininkai, jis tapo tautininku. 
O kai 1940 m. Maskvos komunis
tai okupavo Lietuvą, jis tapo 
komunistu. Lietuvos laisvės 
laikais apie L. Girą, kaip apie 
literatą, vidurinių mokyklų 
mokiniai nieko nežiojo, o da
bar komunistams Jis yra žy
miausias literatas, kurio pa
veikslas toje knygoje įdėtas 
per visą puslapį, net didesnis 
už Kapsuko.

Pranas Vaičaitis (1876-1901) 
taip pat padarytas pažangiu- 
komunistu, nors anais laikais 
tokių pavadinimų nebuvo. 
Apie jį toje knygoje rašoma: 
“Vaičaitis buvo jautrus, drau
giško būdo, poetiškos sielos 
žmogus, labai mėgęs gamtą, 
muziką, karštai mylėjęs savo 
gimtąjį kraštą ir jo žmones, 
skaudžiai kentėjęs dėl juos 
slegiančių vargų.• Lietuvių 
nacionalinio judėjimo veikia
ma, anksti susiformavo pažan
gi, demokratinė Vaičaičio pa
saulėžiūra”.

Po II D. karo, kai Lietuva 
vėl buvo rusų pavergta, Lietu
vos literatai nutilo,. Rašė tik 
vienas kitas komunistas. Tai 
labai nepatiko komunistams, 
kuriems rūpėjo steigti kolcho
zus, kovoti prieš religiją ir 

Jauna solistė RŪTA PAKŠTAITĖ, koncertavusi Toronto Lietuvių 
Namuose, su akompaniatoriumi JONU GOVĖDU Nuotr. B. Tarvydo

skelbti komunistinį rojų, ku
riame kolchozininkas tada per 
dieną uždirbdavo tik 2-3 kg. 
grūdų. Tada komunistų litera
tūrinis štabas su P. Cvirka 
priešakyje pradėjo tuos nuti
lusius literatus griebti. Pvz. 
buvo pasisakyta dėl J. Paukš
telio. Kai ir tas tylėjo, Cvir
ka jam pasakė, kad J. Keliuo- 
tis, K. Inčiūra, A. Miškinis ir 
J. Graičiūnas jau Sibire. 
Paukšteliui nieko kito nebeli
ko, kaip prisipažinti prie sa
vo “klaidų” ir pasižadėti rašy
ti. Savo pažadą jis ištesėjo — 
parašė nemažai prosovietinių 
kūrinių.

Plačiau nagrinėjamas V. 
Mickevičius-Krėvė, nors jis 
pabėgo nuo komunistų į Vaka
rus. Apie jį rašoma: “Rašyto
jas neišvengė ir ideologinių 
prieštaravimų bei klaidų, už 
kurias sumokėjo brangia poli
tinio emigranto kaina”. Ar 
Krėvei geriau būtų buvę, jei 
jis savo senus kaulus būtų pa
klojęs Sibiro kacete? Ameri
koje jis gyveno laisvai, sočiai, 
kai tuo metu pavergtoje Lie
tuvoje dauguma žmonių ir juo
dos duonos užtenkamai negau
davo.

Komunistai V. Mykolaitį- 
Putiną vertina palankiai, nes 
jis “aktyviai įsijungė į tarybi
nę literatūrą”. Toje knygoje 
daugiau nagrinėjami jo raštai, 
kuriuos jis parašė prieš 1940 
m. Putinas nenorėjo važiuoti į 
Sibiro kacetą, todėl nusilei
do raudonajam baubui, nors ir 
lietuviškai kalbančiam. Jis 
rašė veikalą “Sukilėliai”, bet 
jo negalėjo baigti, nes jame 
pasisakė prieš rusus okupan
tus. Yra įdėta viena kita ištrau
kėlė iš jo poezijos, bet nėra 
šios ištraukėlės: “O tribuno
luos išdidžiai, teisiuosius 
smerkia žmogžudžiai”. Putinas 
komunistu nebuvo, todėl jo ir 
nevadina pažangiu.

Komunistinės “demokrati
jos” atstovai toje knygoje ra
šo: “Buržuazijos valdomoje 
Lietuvoje dar labai išryškė
ja sluoksnių interesai, vis la
biau darosi nesuderinami. Di
dėja praraja tarp lietuviško
sios buržuazijos bei biurokra
tijos ir darbo liaudies masių. 
Tačiau nei policijos smurtas, 
nei karo komendantų bei aps
krities viršininkų savivalia
vimas nepajėgė užslopinti ko
vos už demokratines laisves, 
revoliucinio judėjimo, kuriam 
iš pogrindžio vadovavo Komu
nistų partija”.

Laisvės laikais Lietuvoje 
lietuvių komunistų buvo gal 
500. Kiek daugiau buvo sve
timtaučių, ypač žydų komunis
tų. Tada Lietuvoje nebuvo tiek 
policijos, kiek jos yra dabar, 
būtent, apie 70.000 milicinin
kų, neskaitant 100.000 milici
jos talkininkų. Kaip galėjo 
komunistai kovoti dėl demo
kratinių laisvių, jei patys tų 
laisvių neduoda?

Ši knyga būtų naudinga, jei
gu būtų rašoma objektyviai. 
Tos knygos atspausdinta 20.- 
000. Kaina — 2 rubliai ir 70 ka
peikų, o Vakaruose — 9 dole
riai.
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d hill I IlilUJI VEIKLOJE
Ohio Lietuvių Gydytojų Drau

gija kasmet paskiria kultūrinę 
savo premiją. Šiemetinė $1.000 
premija, 26-toji draugijos istori
joje, teko dail. Nijolei Palubins- 
kienei už jos grafikos darbus. Nau
joji laureatė buvo paskelbta meti
niame Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos susirinkime spalio 16 
d. Klevelando Lietuvių Namuose. 
Draugijos sekr. dr. Dainius Degė- 
sys jai įteikė tūkstančio dolerių 
čekį. Meninę programą atliko ak
torė Marytė Smilgaitė iš Čikagos, 
dramą studijavusi Ilinojaus uni
versitete. Ji deklamavo Maironio 
eilėraščius iš “Pavasario balsų” 
rinkinio, “Čičinsko”, “Jūratės ir 
Kastyčio" balades.

Rugsėjo 24 d. vakaronė Čikagos 
Jaunimo Centro kavinėje buvo 
skirta rašytojui Jurgiui Jankui ir 
jo knygai “Paparčio žiedas”, lai
mėjusiai JAV LB kultūros tary
bos 1981 m. $3.000 premiją. Va
karonę pradėjo vertintojų komi
sijos pirm. Č. Grincevičiuš, o jai 
vadovavo iš Klevelando atvykusi 
JAV LB kultūros tarybos pirm. 
I. Bublienė. Su premijuotos kny
gos. turiniu supažindino vertinto
jų komisijoje dalyvavusi M. Sau- 
laitytė-Stankuvienė. Pats J. Jan
kus juokavo, kad jis neprisimena 
kada parašė apsakymą “Iš namų”. 
Esą jį rado atspausdintą Brazili
jos lietuvių spaudoje. Jeigu atsi
rastų kitas autorius, tektų jį atsi
prašyti. Visdėlto jis perskaitė tą 
užmirštą savo apsakymą vakaro
nės dalyviams. “Paparčio žiedas” 
jau išparduotas. Paskutinius atsi
vežtus egzempliorius išgraibstė 
vakaronės dalyviai.

Dail. Reginos Ingelevičienės, 
mirusios prieš porą metų, apžval
ginė kūrinių paroda bus. surengta 
gruodžio 4-5 d.d. Niujorko Kul
tūros Židinyje. Pomirtinės paro
dos ruoša rūpinasi velionies duk
ros — Mara Vygantienė ir Giną 
Kudžmienė.

Ingrida Blekytė, čikagietė ak
torė, sėkmingai atliko vieną pa
grindinių vaidmenų G. B. Šhaw 
veikalo “You Never Can Tell" 
spektakliuose “Court" teatre Či
kagoje.

Dail. Magdalenos B. Stankū
nienės tapybos ir grafikos darbų 
parodą spalio 1-17 d.d. surengė 
lietuviškoji “Galerija” Čikagos 
miesto centre. Visi parodoje išsta
tyti kūriniai buvo susieti su lietu
vių kaimo moterų darbais. Juos 
plačiau atskleidė 17 didesnio for
mato netapytų paveikslų, siau
riau — 23 mažesni spalvotos gra
fikos kūriniai. Išstatyti darbai liu
dijo dail. M. B. Stakūnienės mei
lę Lietuvos gamtai, kaimui, žem
dirbiams. Jais ypač domėjosi ir 
juos pirko amerikiečiai, susiža
vėję etninėmis temomis. Pasak 
jų, tie paveikslai jiems priminė 
jų senelių pasakojimus, susietus 
su vienos ar kitos tautos sodžiais. 
Visur juk būdavo verpiama, au
džiama, skalbiama, kepama.

Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje spalio 10 d. buvo pa
gerbtas satyrinės poezijos kūrė
jas Antanas Gustaitis. Pagerbtu- 
ves suorganizavo lietuviškoji ra
dijo valandėlė “Laisvės varpas”, 
vadovaujama Petro Viščinio. Šis 
renginys turėjo dvigubą tikslą — 
supažindinti dalyvius su naujuo
ju A. Gustaičio satyrinės poezi
jos rinkiniu “Ko liūdi, putinėli?” 
ir atšvęsti deimantinę paties au
toriaus amžiaus sukaktį. Apie lie
tuvių kūrėjų problemas sovietų 
okupuotoje tėvynėje ir išeivijo
je kalbėjo P. Viščinis. Pirmiesiems 
trūksta kūrybinės laisvės, antrie
siems — gimtosios žemės, ^galimy
bių kūriniams paskleisti. Šiuo at
žvilgiu ypač nukenčia išeivijoje 
gyvenantys lietuviai kompozito
riai. Apie A. Gustaičio gyveni
mą ir jo satyrinius eilėraščius pra
bilo iš Los Angeles atvykęs žurna
listas Bronys Raila, keliolika me
tų su juo dirbęs lituanistinėje mo
kykloje. Jis prisipažino, kad A. 
Gustaitis buvo gundomas persikel
ti saulėton Kalifornijon, bet to
kius kvietimus paversdavo juo
kais. A. Gustaitis perskaitė ke
lis savo eilėraščius iš ciklo “Kaip 
buvo pradžioje, taip bus ir po pa
baigos”, papildytus feljetonu “Ak, 
toji lietuviškos teisybės meilė!” 
Koncertinę programą atliko spar
čią pažangą dainavime darantis 
sopranas Marytė Bizinkauskaitė 
su akompaniatoriumi kompoz. J. 
Kačinsku. Pirmoji jos pasirody
mo dalis buvo skirta K. V. Banai
čio, S. Šimkaus, B. Dvariono, J. 
Tallat-Kelpšos dainoms, antroji 
— arijoms iš K. V. Banaičio “Jū-' 
ratės ir Kastyčio”, G. Verdi “Ote
lo”, G. Puccini “Bohemos” ir 
“Gianni Schicchi" operų.

Bendrą koncertą Vilniaus uni
versitete surengė šios augštosios 
mokyklos dainų bei šokių ansam
blis ir svečiai iš Italijos — Pavi
jos miesto choreografijos mokyk
los auklėtiniai. Programą lietu
vių liaudies dainomis pradėjo uni
versiteto ansamblis, jas papildy
damas “Pasveikinimo” šokiu, “Pa- 
ravėjos suktiniu". Svečiai iš Ita
lijos atliko I. Stravinskio, E. Grie
go bei kitų kompozitorių muzikai 
pritaikytus šokius. Tai italų cho
reografijos mokyklai vadovauja 
Elena Peri Loverdos.

Fotomeno salonas atidarytas 
Klaipėdoje, H. Manto 6 nr. Jame 
surengta tarptautinė nuotraukų 
paroda, atkeliavusi iš Rygos.

Lietuvių poezijos antologiją 
"Saulė gintare" išleido Čekoslo
vakijos leidykla Prahoje. J o n 
įjungti V. Mykolaičio-Putino, A. 
Miškinio, E. Mieželaičio, Justino 
Marcinkevičiaus, A. Baltakio. A. 
Maldonio, J. Degutytės, M. Marti
naičio, J. Vaičiūnaitės, V. Šim
kaus eilėraščiai, parinkti prof. 
R. Paroleko, išvertusio didžiąją 
jų dalį, parašiusio įvadinį straips
nį. Pateikiamos ir trumpos poetų 
biografijos.

Dail. Petro Rauduvės amžiaus 
septyniasdešimtmetis paminėtas 
apžvalgine jo grafikos darbų pa
roda Vilniaus dailės parodų rū
muose. Jis yra baigęs Kauno meno 
mokyklos A. Galdiko vadovautą 
grafikos studiją 1937 m. Parodai 
buvo sutelkta apie 400 estampų, 
knygų iliustracijų, knygženklių. 
Sukaktuvininkas yra iliustravęs 
daug mūsų klasikų knygų, bet jo 
kūriniuose taip, pat netrūksta ir 
kompartijai tarnaujančių dabar
tinių statybų, sukolchozinto kai
mo vaizdų.

Styginis Vilniaus kvartetas — 
A. Vainiūnaitė, P. Kunca, D. Kat
kus ir A. Vasiliauskas rugsėjo 4- 
23 d.d. antrą kartą gastroliavo 
Švedijoje. Vilniečių koncertai bu
vo surengti Stockholme ir devy
niuose kituose Švedijos miestuose, 
į programas jie buvo įjungę ir dvie
jų švedų kompzitorių— H. Rozen
bergo ir E. Hembergo kvartetus,
M. K. Čiurlionio, G. Kuprevi
čiaus. A. Rekašiaus kūrinius. Šve
dams labiausiai patiko kiekviena
me koncerte ovacijoms sutiktas 
Antano Rekašiaus “Kvartetas nr. 
3”. Savo kvarteto atlikimu labai 
patenkintas buvo ir švedų kompoz. 
E. Hembergas, vilniečiams para
šęs naują kūrinį. Styginis Vilniaus 
kvartetas, šiemet užbaigęs 19-kos 
koncertų ciklą “Visi 83 J. Haydno 
styginiai kvartetai”, dabar žada 
įrašyti tų kvartetų plokštelių al
bumą. Jo taipgi laukia gastrolės 
Čekoslovakijoje, koncertai Latvi
joje, Estijoje ir Leningrade.

Sidabrinę Kauno varpų kon
certų sukaktį kauniečiai paminė
jo rugsėjo 25 d. Kauno istorijos 
muzėjaus sodelyje. Tai tas pats 
sodelis, kuriame kadaise buvo 
Lietuvos karo muzėjus, o vėliau 
išaugo gražus Vytauto Didžiojo 
muzėjaus pastatas. Kauno varpi
ninku vadinamas kompoz. Vikto
ras Kuprevičius, peržengęs jau 
80 metų amžiaus slenkstį, sukak
ties proga primena, kad iš tikrųjų 
35 varpai buvo nulieti Belgijoje 
ir muzėjaus.bokšte sumontuoti dar 
1935 m. Iki II D. karo jais buvo 
galima atlikti tik kaikurias melo
dijas. Varpų pritaikymas plates
nio masto koncertams buvo pradė
tas 1956 m* Pastovūs varpų kon
certai prasidėjo 1957 m. rudenį. 
V. Kuprevičiui talkina Kaune gy
venantis jo sūnus kompoz. Gied
rius Kuprevičius. Repertuare da
bar turima apie 500 įvairių muzi
kos kūrinių, pradedant klasiki
niais kompozitoriais, baigiant liau
dies dainomis. Yra ir tokių kūri
nių, kurie ( Specialiai skirti Kauno 
varpams, kaip pvz. G. Kuprevi
čiaus “Preliudija M. K. Čiurlionio 
atminimui”, M. Urbaičio “Invo- 
kacija”, A. Kubiliūno “Varpai”. 
Viktoras ir Giedrius Kuprevičiai 
per 25 metus surengė daugiau kaip 

,7.000 varpų muzikos koncertų, 
kurių klausėsi pusantro milijono 
žmonių. Sukaktuviniam koncer
tui muzėjaus sodelyje susirinko 
tūkstančiai kauniečių ir svečių. 
Varpininkams Kuprevičiams tal
kino — Kauno choras, solistai T. 
Chmieliauskaitė, B. Sodaitytė, 
J. Malikonis, obojistas S. Krau- 
jalis, smuikininkas A. Dirvanaus- 
kas. Pastaruoju metu varpų muzi
ka skamba rečiau, nes V. Kuprevi
čiui jau nelengva įveikti 155 pa
kopas bokšte iki varpų. Sūnus 
Giedrius yra užsiėmęs kitais mu
zikiniais darbais, o pakaitų nesi
mato. Jais turėtų susirūpinti J. 
Gruodžio ar J. Naujalio mokyklos.

V. Kst.
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HOLKRR 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 kambarių 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 kiemų 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 kambarių bendranamis (condo
minium), 2 prausyklos, balkonas, baseinas ir kt. Į kainų įeina 
šaldytuvas, plyta, kilimai ir t.t.; 8,75% skola iki 2001 metų; pra
šoma kaina — $69.900.

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

namų 767-7932 namų 769-9356

“Vilniaus” paviljono karalaitė RASA RIMKUTĖ priima lietuviams skirtą 
dovaną iš Toronto miesto tarybos nario W. BOYTCHUKO už dalyvavimą 
tautinių grupių mugėje “Heritage Fair 82”. Šalia stovi “Vilniaus” karalai
tės palydovė ASTA ŠERNAITĖ

Kanados įvykiai

Ateitininkų žinios
Studentų susirinkimas lapkri

čio 14, sekmadienį, po 10 v. Mišių 
Prisikėlimo posėdžių kambaryje.

Dabartinę Studentų Ateitinin
kų Sąjungos centro valdybą su
daro: pirm. Rita Dapkutė (7159 So. 
Whipple Ave., Chicago, 111. 60629, 
tel. 312-776-4755), vicepirm. Rasa 
Narutytė, sekr. Rima Janulevičiū- 
tė, ižd. Edis Razma, narė Silvija 
Kučėnaitė.

Studentų ateitininkų suvažia
vimas — lapkričio 5-7 dienomis 
Detroite. Draugovės prašomos at
siųsti atstovus, atsivežti vėliavas, 
pranešimus ir sąrašus. Registraci
ja—$10.

SPORTAS

Toronto moksleiviai surengė 
iškyla į High Parką, kurioje “ofi
cialiai” buvo priimti nauji nariai.

Su veiklos pradžia pasitikrin
kime ar žurnalas “Ateitis” lankosi 
mūsų namuose, ar prenumerata 
sumokėta. “Ateities” administra
torius — Juozas Polikaitis, 7235 
S. Sakramento Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA. Metinė prenumerata 
— $9, garbės prenumerata — $15, 
susipažinimui — $7. L.U.

Skautų veikla
• Ruoškimės Romuvos koncer

tui, kuris įvyks gruodžio 12, sek
madienį, 3 v.p.p. Lietuvių Namuo
se. Šioje Romuvos dvidešimtme
čio popietėje dalyvaus daug so
listų, instrumentalistų, žodinio 
meno atstovų. Koncerto inicia

torius — muši) rėmėjas St. Kuz
mas. Talkina skautininkai-kės.

• Bendroje skautininkų-kių 
sueigoje spalio 24 d. aptarti Ro
muvos koncerto rengimo reika
lai, .pasiūlyta greitu laiku sušauk
ti kitą bendrą sueigą, išrinkti ra
movės vadovybę ir nustatyti veik
los kryptį. Dalyvavo 16.

• Lapkričio 2 d., 7.30 v.v., skau
tų būkle šaukiama sk.-vyčių sueiga.

• Lapkričio 4 d., 7.30 v.v. skau-x 
tų būkle — vyr. skaučių sueiga. 
Naujas draugininkės ądresas: 
Silvija Saplienė, 23 Larkin Ave., 
tel. 762-2251.

• Mindaugo dr-vės iškyla — šį 
šeštadienį, lapkričio 6. Iškyla su 
nakvyne. Maistą ir transportaci- 
ją parūpins draugovė. Dėl infor
macijų skambinti ps. Gailiui Sen
kevičiui tel. 233-7321. Č. S.

Ketvirtadieniais 
Penktadieniais 
Šeštadieniais

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

AKTYVAI — virš 20 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

= 90 dienų termin. indėlius .... 101/z% 
Pirmadieniais 10-3 = 180-185 d. termin. ind............... 11 %

.... , _ _ = term, indėlius 1 metų.............. 12 %
Antradieniais 10-3 Ę pensijų s-tą............................... 11 %
Trečiadieniais uždaryta = spec. taup. s-tą......................10 %

= taupomąją s-tą....................... 10 %
10-8 = depozitų-čekių s-tą................... 6 %
10-8 =

= DUODA PASKOLAS: 
9"’ = asmenines nuo .....................163/4%

Sekmadieniais 9.30-1 = 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 apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Aye. 
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 (KOMPIUTERJ)

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
(Tarp Dundas ir College) Telef OR3S 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

Finansų ministeris M. Lalon- 
das taipgi pratęsė jau A. Mac- 
Eacheno įvestas $3.000 pašal
pas namus perkantiems kana
diečiams nuo 1983 m. sausio 
1 d. iki balandžio 30 d. Tada 
betgi bus taikomas griežtas 
reikalavimas, kad jie pirktų 
tik naujus namus ir tuo būdu 
išjudintų beveik visiškai su
stojusią namų statybą. Šiai 
programai buvo papildomai 
pridėta $100 milijonų. Papil
doma $50 milijonų suma teko 
ir namų atnaujinimui, kuriam 
savininkai taip pat galės gau
ti po $3.000. Abi šios progra
mos tikisi parūpinti daugiau 
darbo namų statybos darbinin
kams. Panašų tikslą turi ir 
$400 milijonų, paskirtų gele
žinkelių pagerinimui Vakarų 
Kanadoje, bet ši suma turės 
padengti sekančių trejų metų 
laikotarpį.

Iš A. MacEacheno biudžeto 
buvo išbrauktas sumanymas 
įjungti j tarnautojų bei darbi
ninkų gaunamas algas darbo
viečių apmokamas visokias 
privačias sveikatos bei dan
tų gydymo draudas. Už jas bū
tų reikėję mokėti pajamų mo
kestį. Dabar tos draudos ne
bus paliestos, bet jas gauna 
tik didžiųjų unijų padengta 
kanadiečių mažuma. Daugu
mai yra žymiai svarbesnis ki
tas M. Lalondo sprendimas, 
atšaukiantis A. MacEacheno 
planuotą palūkanų sumažini
mą 3-6% namų savininkų, ūki
ninkų, žvejų, smulkių versli
ninkų paskolom. Pasak jo, tas 
planas neteko savo reikšmės 
dėl mortgičių palūkanų prasi
dėjusio kritimo. Visus dirban
čiuosius ir jų darbdavius pa
lies M. Lalondo nutarimas pa
didinti apie 40% savaitines 
įmokas į nedarbo draudos fon
dą nuo 1983 m. sausio 1 d. Ap
draudžiama uždarbio suma ta
da bus pakelta nuo $350 iki 
$385. Už kiekvieną apdraus
tą šimtą darbininkai kas sa
vaitę turės mokėti po $2.30, 
darbdaviai — $3.22. Nedarbo 
drauda tada papildomai gaus 
1983 m. $2 bilijonus, bet vis- 
vien turės $4,5 bilijono defi
citą, kuriam pašalinti būtų 
reikėję įmokų padidinimo 
127%. Savaitinių nedarbo 
draudos išmokų maksimali 
suma 1983 m. bus padidinta 
nuo $210 iki $231.

Iš valdinės tarnybos netikė
tai pasitraukė du pareigūnai 
— finansų ministerio pavaduo
tojas I. Stewartas ir ministę- 
rių kabineto sekretorius M. 
Pitfieldas. I. Stewarto pasi
traukimas gali būti susietas 
su buvusio finansų ministerio 
A. MacEacheno nepopuliariu 
ir daug pakeitimų susilauku
siu biudžetu. Jis buvo atsakin
gas už to biudžeto paruošimą. 
Naujasis fiansų ministeris M. 
Lalondas tame poste turbūt 
nori turėti savo žmogų. Sun
kiau yra išaiškinti M. Pitfiel- 
do pasitraukimą, nes yra se
nas M. P. Trudeau bičiulis, 
ilgametis jo patarėjas, pri
sidėjęs prie daugelio spren
dimų. Iš darbo jį buvo atlei
dusi 1979 m. parlamento rin
kimus laimėjusi J. Clarko kon
servatorių vyriausybė kaip jai 
nepriimtiną tarnautoją, per
daug įsivėlusį tiesioginėn li
beralų politikon. Tada M. Pit- 
fieldui netgi buvo sumokėta 
tikrai didelė $107.800 kompen
sacija iš valstybės iždo. Kai 
1980 m. valdžion vėl grįžo P. 
E. Trudeau, jo patarėju ir mi- 
nisterių kabineto sekretoriu

mi vėl buvo pakviestas M. Pit
fieldas, iš gautos kompensa
cijos sugrąžinęs tik $9.500. 
Dabartinė jo pasitraukimo 
priežastis neskelbiama. Spau
doje pasirodė spėliojimų apie 
galimą ir paties P. E. Trudeau 
pasitraukimą iš liberalų va
do bei ministerio primininko 
pareigų, bet tuos gandus pa- 
neiga M. Pitfieldas, kalban
tis apie darbą universitete ar 
kurią nors kitą poziciją, ne
susietą su liberalų politika.

Otavoje dvi dienas viešėjo 
JAV valstybės sekr. G. Shul- 
tzas. Tai buvo pirmoji jo išvyka 
užsienin valstybės sekreto
riaus pareigose. Daugiausia 
laiko G. Shultzas praleido su 
naujuoju Kanados užsienio 
reikalų ministeriu A. Mac- 
Eachenu, su kuriuo jis yra pa
žįstamas nuo studijų dienų, 
bet susitiko ir su ministeriu 
pirm. P. E. Trudeau. Spėjama, 
kad buvo stengiamasi išlygin
ti tarp Kanados ir JAV kilu
sius nesutarimus, daugiausia 
susietus su ekonominėmis pro
blemomis, kapitalo investavi
mu, suvaržymais užsienio 
bendrovėms, savų reikalų ap
sauga. G. Shultzas prisipaži
no, kad tokių nesutarimų yra, 
bet jų visiškai negali išveng
ti net ir tokios dvi draugiškos 
kaimynės, kaip Kanada ir JAV. 
Ir A. MacEachenas, ir G. Shult
zas nesusipratimų lyginimo ža
dėjo siekti dažnesniais susiti- * 
kiniais — bent keturiskart per 
metus. Ypatingų rezultatų ne
tenka laukti, mes abu vyrai 
tiesioginėje savo žinioje turi 
tik užsienio politiką, o ekono
mijos, gamtos apsaugos reika
lus tvarko kiti žmonės. Jiems 
daug įtakos turi ir JAV kongre
sas, nevisada pritariantis 
prez. R. Reagano sprendi
mams. Šiuo atžvilgiu laimin
gesnis yra Kanados ministe
ris pirm. P. E. Trudeau, nes 
jam jo visus nutarimus leng
vai gali patvirtinti liberalų 
dauguma parlamente.

Sportas Lietuvoje
XXII-sios augščiausiosios ly

gos moterų rankinio pirmenybės 
prasidėjo spalio 13 d. Kaune ir 
Rostove. Šiai lygai priklauso dvi 
Lietuvos komandos — Vilniaus 
“Eglė” ir Kauno “Žalgiris”, silp
nai pasirodžiusios paskutinėse 
pirmenybėse. “Eglei” jose Teko 
VI vieta, “Žalgiriui” — XI (prieš
paskutinė). Žalgirietėms grėsė 
perkėlimas į pirmąją lygą, bet 
pavyko išsilaikyti augščiausio- 
je, laimėjus atrankines kovas. 
Dabartinėse pirmenybėse jos sva
jojo teužsitikrinti saugesnę vie
tą dvylikos komandų grupėje. Iš 
“Žalgirio” pasitraukė olimpinė 
čempijonė Aldona Nenėnienė ir 
kita pajėgi žaidėje Janina Ged
vilienė, atsisveikinusios su šia 
sporto šaka. “Žalgirio” komandą 
treniruoja Elena Petkienė. Vil
niaus “Eglė”, paruošta naujo tre
nerio Vytauto Griškevičiaus, taip 
pat ketina pagerinti pernai už
imtą VI vietą, sutelkusi daugiau 
jaunų sportininkių. Pradinėse 
kovose Kaune geriau pasirodė 
žalgirietės, “Eglę” nugalėjusios 
26:21, Baku “Automobilisto” ran
kininkes — 18:16, paskutinėse pir
menybėse laimėjusias bronzos 
medalį. Vilniaus “Eglė” suklupo 
ir prieš Kijevo spartakietes di
doku 13:37 rezultatu.

Lietuvos šaudymo iš lanko pir
menybės pasibaigė Vilniuje. Vy
rų čempijonu tapo Klaipėdos 
“Darbo rezervų” sporto draugi
jos treneris Aleksandras Panži- 
nas, surinkęs 2.393 taškus. Mo
terų čempijonės vardas teko Šiau
lių pedagoginio instituto Klai
pėdos skyriaus pirmo kurso stu
dentei Jūratei Šereikytei su 2.260 
tašku.

Gerulaitis Australijoje
Melburne įvykusiame uždarų 

patalpų turnyre V. Gerulaitis lai
mėjo I v. Baigminiame žaidime 
jis įveikė amerikietį E. Teltscher 
2-6, 6-2, 6-2. Šis turnyras pradė
tas žaisti 1980 m. V. Gerulaitis 
tais metais taip pat laimėjo I v. 
Pernai jis taip pat pasiekė šio 
turnyro baigminį žaidimą. Tačiau, 
žaidžiant prieš australą P. McNa- 
marą, protestuodamas dėl nevy
kusių teisėjų sprendimų, paliko 
aikštę ir už tai buvo nubaustas 
stambia pinigine bauda. Šio tur
nyro dvejetų žaidime V. G. pasie
kė pusbaigmį, tačiau dėl pasikar
tojančio susižeidimo, patirto 
Šveicarijoje, iš tolimesnių varžy
bų pasitraukė.

Būdamas Melburne, V. G. dar da
lyvavo Super Challenge turnyre. 
Šio turnyro baigminiame žaidime 
jis pralaimėjo čekoslovakui I. 
Lendliui. Ankstyvesniame šio 
turnyro žaidime prieš I. Lendi, 
esant pasekmei 7-6, 6-6 ir tik vie
no taško tetrūkstant iki laimėji
mo, V. G. vėl protestuodamas dėl 
blogo teisėjavimo atsisakė tęsti 
žaidimą. Nežiūrint to. V. G. tęsė 
žaidimus toliau, pusbaigmyje įvei
kė G. Mayer ir pasiekė baigminį 
žaidimą. A. S.

VYČIO ŽINIOS
Vyčio sporto darbuotojui Jo

nui Karpiui mirus, Vyčio krepši
ninkams Jonui, Rimui, Pranui ir 
visai šeimai reiškiame gilią už
uojautą.

Golfo turnyras kartu su Hamil
tono golfininkais įvyko Hidden 
Lake golfo laukuose. Turnyre da
lyvavo 20 vytiečių ir svečių. B kla
sės varžybose I v. su 80 laimėjo E. 
Kuchalskis. II v. laimėjo J. Balsys 
su 91. C klasės varžybas laimėjo A. 
Balnis su 95, II v. liko J. Šileika 
su 101. Moterų klasėje gerai žaidė 
V. Balsienė. Jai trūko tik vieno 
taško sulaužyti šimtinei — 100. 
Arčiausiai vėliavėlės sviedinuką 
ant 9-tos žaliosios primetė J. Ši
leika ir ant 18-tos — A. Balnis. Su
tarta ir toliau palaikyti artimą 
ryšį tarp Vyčio ir Hamiltono Ko
vo golfininkų. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
“Etobicoke Recreations Lea

gue” krepšinio pirmenybėse spa
lio 21 d. Vincent Massey gimnazi
jos patalpose Aušros vyrai laimė
jo prieš stiprią Transportation 
komandą 86:84 (47:44). Abi koman
dos išvystė greitą žaidimą. Aušra 
neatleido išvystyto greito žaidi
mo ir pirmą puslaikį baigė 47:44. 
Antrą puslaikį Aušra pradėjo žais
ti atsargiai, kad išlaikytų turimą 
rezultatą ir rungtynes laimėjo 86: 
84. Aušros vyrai tiek gynime, tiek 
puolime sužaidė labai gerai. Auš
ros komandoje žaidė: K. Bartuse
vičius, R. Underys, S. Žulys, V. 
Dementavičius, R. Kaknevičius, 
V. Gataveckas ir A. Valickas.

RUNGTYNIŲ TVARKARAŠTIS
Lapkričio 16 d., 9.00 v. Vincent 

Massey gim. salėje Aušra-Library. 
Lapkričio 23 d., 9.00 v. Vincent 
Massey gim. salėje Aušra-Toron- 
to. Lapkričio 30 d., 7.30 v. Vincent 
Massey gim. salėje Aušra-Diplock. 
Gruodžio 9 d., 7.30 v. Martingrove 
gim. salėje Aušra-Jackney. Gruo
džio 16 d., 9.00 v. Vincent Massey 
gim. salėje Aušra-Transportation.

K. Š.

50-tosiose vyrų krepšinio augš- 
čiausiosios lygos pirmenybėse 
tvirtai laikosi Kauno “Žalgiris”. 
Pradines kovas septynių koman
dų grupėje jis užbaigė be pralai
mėjimo, įveikęs penkias koman
das. Tiek pat pergalių susilaukė 
ir daugkartinis pirmenybių čem- 
pijonas Maskvos kariškių CASK 
klubas. Visi nekantriai laukė šių 
dviejų komandų pirmo susitikimo 
Vilniuje. Rungtynes 90:89 rezul
tatu laimėjo žalgiriečiai, kurių 
komandoje šį kartą žaidė V. Cho
mičius, S. Jovaiša ir A. Sabonis. 
Kariškių eilėse buvo S. Jeriomi- 
nas, A. Lopatovas, A. Myškinas ir 
S. Tarakanovas. Ši septyniukė pri
klauso pasaulio čempijone tapu
siai Sovietų Sąjungos rinktinei. 
CASK komanda susilaukė pirmo 
pralaimėjimo, bet jo, deja, ne
išvengė ir Kauno “Žalgiris”, ki
tas rungtynes 78:80 pralaimėjęs 
Leningrado “Spartakui”.

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

A.E.LfPAGE Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

1576 Bloor Street West Tel.: 537-3431
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų: 494-0605

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

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

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
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 pa rūpi n i me ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame g* jb JB /■
TORONTO LIETUVIŲ f'AlKZlfVLA 
KREDITO KOOPERATYVE ------------------- —-------- ------

MOKA: =
101/z% už 90 dienų term, indei. jj
11 % už 6 men. term, indėlius z
12 % už 1 m. term, indėlius =
11 % už pensijų planą
12 % už namų planą 
10 % už specialią taup. s-tą z 
10 % už taupymo s-tas S

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

IMA:

už asmenines ' 
paskolas nuo........  163/4%

už mortgičius 
nuo......................... 14’72%

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. Sąjungą

• 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 ir F. Janavičiai

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Te|,, 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
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Iškilmės kapinėse
Muzikantų grupė "Southern Cross” rengia

Rudeninis lietuvių kapinių 
lankymas Anapilyje ir šiais 
metais sutraukė gausių minią 
tautiečių ne tik iš Toronto, 
bet ir iš kitų vietovių. Spa
lio 31 d., 3 v.p.p., kapinėse 
Mišias už mirusius atnašavo 
penki kunigai. Pamokslą pa
sakė kun. Pijus Šarpnickas. 
Nors lynojo smulkus lietus, 
bet pamaldų nesukliudė. Po 
pamaldų buvo pašventinti nau
ji paminklai. Iki šiol kapinė
se palaidota 1300 tautiečių. 
Daugumas pamaldų dalyvių 
lankė savųjų kapus, atnaujin
dami dvasinį ryšį su jais.

Po iškilmių kapinėse gausūs 
dalyviai rinkosi į didžiąją 
Anapilio salę, kur Anapilio 
Moterų Būrelis, pirmininkau
jamas R. Celejevskos, vaišino 
svečius įvairiais valgiais bei 
skanėstais.

Antrame Anapilio pastato 
augšte — Parodų salėje buvo 
surengta dailės paroda, ku
rią aplankė labai daug tau
tiečių. Joje lankytojai gėrė
josi dailininkių — Gražinos 
Krašauskienės ir Genės Valiu
lienės darbais.

G. Krašauskienė garsėja 
kaip keramikė, toje srityje 
dirbanti jau 12 metų. Dailės

ji pradėjo mokytis Vokietijoje, 
Freiburgo mieste, o atvykusi 
Kanadon perėjo keramikom 
Šioje parodoje buvo išstatyti 
jos 89 keramikos kūriniai ir 44 
— sidabro dirbiniai. Dailinin
kė daug dėmesio kreipia į pri
taikomąjį meną, tarnaujantį 
praktiniams tikslams, nors ne
trūksta ir grynojo meno kūri
nių. Vienas jų, didesnio for
mato yra “Motina ir vaikas”.

G. Valiūnienė buvo iškabi
nusi 47 emalinius kūrinius 
(ant vario). Ji reiškiasi ke
ramikoje, seriografijoje, foto
grafijoje ir emalio srityje. 
Šioje parodoje buvo išstaty
ti jos pastarojo dešimtmečio 
kūriniai, dvelkiantys savitumu.

Susidomėjimas paroda buvo 
gana didelis. Tai buvo matyti 
iš lankytojų skaičiaus ir nu
pirktų kūrinių.

Šią parodą surengė KLK Mo
terų Draugijos Lietuvos Kan
kinių par. skyrius. Paroda 
buvo atidaryta spalio 30 d., 
dalyvaujant G. Krašauskienei 
ir G. Valiūnienės atstovei- 
dukrai dail. Snaigei Valiūnai- 
tei-Šileikienei. Parodą ati
darė rengėjų pirm. G. Trin- 
kienė. Atidarymo dalyviai bu
vo pavaišinti kava bei ska
nėstais. Lk.

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.

00000000000000000000009000000000000000000000

Toronto Universiteto Lietuvių Studentų Klubas 
maloniai kviečia visą lietuviškąjį jaunimą į

KEISTO KAKLARAIŠČIO

Jūsų pasirinkimo numeris pirmas
“Ateinančioje kadencijoje labiau nei betkada mums reikia miesto 
taryboje tokio atstovo, kuris moka tvarkyti reikalus miesto rotušėje”

Lapkričio 8, pirmadienį, vėl išrinkite DIL.L

BOYTCHUK
miesto tarybos nariu pirmoje 

apylinkėje (ward one)
Būstinė: 532 Annette St. Telefonas 769-4131

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖ — lapkričio 13, šešta
dienį, 6.30 v.v., Delhi lenkų salė
je (234 Main St.). Paskaita — Stepo 
Jakubicko. Meninę dalį atliks 
Toronto Lietuvių Vyrų Choras 
“Aras”, vadovaujamas sol. V. Ve- 
rikaičio. Bus muzika, šokiai, bu
fetas. Minėjimą rengia ir visus 
dalyvauti kviečia — DLK Gedimi
no šaulių kuopa. Kor.

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
aukojo a. a. Rosenbergienės at
minimui: $10 Gediminas Rugie
nis; $5 — Bronius Gudinskas, Juo
zas Jurėnas; $2 — Juozas Jaunei- 
ka, Regina Beržinienė. KLF

Windsor, Ontario
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA, 

kad ir maža, bet visą savo gyva
vimo laiką rodė nepaprastą ga
jumą. Į parapijos organizuoja
mus pietus suvažiuodavo svečiai 
iš kaimyninio Detroito ir kitų vie
tovių.' Mirtis kun. D. Lengvintu, 
Windsoro parapijiečiai buvo lyg 
ir nusiminę. Visi žinojo, kad ne
lengva bus gauti ILetuvį kunigą. 
Priežodis sako, kad Dievas myli 
mažuosius. Dievas mylėjo mažą 
Windsoro lietuvių parapiją ir se
kantį sekmadienį buvo paskirtas 
kun. K. Simaitis laikinai eiti 
Windsoro lietuvių parapijos kle
bono pareigas. Kadangi kun. K. 
Simaitis yra išėjęs į pensiją, tai 
jis sutiko, tik laikinai pagelbė
ti. Jis yra kilnus ir nuoširdus ku
nigas, todėl labai greitai susigy
veno su Windsoro parapijiečiais. 
Mažai Windsoro lietuvių parapi
jai yra sunku išsilaikyti be Detroi
to lietuvių pagalbos. Todėl š. m. 
lapkričio 7, sekmadienį, tuojau po 
11 v. pamaldų, parapijos salėje 
ruošiami tradiciniai parapijos 
pietūs. Visi, gyvenantys Windso
re, Detroite bei apylinkėse kvie
čiami dalyvauti. Savo atsilankymu 
paremsite lietuvybės ir tikėjimo 
tvirtove. Vanduolis

Sudbury, Ontario
KLB APYLINKĖS VALDYBA 

š. m. lapkričio 20 d. rengia Ka
riuomenės šventę ukrainiečių sa
lėje, Frood Rd. Meninę dalį at
liks iš Toronto Lietuvių Namų 
Moterų Būrelio dainos vienetas. 
Pradžia — 6 v.v. Kviečiame visus 
gausiai dalyvauti.

Jau baigiasi Tautos Fondo rink
liavos laikas. Kad nereikėtų kiek
vieną lankyti namuose, prašome, 
atėjus į minėjimą, atlikti savo 
pareigą ir įteikti Tautos Fondui 
auką. Valdyba

BOOKBINDING STUDIO 
SAMOGITIA 
(lietuvis savininkas) 
telefonas 625-2412

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

Dar trūksta kandidatų
Neatsiradus pakankamam 

skaičiui kandidatų į KLB 
Toronto apylinkės tarybą, 
KLB Toronto apylinkės val
dybos. nutarimu pratęsiamas 
kandidatavimui į tarybą lai
kas iki 1982 m. lapkričio 14 d. 
Rinkimai, jeigu jų reikės, bus 
lapkričio 21 d- Rinkiminė ko
misija ta pati: B. Bedarfienė 
233-7315, V. Ramanauskas 769- 
0670, P. Šturmas 274-3529, V. 
Taseckas 279-0363 ir V. Kul
nys 769-1266. Norintieji siū
lyti kandidatus arba patys pa
sisiūlyti kandidatais į Toron
to apylinkės tarybą prašomi 
tai pranešti iki lapkričio 14 
d., 6 v.v., vienam iš' rinkimi
nės komisijos narių arba se
kantiems KLB Toronto apylin
kės valdybos nariams: A. Pa- 
cevičiui (darbo tel. 762-7393, 
namų 233-0303), Ž. Šilini n kai
tei 766-4948, V. Vaitiekūnai
tei 763-1919, V. Valiuliui 694- 
6733, kun. Aug. Simanavičiui, 
OFM, 533-0621. Kandidatai tu
ri būti sumokėję solidarumo 
įnašą ir privalo pasirašyti 
sutikimo lapą. Naujos tary
bos susirinkimas planuojamas 
šaukti gruodžio 14 d. Liet. 
Namuose. Valdyba nutarė Ka
riuomenės šventės minėjimą 
šiais metais rengti lap
kričio 23 d. antradienį, 7 
v.v., Lietuvių Namuose. Pro
gramoje — buvusio karininko 
H. Stepaičio paskaita ir Lie
tuvių Namų dainos vieneto 
meninė programa.

Apylinkės valdyba

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles A ve.

Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga

kviečia visus į antrus tradicinius

jaunimo šokius

SOKIUS
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

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

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.

TORONTO MIESTAS 
ATMATŲ IŠVEŽIMO TVARKA 

1982 metų lapkričio 11, ketvirtadienį - 
Mirusiųjų prisiminimo diena 

Lapkričio 11, ketvirtadienį, atmatos nebus 
išvežamos.
Sekantis reguliarus išvežimas bus lapkričio 15, 
pirmadienį.

"ALL THE

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

F7 ■■
• NAMAI • ŪKIAI • ŽEMĖ

k J Antanas Genys 231-2839
t 2 Bronius Ščepanavičius 274-4313

Vacys Žižys 232-1990
Įstaigos (4 16) 233-3323

PASTABA. Toronte yra 18 stiklinių ir metalinių indų perdir
bimo sandėlių. Rugpjūčio mėnesį buvo surinkta 213 tonos 
laikraščių, 34 tonos stiklo ir 5,5 tonos skardinių dėžučių. 
Dėl smulkesnių informacijų prašome skambinti telefonu 
367-7742.

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

viršininkas

IN THE

MASKELL INSURANCE WORLD"

CHOICE

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 RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Toronto Lietuvių Vyrų Cho
ro “Aras” valdyba spalio 17 d. 
posėdyje pasiskirstė pareigo
mis: pirm. T. Stanulis, viee- 
pirm. V. Zadurskis, ižd. V. Pe
čiulis, meno vadovas M. Slap- 
šys, parengimų vadovas A. Jo
kūbaitis, gaidų tvarkytojas V. 
Melnykas, nariai P. Murauskas 
ir J. Karasiejus, sekr. Br. Bi
jūnas.

Numatomos “Aro” išvykos: š. 
m. lapkričio 5 d. — į Kitčene- 
rio “Club Concordia” renginį, 
lapkričio 13 d. — į Delhi Ka
riuomenės šventės minėjimą, 
1983 m. balandžio-gegužės 
mėn. laikotarpyje — į Čikagą, 
1983 m. liepos mėn. — į dainų 
šventę Čikagoje, 1983 m. rude
nį — “Aro” penkerių metų su
kakties koncertas.

Pradėdamas 1982-1983 m. 
darbo sezoną, “Aras” kreipia
si į Toronto ir apylinkių vyrus 
su gerais balsais, kviesdamas 
juos įsijungti į “Aro” eiles ir 
sustiprinti lietuviškos dainos 
skambesį. Kreiptis į pirm. T. 
Stanulį 231-4937.

Sekretorius

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos centro valdyba spalio 
30 d. posėdžiavo Paris, Ont. 
Nutarė 1983 m. Pasaulio Lietu
vių Dienų poga šaukti vilnie
čių susirinkimą.

Dr. M. Uleckienės lėšomis 
Vasario 16 gimnazijoje niokosi 
du mokiniai iš Urugvajaus— 
Diana Fornara, gimusi 1963.V. 
24, ir Jurgis Dobilevičius, gi
męs 1965.1.19. Jiedu Urugva
juje aktyviai dalyvauja lietu
viškoje veikloje. Gimnazijo
je jiedu nori geriau išmokti 
ypač lietuvių kalbos ir istori
jos.

Savaitraščiui “N. Lietuva” 
paremti iniciatorių būrelis 
spalio 23 d. L. Namuose suren
gė vakarą. Įžanginį žodį ren
gėjų vardu tarė J. V. Šimkus. 
Vienos valandos programą at
liko Hamiltono “Aukuro” ak
toriai — M. Kalvaitienė, K. 
Bungarda, K. Kalvaitis, rež. 
E. Kudabienė ir vaikai — Onu
tė bei Matas Stanevičiai. Be 
to, buvo loterija ir šokiai. 
Gauta aukų ir prenumeratų.

Iš Punsko Toronte lankėsi 
medicinos dr. Jurgis Romanas, 
ten vadinamas “lietuvių dak
taru”. Lydimas savo dukros ir 
p.p. Prakapų, jis aplankė Ana
pilį ir kitas lietuvių instituci
jas. Jis ypač gėrėjosi lietuvių 
kapinėmis, kur matė pagarbią 
tradiciją ir gražių meno pa
minklų.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954

i

TORONTO**
A.a. Juozo Audėno, mirusio 

Niujorke atminimui, E. ir V. 
Smilgiai paaukojo “T. Žibu
riams” $10.

PADĖKA
Maironio mokykla Toronte reiš

kia nuoširdžią padėką: p. Mary
tei Gudaitienei už prisidėjimą 
prie mokyklos klasių knyginėlio 
paruošimo (išvertė į lietuvių kal
bą skaitymo knygelių); poniai 
Balon — už padovanotas mokyk
lai dvi plokšteles; Algiui Mede
liui — už paaukotą mokyklai di
delį kiekį plokštelių, kurios bus 
įrekorduotos garsinėse juostelė
se; Vytautui Balčiūnui — už pa
ruoštą mokslo priemonę, būtent, 
oro kalendorių.

Mokyklos vadovybė
PADĖKA

Lietuvių Tautodailės Instituto 
vardu reiškiame gilią padėką il
gamečiam LTI iždininkui Vitaliui 
Matulaičiui už atliktą didelį dar
bą, besirūpinant LTI išleistos A. 
A. Tamošaičių knygos “Lithuanian 
National Costume” platinimu, 
siuntinėjimu ir finansine apys
kaita.

Džiaugiamės, kad Vitalius Ma
tulaitis apsiėmė toliau tęsti pra
dėtą darbą ir rūpintis naujos, Lie
tuvių Tautodailės Instituto lei

džiamos Antano Tamošaičio kny
gos "Lithuanian Easter Eggs” pla
tinimu bei apyskaita.

Tikimės, kad visuomenė, įver
tindama dabarties knygnešio 
pastangas, pasistengs knygą kuo 
greičiausiai išpirkti, tuo paleng
vindama jo darbą.

Ačiū Vitaliui!
Lietuvių Tautodailės Instituto 

valdyba

PADĖKA
Didelę padėką reiškiu visoms 

ir visiems už pagerbimą 65 metų 
sukakties proga mano sunkaus 
ir skaudaus nueito gyvenimo kelio.

Labai ačiū visoms ir visiems 
už dalyvavimą ir dovanas. Ačiū 
ir tiems, kurie prisidėjo, bet ne
galėjo dalyvauti. Ačiū Jonui Gim
žauskui už pasakytus gražius svei
kinimo žodžius, Sigitai — už pensi
ninko įrankius ir telegramą. La
bai ačiū giminėms už organizavi
mą ir darbą: seserims Černiaus
kienei ir Bušinskienei, svainiui 
M. Bučinskui, ypač Jonei už di
delį darbą ir rūpestį. Ačiū labai 
Vytui, Danguolei ir Sigitai už gra
žias nuotraukas.

Tikrai šis vakaras paliks man 
neužmirštamas. Dar kartą visiems 
ir visoms ačiū už viską —

A. Pranckevičius

Stepas Ignatavičius
Registruotas atstovas

Parduodu taupomuosius Kanados lakštus 
(Canadian Savings Bonds) 

ir patariu investavimo reikalais
HoilSSer Narys: Toronto biržos ir

& Co. Limited Kanados investuotojų sąjungos

60 Yonge St., suite 1200, Toronto, Canada M5E1S1 (416)364-0264

PARDUODAMI:
1. Dvibutis brangiame rajone ............................ $285,000
2. Vienaaugštis prie Kipling požeminio........... 119,000
3. Trijų miegamųjų vienaaugštis Etobicoke.... 105,000
Didelis pasirinkimas. Skambinkite Antanui Geniui

Į nam.'s 231-2839 Įstaigon 233-3323

Prano Barausko nuosavybių pardavimo Įstaiga

Advokatas 
ALGIS S. PACEVldUS,

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. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 
prie Royal York
Toronto, Ontario
M8X 1C5

Telefonai:
įstaigos (416) 231-4138 

namų 249-2637

TA 'D 17 Q T_T 17 R INSURANCE &I 7 iLV Uj O-O--[j 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
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TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
1 573 Bloor St. W., Toronto, Ontario, tel. 532-3311

30-ties metų veiklos sukaktuviniai renginiai
ffl MONTREAL

i. KONCERTAS-B 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. 
(ĖJIMAS — $15.00 asmeniui. Stalai numeruoti. Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.

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

’ MENO DARBU PARODA
Sofijos Pacevičienės — KERAMIKOS RŪDINIAI, Antano Suprono — MEDŽIO DROŽINIAI
Atidarymas: lapkričio 6, šeštadienį, 5 v.p.p.Lankymo valandos šeštadienį5-9 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 UZ 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.

TORONTO1’"
Anapilio žinios

— Sėkmingai praėjo kapinių 
lankymo diena spalio 31. Tautie
čiai iš įvairių vietovių gausiai 
dalyvavo pamaldose ir kituose 
renginiuose.

— Jaunų šeimų sekcijos ruošia
mas vyno ir sūrio vakaras bus 
lapkričio 13, šeštadienį, 7 v.v., 
Anapilio Parodų salėje. Kviečia
mos dalyvauti visos jaunos sutuok
tinių poros. Įėjimas — $3 asme
niui. Kreiptis į V. Valiulienę tel. 
277-9322 arba V. Narušį — tel. 277- 
1128.

— Adventinis susikaupimas su 
religinės muzikos koncertu — 
gruodžio 18 ir 19 d.d. Vedėjas — 
un. L. Andriekus, OFM.

— Metinė parapijos vakarienė 
— gruodžio 5, sekmadienį, 4 v.p.p.. 
Anapilio salėje. Meninę progra
mų atliks “Pašvaistės” choras iš 
Londono. Ont. Ta proga bus įteik
ta KLB kultūros komisijos paskir
ta kultūrininko premija A. Rin- 
kūnui. Taip pat bus įteiktos sti
pendijos. paskirtos kun. P. Ažu
balio Stipendijų Fondo, studen
tams — D. Skukauskaitei, A. Ka
linauskui ir V. Grigužiui. Vaka
rienės maistų paruoš J. Bubulie- 
nė. Pakvietimai gaunami parapi
jos salėje po pamaldų sekmadie
niais ir pas administracinės ko
misijos ižd. R. Celejevskų.

— Spalio 30 d. lietuvių kapinė
se palaidotas a. a. Izidorius Stan- 
čauskas. 87 m. amžiaus.

— Rengiasi tuoktis Liudas Bra- 
žukas su Terese Paznėkaite.

— Sės. O. Mikalaitės paskaita 
apie Šv. Raštų — lapkričio 10, tre
čiadienį, 7.30 v.v. parapijos sa
lėje.

— Lietuvių kapinėms aukojo 
$200 — B. Znotinienė, $25 — J. 
Domeika; parapijos skoloms mo
kėti aukojo $100: E. J. Gudai, A. 
E. Valiūnai.

— Mišios lapkričio 7, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a. a. Petrų Traške- 
vičių, 11 v.r. už a. a. Elenų Šepe- 
rienę.
Lietuvių Evangelikų Liuteronų 

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas lapkričio 7, sekma

dienį, 9.30 v.r., už mirusius Lietu
vių Namų narius laikys kun. P. 
Dilys. Po pamaldų — rinkliava 
Vasario 16 gimnazijai.

— Moterų draugijos susirinki
mas — pas A. Langienę, 27 Edge- 
more Dr., Toronto, Ont. Tel. 233- 
0511.

— Pamaldos lapkričio 14, sek
madienį — įprastu laiku. Laikys 
parapijos tarybos nariai. 2.00 v.p. 
p. — mišriom šeimom ir lietuviš
kai nekalbantiems nariams pamal
das anglų kalba laikys svečias 
kun. Juris Calitis, Šv. Andriaus 
latvių parapijos klebonas.

— Į pilnateises parapijos nares 
konfirmacijos sakramentu įves
tos spalio 31 d.: Donna Kristina 
Girsaitė, ir Loreta-Cyntija Štur- 
maitė.

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

PARDUODAMI dvi moteriškos 
megztos lininės eilutės (kostiumu- 
kai). gintaro karoliai ir apyrankė. 
Skambinti po 1 v.p.p tel. 239-4548 
Toronte.

PARDUODAMAS septynių kamba
rių vienaaugštis (bungalow) Isling- 
tone. Graži vieta, apsodintas 75x140 
pėdų sklypas. Geras susisiekimas. 
Namas reikalingas remonto. Skam
binti 621-5615 po 6 v.v.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Per visų lapkričio mėnesį 

šiokiadieniais 8 v., o sekmadie
niais ir šeštadieniais 9 v. bus lai
komos Mišios už visas šiai Vėli
nių novenai pavestas vėles.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Šv. valanda su išstaty
tu Švenčiausiu — 7 v.v., Mišios — 
7.30 v.v. Dienos metu kunigai lan
kys senelius ir ligonius iš anksto 
susitarus.

— Ruošiasi tuoktis: Vida Vaitie
kūnaitė su Raimundu Šiaučiuliu.

— Lapkričio 1 d. palaidota a. a. 
Marija Bendikienė, sulaukusi 84 
m. amžiaus.

— Prisikėlimo parapijos Šv. 
Rašto būrelis, kuriam vadovau
ja sės. O. Mikalaitė, renkasi kiek
vieno mėnesio trečių antradienį, 
7.30 v.v., Parodų salėje.

— Labdaros sekcija praėjusių 
savaitę į Suvalkų trikampį pasiun
tė 79 siuntinius (iš viso 313).

— Sekmadienį, lapkričio 7, prie 
šventovės bus renkamos aukos 
Vasario 16 gimnazijai.

— Bilietai į “Grandinėlės” kon
certų lapkričio 21 d., 3.30 v.p.p., 
Central Tech, mokyklos salėje 
platinami po 10 v. Mišių salėje.

— Bilietai į metinę seselių va
karienę lapkričio 28 d., 4 v.p.p., 
jau platinami po 10 v. Mišių sa
lėje.

— Parapijai aukojo $100: D. V. 
Šaltmirai, E. Walenciej a. a. Da
nutės ir Edward Ostafin atmini
mui. M. Raškauskienė a. a. vyro 
Broniaus atminimui, V. Petravi
čius; $50: A. Ažubalienė, P. Ku- 
dreikis, A. Taelienė, P. M. Žyman
tai, L. Kunnapuu; .Vėlinių mišių 
novenos proga $200 paaukojo A. 
Artičkonis; $100: K. Mikšys, N. 
Liačienė, J. Vitartienė, J. Aršti- 
kaitis; $70: B. Misius; $50: V. Vait
kus, M. Pečiulienė, A. Pauliuko- 
nienė, R. G. Strimaičiai, E. B. Gu- 
dinskai, A. Rimkus, P. Rudnickie- 
nė; misijoms aukojo po $100: St. 
Vasiliauskienė, K. Daunys; $75: 
J. Strazdas; klierikų fondui: M. 
Raškauskienė $100, P. Gulbins- 
kas $50; labdaros sekcijai: A. Dir
žys $30.

— Šį sekmadienį, po 10 v. Mišių, 
parapijos patalpose įvyks treti
ninkų susirinkimas.

— Mišios lapkričio 7, sekmadie
nį, 8 v.r. — už Telesforų Valių ir 
Marijų Mačiulienę, 9 v.r. — už Vė
linių novenai pavestas vėles, 10 
v.r. — už Antanų Šlekį, 11.30 v.r.

už mirusius Toronto Lietuvių 
Namų narius, 7 v.v. — už Bronių 
Raškauskų.

Pagerbdamos a.a. Vladų Po
cių, dainietės paaukojo “T. 
Žiburiams” $25.

Prisimindama a.a. Juozo Sta- 
lioraičio mirties metines, jo 
žmona B. Stalioraitienė paau
kojo “T. Žiburiams” $100, nes 
velionis buvo didelis lietuviš
kos spaudos rėmėjas. Aukoto
ja savo laiške rašo: “Minėda
ma vienerių metų mirties su
kaktį ir prisimindama a.a. Juo
zo Stalioraičio linkėjimus ‘T. 
Žiburiams’ dar ilgai ir skaid
riai šviesti, siunčiu mažutę 
auką.” Šio savaitraščio leidė
jai už auką reiškia nuoširdžią 
padėką.

“Toronto Star”, rašydamas 
apie S. Barbieri operą “Vanes
sa”, mini ir solistą Vytautą 
Paulionį, atlikusį Daktaro 
vaidmenį. Esą solistai Lynn 
Blaser ir John Absalom drau
ge su Brenda Berger ir Vytau
tu Paulioniu pakankamai ge
rai dainavo.
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Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos seserų^

METINĖ ŠVENTĖ
įvyks 1982 m. lapkričio 28, sekmadienį, 4 valandą po pietų,

Prisikėlimo parapijos salėje. I
Bus minimas “LKB Kronikos” dešimtmetis į 

Gintės Damušytės paskaita, Ginos Čapkauskienės koncertu ; 
ir bendra vakariene. Visus kviečiame atvykti! Rengėjai i
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Šv. Kazimiero parapijoje. — Pa
rapijos komitetas talkina klebo
nui kun. St. Šileikai metiniame 
parapijiečių lankyme-kalėdoji- 
me. — Grybų vakarienė buvo sėk
minga. Susirinkusius parapijie
čius ir svečius sveikino klebo
nas. Svečių tarpe buvo KLB apy
linkės pirm. V. Piečaits su žmo
na, sol. G. Čapkauskienė ir kiti, 
kurie sudarė visų stalų. Klebo
nas dėkojo Šv. Onos Dr-jai ir jos 
pirmininkei E. Kurylo už labai 
geros vakarienės paruošimų. Atsi
lankė per 200 asmenų. — Mūsų kle
bonui reikalingas automobilis. 
Tam tikslui Šv. Elzbietos Dr-ja 
paskyrė 1000 dol. iš savo iždo. — 
Toronte mirė montrealietė Mari
ja Ivaškevičienė, 84 metų. — Spa
lio 2 d. palaidota iš Šv. Kazimie
ro šventovės Cote de Neiges ka
pinėse šalia savo vyro Konstan
tino. Liūdesyje liko dukros Ra
mutė Rimšjenė Toronte ir Irena 
Vabolienė Britų Kolumbijoje su 
šeimomis, sesutė p. Bulkienė, St. 
Hubert, Que. — Sunkiai serga Vik
toras Šlekys. May Geneve ligoni
nėje padaryta operacija Jozefinai 
Ambrasiūtei-Bohemier. St. Cabri- 
ni ir Jean Talon ligoninėse gydo
si Juozas ir Jieva Paznokaičiai. 
Parapijos ligonius lanko mūsų 
klebonas. — Sekmadieniais po 11 
v. Mišių rengiama kava su užkan
džiais parapijos salėje. Visi kvie
čiami atsilankyti. Sk.

Mirusieji. Š. m. spalio 21 d. stai
ga mirė 70 metų amžiaus Jurgis 
Knystautas, kurio kūnas spalio 
23 d. po pamaldų buvo palydėtas 
į Cote dės Neiges kapines. A. a. 
Jurgis paliko našlę Agotų Lelytę- 
Knystautienę, du sūnus profeso
rius — Romų ir Emilių su šeimo
mis bei daug giminių. — Taip pat 
spalio 2 d. mirė Elzbieta Lapins
kienė. Palaidota spalio 25 d. iš 
AV parapijos šventovės.

Keturioliktoji Vinco Krėvės li
teratūros premija bus įteikta š. 
m. lapkričio 20 d. McGill Facul
ty Club, 3450 McTavish St. Bilie
tus jau galima įsigyti pas Akade
minio Sambūrio narius. Šiuo me
tu premijuotinius kūrinius skai
to vertintojų komisija: T. Anta
naitis, V. Jonynas, J. Kibirkštis, 
dr. I. Gražytė-Maziliauskienė ir 
dr. H. Nagys.

A. a. Gražinos Žurkevičienės 
atminimui vietoj gėlių jos arti
mieji Kanados Lietuvių Fondui 
suaukojo $646. Trys broliai Juod- 
viršiai savo a. a. broliui Juozui 
atminti Kanados Lietuvių Fondui 
papildomai paaukojo $500, tuo pa
keldami ankstesnį įnašų iki $1500. 
Kanados Lietuvių Fondas visiems 
dėkoja. B. S.

Kanados Lietuvių Fondui auko
jo a. a. Gražinos Žurkevičienės 
atminimui: D. C. Vasiliauskai — 
$100; CBC bendradarbiai — $51; 
J. L. Leckman — $50; $30 — H. Z. 
Lapinai, Seymour Eliesen; $25 — 
E. V. Kerbeliai, R. P. Brikiai; $20
— R. Rudinskas, V. Kačergius, A. 
P. Povilaičiai, M. R. Jurkai, I. A. 
Kilčiai, I. P. Lukoševičiai, J. B. 
Niedvarai; $15 — R. Lapinas; $10
— K. Martinėnas, M. A. Joneliai, 
B. L. Morkūnai, J. P. Žukauskai, 
D. Jaugėlienė, G. Chabot, A. Jo- 
nelytė, Genė Montvilienė, R. Lu- 
koševičiūtė, Gilles Berube, S. V. 
Piečaičiai, J. P. Baltuoniai, I. G. 
Vazalinskai, J. Žitkus, J. Dalmo- 
tas, B. Nagienė, A. P. Drešeriai, 
L. Cartier.

Kanados Lietuvių Fondui au
kojo a. a. Alės Pakalniškienės at
minimui: V. Pakalniškis — $100; 
$20 — V. Pakalnis, L Mališka; $10
— J. Mališka, 1. Petrauskas, S. 
Tamošauskas, G. Kudžmienė, L. 
A. Jurgutis, A. Mylė, B. Staškevi
čius. KLF

Greitas ir tikslus patarnavimas!
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NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIA 
VISUOMENĘ J

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

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

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

TRADICINĮ
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l—__ _

1982 m. lapkričio 14, sekmadienį, Toronto Lietuvių Namų 
Karaliaus Mindaugo menėje. Bazaras —12.30 v.p.p. Popietė ir meninė programa —3 v.p.p. 
PROGRAMOJE: visos “Atžalyno” tautinių šokių grupės. Turtinga loterija, bazaras, 

kava ir pyragai. 1 Įėjimas — laisva auka.
Visi kviečiami savo dalyvavimu ir aukomis paremti mūsų šokantį — dainuojantį jaunimą.

TĖVŲ KOMITETAS

f f TAt! MONTREALIO LIETUVIŲ 
MHhm kredito unija

Maironio mokykloje lapkri
čio 6, šeštadienį, pamokų ne
bus, nes ten tuo metu vyks mo
kytoju suvažiavimas. ,, ...J J * Vedėja

Vasario 16 gimnazijai pa
remti lapkričio 7, sekmadienį, 
Toronte prie lietuvių švento
vių ir Lietuvių Namuose bus 
renkamos piniginės aukos. 
Prašome lietuvius savo auko
mis paremti tą vienintelę iš
eivijoje lietuvišką gimnazi
ją. Jei kas negalės tą dieną 
gimnazijai paaukoti, prašome 
įnešti auką jos sąskaiton į “Pa
ramą” (sąskaitos nr. 3690) arba 
į Prisikėlimo bankelį (sąskai
tos nr. 3857).

Vasario 16 gimnazijai 
remti komisija

Savi vaidybiniai rinkimai 
Ontario provincijoje — lapkri
čio 8 d. Visur lietuviai balsuo
ja už sau palankius kandida
tus. Toronte į miesto tarybą 
kandidatuoja lietuviu bičiu
lis W. Boytchuk, o Mississau- 
goje — Hazel McCallion, da
bartinė burmistre, nekartą da
lyvavusi lietuvių iškilmėse ir 
juos sveikinusi. Tikimasi, kad 
ji vėl bus išrinkta.

Rašytojas Juozas Kralikaus- 
kas gruodžio 4 d. Los Angeles 
mieste dalyvaus literatūros 
vakare, kurį rengia Lietuvių 
Fronto Bičiulių organizacija 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje.

Romuvos stovyklavietės su
kaktuviniai metai bus baigti 
įdomiu koncertu gruodžio 12 
d., 3 v.p.p., Lietuvių Namuo
se. Žymusis skautų ir Romuvos 
rėmėjas Stasys Kuzmas, lėšo
mis ir darbu nuolat rėmęs 
skautiško jaunimo veiklą, 
dabar ėmėsi iniciatyvos su
rengti Romuvos dvidešimtme
čio koncertą. Jam padeda To
ronto skautininkai-kės.

p Jaunosios kartos dailininko

v SAULIAUS JAŠKAUS 
;[> MfiOM 

S
| nuo lapkričio 4 iki 30 dienos
u galerijoje 60 Mobile Drive

(į rytus nuo Yonge gatvės prie Eglintono)
Parodoje pavaizduojamas dailininko darbų dešimtmetis, 

pavadintas “Šviesos metais”.

Atidarymas - lapkričio 4, ketvirtadienį, 7-9 v.v.
a^SSSS8S&S3893&&SSS&S&SSSSSS&S3&SS9SSS^SS^fS9S&

■ yVlgis Norvilas, 
psichologas iš Čikagos kalbės 
“Dvikalbiškumas ir vaikų auklėjimas” 
(3 paskaitų serija: pusvalandis paskaitai ir pusvalandis diskusijoms) 

1982 m. lapkričio 14, sekmadienį, 
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje, 

1011 College Street, Toronte
1.00 v.p.p. “Kalbos mokymas pagal vaiko amžiaus 

pajėgumą”
2.00 v.p.p. “Tėvų vaidmuo ir santykis su vaiku kalbos 

mokyme”
3.00 v.p.p. “Introduction of the Lithuanian language into 

a linguistically mixed family; the English 
language in a Lithuanian family”

4.00 v.p.p. Vyno ir sūrio vaišės bei diskusijos su 
paskaitininku.
Kviečiame atsilankyti!
Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų sekcija

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

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

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Terminuotus vienerių 
metų indėlius ......................... 12.25%

Nekilnojamo turto
Asmenines IrCertifikatus............................. 12.5 %

Specialias taupomąsias 
sąskaitas ................................ 11.5 %

prekybines 
Paskolos mirties

Taupomąsias sąskaitas ........10.5 % atveju apdraustos
su apdrauda iki $2.000
Trumpalaikius indėlius 11.5-12 %
už $20.000 ir daugiau
Čekių sąskaitas........................ 6 %

iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

KASOS VALANDOS

1465 DeSeve 3907 A Rosemont

Pirm., Antr., Treč. 9-3
Ketvirtadieniais 12-8 6-8
Pektadieniais 12-6 • 12-6
Sekmadieniais 10.15-12.30

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VIČIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253 
Toronte.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė virš krautuvės (Roncesvalles 
Avė.) vyrui ar moteriai — nerūkan
tiems. Galima naudotis skalbykla 
(laundry room). Skambinti vaka
rais tel. 451-6604.

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

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
einama kaina. Darbas garantuo
tas. Skambinti po 7 v.v. tel. 532-3410 
Toronto. J. Balionas.

IŠNUOMOJAMAS mažas butas 
(apartamentas) su baldais ir atski
ru įėjimu vienam ramaus būdo 
asmeniui, nerūkančiam ir nege
riančiam. Eglinton West rajonas, 
arti gero susisiekimo ir apsipirki
mo. Skambinti tel. 787-8378 Toronte.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

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

255-9924


