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Kalkiniai rašiniai
Lietuviškame išeivijos gyvenime retai tebūna stam

bių, visus dominančių ir jaudinančių įvykių. Per pasta
ruosius tris dešimtmečius gyvenimas, netekęs savo dra
matiškumo, aprimo, nusistovėjo ir netgi palinko į stagna
ciją. Tai atsispindi ir mūsų spaudoje. Sekant ją, matyt 
kaip veidrodyje išeivinis gyvenimas su savo laimėjimais 
ir pralaimėjimais, kurių fone kartas nuo karto švysteli 
visų dėmesį pagaunantys įvykiai, kaip Simo Kudirkos 
šuolis laisvėn, Vlado Šakalio proveržis į Vakarus, Bra
žinskų pabėgimas sovietiniu lėktuvu ir pan. Šiaipjau gy
venimas išeivijoje plaukia kasdieniška srove, nuo kurios 
negali skirtis ir spauda. Kai gyvenime nėra dramatiškų 
įvykių, ir spauda susilaukia mažesnio dėmesio. Ji turi 
tenkintis kasdieniškais dalykais, nors skaitytojai laukia 
nekasdieniškų. Kitaip tariant, kasdieniški dalykai skai
tytojui nėra įdomūs. O kai laikraštyje nėra įdomių daly
kų, skaitytojas nustoja juo domėjęsis. Jis eina į kitakal
bę spaudą ir ten įieško tai, kas jam įdomu. Ten jis randa 
daugiau įvairumo, didesnį išradingumą ir palengva nu
sisuka nuo lietuviškos spaudos, kuri ribojasi savuoju pa
sauliu bei savomis problemomis. O konkuruoti su didžią
ja spauda mūsų laikraščiai negali, nes permažos jėgos.

TOKIOJE būklėje kiekvienas išeivijos laikraštis 
stengiasi sudominti skaitytojus savitu veidu bei 
savo specifiškumu. Pavartę įvairius mūsų išeivi
jos laikraščius, pastebėsime, kad viename įdomesni yra 

tokie, kitame kitokie dalykai, kad kiekvienas turi kažką 
tik jam vienam būdingo. Savo įvairumu laikraščiai suda
ro lyg ir mozaiką, kurioje atsispindi išeiviškasis mūsų 
gyvenimas, turįs daugelį aspektų. Pastaraisiais metais 
pastebimas vis didesnis polinkis į periodinės spaudos 
vienodėjimą ypač informacinėje srityje. Jei planuoja
mas koks nors didesnio masto renginys, pasipila standar
tinė informacija beveik visuose laikraščiuose. Ji būna 
paruošta vieno asmens ir išsiuntinėjama visiems laikraš
čiams. Skaitytojas, kuris ima nevieną laikraštį, pastebi, 
kad visur ta pati informacija, o dažnai ir straipsniai pa
našūs. Aišku, skaitytojui nebėra prasmės prenumeruoti 
du ar tris laikraščius, kurie spausdina vienodą medžia
gą. Prie to prisideda ir straipsnių autoriai, kurie tą patį 
tekstą siunčia dviem ar trim laikraščiams, nr psepažymė- 
ję, kad taip daro. Kai toks straipsnis pasirodo keliuose 
laikraščiuose, džiaugiasi autorius, bet liūdi ir skaityto
jas, ir redaktorius. Pastarasis jaučiasi apgautas, nes 
spausdino kaip originalų rašinį, o pasirodė, kad tai buvo 
kopija. Ir juo liūdniau, kad tokių kalkinių rašinių ant
plūdis pastaruoju metu ėmė didėti.

ŠIE REIŠKINIAI mūsų spaudai yra žalingi — jie 
daro ją vienodą, neįdomią, trafaretišką, “valdiš
ką”. Jei norime, kad lietuviškoji spauda nemen- 

kėtų ir išlaikytų savitą veidą, minėtų reiškinių reikėtų 
vengti. Juk jeigu laikraštis nebeturi nieko savito, neten
ka ir egzistencijos teisės. Tai turėtume atsiminti svarsty
dami spaudos reikalus. Bet kaip to pasiekti? Kaip išveng
ti kalkinių rašinių? Mažiausia problema su straipsniais. 
Jų autoriai turėtų ribotis vienu kuriuo laikraščiu. Jeigu 
šis to straipsnio nespausdina, siųsti kitam. Neetiškai el
giasi tie, kurie tą patį straipsnį be jokios pastabos iš
siuntinėja keliem laikraščiam, tikėdamiesi, kad vis ku
ris nors išspausdins. Sunkesnė problema su informaci
niais rašiniais apie didžiuosius renginius. Komitetai pa
prastai parenka vieną asmenį ir paveda jam informuoti 
visus laikraščius. Jis paruošia vieną tekstą ir išsiunti
nėja visai spaudai. Jei redakcijos būtų pajėgesnės, ga
lėtų pasirūpinti sava informacija, bet mūsų sąlygose tai 
neįmanoma. Todėl didžiųjų renginių tvarkytojai turėtų 
pakviesti keletą plunksnos žmonių, kurie informuotų 
savitu būdu atskirus laikraščius. Tai darytų visą infor
maciją įvairesnę, įdomesnę ir veiksmingesnę, neužgriau
tų laikraščių trafaretine medžiaga. Patirtis jau nekar
tą įrodė, kad tai įmanoma. Tik ji kažkodėl liko primiršta. 
Žvelgiant spaudos ateitin, verta ją prisiminti.

Pasaulio įvykiai
POPIEŽIUS JONAS-PAULIUS II UŽBAIGĖ DEŠIMTIES DIENŲ 
VIEŠNAGĘ Ispanijoje, aplankydamas net 17 vietovių. Tai buvo 
jau 16-ji jo kelionė užsienin ketvertų metų laikotarpyje, pirmas 
popiežiaus apsilankymas Ispanijoje. Jonas-Paulius II pabrėžė, 
kad jo viešnagė yra grynai religinio pobūdžio, neturinti nieko 
bendro su politika. Religiniu požiūriu pagrindinis dėmesys teko 
šv. Teresei, įsteigusiai karmeličių vienuoliją, mirusiai prieš 400 
metų. Kartu su popiežium Jonu-Paulium II Ispanijon buvo at
vykę ir svečiai iš Lenkijos — katalikų primas arkiv. J. Glempas 
ir Jono-Pauliaus II arkivyskupiją Krokuvoje perėmęs kardino
las F. Macharskis. Jonas-Paulius II Madride susitiko su busi
muoju socialistų partijos premjeru F. Gonzalezu, rinkiminiame

KANADOS [VYKIAI

Paštas vėl kels kainas
Kanados paštas, tapęs valdine 

bendrove, vis dar neįstengia 
iškopti iš deficito, kuris 1981 
m. pasiekė net $660 milijonų. 
Juos teko padengti mokesčių 
mokėtojams iš Kanados iždo. 
Naujasis pašto vadovas M. 
Warrenas šiemetinį deficitą 
buvo įsipareigojęs sumažin
ti iki $400 milijonų. Pagalbon 
buvo įtrauktas šiemetinis paš
to paslaugų pabranginimas 
maždaug 82%. Vietinių laiškų 
pristatymas Kanadoje nuo 17 
ct. iš karto pabrango iki 30 ct. 
Seniau laiškams į JAV pa
kakdavo 17 ct., o dabar buvo 
pareikalauta 35 ct. Oro paštu 
užsienin siunčiami laiškai nuo 
35 ct. pabrango iki 60 ct. Pa
našaus pabranginimo susilau
kė ir kitos siuntos. Jo betgi ne
pakako kroniškam deficitui 
sumažinti iki $400 milijonų. 
M. Warrenas bandė sumažinti 
metines antvalandžių išlai
das, siekančias apie $100 mi

lijonų. Tokiam sumanymui 
griežtai pasipriešino laiška
nešių unija, pagrasinusi nele
galiu streiku. Šis klausimas 
dabar yra atiduotas neutra
laus tarpininko sprendimui.

Visus kanadiečius nustebino 
Kanados pašto pranešimas, 
kad siekiama naujo paslaugų 
pabranginimo nuo 1983 m. va
sario 15 d. Šį kartą direktorius 
M. Warrenas su devyniais ge
ras algas gaunančiais vice- 
direktoriais nutarė pasinau
doti Kanados vyriausybės 
įvesta 6% formule, saistančia 
valdžios bei valdinių bendro
vių atlyginimų didinimą, pa
slaugų bei gaminių pabrangi
nimą. Norima, kad nuo tos da
tos vietinių laiškų pristatymas 
būtų pabrangintas iki 32 ct., 
laiškų į JAV — iki 37 ct., į už
sienį — iki 64 ct. Tai būtų jau 
antras pabranginimas pastarų-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Didžiojo koncerto metu Andre I.aurcndeau salėje Kanados Lietuvių Dienose Montrealyje. Pirmoje eilėje iš deši
nės: Šv. Kazimiero par. klebonas kun. STASYS ŠILEIKA, vysk. ANDRE CIMICIIELLA, miesto tarybos pirm. 
YVON LAMARRE, Kvebeko imigracijos ir kultūrinių grupių ministerio atstovas ir kiti Nuotr. J. V. Danio

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

DR. KAZYS ĖRINGIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Lietuvių paminklai
Taigi netenka stebėtis, kad 

pavergta tauta šiandien ypač 
daug skiria dėmesio kapų kul
tūros ugdymui, kapinių tvar
kymui, paminklų šeimoms sta
tymui ir kt. Dabar Lietuvos 
kapinėse vyrauja granitas ir 
jo metamorfiniai dariniai, 
taip pat įvairaus rupumo skal
dos ir keleto spalvų dirbtiniai 
blokai. Daug pastatyta grubių, 
dažnai įdomių, gamtinių for
mų lauko akmenų paminklų. 
Lietuvių tradicijoje išliko ka
pas ir antkapis. Tai priešin
ga estų kapams, kur dažniau 
apsiribojama žemės kauburė
liu, žolių veja, įstrižai įtvirtin
tu kertuotu akmeniu. Lietuvo
je įsigalėjo akmens ir betono 
sutvirtinimai. Ypač mažai ža
lumynų yra Lietuvos žydų ka
puose Vilniuje.

Apdirbant akmenį, į Lietu
vos kapines atėjo menas. Pa
sigirsta balsų, kad “stovinčio” 
žmogaus silueto akmens lui
tai, apdoroti tik iš priekio, 
jau daug kur sudaro šablono 
įspūdį. Vienok šabloniškai 
balkšva spalva, priešingai 
Lenkijos kapinėms, Lietuvo
je nevyrauja.

Reikia pažymėti, kad lietu
viai pavergtos tėvynės kapi
nėse stato brangius pamink
lus. Tai stichinės baimės pa
sekmė išnykti be ženklo isto
rijoje. Taip daro dar ir dėlto, 
kad negali savo didžiulio ryž
to įkūnyti Lietuvos valstybės 
ir laisvės institutuose. Religi
niai simboliai kapų akmenyse 
pagal formą gana išraiškingi, o 
pagal žodžių turinį visai skur
dūs, sentimentalūs (nuliūdę 
vaikai, seserys, broliai, tėvai). 
Testamentinė atrama į nelai
mingą tėvynę iš kapų išguita. 
Nebent pasakoma: “Tebūnie 
Tau lengva Lietuvos žemelė ...” 
Suprask praeivi, kaip nori! 
Sutrypta, permirkusi lietuvių 
krauju ir ašaromis, ar žemelė 
“brandaus socializmo”!

Paminklai išeivijoje
Žvilgterėkime ką kalba lie

tuvių išeivių kapuose akme
nys, tie augštos kokybės gra
nitai. Ar skelbia jie pasauliui 
apie Dievo ir Tėvynės išnieki
nimą, ar juose mirtis grumia
si su priešu šalia K. Paco, K. ir 
J. Radvilų, G. Chodkevičiaus? 
Tie akmenys, deja, perdaug ne
bylūs. Individualistinis gyvų

jų liberalizmas, matyt, nelei
džia įnirusiems prabilti apie 
nelaimingą tėvynę Lietuvą. 
Tai neva nepadoru, kai miru
sieji kalti;; ILHroniją. Geriau 
tėtrunija ue ženklo, kad žmo
nėmis buvę. Tokia laiko dva
sia. Tai ypač būdinga ištaigin
goms, turtingoms ir meniškoms 
Čikagos kapinėms. Krikščio
niški simboliai pagal forma 
nepriekaištingi, bet žodis skur
dus. Pavergtai Lietuvai čia 
vietos beveik nėra. Čia miru
sieji nešaukia pasauliui aud
rų kryžkelėse, kad 1939-1945 
pavergtoji Europa dar nevisa 
laisva nuo tironų, blankiai 
skelbia augščiausius Dievo 
ir žmogaus idealus.

Čikagos kapinėse
Valstybininko prelato Myko

lo Krupavičiaus paminklas 
prasmingai prabyla į mus: 
“Lietuvi, tebūna Tau pirmai
siais tėvas ir motina, bet virš 
jų tebūnie tau tavo tėvynė Lie
tuva. Viešpatie, būk man gai
lestingas”. Gili prasmė metale, 
deja, sunkiai išskaitoma net 
gerai mokantiems lietuviškai! 
Prasmingi visoms aukoms at
minti žodžiai yra Romo Kalan
tos paminkle. Švyti ryžtas ir 
pareiga tėvynei iš Vaclovo 
Plioplio paminklo: “Viešpa
tie, atėjome, pažinome ir vyk
dome Tavo ir tautos valią, kiek 
Tavo ranka mus lietė — priimk 
grįžtančius”. Jasaičio ir Vai
čiūno paminklas skelbia: “Ne
tekę tėviškės brangios maldau
jame, gerasis Dieve, priglausk 
mus savo namuos”. Praeiviai 
gal šimtus metų klaus: kokios, 
kada, dėl ko šie mirusieji ne
teko tėviškės? O tai labai svar
bu, ir todėl šiais žodžiais daug 
pasakyta.

Arba štai ką sako Modestos 
Kojelytės paminklas: “Pavar
gusias akis užmerkiau, bet ne 
čia aš, Dieve, Amžinojo poil
sio ieškojau; po tėviškės pa
dange žydinčia, skaisčia ir prie 
Tėvų milžinkapio žaliųjų ko
jų”. Koks geliantis ir didelis 
nostalgijos krūvis! Kiekvie
nas praeivis, tai perskaitęs, 
susimąstys ir klaus, kokios ne
gandos surentė tas neįveikia
mas sugrįžimui kliūtis. Tuo 
būdu vergija bus nuolat pri
menama.

Tai maždaug ir viskas, ką ga
lima neindividualaus įsidėmė
ti Čikagos Šv. Kazimiero kapi
nėse. Beje, dar Pociaus pa
minklas mums trumpai tele
grafiškai skelbia niekur ne

matytus ir negirdėtus dalykus, 
nes jis “Paėjo iš Suvalkų rė- 
dybos, Slabados par. Taula- 
kių km.”. Argi nesigrumia ši 
kukli mirtis už mus, kai mes 
miegame? Iš kur, kokių laikų, 
kokios tarmės kalbos lobius 
šio drąsuolio lietuviškai pra
bilę ainiai turėjo?

Įrašai Kanadoje
Kur kas ryžtingiau mirtis 

grumiasi su tironija Mississau- 
goje Anapilio lietuvių kapinė
se Kanadoje. Ten ne tik su
kaupti ypač dideli meno tur
tai akmenyje. Ten gausu me
niškai įprasmintų krikščiony
bės simbolių, tautinės orna
mentikos motyvų ir biblinės 
išminties. Ten dažnai lietu
viškas žodis kovoja, kaltina 
vergiją, skelbia praeiviui be
galinį skausmą, sielvartą ir 
liūdesį.

Ką, pavyzdžiui, pasako to
kie nekalti žodžiai ant pamink
lo kaip šie: “Čion ilsis Dievu- 
je gimę Bitėnuose prie Ramby- 
no” (paminklas Jankams). Tie 
žodžiai pasako labai daug. Ko
dėl, kada, kokių audrų gainio
jami šie krikščionys, pagarbūs 
senosios religijos šventovei 
Rambynui, atsirado šioje sve
čioje žemėje?

Arba: “Kaip grįžtančius na
mo paukščius, parveski Vieš
patie ir mus . . .” (Česėkams 
ir Nakrošiams). Kur prašo par
vesti? Atsakymas vienas — mi
rusius į Dangaus Karalystę, o 
gyvuosius į tėvynę Lietuvą.

Kitur klausia: “Kas miršta? 
Visa! Tik meilė paliktų kla
jos ir ieškos” (Reginai Šmigels- 
kytei). Ir šiuose daugiapras
miuose žodžiuose galima jaus
ti kelius į Tėvynę ir už Tėvynę.

Kitas kiparisų ir tujų apsup
tyje nebylus paminklas gelian
čiai skausmingai praneša: “Iš
keliavome į Tėviškę, kurios 
niekas neatims” (Miškiniams 
ir Grajauskienei). Čia aišku, 
kad iš šių keleivių pirmoji tė
viškė buvo atimta, o kraujas iš 
sopulingos žaizdos merkia ir 
smerkia okupantą.

Arba štai skausminga nevil
tis ir malda: “Nesulaukiau 
laisvos tėvynės išauštančio 
ryto. Dieve, būk gailestingas 
mums” (Petrui Labuckui). Tai 
vergijos priminimas maldoje.

Dar ryškiau mirusieji liudi
ja tironiją šauksme: “O Kris
tau, paskyrei mums sunkiąją 
dalią — numirti toli nuo gim
tųjų namų!” (Platonui Prei- 

(Nukelta j 3-čią psl.) 

parlamento vajuje žadėjusiu 
įsteigti šeimų planavimo cent
rus, leisti abortus, kai moti
nos gyvybei gresia pavojus, 
įvesti santuokos panaikinimą 
skyrybomis, sumažinti val
džios paramą parapijinėms 
mokykloms. Popiežius Jonas- 
Paulius II griežtai pasmerkė 
negimusių kūdikių žudymą, 
kuris pažeidžia žmogaus tei
ses į gyvenimą, pagrindinius 
moralės principus. Jis taipgi 
atmetė ir skyrybas, nes Dievas 
santuoką laiko neatšaukiamu 
meilės įsipareigojimu, galio
jančiu visą gyvenimą. Joną- 
Paulių II pastebimai sukrėtė 
Madride įvykęs gen. mjr. V. L. 
Romano nužudymas, atliktas 
marksistinės baskų ETA gru
pės. Nužudytasis buvo pilie
tinio karo dalyvis, II D. karo 
metais Vokietijos pusėje kovo
jęs prieš Sovietų Sąjungą, 
prieš mirtį vadovavęs geriau
siai Ispanijos šarvuočių divi
zijai. Jonas-Paulius II, pats 
tapęs terorizmo auka, pasmer
kė terorizmo veiksmus Ispa
nijoje. Nepriklausomybės sie
kiančius baskus jis skatino at
sisakyti neapykantos ir mir
ties kelio. Esą krikščionybė 
pripažįsta garbingą kovą už tei
ses, tačiau atmeta tokius sie
kius, kuriems įgyvendinti pasi
renkama neapykanta ir mirtis. 
Jaunus žmones popiežius Jo
nas-Paulius II ragino atsisa
kyti žiaurios materialistinės 
ideologijos, vengti klaidingų 
kurstytojų, primindamas, kad 
ir jam pačiam teko susipažin
ti su terorizmu 1981 m. gegu
žės 13 d. Šv. Petro aikštėje.

Rinkimų rezultatai
Spaudoje plačiai nuskam

bėjo prez. R. Reagano valdy
mo pusiaukelyje įvykę JAV 
atstovų rūmų, dalies senato
rių ir valstijų gubernatorių 
rinkimai. Iš tikrųjų ypatingų 
pasikeitimų jie neatnešė: res- 
publikininkai išlaikė turėtą 
persvarą senate, neteko 26 na
rių atstovų rūmuose, aštuo- 
nių gubernatorių. Demokratai 
džiaugiasi padidintu narių 
skaičiumi atstovų rūmuose, 
bet jie ten ir prieš rinkimus 
turėjo didelę 241:192 balsų 
persvarą. Šia proga prisimin
tina, kad antrą kartą preziden
tu išrinktas D. Eisenhoweris 
tokių rinkimų dėka atstovų rū
muose prarado beveik 50 res- 
publikininkų. Griežto prez. 
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Dr. K. Ėringis apie įrašus lietuvių kapinių paminkluose
“Tu mūsą džiaugsmas..

Okupuotos Lietuvos Šiluvoje apsilankiusio keleivio įspūdžiai
Maskvos valdininkai - persekiotojai

Pogrindžio spaudos faktai iš įvairių Lietuvos vietovių
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Kelių grupių pasisakymai valstybinės televizijos programoje
Ginkimės nuo “tarptautinės” kalbos
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Stambūs Lietuvos šventovių lomai
Broniaus Kviklio knygos apie šventoves okupuotoje Lietuvoje

Kultūrinis baltiečių savaitgalis
Svarstybos Toronto universitete apie baltiečių dailę lapkričio 20-21

Kalėdinių giesmių plokštelė
Muziko žodis apie Montrealio lietuvių choro giesmes

R. Reagano politikos pasmer
kimo nematyti. Jam galbūt 
bus sunkiau patvirtinti kaiku- 
rias savo programas atstovų 
rūmuose, bet jų pravedimas 
nebuvo lengvas ir prieš dabar
tinius rinkimus.

Vėlinės Varšuvoje
Vėlinių dienos vakarą apie 

300.000 lenkų aplankė kapines 
Varšuvoje. Prie vartų budėjo 
milicininkai, bet kapų lanky
mo netrukdė. Powazkio kapi
nėse buvo uždegta tūkstančiai 
žvakučių prie kapų, kuriuose 
ilsisi 1944 m. rugpjūčio 1 d. 
Varšuvos sukilimo prieš vokie
čius žuvusieji dalyviai, nesu
silaukę pagalbos iš sovietų 
Raudonosios Armijos, nors jos 
daliniai jau buvo kitoje Vys
los pusėje. Žvakutėmis ir gėlė
mis taipgi buvo papuoštas sim
bolinis Katyne sovietų nužu
dytų Lenkijos karininkų ka
pas. Ant jo buvo padėtas juo
das plakatas su įrašu: “Žmo
gau, nežudyk manęs!” Prie pla
kato buvo prisegti karinio re
žimo spalio 8 d. oficialiai pa
naikintos “Solidarumo” unijos 
ženklai, atskleidžiantys tikrą
ją tų žodžių prasmę.

Sukliudė susitikimą
Spaudos konferenciją užsie

niečiams žurnalistams Mask
voje norėjo surengti dail. S. 
Batovrinas, neseniai išleistas 
iš psichiatrinės ligoninės. Su 
dešimtimi maskviečių intelek
tualų jis yra įsteigęs taikos 
siekiančią grupę, skatinančią 
pasitikėjimą tarp Vašingtono 
ir Maskvos atominių ginklų su
varžyme. Ši grupė persekioja
ma, nes ji atmeta betkokią val
džios kontrolę. S. Batovrinas 
buvo suimtas š. m. rugpjūčio 6 
d., kai jį norėjo aplankyti du 
taikos šalininkai iš JAV. Kai 
Sovietų Sąjungoje lankėsi nu
siginklavimą propaguojantys 
demonstrantai iš Skandinavi
jos, buvo suimti ir kiti du gru
pės nariai, o kiti sulaikyti na
muose, kad negalėtų susitikti 
su Maskvai tarnaujančios de
monstracijos dalyviais. Šį kar
tą S. Batovrinas su žmona Na- 
taša buvo neišleistas iš buto 
susitikti su užsieniečiais žur
nalistais. Sakoma, kad jis no
rėjo padaryti pranešimą apie 
neseniai suimtą kalbininką O. 
Radzinskį, apkaltintą antiso- 
vietine agitacija.
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“Tu mūsų džiaugsmas...”
Įspūdžiai turisto, apsilankiusio Šiluvoje siu metu vasarą

Maskvos valdininkai - persekiotojai
Faktai, kuriuos pateikia “LKB Kronika” 54-tame numeryje

Nors okupuotoje Lietuvoje siau
čia religijos persekiojimas, tačiau 
prasiveržia ir nuostabių pamal
dumo reiškinių kaikuriose vieto
vėse. Čia spausdiname įspūdžius 
keleivio, kuriam pavyko praėjusia 
vasara aplankyti Šiluvą ir pada
ryti nuotraukų. RED.

Artėju prie Šiluvos. Niekad 
ten nebuvau, nors mintimis 
dažnai ten keliaudavau. Šiuo 
metu ten Šilinės atlaidai — 
Dievo Motinos Gimimo šventės 
oktava. Tiesa, daugiausia mal
dininkų suplaukia sekmadie
nį oktavos metu. Šiemet ten bu
vo per 11,000. Kažkas suskai
tęs 4000 automobilių aikštelė
se.

Bet ir šiandien nustebau — 
dvibokštė Šiluvos augšta šven
tovė pilnutėlė žmonių. Net 
už durų stovi nemažas būrys, 
klausydamas per garsiakal
bius pamokslo. Šventoriuje 
prie keliolikos kilnojamųjų 
klausyklų eilės žmonių ren
giasi išpažinčiai. Gale šven
toriaus dar nebaigtas statyti 
naujas juodo akmens pamink
las — tai a.a. vyskupo Juo
zo Matulaičio — Labuko žemiš
kojo poilsio vieta.

Galvoju — gal įeisiu švento- 
vėn po pamaldų, o dabar pasi
vaikščiosiu po kapus. Bear- 
tėdamas prie jų, matau nese
niai pastatytą namuką. Jo prie
kyje stovi augštas lietuviškas 
kryžius. Taip pat ir kapuose, 
tiek senesnėje, tiek naujesnė
je dalyje, beveik visi pamink
lai su kryžiumi. Gražūs, moder
nūs, meniški tie žemės kelei
vių ženklai. Į paminklus įkom
ponuotas kryžius atspindi jų 
tikėjimą amžinybe.

Grįžtu prie šventovės. Jau 
pamaldos pasibaigė. Skirstosi 
žmonės. Jauni, liekni, suta
nuoti kunigėliai skuba pro 
šventoriaus vartelius. Tačiau 
šventovėje matyti dar nemažai 
žmonių. Štai išeina kunigas 
šv. Komunijos dalinti. Zakris
tijonas suklupusius žmones į 

Taip dabar atrodo garsioji Šiluvos šventovė, kuria lanko gausūs maldininkai

Mirus daugelį, metų pirmininkavusiam 
Toronto Lietuvių Senjorų Klubui

AfA
JONUI KARPIUI,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai ALDONAI, 
sūnums — JONUI, RIMUI, PRANUI ir giminėms —

Buvusieji valdybos bendradarbiai:
J. Cicėnas P. Čečis
T. Benotienė S. Merkelis

V. Žakas

eiles rikiuoja, kad kunigas 
galėtų prie visų prieiti. Kokiu 
džiaugsmu suvirpėjo mano šir
dis, priėmusi Švenčiausiąjį 
šioje ypatingoje Mergelės Ma
rijos šventovėje.

Gražūs, įspūdingi šie Die
vo namai. Šilinėse kabo žalu
mynai nuo lubų. Kūdikėlis Mo
tinos rankose didžiajame al
toriuje lyg stebisi ir džiau
giasi mūsų brolių ir sesių tvir
tu tikėjimu, prasmingu gyveni
mu. Daug didžiulių statulų 
įvairiose pozose supa visus 
altorius bei sakyklą. Elektri
nės lemputės spindi ir didžio
jo altoriaus paveikslo rėmuo
se, ir šoniniuose altoriuose. 
Nuotaika pamaldi, šventiška.

Betgi reikia jau skubėti į 
Šv. Marijos Apsireiškimo ko
plyčią. Ji netoliese — tenka 
tik gatvele truputį paėjėti. 
Augšta, lyg bokštas, ta koply
čia. Spindi baltai. Čia vėl ten
ka spraustis, nes spūstis ne
maža, o pastatas nėra erdvus. 
Didžiulė iškaba prie įėjimo 
skelbia ir maldauja: “Jėzau, 
Marija, Myliu Jus. Gelbėkit 
sielas”. Altorius stovi koply
čios viduryje. Kunigas baigia 
laikyti šv. Mišias. Išstatomas 
Švč. Sakramentas ir skambia 
tradicine melodija giedama 
Švč. Mergelės litanija. Virš 
altoriaus — šv. Marijos su Kū
dikėliu statula. Vienoje lubų 
pusėje freska vaizduoja Mari
jos apsireiškimą piemenė
liams. Anuomet, stovėdama 
ant akmens, ji verkė, kad žmo
nės atšalę ir klysta ... O da
bar štai būriai ir jaunų, ir 
senesnių, ir vaikų, ir žilagal
vių keliais eina apie šį alto
rių. Norėčiau ir aš, bet nega
liu prieiti. Po palaiminimo su
skamba giesmė:
Sveika, Mergele, Šiluvos Marija, 
Garsi stebuklais Lietuvos šalyje! 
Tu mūsą džiaugsmas ir viltis, 
Tu mūsą meilė ir širdis!

Klajūnas

Vilnius. 1982 m. birželio 17 
d. į RRT įgaliotinio įstaigą bu
vo sukviesti vyskupai ir vysku
pijų valdytojai. Be įgaliotinio, 
dar kalbėjo Lietuvos TSR pro
kuroro padėjėjas BARAUS
KAS. Jis pabrėžė — bus imta
si griežtų priemonių, kad būtų 
laikomasi religinių susivieniji
mų nuostatų.

Veiviržėnai (Klaipėdos raj.). 
1982 m. liepos 25 d. čia buvo tei
kiamas Sutvirtinimo sakra
mentas, dalyvaujant gausybei 
tikinčiųjų. Tai labai suerzi
no bedievius. Liepos 27-28 d. 
naktį jie įsilaužė į bažnyčią. 
Piktadariai, nepajėgę išlaužti 
didelio, iš seifo padaryto ta
bernakulio, išardė visus jo 
įtvirtinimus, išgriovė centri
nę didžiojo altoriaus dalį, iš
vertė troną ir išnešė visą ta
bernakulį. Klebonas Juozapas 
JANAUSKAS iškvietė iš Klai
pėdos ekspertus. Šie nusta
tė, jog nusikaltimą įvykdė 2 
suaugusieji ir vienas vaikas. 
Rugpjūčio 1 d. pamaldos buvo 
laikomos prie šoninio alto
riaus. Permaldavimo intenci
ja daugelis tikinčiųjų ėjo ke
liais prie išardyto didžiojo 
altoriaus ir graudžiai verkė. 
Iškilmingos atsiteisimo pa
maldos — 22 rugpjūčio.

Laukžemė (Kretingos ■ raj.). 
1982 m. rugpjūčio 3 d. naktį 
piktadariai įsilaužė į bažny
čią ir sudaužė aukų dėžutes.

Kėdainiai. 1982 m. balandžio 
1 d. Kėdainių bažnyčios vika
ras kun. Kęstutis DAKNEVI- 
ČIUS išsiuntė pareiškimą Lie
tuvos KP CK sekretoriui P. 
GRIŠKEVIČIUI dėl tikinčio 
jaunimo persekiojimo.

Balandžio 15 d. tuo reikalu 
į Kėdainius atvyko atstovas 
iš CK. Į vykdomąjį komitetą 
buvo iškviestas kun. K. DAK- 
NEVIČIUS. Pokalbyje dalyva
vo Kėdainių raj. vykd. k-to 
pirm. pav. A. JUŠKEVIČIUS 
ir prokuroro pavaduotojas. 
Prasidėjo tardymas: “Jūs tu
rite tiesioginį ryšį su Vatika
nu? Kodėl skundžiatės, kad 
sunki padėtis?” —; klausinėjo 
atvykusieji. Kunigas paaiški
no, kad tiesioginio ryšio su 
Vatikanu neturįs, o padėtis 
tikrai sunki, nes mokykloje 
persekioja tikinčius mokinius. 
Baigdamas pokalbį, atstovas 
iš Vilniaus tvirtino kunigui, 
kad vaikus mokyti tikėjimo 
tiesų yra draudžiama. Vaikus 
galima egzaminuoti tik išpa
žinties metu klausykloje.

Gegužės 3 d. Kėdinių raj. 
vykd. k-to pirm. pav. A. JUŠ
KEVIČIUS telefonu pranešė, 
kad nebus jokio atsakymo raš
tu į kun. Kęstučio DAKNEVI- 
ČIAUS balandžio 1 d. pareiš
kimą.

Birželio 4 d. vėl kun. K. DAK- 
NEVIČIUS buvo iškviestas į 
prokuratūrą. Pateikto perspė
jimo kunigas nepasirašė.

Girdžiai (Jurbarko raj.). 1982 
m. liepos 9 d. Jurbarko raj. Gir
džių apyl. vykd. k-to sekreto
rė B. BILECKIENĖ pasiuntė 
Girdžių parapijos klebonui 
kun. Viktorui ŠAUKLIUI tokį 
raštą: “Drg. Šaukliui Vikto
rui. Girdžių apylinkės Liau
dies deputatų tarybos vykdo
masis komitetas pakartotinai 
Jus įspėja, kad prie religinių 
apeigų atlikimo nebūtų pri
traukiami vaikai”.

Rokiškis. 1981 m. gruodžio 
mėn. pas Rokiškio bažnyčios 
zakristijoną Vytautą ŠAB- 
LINSKĄ saugumiečiai be jo
kio orderio padarė kratą. Pa
ėmė visas magnetofono juos
teles, kuriose buvo įrašyti ku
nigų — Alfonso SVARINSKO, 
Sigito TAMKEVIČIAUS ir J. 
KAUNECKO pamokslai. Čekis
tai pagrasino ŠABLINSKUI, 
kad daugiau nemėgintų užra
šinėti šių kunigų pamokslų.

Šaukėnai (Kelmės raj.). 
1982 m. liepos 27 d. Kelmės 
raj. laikraštyje “Komunisti
nis žodis” Jonas STAKUTIS 
bandė ginti surežisuotas Pet
ro LIESIO bedieviškas laido
tuves, kuriose mokyt. RA
KAUSKIENĖ įžūliai replikuo
dama labai trukdė kun. An
tanui LIESIUI sakyti pamoks
lą kapinėse.

Laikraštis meluoja, tvirtin
damas, kad “niekas, niekada 
nematė LIESIU, sukančių link 
bažnyčios”. Tai netiesa! Šau
kėnų žmonės žino, kad LIE- 
SIAI lankydavo bažnyčią, o 
velionis prieš mirtį buvo baž
nyčioje ir priėmė šv. Komuni
ja-

Pilviškiai (Vilkaviškio raj.). 
1982 m. birželio 25 d. Pilviš

kiuose mirė invalidė elgeta 
Kastancija ŠEŠKEVIČIŪTĖ. 
Mokytoja (pensininkė) ŠIR- 
VINSKIENĖ kreipėsi į Pilviš
kių apyl. pirmininką ŽIBUTĮ, 
prašydama karsto ir pagalbos 
iškasti kapo duobei. Pirminin
kas paklausė: “Kaip laidosite: 
su bažnyčia ar be jos?” Kai 
buvo pąaiškinta, kad velionė 
bus laidojama su bažnytinė
mis apeigomis, pirmininkas 
ŽIBUTIS kategoriškai atsisa
kė padėti laidotuvėms.

Kastancija ŠEŠKEVIČIŪTĖ 
buvo palaidota su bažnytinė
mis apeigomis. Karstu, duo
bės iškasimu, transportu ir 
kt. pasirūpino Pilviškių pa
rapijiečiai.

Aukšeikė (Šiaulių raj.). O. 
STANKIENĖ, gyvenanti Vil
niuje, R. Armijos 36-4, kreipėsi 
į RRT įgaliotinį P. ANILIONĮ, 
prašydama leidimo atvesti ku
nigą savo seseriai, jau antri 
metai gulinčiai Aukštelkės 
internate. RRT įgaliotiniui 
paaiškinus, kad kunigą galima 
atvesti, prašant patiems sene
liams, 1982 m. gegužės 21 d! O. 
STANKIENĖ kreipėsi į Aukš
telkės internato direktorių, 
kuris sutiko įleisti kunigą į 
lavoninės patalpas. Apie kuni
go apsilankymą internate suži
nojo ir daugiau senelių, kurie 
su ašaromis akyse maldavo atš
vęsti kunigą ir jiems. O.. STAN
KIENĖ padarė norinčių kuni
go senelių sąrašą su jų para
šais ir palatų numeriais, ku
riose jie guli.

O. STANKIENEI, šiaulietei 
MISIŪNAITEI ir vilnietei NO- 
BIČIENEI ruošiant lavoninę 
kunigo priėmimui, atėjęs di
rektorius išvarė jas iš patal
pų. Moterims paklausus, kas 
atsitiko, direktorius pradėjo 
gąsdinti jas milicija, šaukti, 
kad leidęs atvesti kunigą tik 
ligonei V. MARKEVIČIŪTEI.

Moterys kreipėsi į Šiaulių 
raj. vykd. k-to pirm. pav. CA- 
PARĄ. Pavaduotojas pareiškė, 
kad internate kunigas gali ap
rūpinti sakramentais tik tuos, 
kurie miršta arba yra ligoniai. 
Be to, pažadėjo: savaitės lai
kotarpyje visitoorintieji pri
imti sakra.meim.isl bus aptar
nauti. Bet praėjo jau trys sa
vaitės ir niekas neleidžia iš
kviesti norintiems seneliams 
kunigą.

Kaunas. 1982 m. birželio 11 
d. KGB darbuotojai padarė

Sovietinis laikraštis smerkia mokslininkus
Laikraštis “Savieckaja Be- 

larusija” neperseniausiai 
dviem straipsniais išreiškė 
rūstų pasipiktinimą dviem so
vietiniais mokslininkais, ku
rie per praėjusius dvejus-tre- 
jus metus Minske nelegaliai 
daugino religinę literatūrą. 
Š. m. birželio 13-ją išspausdin
tame straipsnyje “Savieckaja 
Bėlarusija” savaip aprašė 
Minsko mokslinio kombinato 
darbuotojo Aleksandro Pet
kevičiaus istoriją. Savo tar
nyboje. kuri priklauso centri
nei Gudijos statistikos valdy
bai, Petkevičius tarnybiniais 
aparatais daugino religinio 
turinio raštus.

Tikrasis sumanymo autorius 
buvo Džonas Kanas, kuris pa
veikė Petkevičių panaudoti 
savo tarnybinę padėtį religi
nių knygų dauginimui. A. Pet
kevičius vadovavo firmos 
“Rank-Xerox” kopijavimo ir 
dauginimo prietaisų gamybos 
kabinetui. Laikraštis pabrė
žia, kad Petkevičius puikiai 
žinojo griežtas instrukcijas 
ir gresiančius baudžiamojo 
kodekso straipsnius, su ku
riais pirmiausia supažindi
nami visi, kuriems leidžiama 
dirbti su dauginimo techni
ka. Ir visdėlto po darbo, kai 
koridoriuose nutildavo triukš
mas, Petkevičius tyliai ir ne
priekaištingai dirbo su “kse- 
roksu”.

Ypač “Savieckaja Belarusi- 
ja” piktinasi tuo, kad šventų
jų gyvenimai, vyskupų ir kitų 
tikinčiųjų Bendrijos narių 
krikščioniško gyvenimo apra
šymai atgydavo ant tokio pui
kaus popieriaus, apie kokį dau
gelis kombinato bendradar
bių galėtų tik svajoti. Už to
kį nusikaltimą Petkevičiui 
buvo atimtas partinis bilie
tas. Laikraštis jį vaizduoja gob
šiu ir morališkai puolusiu žmo
gumi, nes jo, girdi, nedominęs 
dauginamųjų religinių knygų 
turinys, jis norėjęs tik grei- 

kratą pas kaunietę Teresę 
KURTINA1TYTĘ, gyvenančią 
TSRS 50-čio g. nr. 16-92. Kra
toje dalyvavo 5 čekistai ir dvi 
moterys. Kratos orderyje buvo 
įrašyta, kad daroma krata ry
šium su “LKB Kronikos” daugi
nimu. Kratos metu čekistai 
labai apsivylė nieko neradę. 
Paėmė tik rašomą mašinėlę ir 
religinę knygą. Išeidami ne
paliko net kratos protokolo.

1982 m. liepos 28 d. tardymo 
metu Teresei KURTINAITY- 
TEI buvo paaiškinta, kad ra
šomąją mašinėlę sugrąžins 
greitai, kai tik bus užbaigta 
“LKB Kronikos” byla.

Vilnius. Gegužės mėn. po 
Vilnių pasklido liūdna žinia, 
kad iškeliamas Šv. Mikalojaus 
bažnyčios vikaras kun. Ričar
das ČERNIAUSKAS. Atsikėlus 
šiam kunigui į Šv. Mikalojaus 
bažnyčią, jo pamokslų pasi
klausyti susirinkdavo tiek 
daug tikinčiųjų, kad dauge
liui tekdavo net darganoje 
stovėti lauke. Ypatingai kun. 
Ričardas ČERNIAUSKAS bu
vo mylimas Vilniaus jaunimo, 
todėl nenuostabu, kad jis ne
patiko Bažnyčios priešams. 
Pasklidus žiniai apie kun. R. 
ČERNIAUSKO iškėlimą, pas 
Vilniaus arkivyskupijos val
dytoją kun. Algirdą GUTAUS- 
Ką pradėjo plaukti žmonių 
delegacijos. Visus jaudino 
šio uolaus kunigo likimas. 
Kieno iniciatyva jis perkelia
mas vikaru į Marcinkonių pa
rapiją, esančią vidury girių, 
kur sekmadieniais į pamaldas 
susirenka vos keliolika pagy
venusių žmonių? Paaiškėjus, 
kad šis paskyrimas yra inspi
ruotas religijų reikalų tary
bos, kun. R. ČERNIAUSKAS 
atsisakė jį priimti ir apie tai 
painformavo tikinčiuosius. 
Apie porą tūkstančių Vilniaus 
tikinčiųjų kreįpėsi į Vilniaus 
arkivyskupijos apaštalinį ad
ministratorių tremtinį vysku
pą Julijoną STEPONAVIČIŲ, 
prašydami įsikišti, kad kuni
gas R. ČERNIAUSKAS nebūtų 
skiriamas į Marcinkonis, o pa
liktas Vilniuje. Savo pareiški
me vilniečiai rašo: “Tikintieji 
žino tik vieną jo “kaltę” — jis 
yra uolus kunigas. Kaip supras
ti, kad moraliai susikompromi
tavę kunigai dirba didžiulėse 
miesto parapijose ir net kuri
joje, o' pamaldūs kunigai izo
liuojami nuo jaunimo ir dides
nių centrų?” 

Vienerių metų mirties sukaktis
AfA

ANTANAS VADAKOJIS

1982 lapkričio 23 d. sueina vieneri metai, kai staiga 
nuo širdies smūgio mirė mylimas vyras ir tėvelis.

1982 lapkričio 20, šeštadienį, 10 v.r., už velionį 
bus laikomos šventos Mišios Lietuvos Kankinių šven
tovėje (Anapilyje).

Maloniai kviečiame visus draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. Antano Vadakojo vėlę.

Po šventų Mišių prašome visus užkandai Anapilio 
Parodų salėje (antrame augšte).

Liūdintys: žmona Aleksandra 
sūnus Vytautas 
duktė Danguolė 
žentas Donald

PADĖKA
1982 metų rugsėjo 17 dieną mirė mūsų motina

AfA MARIJA PETRAVIČIENĖ,
o 1982 metų rugsėjo 23 dieną — 

mylimas vyras ir svainis

AfA PETRAS DAUNIUS
Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Staškui ir kun. L. Januškai, 

OFM, už gedulines Mišias ir palydėjimą velionių į amžino 
poilsio vietą Šv. Jono lietuvių kapinėse.

Dėkojame kun. dr. V. Skilandžiūnui už Rožinio maldas 
laidotuvių namuose Otavoje ir už velionius atnašautas šv. 
Mišias.

Nuoširdi ir gili padėka karstų nešėjams, už giesmes ir 
vargonavimą P. Gulbinskui, visiems dalyvavusiems laido
tuvėse, atsiuntusiems gėles, užprašiusiems šv. Mišias, auko
jusiems laikraščiams ir pareiškusiems užuojautas spaudoje, 
žodžiu bei raštu.

Dėkojame Otavos lietuviams, gausiai aukojusiems Ka
nados Lietuvių Fondui velionių atminimui.

Nuoširdi ir gili padėka mieliems bičiuliams bei giminėms, 
tiek daug mums padėjusioms didelio sielvarto ir liūdesio me
tu — Irenai ir Viktorui Priščepionkoms, dr. Mikalojui ir Lydijai 
Novošickiams, Elenai ir Pranui Ališauskams, dr. Juditai ir 
Eugenijui Čuplinskams, Aldonai ir Petrui Dranginiams.

Nuoširdus ačiū p. Vaitkienei už paruoštus užkandžius ir 
ponioms už iškeptus pyragus.

* Visiems dėkingi — Liuda Daunienė
Vytautas Petravičius

čiau gauti savo honorarą už 
darbą. Tačiau šio darbo pada
riniai, pasak Gudijos laik
raščio, pasirodė toli gražu ne 
tokie nežalingi, nes tos kny
gos turėjusios apkvaišinti re
liginiais nuodais prasčiokė
lius ir juos paveikti.

“Savieckaja Bėlarusija” pik
tai išbarė ir visą Minsko moks
linio kombinato kolektyvą bei 
partinį biurą už tai, kad dau
gelis komunistų atvirame susi
rinkime nesutiko pasmerkti 
Petkevičiaus, o kiti Mš viso į 
susirinkimą neatėjo.

Buvo rašoma ir apie baisų vy
resniojo mokslinio bendradar
bio Kano moralinį “nuopuolį”. 
Mat jis ne tik Petkevičių iš ke
lio išvedė, bet dargi moksli
nio tyrimo technologinio pro
jektavimo institute, kuriame 
dirbo, drįso “oficialiai pa
reikšti, kad ničnieku daugiau 
nebetiki, išskyrus Dievą.” Tas 
vyresnio mokslinio bendradar
bio Kano pareiškimas, pasak 
sovietinio laikraščio, pada
ręs sprogusios bombos įspūdį. 
Pamanykite: mokslinis dar
buotojas — ir tikintis!

Kanas apkaltintas tuo, kad 
labai uoliai daugino religinę 
literatūrą, kad duodavo Pet
kevičiui net šimto metų senu
mo knygas dauginti. O kas dar 
blogiau: jis nekliudomai sklei
dęs religiją ir traukęs į ją 
kitus asmenis, ypač “vaikų sie
las”.

Kam rūpėtų plačiau susipa
žinti su šiais dviem atvejais, 
gali atsiversti “Savieckaja Be- 
larusiją” — birželio 13-sios ir 
rugpjūčio 21-sios numerius. 
Gal būtų pats laikas į gudų, 
rusų ir kitas sovietines kalbas 
išversti Maironio “Nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo!” Juk ar 
ne tą rodo ir čia suminėtų dvie
jų gudų mokslininkų istorija, 
tegu ir pavaizduota gerokai 
kreivame sovietinio laikraš
čio veidrodyje. Lmb.

Mirus daugelį metų pirmininkavusiam 
Toronto Lietuvių Senjorų Klubui

AfA
JONUI KARPIUI,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai ALDONAI, 
sūnums — JONUI, RIMUI, PRANUI ir giminėms —

F i Cicėnai B- v- Butrimai
M. V. Butrimai A- B- Petkevičiai

Onabian &rt ^Memorials: lltii.
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 jį. 
pasirinkimų pagamintų paminklų lie- 8-^ 

tuvių kapinėms JS®-.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume n 

neskubėdami atlikti visą menišką darbą 
pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonos 278-2757
Namų telefonas 278-4529

lENJAVlC

RINKEVICIAI
JONAS RINKEVIČIUS į ONA HINKfVK 
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Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

<3farntture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Nemokamos pristatymas j namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro



Vasario 16 gimnazijos mokiniai ir mokytojai, pasiruošę pradėti naujus mokslo metus Nuotr. M. Šmitienės

Išvyka laivu "Marių laimė ”

Redaguoja RITA RUDAITYTĖ

Stovykla su partizano diena
“Aušros” stovykla Wasagoje — jos sunkumai ir laimėjimai

Šių metŲ 26-toji Toronto 
“Aušros” vasaros stovykla 
sklandžiai praėjo. Atvyko 45 
jaunuoliai — daugiau mergai
čių negu berniukų. Amžiaus 
vidurkis 11-12 m. Jauniausias 
stovyklautojas buvo tik 4, vy
riausias — 16 metų. Iš visos 
grupės tik 10 stovyklautojų 
nemokėjo lietuviškai, bet sa
vanoriškai atvyko stovyklauti 
į Wasagą. Pusė jų buvo iš miš
rių šeimų. Dauguma jų pusėti
nai gerai kalba lietuviškai. 
Įdomu, kad trečios ir ketvir
tos kartos jaunimas yra dides
ni patriotai ir su dideliu no
ru sužinoti apie savo šeimos 
šaknis.

Stovyklos vadovai buvo be 
priekaištų. Visi dirbo su nuo
širdumu. Jie sugebėjo atkreip
ti stovyklautojų dėmesį, išlai
kyti tvarką stovykloje ir tarp 
savęs gražiai sugyventi. Jeigu 
buvo konfliktų tarp jų, viskas 
buvo "išlieta” privačiai arba 
posėdžių metu. Labai svarbu, 
kad vadovai vieningai dirbtų, 
nes jie yra stovyklos pagrin
das. Jeigu įvykdavo koks ne
malonumas vadovų tarpe, sto
vyklautojai sužinodavo, pajus
davo arba pastebėdavo. Tai 
veikė ir stovyklautoju nuotai
ką.

Visi vadovai buvo tikri idea
listai ir. kiek galėjo, skleidė 
religinę bei tautinę dvasią. 
Tas taisykles, kurių vadovai 
reikalaudavo iš stovyklautojų, 
ir patys stengėsi respektuoti, 
nors nebuvo lengva, nes nie
kas virš jų galvų nesėdėjo. Gra
žu buvo matyti, kaip vadovai 
vienas kitam padėdavo ir atsi
klausdavo visų nuomonės 
prieš darydami pagrindinius 
sprendinį us.

Buvo ir sunkumų vadovams 
dėl nuovargio. Dienos metu 
reikėdavo daug bėgioti, o va
kare — laukti, kol vaikai už
migdavo ir baigdavosi posė
džiai. Jau būdavo po vidurnak
čio, o keltis reikėdavo anksti 
rytą. Pirmą savaitę buvo dar 
galima lengviau išlaikyti, bet 
antrą savaitę buvo sunkiau. 
Vadovai įvairiai reaguodavo 
— vieni greitai susinervinda
vo dėl mažmožių, kiti kentė
davo galvos skausmus.

Kaip ir visose stovyklose, 
pirmos dienos yra sunkiau
sios, nes jaunimas mato nau
jus veidus, naują aplinką, o 
tėvų nėra. Visi mėgina būti 
kuo mandresni arba “cool”. 
Pirmom dienom mergaitės sė
dėdavo viename kampe, o ber
niukai — kitame ir vieni ki
tiem mėgindavo pasirodyt, 
bet vėliau prasidėdavo drau
gystės, net ir rimtesnės. Atro
do, mergaitės turi daugiau no
ro būti gyvesnės, t.y. pakelti 
stovyklos dvasią, reiškiasi kū
rybingiau negu to amžiaus ber
niukai.

Iš pradžių buvo nepasiten
kinimo, ypač iš vyresniųjų mer
gaičių, kad jos turi dalyvauti 
šv. Mišiose kasdien. J progra
mą buvo įvesta religinė valan
dėlė. Ji nebuvo pavadinta reli
gijos pamoka, nes būtų buvus 

nepriimtina. Buvo kalbama 
apie tikėjimą, moralines prob
lemas, Katalikų Bendrijos 
problemas ir t.t. Stovyklauto
jai mažai žinojo apie savo re
ligiją ir per tą nežinojimą jos 
nevertino. Šiokia tokia pažan
ga buvo padaryta ypač jau ant
rą savaitę, nes dalyvavimas 
Mišiose buvo nuoširdesnis, 
diskusijose buvo keliamos 
gilesnės mintys. Patys stovyk
lautojai norėjo turėti daugiau 
diskusijų. Tai rodo, kad jie 
mėgino pagilinti savo tikėji
mą.

Be to, buvo kūno kultūra, 
menas, laikraštėlis, kuriame 
jaunuoliai galėjo parodyti sa
vo talentus.

Pirmas kelias dienas tokie 
dalykai, kaip dainavimas ar
ba Lietuvos himnas per vėlia
vų pakėlimą, buvo atliekami 
atkištinai.

Pirmos savaitės trečiadie
nis buvo skirtas Lietuvos ko
votojams. Jis pradėtas vėlia
vų pakėlimu iki pusės stiebo. 
Pusryčių metu — visuotinė 
tyla. Dienos metu stovyklau
tojai mokėsi partizanų dainų 
bei giesmių ir tuo būdu ruo
šėsi vakarinei programai bei 
Mišioms. Po vakarienės prasi
dėjo procesija. Priešakyje bu
vo nešamas kryžius iš beržo, 
vainikai ir žvakės. Visi ėjo į 
vietą kur buvo paruoštas spe
cialus kambarys, įrengtas kaip 
kalėjimas, kad visi galėtų šiek 
tiek pajusti kokioje aplinko
je gyvena mūsų broliai ir se
serys lietuviai Sibire. Progra
moje buvo pavaizduotas mūsų 
tėvų gyvenimas sovietinės oku
pacijos metu. Nuostabu, kad 
patys aktoriai, ypač stovyklau
tojai. buvo sujaudinti iki aša
rų.

Premija jaunimui
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 
liūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti 

skiria kasmetinę
EUGENIJAUS 

KRIAUČELIŪNO PREMIJĄ 
Premijai skirti sąlygos:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiria
ma lietuviui jaunuoliui, ge
riausiai pasireiškusiam raš
tais (lietuvių, anglų ar kita kal
ba), veikla, organizaciniu veik
lumu, ar jaunimo vienetui 
(sambūriui, tautinių šokių gru
pei, jaunimo chorui, sporto bū
reliui), geriausiai atstovavu
siam lietuviams ir Lietuvai 
vienerių metų laikotarpyje.

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jauni
mo organizacijų vadovybės, 
jaunimo grupės, vyresniųjų or
ganizacijos ar paskiri asme
nys iki kiekvienerių metų gruo
džio 31 d. (pašto antspaudas).

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma vertinto
jų komisija, kurion po vieną 
atstovą skiria Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės jaunimo 
reikalams vadovas, Pasaulio

Po to, kryžiui vedant proce
siją, visi tyliai žygiavo miš
ko link, kur buvo stovyklau
tojų paruoštas “nežinomo par
tizano kapas”. Prie kapo su
giedota keletas giesmių, per
skaityta partizanų eilėraščių 
ir uždėtas vainikas ant kapo. 
Tada visi susirinko miške prie 
laužo, kur buvo pasakyta kal
ba apie partizanus ir jų žygius 
Lietuvoje. Programa baigta 
Mišiomis, kurių eigon visi įsi
jungė giesmėmis.

Atgarsiai apie tą vakarinę 
programą buvo labai pozity
vūs, ir stovyklautojai panoro 
daugiau sužinoti apie mūsų 
tragišką istoriją nuo 1940 m. 
Jie pajuto, kad būti lietuviu 
patriotu — ne gėda, o garbė. 
Buvo jaudinantis momentas, 
kai kitą rytą vėliavų pakėli
me visa stovykla — maži ir di
deli giedojo himną pilnu bal
su ir su tikru entuziazmu. Tai 
savotiškas laimėjimas.

Nežiūrint nuovargio, rūpės- • 
čio ir planavimo, turime 
džiaugtis jog mes, lietuviai, 
galime turėti savo stovyklas. 
Tik gaila, kad nevisi tėvai lei
džia savo vaikus į stovyklas. 
Didėja mišrių šeimų skaičius, 
ir jeigu mes nebegalėsime jų 
įjungti savo bendruomenėn ir 
organizuoti jiems specialias 
stovyklas, tie vaikai lengvai 
nueis į kanadiečių stovyklas. 
J tas šeimas reikia kreipti 
daug daugiau dėmesio, kad jie 
laisvai galėtų įsijungti mūsų 
bendruomenėn. Tiesa, mišrio
se šeimose lietuvių kalba yra 
dažniausiai antroje vietoje, 
bet tai nereiškia, kad negali 
būti lietuviškos dvasios jų šir
dyse. Tai būtų mūsų tautos 
laimėjimas. Edis Putrimas

Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba ir JAV Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, o du atstovus 
paskiria Kriaučeliūnų šeima.

4. Vertintojų komisija, ap
tarusi asmens ar vieneto tin
kamumą premijai, ją paskiria 
balsų dauguma iki sekančių 
metų vasario 15 d. ir susita
ria su Kriaučeliūnų šeima dėl 
premijos įteikimo laiko ir po
būdžio.

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiami: 
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO

PREMIJOS KOMISIJAI 
12500 Pawnee Rd., Palos Park, 
Illinois60464, USA. 

t

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).

Sušvilpė laivo sirena ir “Ma
rių laimė” pajudėjo iš uosto 
— išplaukė Otavos upės link š. 
m. rugsėjo 18 d.

Laivo kapitonas Jonas Abro
maitis pasveikino susirinku
sius svečius, kurių buvo maž
daug 100, dauguma — jauni
mas, atvažiavęs iš Hamiltono, 
Toronto, Montrealio, JAV ir 
net Venecuelos.

Trijų valandų kelionės pro
grama buvo nęorgnizuota. Jau
nimas entuziastiškai daina
vo rateliuose, šoko, šnekučia
vosi su seniai matytais drau
gais. Nors laivas buvo dviejų 
augštų, dauguma liko apačio
je, nes antras augštas visiš
kai atviras, o rudens vėjas šal
tokas. Bet buvo ir drąsių jau
nuolių, kurie ten dainavo iš
tisą valandą.

Keletas muzikantų bei daini
ninkų linksmino svečius bū
tent: Žibutė ir Vidas Šilinin
kai (Torontas), Antanas Mic
kus (Montrealis), Ričardas iš 
Venecuelos ir Otavos “Ramu
nėlės”.

Beplaukiant upe, įspūdin
gesni vaizdai buvo apšviesti. 
Jų tarpe buvo ministerio pir
mininko namas, Prancūzijos 
ambasada ir Rideau kriokliai.

Ekskursijos metu buvo įteik
tos premijos laimėtojams tink
linio varžybų, kurios įvyko 
prieš ekskursiją. Nors buvo 
prašyta sudaryti komandas iš 
įvairių miestų, nebuvo pakan
kamai svečių žaidėjų, tačiau 
susidarė dvi komandos “Spin
duliai” ir “Šikšnosparniai”.

“Spindulių” komandą, kuri 
laimėjo varžybas, sudarė: And
rius Rasiulis, Alma Naikaus- 
kaitė, Giedrė Abromaitienė, 
Ramutis Vilbikaitis (Otava), 
Rimas Žitkus (Montrealis) ir 
Žibutė Šilininkaitė (Toron
tas).

Tautiečiai, atvykę iš Lietuvos Kanadon!
Paskutiniu metu nemažai 

lietuviško jaunimo įvairiais 
keliais atkeliauja į Vakarus. 
Dalis jų apsistoja Kanadoje. 
Paprastai jie išsimėto po kraš
tą, po lietuviškas kolonijas. 
Daug kam būtų įdomu susitikti 
senus pažįst&mus iš tėvynės 
ar susipažinti su kitais. Todėl 
mes bandome organizuoti Lie
tuvos išeivių ryšių centrą. Jis 
yra organizuojamas ryšiumi su 
ateinančiais metais įvyksian
čiu V Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresu.

Pirmasis kongresas įvyko 
1966 m. birželio mėnesį. Iki 
šiol jau vyko keturi tokie kon
gresai įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Sekantis, penkta
sis, įvyks 1983 m. liepos 1-24 d. 
Čikagoje, Oberlin College, ne
toli Klevelando, Kanadoje — 
Peterborough mieste ir Mont- 
realyje. Šio penktojo jaunimo 
kongreso pirmininkė yra Vio
leta Abariūtė. Neseniai ji, 
ryšium su organizaciniais kon
greso klausimais, yra aplan
kiusi visą eilę Vakarų Euro
pos kraštų.

Pats kongresas — tai lietu
vių jaunimo manifestacija, ku
rioje susiburia įvairių pažiū
rų ir grupių paskaitininkai, 
vyksta diskusijos ir semina
rai. Jaunimo kongresas yra 
puiki proga susitikti ne tik su 
laisvojo pasaulio lietuvių jau
nimo atstovais, bet ir su to
kiais pat kaip mes — dabarti
niais emigrantais. Tai puiki

Devintojo lituanistikos seminaro dalyviai 1982 m. vasarą inscenizuoja mitologinį aukojimą Loyola of the Lakes 
rūmu patalpose Nuotr. J. Adamonytės

“Šikšnosparnių” komandos 
žaidėjai: Rūta Šiūlytė, Jonas 
Balsevičius, Charlie Satkevi
čius, Algis. Danaitis, Arvydas 
Znotinas (Otava), Andrius Ga- 
putis (Sarnija) ir Vytas Rudai
tis (Torontas).

Buvo ir žaidimų kuriems va
dovavo Jonas Abromaitis. Ni
jolė Vytaitė ir Aidas Vaidila 
(abu iš Toronto) laimėjo pri
zus, dovanotus Rūtos Danaity- 
tės.

Sėkmingai posėdžiavo V 
PLJK rengėjų komiteto nariai 
Latvių Namuose ir vėliau par
lamento rūmuose. Buvo aptar
ti Otavos jaunimo uždaviniai
V kongreso ruošos darbuose.
Problemos rengiant ekskursiją

Beveik ištisus metus KLJS 
Otavos skyrius planavo ir ruo
šė šią laivo ekskursiją. Ruo
šos komitetą sudarė: Ladas Gi- 
riūnas, Rūta Danaitytė, Gied
rė ir Jonas Abromaičiai, Rūta 
Šiūlytė.

Šitokio masto renginys buvo 
didelis užmojis mažai koloni
jai, kur veikia tik saujelė jau
nimo. Didžiausias mūsų rūpes
tis net iki pat išplaukimo bu
vo dalyvių skaičius. Dauguma 
svečių prižadėjo telefonu, 
kad dalyvaus, bet kol bilietai 
nebuvo nupirkti, nežinojom 
kiek keleivių dalyvaus.

Džiaugėmės sulaukę tiek 
svečių iš tolimų vietovių, ku
rie savo dalyvavimu parėmė
V PLJK. Apmokėjus išlaidas, 
liko ir pelno. Tuo būdu KLJS 
Otavos skyrius sutelkė jauni
mo kongresui beveik$200.

Pradėję lėšų telkimo vajų, 
raginam jaunimą ir kitose 
lietuvių kolonijose pradėti 
savo vajus telkti lėšas V PLJK. 
Tik astuoni mėnesiai beliko!

KLJS Otavos skyrius

proga įnešti naujos lietuviš
kos dvasios, pareikšti savo pa
žiūras, geriau supažindinti 
pasaulio lietuvių jaunimą su 
Lietuvos gyvenimu, studenti
ja, jos pažiūromis.

Brangūs tautiečiai, nesvarbu 
kur jūs gyvenate, atsiliepki
te. Mūsų adresai: Robertas 
Aukštaitis, 6819 Forrer, Det
roit, Michigan 48228, USA; Vio
leta Abariūtė. 9334 Plainview, 
Detroit. Michigan 48228, USA.

Kreipiuosi į visus lietuvius, 
žinančius ar pažįstančius ką 
nors, kas neseniai atvyko iš 
Lietuvos, supažindinti juos 
su šiuo atsišaukimu.

Robertas Aukštaitis

Studentų 
suvažiavimas

Lietuvių studentų suvažiavi
mą Toronte lapkričio 25-28 die
nomis rengia torontiečių stu
dentų komitetas: pirm. Marty
nas Tarvydas, Ričardas Dreše- 
ris, Rima Petkutė. Dana Pran- 
kevičiūtė, Kristina Prankevi- 
čiūtė, Rūta Vaitkutė, Laimis 
Andrulis. Suvažiavimo posė
džiai vyks “Town Inn” viešbu
tyje (620 Church St.). Numa
tyta visa eilė pramoginių ren
ginių (žiūr. skelbimą 10 psl ). 
Šeštadienį bus ir paskaitų, bet 
jų temos ir paskaitininkai pa
aiškės vėliau. Suvažiavimas 
bus baigtas pamaldomis Pri
sikėlimo parapijos šventovė
je lapkričio 28, sekmadienį, 
10 v.r. Inf.

Toronto Lietuvių Namu Vyrų Būrelio surengtame janųjų atlikėjų kon
certe. Iš kairės: sol. RŪTA PAKŠTAITĖ iš Čikagos, akompaniatorius 
JONAS GOVĖD AS, dalis “Ramunėlių" grupės iš Otavos Nuotr. St. Dabkaus

Studentai, dėstytojai ir nuotykiai
Šiemet IX lituanistikos se

minaras įvyko Clinton, Ohio, 
Loyola of the Lakes jėzuitų 
patalpose rugpjūčio 8-22 die
nomis. Dalyvavo apie 36 moki
niai — 9 iš Kanados, o kiti iš 
JAV. Seminaro programa buvo 
suskirstyta į tris sritis, kad 
mokiniai susipažintų su lietu
vių literatūra, gramatika ir 
socialinėmis problemomis.

Dienelė prasidėdavo 7 v.r. 
Emilija arba Romas Sakadols- 
kiai, šių kursų tvarkytojai, 
eidavo belsdami į kiekvieno 
kambario duris ir žadindavo 
iš miego. O studentas, gulėda
mas lovoje pusiau gyvas, žvel
gė į kambario aplinką, kur pri
versta knygų bei sąsiuvinių. 
Romas paleisdavo per garsia
kalbį muziką, kad visi pabus
tų. 8 v.r. visi kviečiami pus
ryčių. Aišku, visi nueidavo
me tik iš mandagumo, nes ape
tito dar neturėdavom — visų 
mintys būdavo dar pilnos mie
go.

9 v.r. skambutis visus varo 
į pirmą paskaitą. Viename 
kambaryje dėstytojas Myko
las Drunga mėgina nuvaikyti 
studentų miegą su linksniavi
mu ir gramatinėmis taisyklė
mis. Kitame kambaryje dr. A. 
Klimas aiškina, kaip reikia 
lietuviškai rašyt straipsnius 
arba pasakas. Kol mes išmoksi
me rašyt taisyklingai lietuviš
kai, tai jau laikas bus rašyt 
testamentą.

Kun. J. Vaišnys dėstė kal
bos kultūrą. Jisai norėjo, kad 
jaunimas mokėtų dėt kable
lius sakiniuose, kabint nosi
nes ir pan. Aiškino, kurie žo
džiai yra lietuviški ir kurie 
nevartotini. Sužinojau, kad 
nemoku lietuviškai nei kalbėt, 
nei rašyt. Atrodė, kad mes jau
nieji esame atsilikę, nes var
tojame senovės lietuvių kal
bą. Įdomiausia buvo, kai ku
nigas dėstytojas aiškino ko
dėl reikalinga skyryba! Paga
liau susigaudžiau, kad dėsty- 
*ojas kalba ne apie vedybinę 
skyrybą, o apie sintaksinę.

Vienas sunkiausių kursų bu
vo kirčiavimas. Dr. A. Klimas 
dieną naktį laužė galvą, kaip 

mus išmokyti kirčiavimo. Kas
dien dėstytojas ateidavo į kla
sę ašarodamas. Negalėjau su
prast, ar jis verkia gailėdama
sis mūsų, ar turi slogą. Mes 
sakydavome: “Einame į klima- 
vimą pas dr. Kirčiavimą". Jis 
buvo vienintelis, kuris mokėjo 
kaip reikiant kirčiuot. Kun. 
J. Vaišnys vis sakydavo: "Mer
gina kaip mašina, kirčiuot ir 
linksniuot”. Man atrodė, kad 
gyvenimas ir taip jau sunkus, 
o mes, lietuviai, jį sunkiname 
sudėtinga savo kalba.

Kai vieni laužė galvas kir
čiuodami, kiti sėdėjo erdvėse 
su dr. R. Šilbajoriu ir svajo
jo apie “Pokario Lietuvos poe
ziją”.

1 v. skambutis. Visi išalkę 
einam pietų. Visi jau išsimie
goję. nes per rytines pamokas 
galėjo pasnausti.

Popiet būdavo laisvalaikis. 
Tai nelaikąs miegot ar ilsėtis, 
nes reikėdavo eit su bičiuliais 
pasivaikščiot prie ežero ar pa
sportuot.

Apie 3 v.p.p. prasidėdavo po
pietinės paskaitos. Visi rink
davomės didžiajame paskaitų 
kambaryje pasiklausyt prof. 
Mickūno. Jis buvo įsitikinęs, 
kadi mūsų tarpe yra maginė jė
ga, kuri gali transformuot vie
ną daiktą į kitą. Antrą savai
tę dr. V. Kavolis skaitė paskai
tas apie lietuvius, kas jie yra. 
Sužinojau, kad XVI š. jie, sve
timtaučių nuomone, buvo “vel
nio vaikai”. Jie “liejo kraują 
kaip vandenį”, “valgė slavus 
ir latvius”. Jeigu mes tokie bū
tume šiandien, tai seniai bū
tume išvarę okupantus iš mū
sų krašto.

Paskutinėje paskaitoje, po 
dr. Ėringio, dr. M. Gimbutie
nė mėgino atkurt senovės lie
tuvių dievus. Dėstytoja taip 
įsigilino beaiškindama apie 
deives ir dievaičius, jog aš 
pradėjau bijot, kad jie negrįž
tų ir mūsų neapsėstų.

Po vakarienės galėdavome 
atsidusti, nes tada grįždavo
me prie knygų baigti savo na
mų darbų. Kartais apimdavo 
baimė: Liek buvo užduota pa
daryti, kad reikėjo plušti ir
naktį. Norėdami padėti vieni 
kitiem, sueidavom būreliais, 
vienas kitą paremdavome mo
rališkai. Kai pradėdavome 
verkt, guosdavome vieni kitus, 
o kai užeidavo pyktis, turėjo
me draugų, kuriuos galėjome 
barti ir išlieti visą piktumą.

Retkarčiais būdavo ir vaka
rinė programa, pvz. diskusijų 
vakaras, dainų vakaras, kurį 
laimėjo studentai, talentų va
karas, kuriame kanadiečiai 
padainavome savo sukurtą 
raudą. Mitologijos vakare stu
dentai atkurdavo senovės lie
tuvių dievaičius. Labiausiai 
laukdavome šeštadienio vaka
ro “šurum burum”. Tada lais
vai šokdavom ir dainuodavom, 
nesirūpindami sekančios die
nos pamokomis.

Nežiūrint tų visų sunkumų, 
tie kursai buvo geresni už Vil
niaus universiteto vasaros 
kursus, nes čia jie buvo pri
taikyti mums. Viskas buvo dės
toma akademiškai be jokios 
propagandos bei faktų iškrai
pymo. Dėstytojai mokėjo įdo
miai išaiškinti savo dėstomus 
dalykus. Edis
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Tyliai gyveno, tyliai iškeliavo
A. a. inžinierius Petras Daunius, gyvenęs Otavoje

J. V. DANYS
Dvidešimt penkerius me

tus Otavoje išgyvenęs ir visą 
laiką aktyviai dalyvavęs lietu
viškoje visuomeninėje veiklo
je inž. Petras Daunius š. m. 
rugsėjo 23 d. iškeliavo iš gy
vųjų tarpo.

Per tuos metus daug kartų 
buvo KLB Otavos apylinkės, 
Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos, tikybinio ko
miteto nariu ar pirmininku. 
Petras su žmona Liuda buvo 
duosnūs visokeriopo lietuviš
ko gyvenimo rėmėjai. Jis buvo 
vienas tų visuomenininkų, ku
rie nuolatos remia spaudą, 
kultūrinius parengimus bei 
visas kitas veiklos šakas ir, 
reikalui esant, neatsisako eiti 
vienas ar kitas pareigas. Ve
lionis pasižymėjo nuoseklu
mu, ramiu ir pozityviu galvo
jimu bei draugiškumu, todėl 
Otavos lietuvių tarpe buvo 
mėgstamas ir gerbiamas. Bū
damas valdybose nariu ar pir
mininku, visada turėjo bend
ruomenės narių paramą.

Prieškariniais metais susi
tikdavome Vytauto Didžiojo 
universiteto technikos fakul
tete Kaune. Abu studijavome 
statybinę inžineriją, kurią 
Petras Daunius 1940 m. bai
gė diplomuoto statybos inži
nieriaus laipsniu. Mokymosi 
išlaidoms padengti jam tekda
vo imtis ir pripuolamų darbų 
studijų metu. Dvejus ar trejus 
metus dirbo inžinerijos žur
nalo “Technika ir Ūkis” admi
nistracijoje. Tuometinėje tech
nikos fakulteto mokslų progra
moje buvo stipriai pabrėžia
mas tikslus ir gražus projek
tų apipavidalinimas. Turėda
mas menišką nuovoką ir linkęs 
į tikslų ir estetišką darbo at
likimą, Petras dažnai išsiskir
davo savo darbais iš kitų. Tas 
savybes išlaikė ir visą gyveni
mą tiek savo profesiniuose, 
tiek ir kituose darbuose.

Lietuvoje buvo Trakų apskri
ties inžinieriumi, vėliau — 
statybos tresto Vilniuje vy

B3BL SMITH-CORONA

praneša, kad per 1982 m. spalio Ir lapkričio mėnesius 
ne tik gausite pigia kaina

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

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

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

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

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
l šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių prekių: medžiagos 

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

Avikailiai 3/4, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio kai
lio pamušalas, graži apikaklė, sveria 5 sv..................... -..........$250.00
Dirbtinio minko kailis apsiaustui, De-lux, sveria 5 sv................. 115.00
Pigesnis minko kailis apsiaustui, sveria 5 sv............................. 100.00
Rumbuoto velveto džinsai........................................................... 48.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ..........................................  50.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė........................................................ 13.00
Sudedamas lietsargis ................................................................. 13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ................................................  50.00
Puiki medžiaga suknelei ............................................................. 46 00
Šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 m...................................... 75.00
Aksomo medžiaga eilutei, dvigubo pločio, 3 m...........................  92.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m........................................ 75.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m........................................ 92.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m...................................... 115.00
Galima siųsti su drabužiais: 1/2 sv. arbatos — $4.50,1/2 sv. “neseafe" 
— 7.00, 1 sv. pupelių kavos — 7.50, 1 sv. šokolado — 7.50, 40 ciga
rečių— 5.50.
Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui $58.00

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpinin

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

BALTIC STORES & CO.
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England.
Tel. 01 460 2592
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riausiuoju inžinieriumi ir 
direktoriumi. Pasitraukęs iš 
Lietuvos gyveno Vokietijoje, 
britų zonoje, iš kur 1948 m. 
emigravo į Kanadą, į kasyklas 
prie Wavos, Ontario. Atlikęs 
vienerių metų sutartį, 1949 m. 
persikėlė į Torontą, kur ke
lerius metus dirbo pas inžine
rijos konsultantus. 1957 m. ga
vo konstrukcijų inžinieriaus 
vietą Otavoje Kanados viešų
jų darbų departamente. Pasku
tinius kelerius metus, prieš 
išeidamas į pensiją, buvo vy
resniuoju inžinieriumi Kana
dos indėnų ir šiaurės sričių 
departamente. Jo darbas Ota
voje dažnai buvo susijęs su 
statybomis arktikoje, kur su
siduriama su statybiniais sun
kumais dėl nuolatos sušalusio 
įžemio.

Paskutiniais metais sveika
tai kiek susilpnėjus, velionis 
dažniau pasitikrindavo savo 
sveikatą. Tą ketvirtadienio 
rytą gydytojas nieko blogo ne
rado; deja, tą patį vakarą šir
dis po 72 metų tyliai sustojo.

Tai buvo didelis netikėtas 
smūgis žmonai Liudai, kuri tik 
prieš kelias dienas buvo palai
dojusi savo motiną. Staigi ir 
pribloškianti žinia buvo ir 
Otavos lietuviams, kurių bend
ruomeninėje šeimoje Petras 
savo nuoširdžiu bendradar
biavimu per 25 metus buvo vi
siems pasidaręs savas. -

A.a. inžinierius PETRAS DAUNIUS

Klevelando lietuviu vyru oktetas, kuris koncertuos Hamiltono šaulių rengiamoje Kariuomenės šventėje lapkričio 
20 dienų. Iš kairės: okteto vadovas Rytas Babickas (prie pianino). Valdas Žiedonis, Romas Zylė, Mečys Aukštuo
lis, Raimundas Butkus. Gytis Motiejūnas, Algis Gylys, Mindaugas Motiejūnas Nuotr. P. Nasvyčio

Akademinis “Ateities” savaitgalis Čikagoje
JURGIS JANUŠAITIS

Š. m. suėjo dešimtmetis, kai 
okup. Lietuvos pogrindyje pra
dėjo eiti “LKB Kronika”. Čika
gos ateitininkai, prisimindami 
šią sukaktį, suruošė akademi
nį “Ateities” savaitgalį Jau
nimo Centre spalio 15-17 d.d. 
Jo tikslas — giliau pažvelgti 
į dabartinio pogrindžio leidi
nius, jų tikslus ir siekius bei 
arčiau pažinti okup. Lietuvos 
gyvenimo nuotaikas, paanali
zuoti išeivijos rašytojų kūry
bą, kurioje atsispindi dabar
ties Lietuva, o taip pat panag
rinėti ir okup. Lietuvos rašy
tojų kūrybą

Lietuva rašytojų kūryboje
Pirmoji vakaronė įvyko Jau

nimo Centro kavinėje spalio 15 
d. Tema “Dabarties Lietuva iš
eivijos rašytojų kūryboje”.

Vakaronę pradėdamas, J. Pa
lubinskas pasidžiaugė dalyvių 
gausumu, rodančiu susidomė
jimą mūsų pavergtos tėvynės 
likimu. Vakaronei vadovauti 
pakvietė Ramintą Marchertie- 
nę.

Naujoji “Draugo” kultūrinės 
laidos redaktorė Aušra Liule- 
vičienė padarė plačią, išsa
mią apžvalgą apie mūsų kūrė
jus išeivijoje, trumpai aptar
dama daugelio poetų ir rašy
tojų kūrybą, kurioje vienokiu 
ar kitokiu būdu liečiama Lie
tuva, lietuvio išgyvenimai 
netekus tėvynės, laisvės ko
vos, tėvynės grožis, kančios 
kelias ir meilė Lietuvai. A. 
Liulevičienės įvadinis žodis, 
akademiškai paruoštas, klau
sytojui atskleidė mūsų kūrė
jų nusiteikimus Lietuvai.

Po šio išsamaus įvadinio 
žodžio buvo skaitoma mūsų 
poetų ir rašytojų kūryba. 
Studentė Daiva Markelytė 
gražia tarena, ramia nuotai
ka paskaitė keletą mūsų poe
tų kūrinių.

Agnė Kižienė su giliu įsijau
timu perskaitė iš Aloyzo Ba
rono paskutiniojo romano 
“Mirti visada suspėsi” ištrau
ką apie patizanų pokalbį, ku
riame išryškėjo mūsų narsių
jų partizanų žygiai, kova su 
stribais ir pati didžioji auka 
— mirtis už Lietuvos laisvę.

Poetė Julija Švabaitė skai
tė savo kūrybą iš eilėraščių 
rinkinių “Ledinė valtis” ir 
“Po Vilniaus dangum”. Poetė 
klausytoją nuvedė į Vilnių, 
kur senose varpinėse skamba 
varpai, kur amžių sąvartoje 
dunkso Lietuvos sostinė.

Julius Balutis, aktorius, 
paskaitė A. Landsbergio kū
rybos iš “Šventojo narvo”, kur 
kun. Semėno lūpomis išsako
mas religijos persekiojimas, 
tikėjimo išjuokimas, niekšiš
kas tardytojo elgesys. Šis 
epizodas glaudžiai rišasi su 
dabartiniu okup. Lietuvos ti
kinčiųjų persekiojimu.

Poetas Kazys Bradūnas, 20 
metų išbuvęs kultūrinės 
“Draugo” laidos redaktorium, 
paskaitė savos kūrybos eilė
raščių pluoštą. Jo eilėraščiuo
se atsispindi mūsų tautos dra
ma, ryžtas kovoti už laisvę, 
meilė Lietuvai.

Akademija praėjo gražiai, 
klausytojai parodė didelį su
sidomėjimą, neilgai užtruko ir 
paliko malonų įspūdį. Po to 
pasivaišinta kavute, saldumy
nais ir valandėlę pabendrauta.

Šeštadienį, spalio 16, paskai
tos truko beveik visą dieną. 
Buvo nagrinėtos keturios įdo
mios temos, analizuojančios 
okup. Lietuvoje einančią po
grindžio spaudą, joje reiškia
mus pageidavimus, aptaria
mas dabarties ir būsimos ne- 
prikl. Lietuvos problemas.

Gaila, kad šių paskaitų pa
siklausyti tesusirinko apie 
70 žmonių. Tačiau džiugu, kad 
paskaitininkai buvo jaunosios 

kartos atstovai. Ir dalyvių 
tarpe matėme jaunų, ateiti
ninkų idėjomis gyvenančių 
akademikų.

Ateities Lietuva
Pirmosios paskaitos tema 

— “Ateities Lietuvos santvar
ka pogrindžio spaudoje ir jos 
palyginimas su Vakarų pasau
lyje vyraujančiomis sistemo
mis”. Šį klausimą aptarė dr. 
Saulius Sužiedėlis, o jo min
tis komentavo bei papildė kun. 
dr. V. Bagdanavičius. Pokal
bį pradėjo J. Palubinskas, pa
žymėdamas, kad atėjęs laikas 
ir mums daugiau skirti dėme
sio okup. Lietuvai ir jos gy
venimo pažinimui. Ir šis pa
skaitų ciklas padės mūsų veiks
niams geriau orientuotis da
bartinės Lietuvos reikaluose.

Pokalbiui vadovavo Laima 
Nainytė-Garbonkienė. Dr. S. 
Sužiedėlis, gerai išstudijavęs 
“LKB Kroniką”, “Aušrą” ir ki
tus leidinius, atskleidė daug 
įdomios medžiagos apie busi
mąją neprikl. Lietuvą, jos po
litinį, ekonominį susitvarky
mą, cituodamas tuose leidi
niuose rašančiųjų mintis. Esą 
perdaug dar vis idealizuoja
ma praeities santvarka, kuri 
galinti nuvesti Lietuvą kitu 
keliu. Ateities Lietuvos san
tvarka galės reikštis visaip. 
Esą “LKB Kronika” nesiryžta 
pakeisti ar nuversti dabarti
nę santvarką Lietuvoje. Ji tik 
gina žmogaus laisvo apsispren
dimo ir laisvo gyvenimo viso
se srityse teisės. Tai, žinoma, 
veda ir į nepriklausomą gyve
nimą. Ir ateityje būsianti Baž
nyčia atskirta nuo valstybės. 
“Kronika” nenumato ateities 
Lietuvoje totalistinės valdy
mo sistemos, tačiau nesiūlo ir 
specifinių valdymo formų.

Būsimoje Lietuvos santvar
koje esą turėtų būti panaikin
ti visi okupacijos padariniai, 
išsiųsti iš Lietuvos okupaci
jų metais atsiradę rusai. Be 
to, būsią daug rūpesčių spren
džiant žemės ūkio problemas. 
Paliktini tik vidutiniai ūkiai 
žemvaldžiams Lenkijos pavyz
džiu.

Kun. V. Bagdanavičius iškė
lė referato dalykinį pobūdį ir 
papildė savomis mintimis, 
teigdamas, kad okup. Lietu
voje trečdalis rusų išmoko lie
tuvių kalbą, gyvena ir dirba 
krašte, tad jų išsiuntimas bū
tų sunkiai įgyvendinamas, tu
rint galvoje demokratijos prin
cipus. Turime Amerikoje jau 
tris imigracijas, išaugo nau
jos kartos, ir grįžimas į Lie
tuvą būtų problematiškas.

Religijos gajumas
Antroje paskaitoje tema 

“Kronikos autorių prielaidos 
apie pasaulinę ir vietinę Baž
nyčią, pasauliečių atsakomy
bę ir dvasinį vaidmenį” kal
bėjo kun. A. Saulaitis, SJ. Jo 
mintis komentavo ir papildė 
seselė dr. Julija Šainauskai- 
tė. Pokalbiui vadovavo Vili
ja Dėdinaitė.

Kalbėtojai išryškino “Kro
nikos” ir kitų leidinių vaid
menį informuojant užsienyje 
gyvenančius lietuvius apie K. 
Bendriją Lietuvoje. Tai esąs 
skriaudžiamo ir persekiojamo 
žmogaus šauksmas. Kun. A. 
Saulaitis palietė daugybę es
minių dvasiškius ir pasaulie
čius liečiančių klausimų. Ne
žiūrint persekiojimo, Lietu
voje tikėjimas gyvas, visur 
jaučiamas religinis atgimimas. 
“Kronikoje” užsimenama, kad 
reikia ne tiek vyskupų, kiek 
dvasiškių ir pasauliečių, pa
siryžusių išlaikyti gyvą tikė
jimą tautoje. Okup. Lietuvos 
K. Bendrija esanti vieninga, 
atlieka savo uždavinius, ka
talikiškai auklėja vaikus. Sa
vo studijinę paskaitą kun. A. 
Saulaitis pailiustravo brėži

niais, atsakymais, statis’tiniais 
duomenimis.

Pogrindis ir išeivija
Po trumpos pietų pertrau

kos dr. A. Idzelis nagrinėjo 
temą “Pogrindžio spaudos pa
žiūra į išeivijos veiklą”. Jo min
tis komentavo bei papildė Emi
lija Pakštaitė-Sakadolskienė. 
Pokalbiui vadovavo Birutė Lie- 
ponytė.

Pasak dr. A. Idzelio, komu
nistinis elitas, turįs šiltas 
vietas okup. Lietuvoje, išei
vijos lietuvių veikla mažai te
sidomi. Kita grupė žmonių lau
kia išeivių atvažiuojant su do
vanomis. Treti laukia brolių 
lietuvių atvažiuojant jų aplan
kyti. Tik iš atvažiavusiųjų jie 
sužino apie išeivijos lietuvių 
gyvenimą, siekimus, darbus ir 
ryžtą Lietuvai padėti. Valdan
tieji sluogsniai išeivių poli
tinės veiklos nemėgsta. Labai 
dažnai oficialioji jų spauda, 
puldama išeivius, siūlo tik kul
tūrinę veiklą.

Pogrindžio spaudoje gilių ir 
išsamių straipsnių autoriai 
siūlo didesnį dėmesį skirti po
litinei veiklai. Ragina sustip
rinti politinį lietuvių sąmo
ningumą, nors neskiria ypatin
gesnės reikšmės pastangoms 
iškilti užsienio kraštų politi
koje. Pogrindžio spauda pasi
genda taiklesnės politinės 
informacijos, siunčiamos per 
“Amerikos Balso” ir kitų kraš
tų laisvas radijo stotis į okup. 
kraštus. Turėtų didesnį dėme
sį skirti informacijai apie po
litinius laimėjimus ir apie tai, 
kas daroma Lietuvai padėti.

Pogrindžio spauda pasisa
kanti už glaudžius asmeninius 
santykius su okup. Lietuvos 
lietuviais. Tačiau reikalingas 
ir apdairumas, sąmoningumas. 
Emilija Sakadolskienė pažy
mėjo, kad pogrindžio spauda 
neturi pilno vaizdo apie mū
sų šakotą veiklą ir ją tepasie
kia tik dalis mūsų veiklos ap
rašymų.

Politinis požiūris
Pagrindinę ir paskutinę te

mą “Politiniai pogrindžio 
spaudos bruožai” išsamiai 
aptarė trys paskaitininkai 
— adv. Saulius Kuprys, Jonas 
Pabedinskas ir kun. dr. Jur
gis Šarauskas.

Visuose pogrindžio leidi
niuose vienokiu ar kitokiu bū
du yra liečiama politinė okup. 
Lietuvos ir išeivijos veikla. 
Adv. S. Kuprys pažymėjo, kad 
“Kronika” okup. Lietuvoje at
lieka ypatingą vaidmenį, iš
ugdė fizinį, dvasinį ir kultū
rinį tautos pasipriešinimą.

J. Pabedinskas analizavo 
pogrindžio spaudos šauksmą 
padėti kovojančiai tautai. 
Reikėtų rinkti svarbią doku
mentinę medžiagą, ją plačiai 
naudoti informuojant laisvąjį 
pasaulį apie padėtį tėvynėje. 
Remti institucijas, kurios sten
giasi kuo nors padėti Lietu
vai.

Kun. dr. J. Šarauskas pažy
mėjo, kad pogrindžio spauda 
vis auga, darosi drąsesnė, rei
kalauja laisvės žmonėms. Neti
kima Vakarų pažadais ir lais
vės siekti skatinama savomis 
jėgomis. Atrodo, kad okup. 
Lietuvoje permažai težinoma 
dr apie mūsų veiksnių paskir
tį. Ir Vatikanas nepergeriau
siai tesupranta pavergtos tė
vynės bei tikinčiųjų rūpesčius. 
Vatikane nesama žmogaus, ku
ris gintų okup. Lietuvos rei
kalus.

Reikėtų daugiau skirti dė
mesio pačiai kovojančiai Lie
tuvai, perteikti daugiau ir 
tikslesnių informacijų, lie
čiančių mūsų kultūrinį bei 
politinį gyvenimą. Kai reikia, 
nevengti pasisamdyti ir sve
timtaučių Lietuvos bylai gin
ti. Aiškiai pasisakė už glau-

Didžiam varpininkui LVLS-gos veikėjui
JUOZUI AUDĖNUI

mirus,
jo šeimai ir artimiesiems bičiuliams reiškiame giliausią 
užuojautą bei kartu liūdime —

Lietuvių Varpininkų Sambūris
Kanadoje

AfA 
ALFONSUI URBONUI 

mirus,
sūnų VYTAUTĄ su šeima ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —

O. ir J. Gustainiai

Mylimam tėveliui
AfA

ALFONSUI URBONUI
mirus, 

sūnų VYTAUTĄ, marčią FELICIJĄ, anūkus KĘSTUTĮ 
URBONĄ su žmona DANUTE ir RŪTĄ RUSINIENĘ 
su vyru MARIUM nuoširdžiai užjaučiame —

Sigita ir Vytautas Aušrotai 
Aldona ir Petras Šimonėliai 
Beta ir Eugenijus Povai 
Onutė ir Leonas Rimkai 
Birutė ir Juozas Mažeikos 
Vanda ir Juozas Jasinevičiai

Baigus žemės kelionę

AfA
ALFONSUI URBONUI,

reiškiame nuoširdžią užuojautą velionies sūnui 
VYTAUTUI URBONUI bei jo žmonai FILICIJAI 
URBONIENEI, visiems giminėms, šeimos arti
miesiems, netekusiems mylimo šeimos nario, 

ir kartu dalinamės šeimos liūdesiu —

Kun. Pr. Gaida 
Vyt. Kastytis 
S. J. Andruliai 
G. V. Balčiūnai 
R. P. Bražukai 
B. S. Prakapai

Pirmųjų Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių 
sekretoriui ir visuomenininkui

JONUI KARPIUI
mirus,

jo žmonai ALDONAI ir sūnums — JONUI, RIMUI, 
PRANUI reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Žaidynių organizatoriai ir talkininkai:

Pranas Berneckas 
Vincas Ignaitis 
Jonas Nešukaitis
Kazys Šapočkinas
Leonas Baziliauskas 
Paulius Dunderas 
Stasys Dargis

, Kęstutis Budrevičius 
Balys Savickas

ORMOND-BY-THE-SEA
(Daytona Beach šiaurinis priemiestis) 
prie vandenyno sezonui išnuomojamas naujas, 
su baldais, 3 miegamųjų, dviejų mašinų garažu 

namas: $1000 mėnesiui.

Informuotis: 313-478-6905.
džius ryšius su okup. Lietuvos 
lietuviais — priimti atvykstan
čius menininkus, kultūrinin
kus, o į okup. Lietuvą siųsti 
geriausias pajėgas kultūrinės 
veiklos plotmėje. Tačiau, jis 
pažymėjo, toks kultūrininkų 
pasikeitimas neturėtų būti ri
šamas su okupacijos pripažini
mu. Šiose gyvenimo sąlygose 
reikia skaitytis su faktine 
padėtimi ir išgirsti kovojan
čios tautos balsą.

Po šios paskaitos kilo įdo
mios ir gyvos diskusijos. Jau

O. P. Derliūnai
G. R. Gaižučiai
O. Z. Girdauskai
G. Kaknevičienė
L. G. Kurpiai
A. V. Ramanauskai

noji karta pasisakė už kun. 
dr. J. Šarausko minčių įgyven
dinimą, o vyresnieji tokiais 
siūlymais abejojo. J. Pabedins
kas paryškino, kad šie teigi
mai ir siūlymai tesą minčių 
pasikeitimas, diskusijos, bet 
ne nutarimas. Šių paskaitų 
ciklas buvęs skirtas tam, kad 
geriau pažintume kovojančios 
tautos siekius.
z Vakare įvyko pokylis, kur 
buvo įteiktos “Ateities” žur
nalo jaunimo konkurso pre
mijos.



Kanados lietuvaitės muzikantės STANKUTĖS, attikusios meninę programa Tautos šventėje, surengtoje Detroito 
lietuvių Šv. Antano parapijoje š. m. rugsėjo 5 d. Iš kairės: JULYTĖ ŽEBRAITYTĖ, KRISTINA. DIANA, JOANA, 
VIDA STANKUTĖS iš Sudburio, BIRUTĖ JANUŠKAITĖ iš Windsor©, Ont. Nuotr. K. Sragausko

Kultūrinis baltiečių savaitgalis
Lapkričio 20-21 dienomis Toronte bus gvildenama baltiečių dailė

Stambūs Lietuvos šventovių tomai
Plataus užmojo darbas, pasirodęs jau dviem stambiom knygom

Č. SENKEVltlUS

Baigiant Lietuviškos Para
pijos Metus, kurie šiaip ar taip 
atkreipė išeivijos dėmesį į pa
grindinius centrus — mūsų pa
čių parapijas, džiugu prisimin
ti, kad buvo organizuojamos 
svarstybos, rengti minėjimai, 
rašyta spaudoje, kalbėta susi
rinkimuose ar privačiuose ra
teliuose. Visa tai smarkiau 
sujudino lietuviškais reika
lais besirūpinančius, nors, 
žinoma, būta ir tokių, kurie 
laikėsi nuošaliau.

Taipgi džiugu ir itin būdin
ga, kad šiais Lietuviškos Para
pijos Metais . pasirodė antra
sis Broniaus Kviklio “Lietu
vos bažnyčių” tomas “Vilkaviš
kio vyskupija”. Tylaus ir 
kruopštaus darbo tylus atėji
mas, lyg koks nedrąsus žings
nis knygų rinkon su skaudžiu 
ir jau kasdieniniu klausimu: 
kas pirks? Nekitaip atėjo ir 
pirmasis to didelio darbo to
mas “Telšių vyskupija”. Tur
būt taip ateis ir kiti keturi, 
jei tas skaudusis klausimas 
nesumaišys planų leidėjams ir 
redaktoriams. Tikėkim, kad 
platesnė ir gausesnė reklama, 
didesnis visuomenės dėmesys 
leis jiems pasiekti užsibrėž
tą tikslą.

Tenka prisiminti čia pirmą
jį tomą. Tai didelio formato 
kietais viršeliais pilkoje dro
bėje įrišta 400 psl. knyga, iš
leista Amerikos Lietuvių Bib
liotekos Leidyklos Čikagoje 
1980 m. Pirmas įspūdis — kny
ga ne eilinė. Verčiant lapus, 
įspūdis nesikeičia — tai rete
nybių rinkinys, tai mūsų enci
klopedijos, mūsų istorijos kaip 
iš dangaus nukritęs papildy
mas. Broniaus Kviklio įvade 
išreiškiama dedikacija — pa
likimas ateinančioms kartoms, 
ir ne vien išeivijoj gyvensian
čioms, bet ir tėvynėje, kurio
je nėra jokių galimybių tokius 
darbus atlikti.

Po įvado lietuviškai ir ang
liškai — vysk. M. Valančiaus 
“Žemaičių vyskupystės" pir
mieji keturi puslapiai taip ir 
padvelkia tautinio atgimimo 
dar neryškia aušra po labai 
tamsių, kraštą klaidinusių, 
spaudusių, išnaudojusių var
ganų dienų. P. Jurkaus apžval
goje “Senoji Žemaičių vysku
pija” susipažįstame su 40 vys
kupų, kurie labai nevienodai 
atliko savo pareigas, buvo 
skirtingų pažiūrų į savo pa
skirtį ir aplamai į žemaičius.

Žemėlapyje parodomos vys
kupijos ribos. Vyskupijos 
veiklos apžvalgoje — faksimi
lė “Žemaičių Prieteliaus”, 
laikraščio, kurį vyskupija lei
do. Atskiras straipsnis apie 
Klaipėdos prelatūrą. Labai 
įdomūs, niekur nematomi ir re
tai skaitomi pailiustravimai 
apie šių dienų okupacijoje 
veikiančius vyskupus.

Skaitome sąrašą vyskupijos 
kunigų, kurie buvo okupantų 
nužudyti arba kentėję. Jų 49. 
Pateiktas sąrašas kunigų, ku
riems vyskupijoj buvo atimtos 
teisės dirbti pastoracinį dar
bą. Jų 5. Okupacinę priespau
dą labai akivaizdžiai atsklei
džia pateikta statistika — pa
rapijos be kunigų. Jų — net 38.

Bendrinei vyskupijos apžval
gai skirti 88 puslapiai. Tai 
lyg įžanga į turinį, kuriame 

alfabetine tvarka paskelbtos 
visos šventovės ir koplyčios 
nuo seniausių laikų iki šių die
nų. Fotografijų ištisi pusla
piai skaitytojui aiškiai rodo, 
ką turėjome, kas išliko, kas 
naujo atsirado. Šventovių 
bokštai, altoriai, kitos deta
lės į mus kalba širdį verian
čia kalba. Įsižiūrėjęs jautiesi 
tenai esąs, nebe į knygos pus
lapį žiūrįs. Galvoji apie bran
gų rinkinio atskleidimą, apie 
darbštųjį autorių, kuris visa 
tai daro.

Knygos gale — vyskupijos ku
nigai išeivijoje, mirę kunigai 
išeivijoje, bibliografija, me
cenatai, garbės prenumerato
riai, prenumeratoriai. Pasta
rieji sąrašai nėra ilgi. Visa 
tai ir kelia didžiausią rūpestį. 
Bronius Kviklys rašo: “Bet sun
kiausias darbas yra lėšų telki
mas. Dabar lietuviškos knygos 
labai mažai teišparduodama, 
ir pajamos už parduotus eg
zempliorius nepadengia gal 
nė trečdalio išlaidų. O išlai
dos didelės: nuolat kyla spau
dos darbų kainos, reikia sam
dyti dailininką meniniam api
pavidalinimui, perkame bran
gų popierį, duodame gerą foto 
bei ofsetinę medžiagą, tvir
tą ir nepigų įrišimą. Nors aš, 
kaip autorius, neimu ir betku- 
rio atlyginimo, dargi savo lė
šomis išlaikau redakcijos raš
tinę, apmokėdamas pašto, ko
pijavimo, nuotraukų rinkimo 
okupuotoj Lietuvoj ir kitas 
išlaidas, bet visdėlto vieno 
tomo išleidimas siekia 25,000 
JAV dolerių . ..”

Besigėrėdami reta, gražiai 
išleista knyga, dažnai nė ne
pagalvojame apie išleidimo ir 
platinimo sunkumus. Nepa- 
slaptis, kad pirkinių sąraše 
savoji knyga jau atsidūrė pas
kutinėje vietoje, arba nebetel

Kalėdinių giesmių plokštelė
Jungtinio Montrealio lietuvių choro darbo vaisiai

A. KEBLYS

Ką tik rinkoje pasirodė nau
ja religinė plokštelė “Kalė
dos”, įgiedota Montrealio lie
tuvių chorų. Jų sudėtyje daly
vavo chorai: Aušros Vartų pa
rapijos, mergaičių “Pavasaris” 
ir kiti pavieniai dainininkai- 
ės. Ta proga visas junginys pa
sivadino Montrealio lietuvių 
choru. Jų dirigentas, aranžuo
tojas ir kompozitorius — Alek
sandras Stankevičius.

Įdomus ir patrauklus plokšte
lės aplankas: sniego platybėse 
ir dangaus paskliaustėje rymo 
lietuviškas pakelės koplytstul
pis. Atrodo, kad ir nelietuviui 
menininkui pasisekė suprasti 
turinį. Kitoje pusėje — tolu
moje matyti bažnytkaimis ir 
giesmių pavadinimai. Plokšte
lės aplanko viduryje matyti 
išsirikiavęs 47 asmenų cho
ras su dirigentu viduryje tri
jų kryžių atošvaistėje Mont
realio Aušros Vartų šventovė
je. Kitame aplanko puslapyje 
sudėti visi giesmių pavadini
mai lietuvių, anglų ir prancū
zų kalbomis. Nurodytas kiek
vieno kūrinio atlikimo laikas.

Kompozitorius bei dirigentas 
įvedė plokštelei! tris savo įdo

pa į popierių, kuriame viso
kių kitų gerojo gyvenimo būti
nybių prirašyta. Apčiuopia
mos ir greitos naudos jieškan- 
tiems materialistams branges
nės lietuviškos knygos pirki
mas — tai tik pinigų metimas. 
Tuo tarpu okupuotoje Lietu
voje ši knyga labai laukiama. 
Autorius rašo: “Tačiau leidžia
me knygas apie bažnyčias, kad 
visdėlto yra, kad ir nedidelis 
skaičius, knygos rėmėjų. Ant
ra priežastis — okupuotosios 
Lietuvos žmonės — tikintieji 
bei dvasininkai labai vertina 
mūsų pastangas. Nežiūrint di
delių sunkumų, mums visdėlto 
pavyko keliasdešimt egzemp
liorių vyskupijų knygų nuvež
ti į Lietuvą, kur jos buvo su
tiktos su didžiausiu džiaugs
mu ... o vienas mūsų skaity
tojas okup. Lietuvoje rado ga
limybę per savo gimines Ame
rikoje paremti mūsų darbą ir 
1000 dolerių auka . ..”

Porą kartų teko lankytis 
Broniaus Kviklio namuose. 
Vaizdas pritrenkiantis. Tai 
ne privatus namas, o įvairiau
sių rinkinių muzėjus. Tuose 
namuose galėtum išsėdėti sa
vaitėmis ir vis dar būtų ką 
vartyti, į ką žiūrėti. Pirmą 
kartą tai pamatęs labai stebė
jausi, o jis šypsodamasis ta
rė: “Kiti perka vasarnamius, 
o aš rinkinius”.

Po šių Lietuviškos Parapi
jos Metų, rodos, planuojama 
ateinančius metus skelbti 
spaudos metais, minint 100 
m. sukaktį nuo pirmojo “Auš
ros” numerio pasirodymo. Ir 
šie, ir ateinantieji metai 
savo vardais negali neskatinti 
plačiau paremti, daugiau susi
domėti darbais, kuriuos vie
nas ar kitas tyliai dirba už mus 
visus ir už tuos, tėvynėje pa
silikusius. Yra dalykų, kurių 
atidėlioti negalima.

mias kompozicijas, panaudo
damas chorą ir įvairią, moder
nią aparatūrą, iš kurios jis 
efektingai išgavo reikiamus 
garsus. Šiuose savo kūriniuo
se jis išlaikė šventinę rimtį.

Puikiai pavykusios giesmių 
aranžuotės: kažkas naujo, gai
vaus .jų skambesyje. Dirigen
tas pajėgė įvesti Choristus 
į pakilią kalėdinės šventės 
nuotaiką. Tai jaučiama visoje 
plokštelėje.

Giesmių interpretacija gera, 
įvairi, jų palyda perpinta 
moderniom muzikinėm prie
monėm. Choras pasižymi gera 
tarena ir nenuklydimu tona
cijoje.

Išvengta slaviškų giesmių. 
Įdėta tik viena tarptautinė 
giesmė, būtent.Gruberio “Tyli 
naktis”. Visos kitos — lietu
vių kompozitorių kūriniai. 
Sveikinimo giesmėje gana 
efektingai skamba sveikini
mai 8 kalbomis.

Iki šiolei neturėjome plokš
telės, kuri galėtų ištisai pa
teikti mūsąsias kalėdines gies
mes.

Kai klausaisi šios plokšte
lės, nepajunti bėgančio laiko, 
ir tas jų pakilus giedojimas 
sukelia šventinę nuotaiką.

Baltistikos Studijų Puose
lėjimo Draugijos (AABS) To
ronto komitetas kas rudenį To
ronto universitete rengia vie
šus studijų savaitgalius. Taip 
akademine programa draugija 
ne tik suburia savuosius bal- 
tiečius, bet ir atkreipia vie
tinės akademinės visuomenės 
dėmesį į baltistiką. Tai svar
bu, ypač kai nė viename Ka
nados universitetų nėra bal
tistikos katedrų ar skyrių.

Š. m. lapkričio 20, šeštadie
nį, Toronto universitete, o 
lapkričio 21, sekmadienį, Lat
vių Namudse vyks simpoziu
mas baltiečių dailės tema. 
Kalbėtojais yra pakviesti sa
vų sričių specialistai.

Šeštadienio programa prasi
dės 10 v.r. University College 
(ties St. George St.) Media au
ditorijoje. Pirmą paskaitą 
“Čiurlionis ir meninio įkvė
pimo šaknys” skaitys Trento 
un-to prof. Joana Vaštokienė, 
kuri apie Čiurlionio dailę yra 
nemažai rašiusi ir kalbėjusi. 
Antroje paskaitoje Pitsbur- 
go un-to prof. Girts Purinš 
apžvelgs latvių kubizmą 1915- 
30 metais. Mažai kam žinoma, 
jog latviai žymiai reiškėsi 
kubizmo srovėje prieškaryje 
ir vėliau Latvijoje bei anks
tyvoje Sov. Sąjungoje. Vienur 
jie nerado atgarsio, o kitur, 
kaip ir visi modernizmo puo
selėtojai, buvo priversti nu
tilti.

Popietėje, pradedant 1 v., 
apie vieną iš reikšmingiau
sių dailininkų Estijoje — To
nį Vint (g. 1942) kalbės Ste
phen Feinstein. Šis rytų Eu
ropos istorijos profesorius 
Wisconsin universitete, toli
mos lietuviškos kilmės, palai
ko artimus ryšius su baltie- 
čiais. Torontietė meno istori
kė Eda Sepp kalbės apie kitą

Donelaičio “Metai” lenkų kalba
Naujas Kristijono Donelaičio “Metu” vertimas

1982 m. Olsztyno leidykla 
Lenkijoje “Pojezierze” nese
niai išleido naują K. Donelai
čio “Metų” vertimą lenkų kal
ba. Tiražas — 4.000 egzemplio
rių. Kainą — 200 zlotų.

Išvertė Britanijos Londo
ne gyvenęs Zygmunt Lawryno- 
wicz, kilęs iš Lietuvos ir Pa
nevėžyje baigęs lenkų gimna
ziją (tame mieste jo tėvas Lau
rinaitis turėjo vaistinę su Za- 
borskiu Respublikos — Tur
gaus gatvių kampe).

Tekstas knygoje pateikiamas 
originalo ir lenkų kalba (ly
giniai puslapiai skirti tekstui 
lietuvių kalba, nelyginiai — 
vertimui). Tituliniai puslapiai 
taip pat du. Lietuviškoje pu
sėje šitaip įrašyta mūsų kal
ba: “Kristijonas Donelaitis 
Metai. Iš lietuvių kalbos ver
tė Zigmantas Laurinavičius. 
Įžangą parašė Andrius Vaka
ras ir Zigmantas Laurinavi
čius. Leidykla Pojezerze, 
Olsztyn-Bialystok 1982”.

Įžangai skirti 46 puslapiai. 
Andrzej Vakar joje rašo apie 
lietuvišką Prūsiją ir mozūrus, 
o Z. Lawrynowicz — apie Done
laičio gyvenimą.

Vertėjas užsimojo tą darbą 
atlikti bene 1978 ar 1979 m. 
Norėta išleisti 1980 m., kai 
buvo minima Donelaičio mir
ties 200 metų sukaktis, bet 
tokius darbus atlikti, žinoma, 
reikia ilgesnio laiko.

Išleista dailiai. Įdėtas V. 
Jurkūno pieštas K. Donelai
čio portretas. Viršelio (ir ap

Montrealio lietuvių choro plokštelė, kurioje sutelktos lietuviškos Kalėdų 
giesmės. Ji jau pagaminta ir platinama Kanadoje ir JAV-se

Estijos dailininką — Jurį Ar- 
rak (g. 1936), dirbantį simbo
listinėje — siurrealistinėje 
linkmėje. Jo temos turi isto
rines bei religines atšvaitas, 
kartais humoristines, kartais 
liūdnas ir baisias. Bus paro
dytas pieštinis Arrako filmas, 
kuriam šį rudenį tarptautinia
me pieštinių filmų festivalyje 
Otavoje buvo įteikta premija.

Sesijos užbaigoje niujorkie
tis Norton Dodge kalbės apie 
savo įspūdžius, patirtus ren
kant okupuotų baltiečių dai
lę. Prof Dodge turi platų bal
tiečių dailininkų darbų rin
kinį ir yra dažnas AABS kon
ferencijų paskaitininkas. Pa
skaitas užbaigus, 5 v.p.p. Hart 
House muzikos salėje simpo
ziumo dalyviai bus pavaišinti 
ir turės progos pasidalinti 
įspūdžiais.

Sekmadienis skirtas trijų 
baltiečių dailininkų kūrybai. 
Pradedant 11 v., Latvių Kul
tūros Centre (4 Credit Union 
Drive, iš Eglinton Avė. E. į 
rytus nuo Don Valley Pkwy) 
apie savo darbus kalbės lat
vis G. Purinš, pasižymėjęs 
Amerikos dailėje. Apie Esti
jos dailininkės Malle Leis (g. 
1941) švelnius kūrinius kal
bės prof. Feinšteinas. Iš lie
tuvių dalyvaus dail. Otis Ta
mašauskas, šį rudenį turėjęs 
parodą Niujorke, o Toronte 
atstovaujamas žymios God
dard-Marlborough galerijos.

AABS veikloje lietuvių pri
sidėjimas iki šiol buvo kur 
kas silpnesnis nei estų ar lat
vių. Tad būtų gera, jei mūsų 
tautiečiai kuo gausiau daly
vautų to savaitgalio progra
moje. O ji žada būti įdomi, 
ypač besidomintiems daile ir 
aplamai baltiečių kultūra.

Algiin. B.

lanko) ir užsklandų autorė yra 
Barbara Lis-Romanczuk.

Ligi šiol pilnas “Metų” ver
timas lenkų kalba buvo K. Pet
kevičiaus atliktas (išleistas 
1933 m.).

K. Bal ėnas

Atsiųsta paminėti
LAISVĖS PAMINKLO ŠVENTĖ. 

Dievo Motinos Nuolatinės Pa
galbos parapija Klevelande. Vir
šelis — seselės Mercedes. Cleve
land, Ohio, 1982 m.

TECHNIKOS ŽODIS 1982 m. 
3(177) nr. Vyr. red. V. Jautokas, 
5859 So. Whipple St., Chicago, IL 
60629, UŠA. Metinė prenumerata 
— $6.00.

LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1982 
m. 9 nr., spalis. Redaktorius—Juo
zas Vaišnys, SJ. Metinė prenume
rata — $8. Adresas: 2345 W. 56th 
Street, Chicago, IL 60636, USA.

AIDAI, 1982 m. 4 nr., liepa-rug
pjūtis. Straipsniai: vedamasis 
“Lietuvių parapijos pavojuje”, 
Vacys Kavaliūnas, Vincas Krėvė, 
jo gimtoji ž.emė ir žmogus: Petro
nėlė Orintaitė, Knyga apie Krė
vę, sukaktys ir anekdotai; Juozas 
Girnius, Jasperso filosofijos kaip 
“laisvo tikėjimo” samprata; Ma
rija Stankus-Saulaitė, Antologi
ja “Žemė” po trisdešimt metų; Pet
ras Daugintis, SJ, Katalikai ir vi
suomenė veikla; Stasys Yla, “XX 
Amžius” — dienraštinė naujovė. 
Skyriai — “Iš minties pasaulio”, 
“Knygos”, iliustracijos. Vyr. red. 
dr. Leonardas Andriekus, OFM. 
Metinė prenumerata — $15. Adre
sas: 361 Highland Blvd.. Brooklyn, 
NY 11207, USA.
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□ filiu IKIitllJI: VEIKLOJE
Baltiečių tautodailės parodą 

rugpjūčio 17-21 d.d. lietuviai, lat
viai ir estai surengė Australijos 
Wollongongo mieste, kuris yra 
apie 100 mylių į pietus nuo Sydnė- 
jaus. Šiai parodai baltiečius išju
dino Daugiakultūrio Centro prie 
New South Wales valstijos švie
timo ministerijos atstovas J. Gab- 
hardtas, kalbėjęs ir parodos ati
daryme. Kultūriniu baltiečių įna
šu savo miestui džiaugėsi Wollon
gongo burmistras C. Arkellis. Lie
tuvių skyrių paruošė Rūta Matai- 
tienė, surinkusi nemažai knygų, 
audinių, gintaro dirbinių, tauti
niais drabužiais aprengtų lėlių. 
Parodą aplankiusius vaikus ji su
pažindino su gražiuoju Baltijos 
gintaru, Maironio balade “Jūra
tė ir Kastytis”.

Jaunimo dailės konkursą su 
$500 premija yra paskelbusi JAV 
LB kultūros taryba. Jame kvie
čiami dalyvauti jaunieji dailinin
kai nuo 18 iki 30 metų amžiaus, gy
venantys JAV. Savo darbų skai
dres (nemažiau kaip penkias) jie 
turi atsiųsti iki š. m. gruodžio 1 d. 
Nijolei Palubinskienei, 2870 
Meadowbrook Blvd., Cleveland 
Heights, Ohio 44118. Premiją 
paskirs vertintojų komisija.

Dail. Elena Urbaitytė savo aliu
minio skulptūrų parodą rugsėjo 28
— spalio 16 d.d. surengė Niujor
ke, “Phoenix” galerijoje. Jai bu
vo sutelktas ištisas skulptūrų se
rijos ciklas “Solar Flight”. Tai bu
vo jau septintoji jos paroda šio
je galerijoje. Dail. E. Urbaitytė 
buvo tik tapytoja, bet pastarai
siais metais susidomėjo skulptū
ra, pasirinkusi aliuminį. Savo 
skulptūrom ji panaudoja neono 
lempas, vielas, emalio dažus.

Kompoz. Giedra Gudauskienė 
baigė kurti muzikinį veikalą “Al
dona”, kurio teksto autorė yra R. 
K. Vidžiūnienė. Premjerinį spek
taklį Los Angeles lietuviams ža
da paruošti rež. D. Barakauskai- 
tė-Mažeikienė. Veikalo turinys 
prasideda 1936 m. Paryžiuje, kur 
laimėjimo susilaukia lietuvių tau
tinių šokių grupė. Ten viena lie
tuvaitė susipažįsta su JAV kariuo
menėje tarnaujančiu lietuviu ka
rininku. Prasideda meilė, stipres
nė už karo liepsnas, įveikusi gyve
nimą pokario stovyklose Vokieti
joje, Atlanto vandenyną. Vaiz
duojamas lietuvių prisirišimas 
prie savo krašto, dainų ir tauti
nių šokių. Veikalas užbaigiamas 
tautinių šokių švente Čikagoje. 
Kompoz. G. Gudauskienės sukur
tos melodijos yra lengvos, džiaugs
mingos, pilnos humoro ir lengvos 
nuotaikos. “Aldonos” aptarime 
pasisakyta už šio veikalo pasta
tymą, kuris pareikalaus nemažai 
laiko. Spektakliai planuojami ne 
tik Los Angeles mieste, bet ir ki
tose lietuvių kolonijose.

Čikagos “Margutis”, vadovau
jamas Petro Petručio, buvo paskel
bęs feljetonų konkursą, kurio lai
mėtojai paaiškėjo spalio 17 d. Jau
nimo Centre surengtame Niujorko 
“Harmonijos” koncerte. Vertinto
jų komisiją sudarė Detroito apy
linkėse gyvenantys lietuviai — 
Algimantas Astašaitis, Lilė Gra- 
žulienė ir Kęstutis Keblys. Kon
kursui buvo gauta 30 feljetonų. 
Premijas laimėjo: I $250 — dr. 
Henrikas Lukaševičius už “Namus 
ir auksinio saulėlydžio žmones”, 
II $150— Rūta K. Vidžiūnienė už 
“Kelionę į Australiją”, III $100
— Balys Auginąs už “Žūstančių 
sielų pobūvį”. Mecenatų vardu 
kalbėjusi Irena Kriaučeliūnienė 
pasiūlė visus feljetonus išleisti 
atskiru rinkiniu, jeigu bus suras
ta pakankamai šio leidinio rėmė
jų. Aktorius Julius Balutis skai
tė dr. H. Lukaševičiaus feljetoną 
“Namai ir auksinio saulėlydžio 
žmonės”. Po oficialios dalies bu
vo pradėta^ mišraus kvarteto 
“Harmonija” koncertas. Sparčiai 
populiarėjantį jaunų niujorkie
čių kvartetą sudaro: tenoras Vik
toras Ralys — vadovas, bosas Pet
ras Tutinas, sopranas Rasa Bobe- 
lytė-Brittain, altas Birutė Raly- 
tė-Malinauskienė ir akompaniato
rius Matas Jatkauskas. Koncertą 
kvartetas pradėjo T. Brazio, V. 
Viltenio, M. Petrausko daino
mis, užbaigė J. Bašinsko, J. Nau
jalio, A. Viltenio, V. Ralio kom
pozicijomis. Maloni staigmena 
koncerto dalyviams buvo kvarte
to narių sudaryti duetai. R. Bo- 
belytė ir P. Tutinas padainavo 
ištrauką iš W. A. Mozarto operos 
“Don Žuanas”, A. Andrulio 
“Plaukia Nemunėlis”; R. Bobely- 
tė ir B. Ralytė — M. Noviko “De
vynbalsę, K. Žižiūno “Šlama šil
ko vėjas’’; V. Ralys ir P. Tutinas
— A. Vanagaičio “Mudu du bro
liukai”, V. Juozapaičio “Negerki 
trečios”.

Kauno dramos teatras žiūro
vus pakvietė į Juozo Glinskio ko
medijos “Kristibaba” premjerą. 
Spektaklį režisavo Viktoras Va- 
lašinas, scenovaizdžius sukūrė 
dail. Janina Malinauskaitė, muzi
ką — kompoz. Vidmantas Bartu
lis. Dabartinio gyvenimo nege
roves išjuokiančioje komedijo
je pagrindinius vaidmenis atlie
ka aktoriai — Anatanina Macke
vičiūtė, Antanas Tarasevičius, 
Algirdas Vrubliauskas, Vytautas 
Grigolis, Kęstutis Genys, Anta
nas Žekas.

“Auksinio rudens” liaudies me
no festivalį pirmą kartą surengė 
Uzbekija, pasikvietusi chorus, 
tautinių šokių ansamblius iš Kirgi
zijos, Kazachijos, Armėnijos, 
Ukrainos, Moldavijos, Gudijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Mū
siškiams atstovavo dainų ir šokių 
ansamblis “Lietuva”. Festivalio 
atidarymas įvyko Taškente, o tada 
prasidėjo koncertai visoje Uzbe
kijoje. “Lietuvos” ansambliui 
teko koncertuoti Syrdarjos sri
tyje, kur ansambliečiai turėjo re
tą progą susipažinti su ten augi
nama medvilne.

Kirgizijos poetas S. Eralije- 
vas savo gimtojon kalbon yra iš
vertęs š- Nėries, E. Mieželaičio, 
A. Maldonio, J. Macevičiaus eilė
raščių, E. Mieželaičio poezijos 
rinktinę vaikams. Jo išversta Jus
tino Marcinkevičiaus poema vai
kams “Voro vestuvės” buvo pa
skelbta Frunzėje kirgizų kalba 
leidžiamame žurnale.

Kauno paveikslų galerijoje sa
vo tapybos darbų parodą surengė 
jaunieji šio miesto dailininkai — 
J. Zalensas, A. Vilpišauskas, A. 
Vaitkūnas, A. Šatas ir M. Šalkaus
kas. Jai buvo sutelkti portretai, 
gamtovaizdžiai, natiurmortai bei 
kito žanro kūriniai.

Vinco Krėvės-Mickevičiaus šim
tasis gimtadienis spalio 18 d. pa
minėtas Vilniaus meno darbuo
tojų rūmuose. Įvadinį žodį tarė 
akademikas K. Korsakas, velio- 
nies kūrybą pavadindamas tauti
ne ir patriotine, bet turinčia 
ir tarptautinių užmojų, kuriuos 
įkvėpė jo ilgas gyvenimas Baku 
mieste, ryšiai su Azerbaidžano 
kultūros veikėjais, susipažini
mas su Rytų tautosaka bei rašti
ja. Esą V. Krėvė buvo ne. tik ta
lentingas rašytojas, bet ir huma
nitarinių mokslų fakulteto deka
nas, literatūros profesorius, lie
tuvių tautosakos rinkėjas, jos gar
sintojas, įvairių žurnalų, tęstinių 
universiteto leidinių redaktorius. 
V. Krėvės gyvenimo ir kūrybos 
kelią aptarė filologijos dr. J. Lan
kutis, mokslinę ir pedagoginę 
veiklą— docentas J. Balkevičius, 
Vilniaus universiteto filologijos 
fakulteto dekanas. Apie kūrybi
nį V. Krėvės palikimą kalbėjo 
rašytojas J. Mikelinskas ir poe
tas Justinas Marcinkevičius. V. 
Krėvės gimtojo dzūkų krašto 
žmonių vardu žodį tarė Merkinės 
vidurinės mokyklos direktorius 
J. Sviklas.

Stasys Vainiūnas, pianistas ir 
kompozitorius, spalio 18 d. staiga 
mirė Vilniuje. Velionis buvo gi
męs Rygoje 1909 m. balandžio 2 
d., baigęs Rygos konservatorijos 
fortepijono ir kmpozicijos kla
ses. Studijas gilino Vienos muzi
kos akademijoje. Ten 1933 m. 
buvo tapęs tarptautinio pianis
tų konkurso laureatu. Koncerta
vo Romoje, Neapolyje, Florenci
joje, Taline bei Įeituose Euro
pos miestuD.se. Į pedagoginį dar
bą Lietuvoje įsijungė 1938-39 m. 
Klaipėdos muzikos mokykloje. 
Vėliau dirbo Šiaulių muzikos mo
kykloje Ir Kauno konservato
rijoje. Didžiausius savo pėd
sakus paliko Vilniaus konserva
torijoje, kur jam teko profeso
riauti nuo 1949 m. iki mirties, 
vadovauti specialiai fortepijono 
katedrai 1949-71 m: Velionis 
1954-62 m. ėjo Lietuvos Kompo
zitorių Sąjungos pirmininko par
eigas, jo pavaduotojo — iki mir
ties. Kūrybinėje srityje pagrin
dinis S. Vainiūno dėmesys teko 
fortepijoninei muzikai: keturi 
koncertai fortepijonui su or
kestru, du koncertai vargo
nams su orkestru, rapsodija 
dviem fortepijonam su orkestru, 
sonata fortepijonui. Jo kūriniams 
didelės įtakos turėjo lietuvių 
liaudies muzikos, ypač sutarti
nių, ritmika ir melodika. Sovie
tinę premiją buvo laimėjęs 1951 
m. už rapsodiją smuikui su or
kestru, respublikinę — 1967 m. 
už kvintetą fortepijonui, dviem 
smuikam, altui ir violončelei. Ve
lionis buvo pašarvotas didžiojo
je Vilniaus konservatorijos salė
je, palaidotas spalio 20 d. Anta
kalnio kapinėse. V. Kst.

miestuD.se
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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.
ROVAL 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

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St, Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8_____________________ •___________ 532-3414

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8 
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9.30-1

AKTYVAI — virš 20 milijonų
= MOKA UŽ:
= 90 dienų termin. Indėlius .... 101/2% 
E 180-185 d. termin. ind..........11 %
= term, indėlius 1 metų.........  11 %
= pensijų s-tą......................... 11 %
E spec. taup. s-tą.....................10 %
= taupomąją s-tą .....................10 %
= depozitų-čekių s-tą.................6 %

E DUODA PASKOLAS:
= asmenines nuo .................. 163/«%
= mortgičius nuo................... 14 %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9,30 v.r. — 1 v.p.p.

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

QTEPHAN’S FURS
_ 2239 Bloor Street West.

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

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

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 (KOMPIUTERI)

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 Dundos Street West, ,
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

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

* 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 mamkct
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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
jų metų laikotarpyje, bendrai 
siekiantis net 88%. Atrodo keis
ta, kad JAV paštas yra pasie
kęs apie $600 milijonų metinį 
pelnų, nors už Kanadon siun
čiamus laiškus ima tik 20 et., 
o mums už laiškus į JAV reikės 
mokėti 37 et. Pasak M. Warre- 
no, paslaugų pabranginimui 
6% jau pritarė finansinius 
reikalus tvarkantis ministe- 
rių kabineto komitetas, bet 
dar reikės gauti viso kabine
to sutikimų.

Planuojamą paslaugų pabran
ginimą kritiškai sutiko opo
zicinių partijų politikai, smul
kieji verslininkai ir spauda. 
Pabrėžiama, kad pašto paslau
gos nė kiek nepagerėjo, tik ta
riamam pagerėjimui garsinti 
buvo išleista $200.000, paden
gusių propagandinius skelbi
mus. Išradingasis M. Warre- 
nas, net ir laikraščių spaudžia
mas, atsisako paskelbti savo 
metinę algą. Spėjama, kad 
ji siekia $150.000. Jis kalba 
apie laiškų pristatymo pagrei
tinimą keliais nuošimčiais, 
bet visiškai nutyli kitas pa
slaugas, pvz. laikraščius, ku
rie siunčiami II-ja klase. Jų 
pristatymo skaitytojams taip 
pat laukia suplanuotas naujas 
6% pabranginimas. Naujove 
tenka laikyti 5 centų numato
mą baudą tiems laiškams, ku
riuos siunčia didesnės įmonės 
bei įstaigos, prie gavėjo adre
so nepridedamos pašto kodo. 
Pasak dienraščio “The Toron
to Sun”, dabar sekretorės tu
rės atlikti dalį pašto darbo, 
jieškodamos kodo numerio 
klientams siunčiamiems laiš
kams, jeigu joms pavyks gau
ti visą Kanadą apimančius la
bai ilgus kodo sąrašus. Minė
tas dienraštis, matyt, nieko 
nėra girdėjęs apie paštu siun
čiamų laikraščių leidėjų var
gus. Jie jau seniai atlieka paš
to įsakytą laikraščių suskirs
tymą pagal kodą, tokių siuntų 
suraišiojimų, jų sudėliojimą į 
pašto parūpintus maišus. Paš
tui belieka tuos maišus pa
siųsti į nurodytas vietoves, 
padalinti ryšuliukus laiška
nešiams.

Kanados pašto monopolį gi
na specialus įstatymas, tei
giantis, kad laiškus tegali pri
statyti paštas. Išimtis padary
ta tik svarbiems greito prista
tymo laiškams. Juos galima ati
duoti kurjerių bendrovėms, 
bet jos už tokį laišką turi im
ti triskart daugiau negu paš
tas. Toronto dienraštis “The 
Globe and Mail” nusiskundžia, 
kad įstatyme nėra pakankamai 
išryškintas laiško apibūdini
mas. Kas yra laiškas ir kas tik 
eilinė sąskaita? Dėl to neaiš
kumo susidaro tikrų kurjozų. 
Pvz. Kanados telegrafo įstai
gos priima telegramas. Darbas 
atliekamas skubiai, jeigu pa
vyksta adresatą surasti tele
fonų knygose. Jam paskambi
nama, perskaitomas telegra
mos tekstas. O jeigu to adre
sato telefonų knygose nėra, 
net ir iš užsienio atkeliavu
si kartais labai svarbi ir skubi 
telegrama savo kelionę užbai
gia kaip paprastas laiškas. Jos 
turinys įdedamas į voką vėžlio 
žingsniu dirbančiam Kanados 
paštui. Kanados įstaigos tų 
telegramų pačios negali pri
statyti adresatams, kaip daro
ma beveik visame pasaulyje, 
nes toks žingsnis būtų pašto 
monopolio pažeidimas.

Albertos parlamento rinki
mus trečią kartą iš eilės lai
mėjo premjeras P. Lougheedas 
su savo konservatorių partija, 
provinciją valdantis jau 11 
metų. Visi tikėjosi jo laimė
jimo, bet spėjo, kad savo atsto
vų skaičių 79 vietų parlamen
te padidins opozicinės parti
jos. Rinkėjai betgi įrodė, kad 
jiems visiškai nereikalinga 
opozicija. Konservatoriai sa
vo atstovų skaičių padidino 
dviem iki 75. Iš opozicinių gru
pių tebuvo išrinktas socialis
tų vadas G. Notley su šios par
tijos pirm. R. Martinu ir du 
buvę kreditislai, pasiskelbę 
nepriklausomais kandidatais. 
Dabargi net neaišku, kam teks 
būti oficialia opozicija — 
dviem socialistam ar dviem 
ekskreditistam. Iškrito visi se
paratistinės Albertos siekian
tys kandidatai, net papildo
muose rinkimuose neseniai iš
rinktas jų vadas G. Kesleris. 
Nieko nepešė liberalai, net ir 
rinkimus pralaimėjęs jų vadas 
N. Tayloras. P. Lougheedui bu
vo mestas kaltinimas, kad jis 

rinkiminiais pažadais perdaug 
švaisto dolerius iš Valstybi
nio Palikimo Fondo, kur jie 
buvo sutelkti iš pajamų už par
duotą naftą bei natūralias du
jas. Rinkėjai, matyt, neužmir
šo, kad tą apie $10 bilijonų 
turintį fondą įsteigė P. Loug
heedas gerais ekonominiais 
laikais ir kad jis turi teisę da
lį fondo lėšų panaudoti provin
cijos reikalams, kai Albertą 
dabar slegia ekonominės nege
rovės. Premjerui P. Loughee
dui tai buvo paskutiniai rinki
mai, nes jis planuoja pasi
traukti iš politikos. Pasigirs
ta vis daugiau balsų, kad Ka
nados konservatoriai juo norė
tų pakeisti populiarumu nepa
sižymintį dabartinį savo vadą 
J. Clarką.

Triukšmą sukėlė spaudos 
pranešimas, kad Kvebeko 
premjero R. Levesque vyriau
sybė turi 1979 m. sudarytą slap
tą sąrašą 600 etninių grupių 
veikėjų ir 200 jų organizaci
jų. Esą jin yra įtraukti jų po
litiniai bei religiniai įsitikini
mai, palankumas prancūziš- 
kumui arba nusistatymas 
prieš jį, kartais net silpnosios 
tokių veikėjų pusės. Sąrašo 
klausimas pasiekė net ir Kana
dos parlamentą, nes jo sudary
mas yra nepriimtinas demo
kratinėje santvarkoje. Kvebe
ko kultūrinių bendruomenių 
ministeris G. Godinas prisi
pažino, kad toks sąrašas buvo 
sudarytas, bet jis esąs visiš
kai nenaudingas ir niekam ne
reikalingas. Jis užtikrino, kad 
visos to sąrašo kopijos bus su
naikintos.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

POBŪVIS.' Vasarinis mūsų apy
linkėje organizacinės veiklos ato
slūgis buvo baigtas š.m. spalio 24 
d. L.K. Moterų Dr-jos Delhi skyrius 
ir parapijos komiteto suruoštais 
pietumis ryšium su paskelbtai
siais Lietuviškosios Parapijos 
Metais. Visas pelnas paskirtas 
parapijos iždui papildyti.

Organizatorės parūpino susi
rinkusiesiems parapijiečiams 
ir svečiams, kurių buvo ir iš to
limesniųjų apylinkių, ne tik ska
naus maisto, bet ir kultūrinės at
gaivos — buvo surengtas Maironio 
paminėjimas.

Paskaitą apie Maironį skaitė 
buvęs jo mokinys Kauno kunigų 
seminarijoje kun. dr. J. Gutaus
kas. Jis, trumpai perbėgęs bio
grafinius Maironio bruožus, kiek 
ilgiau sustojo ties Maironio tau
tiniu susipratimu, pabrėžė atkak
lų propagavimą lietuvių kalbos, 
jo poezijos kryptį ir papasakojo 
asmeninių savo įspūdžių.

Meninėje dalyje 7 dainas padai
navo baritonas Antanas Keblys, 
kuris dabar yra Montrealio Auš
ros Vartų parapijos choro koordi
natorius ir muzikinis vadovas. 
Jis muzikos mokėsi McGill univer
siteto muzikos fakultete, daina
vimo pas privačius mokytojus. So
listas taip pat giedojo šv. Mišių 
metu. Maironio sukurtas giesmes. 
Solistui akompaniavo Vanda Gar- 
nelienė. Salėje tarp dainų Mai
ronio poezijos paskaitė V. Čiu- 
prinskas.

Atsilankiusius sveikino ir jiems 
dėkojo parapijos komiteto atsto
vas Petras Augaitis, KLK Moterų 
Dr-jos Delhi skyriaus pirm. Bi
rutė Vytienė ir klebonas kun. L. 
Kemėšis.

Tenka ypač pasidžiaugti KLKM 
Delhi skyriaus veikla ir nemažė
jančia energija išlaikyti mūsų 
apylinkės žmonių tautinį bei re
liginį lygį. Skyriaus narės, vado
vaujamos pirm. B. Vytienės, ir šį 
kartą nepagailėjo įdėti daug dar
bo ir asmeninių išlaidų, gaminant 
pietums maistą bei kepant pyra
gus. Jos taip pat žymiai prisideda 
prie visų smulkesnių ir stambes
nių darbų, kurių visada susiran
da prižiūrint šventovę ir kleboni
ją. Parapijiečiai joms yra labai 
dėkingi.

Šia proga ir parapijos choras 
gerai pasirodė, ypač padedant 
sol. A. Kebliui. Malonu buvo mels
tis pamaldų metu, kai ir choras 
gražiai giedojo, ir šventovė buvo 
pilna žmonių. M.B.P.

Calgary, Alberta
NAUJA VALDYBA. Kalgario 

Lietuvių Draugijos metiniame 
susirinkime išrinkta sekantiems 
metams valdyba: pirm. J. Kilo- 
taitis, vicepirm. ir ižd. A. Wana- 
gat, sekr. A. Kaziūnas. Draugi
jos nariai pageidavo, kad ižde tu
rimi pinigai būtų išleisti pagy
vintai draugijos veiklai, laikan
tis draugijos įstatų. Kor.

Pianino technikas
A. BRIČKUS 

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

255-9924

Ateitininkų žinios
Jaunučių susirinkimas įvyko 

lapkričio 6 d. Jiems sėkmingai va
dovauja Violeta Slivinskaitė 
(439-7848).

Jauniai su vadovėmis R. Stra- 
vinskaite ir S. Underyte dalyva
vo iškyloje į Harbourfront, kur 
matė vaidinimą (baletą) “Burti
ninko mokinys”.

Moksleivių susirinkimas — lap
kričio 14, sekmadienį, po 10 v. 
Mišių Prisikėlimo par. patalpo
se. Tarp einamųjų reikalų bus 
aptariami kalakursai ir žiemos 
kursai Dainavoje, programa Kū- 
čioms.

Studentų susirinkimas — lapkri-

SPORTAS
ŠALFASS 

SUVAŽIAVIMAS
Metinis ir visuotinis Š. Ameri

kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos suvažiavimas 
įvyks 1982 m. lapkričio 20 d. Kle- 
velando Lietuvių Namuose, 877 
East 185 St., Cleveland. Ohio 44119. 
Tel. (216) 531-2131.

Suvažiavimo pradžia — lapkri
čio 20 d., 11 v.r. Sekmadienį, lap
kričio 21, suvažiavimas bus tęsia
mas, jei darbotvarkė nebus už
baigta šeštadienį.

Pagal ŠALFASS statutą, suva
žiavime sprendžiamuoju balsu 
dalyvauja rinktieji sporto klubų 
atstovai ir rinktieji bei skirtie
ji ŠALFASS pareigūnai. Pataria
muoju balsu kviečiami dalyvau
ti sporto dabuotojai, fizinio auklė
jimo mokytojai, sporto veteranai, 
lietuviškų organizacijų bei spau
dos atstovai ir visi lietuvių spor
tiniu gyvenimu besidomį asmenys.

Pagrindinis klausimas bus 1983 
m. Čikagoje įvyksiančios Il-sios 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nės. Bet to, 1983 m. ŠALFASS var- 
žybinis tvarkaraštis, Australi
jos lietuvių sportininkų viešna
gė Š. Amerikoje, sporto istorijos 
leidinys, ŠALFASS santykiai su 
kitomis lietuviškomis organiza
cijomis, finansiniai bei organiza
ciniai reikalai ir t.t.

Organizacijos ar asmenys, norį 
gauti smulkių informacijų ar pa
teikti pasiūlymų, prašomi kreip
tis į ŠALFASS centro valdybos 
vykdomąjį vicepirmininką Riman
tą Dirvonį, 8913 South Leavitt St., 
Chicago, IL 60620, tel. (312) 239- 
2179, arba į vicepiripininką-gen. 
sekretorių Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117, 
tel. (216) 481-7161.

ŠALFASS centro valdyba

Aušros žinios
“Etobicoke Recreations League" 

pirmenybėse Aušros vyrai laimė
jo dvejas krepšinio rungtynes.

Spalio 28 d. Martingrove gim
nazijos patalpose jie laimėjo 
prieš gerai žaidžiančią “RED" 
krepšinio komandą 81:75 (41:27). 
Aušros vyrų penketukas — S. Kak
nevičius, V. Gataveckas, R. Un- 
derys, S. Žulys, R. Kaknevičius 
pradėjo greitą žaidimą, kontro
liuodamas abi lentas ir aikštės 
vidurį. Penketukas vis didino 
krepšių skaičių ir pirmą kėlinį 
baigė 41:27. Antras kėlinys pra
sidėjo ta pačia sparta, bet už 
penkias baudas turėjo pasitrauk
ti R. Underys ir V. Gataveckas.
R. Kaknevičius, turėdamas ketu
rias baudas, pradėjo žaisti at
sargiau. Treneris S. Ignatavičius 
paėmė minutės pertrauką. Po jos 
komanda perėjo daugiau į gyni
mą ir rungtynes baigė 81:75. Ko
mandoje žaidė ir taškus iškovo
jo: S. Kaknevičius 16, R. Kakne
vičius 23, V. Dementavičius, A. 
Valickas 8, S. Žulys 17, R. Unde
rys 3, K. Bartusevičius 8. V. Gata
veckas 6.

Lapkričio 2 d. Vincent Massey 
gimanzijos patalpose įvyko įtemp
tos LENNOX-AUŠRA vyrų krepši
nio rungtynės. Aušra pirmą pus- 
laikį baigė 10 taškų persvara 
53:43. Antrą puslaikį atsargiai 
žaidė, kad neprarastų persvaros, 
bet R. Kaknevičius vis didino taš
kų skaičių. S. Kaknevičius ir V. 
Gataveckas likviduodavo betko- 
kią priešo kombinaciją ir rung
tynes laimėjo 84:75. Komandoje 
žaidė ir taškus iškovojo: V. Ga
taveckas 6, R. Underys 6. E. Nor
kus 5, R. Kaknevičius 31, V. De
mentavičius, K. Bartusevičius 2.
S. Kaknevičius 16. S. Žulys 14. A. 
Valickas 4. K.Š.

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

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

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Ave.

Toronto, Ontario 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu 

čio 14, sekmadienį, po 10 v. Mi
šių Prisikėlimo patalpose. Dis
kusijose — SAS suvažiavimas, 
Kūčių programa, rekolekcijos.

Visi sendraugiai, ypač jaunes
nieji. kviečiami dalyvauti dr. A. 
Norvilos paskaitose lapkričio 14, 
sekmadienį. Jo tema: “Dvikalbiš- 
kumas ir vaikų auklėjimas”. Bus, 
trys paskaitos — 1.00 v., 2.00 v. ir 
3.00 v. (angliškai). Paskaitas ren
gia Prisikėlimo parapijos jaunų 
šeimų sekcija. L. U.

Skautų veikla
• Sk.-vyčių sueigoje lapkričio 

2 d. nutarta sušaukti visų sk.-vy
čių ir kandidatų bendrą sueigą 
lapkričio 21 d., 11 v.r., skautų būk
le. Bus priimta veiklos programa 
ir padiskutuoti kiti svarbūs da
lykai. Dalyvaujam uniformuoti.

Daiva T. Dalinda, b.a.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

* Nemokamas namo įkainojimas * 
(įstaiga 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 rūpini me ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA: = IMA:
101/z% už 90 dienų term, indėl. x
11 % už 6 mėn. term, indėlius = už asmenines
11 % už 1 m- term. indėlius = skoĮas nuo........ -| 6=»/<%
11 % uz pensijų planą s r
12 % už namų planą
10 % už specialią taup. s-tą z uz mortgičius
10 % už taupymo s-tas Z nuo.........................  14 '°

6 % už čekių s-tas (dep.) -

AKTYVAI virš 32 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,

Telefoną i: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

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

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

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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., Te|. 533-5454
Toronto, Ont. M6J 1W9 —i ■ —

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

Taipgi primenama, kad sk.-vyčiai 
neturi nieko bendro su muzikan
tų grupės “Southern Cross” ren
giamais šokiais.

• Dėkojame Broniui Abromo- 
niui už menišką, metalinį skau
tų ženklą vėliavos koto viršūnei 
ir už atspausdintą Lietuvos him
ną su jo prasmės paaiškinimais.

• “Romuva 20” — tai vardas 
koncerto, kuris įvyks gruodžio 12 
d., 3 v.p.p., Lietuvių Namuose. Bi
lietų platinimą tvarko S. J. Dam- 
baras, tel. 536-1433 ir s. D. Keršie
nė, tel. 762-5521. Koncerto progra
moje — vokalistai, instrumentalis
tai, solistai, duetai. Renginys — 
Romuvos 20-mečiui paminėti.

• Mindaugo dr-vės sueiga — 
lapkričio 15, pirmadienį, 7 v.v., 
pas draugininką, 40 Burrows Ave., 
tel. 233-7321. Č. S.

PARAMA



TORONTO™1
A. a. Aleksas Kelmelis mirė 

š. m. lapkričio 6 d. Šv. Juozapo 
ligoninėje. Pašarvotas Tuner 
& Porter laidotuvių namuose 
(Roncesvalles-Howard). Roži
nis — pirmadienį ir antradie
nį, 8 v.v. Laidojamas trečiadie
nį, 10 v.r. iš Prisikėlimo šven
tovės Šv. Jono lietuvių kapinė
se Mississaugoje. Jo liūdi žmo
na Ona, sūnus Jonas, marti 
Danutė, vaikaičiai — Jack ir 
Kotryna. (Pr.).

Lietuviai televizijoje. Gra
ham Cable televizija, X kana
las, “Have Fun Will Travel” 
programoje lapkričio 11 d., 4 
v.p.p., ir lapkričio 15 d., 8 v.v., 
bus rodomas filmas apie Lie
tuvą bei lietuvius. Programą 
paruošė KLB Toronto apylin
kės valdybos iniciatyva Žibu
tė Šilininkaitė ir Vida Vaitie
kūnaitė. Ateityje šis filmas 
bus rodomas ir per kitas ka
belinės televizijos stotis.

Šis filmas jau buvo rodomas 
lapkričio 6, šeštadienį, 8 v.v., 
per Graham kabelinės televizi
jos X kanalą. Žiūrovai toje pro
gramoje matė “Gintaro” šokė
jus bei dainininkes, “Volun
gės” chorą, Stepo Kairio gru
pės kanklininkes, tautinius 
drabužius, vestuvinį raguolį, 
gintarus. Tarp programos da
lių buvo rodomos skaidrės su 
paaiškinimais, kuriuos teikė 
mokyt. Irena Grabošaitė-Ross. 
Ištisos' valandos programa 
sklandžiai paruošta. Ji tinka
mai supažindina kitataučius 
su lietuviais bei Lietuva. 
Tiktai scena galėjo būti gra
žiau papuošta. Taip pat trū
ko paminėjimo, kad Lietuva 
yra okupuota Sov. Sąjungos.

Stb.
Daugiakultūrinis teatras šio 

sezono festivalyje lapkričio 
20, šeštadienį, 8.30 v.v., Har
bourfront salėje (Lakeshore 
Rd.) vaidins “Jewel in the Sky”. 
Vieną vaidmenį atliks ir Aldo
na Dargyte-Byszkiewicz. Bi
lietai — prie įėjimo.

Lietuvos kariuomenes atsta
tymo sukakties minėjimas bus 
lapkričio 23, antradienį, 7 v.v., 
Lietuvių Namuose. Programo
je: buvusio karininko H. Ste- 
paičio paskaita ir Lietuvių 
Namų dainos vieneto meninė 
programa. Visi kviečiami mi
nėjime atsilankyti.

Daugiakultūrė Ontario ta
ryba ir žmogaus teisių komi
sija rengia vienos dienos kur
sus tema “Know Your Rights” 
Otavoje, “Chateau Laurier” 
viešbutyje, lapkričio 27 d. Pa
skaitomis ir filmais klausyto
jai bus supažindinami su žmo
gaus teisėmis Ontario provin
cijoje. Telefonas informacijai 
965-2388 arba 965-6889.

Dr. Manoly Lupul, ukrainis- 
tikos instituto direktorius Al
bertos universitete, skaitys 
paskaitą Toronto un-te Cody 
Hall (Faculty of Nursing, 50 
St. George St.) lapkričio 17, 
trečiadienį 8 v.v. Jo tema: 
“Daugiakultūriškumas ir bal
tieji Kanados etnikai”. Įėji
mas nemokamas.

LŠST jūrų šaulių kuopa “Bal
tija” Toronte 1983 m. sausio 
23 d. Toronto Lietuvių Namuo
se, Mindaugo menėje, rengia 
Mažosios Lietuvos Klaipėdos 
krašto atvadavimo minėjimą 
su menine programa, kurios 
didesnę dalį atliks Toronto 
vyrų choras “Aras” su minė
jimui tinkamomis dainomis.

Visuotiniame Maironio mo
kyklos tėvų susirinkime spa
lio 2 d. išrinktas komitetas pa
siskirstė pareigomis: pirm. D. 
Karosas, vicepirm. V. Pečiu
lis, sekr. A. Pajaujienė, ižd. 
A. Malinauskienė, finansų ko
misijos pirm. inž. E. Čuplins- 
kas, nariai — K. Batūra, V. 
Paškovičius; parengimų komi
sijos pirm. B. Batraks, nariai
— D. Goudie, V. Narušis, D. 
Valadkienė; kultūros komisi
jos pirm. V. Šukienė, nariai
— R. Pranaitis, D. Šakienė. 
Komitetas primena tėvams, 
kad lapkričio 20, šeštadienį, 
mokyklos patalpose rengiamas 
išpardavimas — pirkimas įvai
rių daiktų — mugė. Tėvai pra
šomi gausiai dalyvauti ir pri
statyti daiktus iki lapkričio 
13 d.

Toronto Lietuvių Namai lap
kričio 6 d. paminėjo savo veik
los dešimtmetį šiais rengi
niais: dailės paroda (kerami
kės S. Pacevičienės ir A. Sup- 
rono medžio drožinių), koncer
tu (sol. D. Stankaitytės ir “Vo
lungės” choro), pokyliu ir svei
kinimais. Platesnis aprašymas
— sekančiame “TŽ” numeryje.

Kanados lietuvių mokytojų 
suvažiavimas įvyko lapkričio 
6 d. Toronto Šv. Vincento Pau- 
liečio mokyklos patalpose. Da
lyvavo 45 mokytojai. Paskai
tas skaitė dr. D. Tamuliony- 
tė iš Klevelando ir R. Kučie- 
nė iš Čikagos. Aprašymas — 
sekančiame “TŽ” numeryje.

Dail. Jonė Kvietytė-Young, 
gyvenanti Kalgaryje, drauge 
su kitais to miesto keturiais 
dailininkais dalyvavo paveiks
lų parodoje, kuri buvo sureng
ta “Quan” galerijoje Toronte 
nuo spalio 23 iki lapkričio 
11 d. Kalgario laikraštis “Cal
gary Herald” spalio 21 d. lai
doje išspausdino kritikės Nan
cy Tousley rašinį apie J. Kvie- 
tytės dailę, kuriame gerai įver
tino jos darbus.
. A.a. inž P. Dauniaus atmini
mui Aldona Aleliūnienė iš 
Forget, Sask., paaukojo “T. 
Žiburiams” $20.

Albert Helmut, Rauca lap
kričio 4 d. padarytu vyriausio 
Ontario teismo teisėjo G. T. 
Evans sprendimu turi būti de
portuotas V. Vokietijon, kuri 
reikalauja jo išdavimo. Jis kal
tinamas masiniu žydų naikini
mu Kaune 1941-1943 m. Byla iš
kelta V. Vokietijoje. Kaltina
masis pareiškė apeliuosiąs į 
augštesnį teismą. Taigi depor
tacijos byla gali dar ilgai truk
ti. Angliškoji spauda, ypač “To
ronto Star”, labai plačiai rašė 
apie A. H. Raucą, ir CBC tele
vizija rodė vaizdus iš Latvijos 
ir Lietuvos, susijusius su žydų 
naikinimu.

Stepas Ignatavičius
Registruotas atstovas

Parduodu taupomuosius Kanados lakštus 
(Canadian Savings Bonds) 

ir patariu investavimo reikalais
HotlSSer Narys: Toronto biržos ir

& Co. Limited Kanados investuotojų sąjungos
60 Yonge St., suite 1200, Toronto, Canada M5E1S1 (416)364-0264

• NAMAI • ŪKIAI
Antanas Genys
Bronius ščepanavičius
Vacys Žižys_____________

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

ŽEMĖ
231- 2839
274-4313
232- 1990

“ALL THE

MASKELL INSURANCE
WORLD

CHOICE
IN THE

Pagerbdamas a. a. Alfonsą 
Urboną, Pr. Kaziukonis iš Lon
dono, Ont., vietoje gėlių pa
aukojo “T. Žiburiams” $20.

A.a. Alfonso Urbono atmi
nimui vietoje gėlių dr. Gailius 
ir Marytė Skrinskai paaukojo 
“T. Žiburiams” $25.

Anapiliui savo palikimu pa
skyrė $1000 a.a. Adolfas Kve
daras, prieš kurį laiką miręs 
Toronte.

Sol. S. Žiemelytė spalio 2 d. 
sėkmingai koncertavo Ročes- 
terio lietuviams. Akompanavo 
J. Govėdas. Gerą atsiliepimą 
apie šį koncertą išspausdino 
“Draugas”.

Anapilio sodybos korporaci
jos metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 8, trečiadienį, para
pijos salėje.

Daugiakultūrė Ontario tary
ba spalio 22 d. Macdonald 
Block rūmuose surengę pri
ėmimą, kuriame dalyvavo mi
nėtos tarybos nariai, vyriau
sybės pareigūnai su premjeru 
W. Davis priešakyje, tautinių 
grupių veikėjai, spaudos ir 
televizijos atstovai.

Programai vadovavo tarybos 
pirmininkė Mavis E. Burke. 
Sugiedojus Kanados himną, 
sukalbėjo maldas krikščionių 
kunigas, mahometonų ir žydų 
atstovai.

Suvalgius pietus, kalbėjo 
pilietybės ir kultūros min. 
Bruce McCaffrey ir premje
ras W. Davis. Pastarasis savo 
kalboje išryškino daugiakul- 
tūrį Ontario veidą, kvietė kur
ti vieningą visuomenę, nepa
žeidžiant tautinio įvairumo. 
Pastarasis, teisingai supras
tas, nesąs fragmentacija o kul
tūrinis įnašas į bendrąjį Ka
nados gyvenimą. Premjeras pa
geidavo, kad Kanados istori
jos dėstyme mokyklose būtų 
labiau išryškintas tautinių 
grupių įnašas į krašto gyveni
mą. Jis priminė, kad šiuo me
tu gyvename krizės laikotar
pį, kuriame reikia vieningos 
visų veiklos. Esą užuot kalti
nę vieni kitus — vyriausybę, 
unijas, verslininkus, visi tu
rėtų rasti bendrą kelią iš esa
mos ekonominės krizės.

Daugiakultūrės tarybos var
du padėkos žodį tarė adv. J. 
Kuraitė.

Priėmime iš lietuvių, be J. 
Kuraitės, dalyvavo V. Stane
vičienė iš Hamiltono, V. Matu
laitis ir kun. Pr. Gaida.

Po priėmimo kitose salėse 
vyko darbo posėdžiai, kuriuo
se turėjo progos savo nuomo
nes pareikšti ir dalyvaują sve
čiai. Bv.

Chicago, Illinois
“LOTOFAGŲ ŠALIES” SUTIK

TUVĖS. Lapkričio 14, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Tautiniuose Namuose, 
6422 S. Kedzie Avė., Lietuvos Mo
terų Federacija rengia Anatoli
jaus Kairio eilėraščių rinkinio 
“Lotofagų šaly” sutiktuves. Kul- . 
tūrinėje popietėje kalbės rašyt. 
Ap. Bagdonas, Karolis Milkovai- 
tis, Anat. Kairys, deklamuos Rūta 
Stroputė ir Gailė Eidukaitė. Po
pietei vadovaus M. Marcinkienė. 
Organizacijos narės pavaišins sve
čius kava ir pyragaičiais, auto
rius duos autografus. Lietuviško
ji visuomenė maloniai kviečiama 
gausiai dalyvauti. Kor.

Miami, Florida
LIETUVIU KLUBO SEZONO 

ATIDARYMAS — lapkričio 21, 
sekmadienį, 3 v.p.p. Meninę pro
gramą atliks solistė Jameikie- 
nė-Blandytė su dviem savo vaikais 
iš kainyninės kolonijos. Jau ne
kartą grožėjomės puikiu jos bal
su ir maloniu dainų atlikimu. Ir 
šį kartą ji mus, vėl susirinkusius 
po vasaros atsotogų, maloniai nu
teiks lietuviška daina. Po meni
nės programos bus geri pietūs, šo
kių muzika, grojant 4 asmenų or
kestrui. Šis orkestras gros mums 
per viso sezono kiekvieną sekma
dienį nuo 5.30 v.p.p. iki 7.30 v.v. 
Rengėjai maloniai kviečia visus 
tautiečius dalyvauti naujo sezo
no atidaryme ir kitų sekmadienių 
pietuose. L.L.

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

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA
Anglų kalboje yra posakis “Hit

ting below the belt” — smūgis že
miau juostos. Jis reiškia neteisti- 
ną smūgį priešininkui.

Toks įspūdis susidarė perskai
čius prel. L. Tulabos straipsnį 
apie parapijas ir Šv. Kazimiero 
kolegiją 1982 m. 45 nr. Prelatas, 
gindamas Šv. Kazimiero kolegiją 
Romoje, kerta smūgį po smūgio 
kun. J. Staškevičiui, kuris tik pa
kartojo viešai nuomonę apie kole
gijos vadovybę. Prieš daugelį me
tų jis panašiai užpuolė a. a. kun. 
V. Geisčiūną, kuris komentavo 
prel. Tulabos paskaitas JAV-se 
apie Vatikano II nutarimus.

Panašūs atsikirtimai tik patvir
tina, ką kun. J. Staškevičius ir ki
ti yra pasakę apie mūsų kolegiją 
Romoje. Vincas Kolyčius

St. Catharines, Ontario
KLEBONO KUN. J. LIAUBOS, 

OFM, IŠLEISTUVĖS įvyko spalio 
29 d. vienuolyno patalpose, da
lyvaujant gausiem parapijiečiam. 
Atsisveikino jis prieš išvykda
mas klebono pareigom į Hamilto
no Aušros Vartų parapiją. Kun. 
J. Liauba išbuvo St. Catharines 
vietovėje apie 17 metų. Daug pri
sidėjo prie St. Catharines Tėvų 
pranciškonų misijos įsteigimo 
ir jos stiprinimo. Atsisveikinimo 
kalbas pasakė organizacijų atsto
vai bei šiaip parapijiečiai. Ra- 
movėnai įteikė atskirą dovaną.

Kun. J. Liauba paskutinėse sa
vo pamaldose spalio 31, sekma
dienį, jautraus žodžio metu su
pažindino su nauju mūsų misijos 
vedėju kun. K. Butkumi. Pamaldų 
metu nedidelė mūsų šventovė bu
vo pilnutėlė žmonių. Kor.

Toronto Uiersiteto Lietuvių Studentų Klubas 
maloniaviečia visą lietuviškąjį jaunimą į

KEISTOAKLAR AISČIO (crazy tie)

ta

SOKILJS
ST. GEORGDAMPUS 
Hart Houseiuzikos salėje
š.m. lapkrio 13, šeštadienį, 8 v.v. š 
Įėjimas — $2.9ū keistu kaklaraiščiu, 
$3.49 — be kei: kaklaraiščio 
Veiks baras. Gs “DJ" 
Iki pasimatymi

b 
i\

TULSK valdyba

Advokatas 
ALOS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B.

2 Jane St, šie 303 
Toronto, Onrio 
M6S 4W3

Bloor ir Jane įtvių kampas

Telefonui:
įstaigos (416) 762-7393

namų 233-0303

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖUS,

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

3031 Bloor StAO Suite 200 
prie Royal Yor 
Toronto, Ontao 
M8X 1C5

Telefonai:
įstaigos (416) 231-4138 

namų 249-2637

0

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas) /. EACE NAS

Svarstybos tema

BALTIEČIŲ MtHflS
1982 m. lapkričio 20 ir 21 dienomis

Toronto universitete
Sarstybas rengia ir visus dalyvauti kviečia 

Baltistikos Studijoms Puoselėti Draugija (AABS)

LAPKRIČIO 20, ŠEŠTADIENĮ, 10 v.r.
University College, Media Room

“M.K. Čiurlionis ir jo meno įkvėpimo šaltiniai"— prof. Joana 
Vaštokienė iš Trento universiteto

“Kubizmo kilimas ir išnykimas Latvijoje” — prof. Girts
Purins iš Pitsburgo universiteto
Pietų pertrauka
13.15 University College Media Room
“Tonio Vinto menas ir mintis bei jo įtaka į modernųjį estų 
meną” — prof. Stephen Feinstein iš Wisconsino universiteto

“Suur Toll” — pieštinis dail. Jurio Arrako filmas, laimėjęs 
premiją tarptautiniame festivalyje Otavoje 1982 m.

“Ikonografinė Jurio Arrako dailės interpretacija”— Edą 
Sepp iš Toronto

“Dabartinio baltiečių meno rinkimas — asmeniniai įspū
džiai” — prof. Norton Dodge, Dabartinio Rusų Meno Centro 
direktorius Niujorke

Priėmimas bei vaišės (Hart House, Music Room)

LAPKRIČIO 21, SEKMADIENĮ, 11 v.r.
Latvių Kultūros Centre (4 Credit Union Drive)

“Malle Leis ir spalvos jausmas”— prof. Stephen Feinstein 
iš Wisconsino universiteto

Baltiečių dailininkai apie savo meną— Girts Purins iš Pits
burgo, Otis Tamašauskas iš Princevillės, Ontario

14.00 pietūs

Registracija
Kaina — $15.00
Studentams ir pensininkams — $10.00
Pietūs Latvių Kultūros Centre — $7.00 (ekstra)
Telefonas informacijai bei išankstinei registracijai 621-0898 
arba 766-1363

Čekius rašyti: Association for the Advancement of Baltic 
Studies, 23 Markland Dr., Etobicoke, Ont. M9C 1M8

Floridoje šiuo metu yra geriausias, 
gražiausias ir pigiausias metas. Kreipkitės į

ARBOR APTS.
9016 COLLINS AVE.
SURFSIDE, FLA 33154 

arba skambinkite vakarais B. SERGAUČIUI 
(305) 672-4903

R ARPUODAMI:
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 namus 231-2839 įstaigon 233-3323

Prano Barausko nuosavybių pardavimo įstaiga

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.

TA T) T? Q TT T? R INSURANCE &
I J lt Tj o 1L1 JLj-1A REAL ESTATE BROKERS

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

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

All Seasons Travel, B.D 
Registration No. 0001239 

1551 Bloor StreetWest, 
Toronto, Ontario MIP 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

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. i

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario



Dr. A.Igis 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, 

101T 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

TORONTO
Anapilio žinios

— Lapkričio 6 d. susituokė Liu
das Bražukas su Terese Paznėkai- 
te. Ruošiasi tuoktis Zenonas Ra
čiūnas su Kathryn McMillan Ori- 
lijoje, Ont.

— Paskaita apie Šv. Raštą — lap
kričio 10, trečiadienį, 7.30 v.v., 
parapijos salėje.

— Jauny šeimų vyno ir sūrio va
karas — lapkričio 13, šeštadienį, 
7 v.v., Anapilio Parodų salėje. Bus 
rodomas filmas "Motina ir kūdi
kis". Įėjimas — $3 asmeniui.

— Parapijos vakarienė — gruo
džio 5, sekmadienį, 4 v.p.p., Ana
pilio salėje. Pakvietimai jau pla
tinami sekmadieniais po pamaldų.

— Parapijos tarybos sekcijų pir
mininkų ir organizacijų pirminin
kų posėdis — lapkričio 18, ketvir
tadienį, 7.30 v.v. klebonijos po
sėdžių kambaryje.

— Lietuvių kapinėms aukojo: 
$500 — E. Račkauskas, R. Slapšys; 
$100 — M. S. Bušinskai, Augusti
nas Venckus, V. F. Mašalai, J. B. 
Danaičiai, George Y. Allis, Liu
da Daunienė, Izidorius Girdzijaus
kas, Koste Černiauskienė, S. K. 
Juknevičius; $50 — S. Černiaus
kienė, A. Ledas, K. B. Čepaičiai,
D. Zulonienė, E. Aukštakalnienė,
E. Juzėnienė, Juozas Janulaitis, 
E. Stankus, M. Skučienė; $35 — A. 
Erštikaitis; $30 — Nina Preibie- 
nė, V. Jasiūnienė; $25 — M. Y. Yo- 
kubynienė, J. Laugalienė, A. M. 
Basalykai; $20 — E. Dickson, A. 
Čepaitis, G. V. Budra, Vytas Vai
dotas, Alfa Tutlienė, A. M. Bum- 
buliai, $10 — J. B. Žėkai, Ona Vė
lyvienė, p. Dagilienė, P. Lastaus- 
kas; $5 — Stasė Šergalienė, Jurgis 
Šergalis; $3 — Ona Dobilienė.

— Religinei Lietuvos šalpai 
$200 paaukojo J. Prišas; Anapi
lio sodybai — $500 O. Skrebūnie- 
nė; parapijos skoloms mokėti — 
$200 A. O, Kuniučiai, $20 — J. Ga- 
taveckas.

— Mišios lapkričio 14, sekma
dienį, 10 v.r. — už Toronto Lietu
vių Namų mirusius narius, 11 v. r. 
— už Ašokliu šeimą.

— Pakrikšytas Algimanto ir Ra
mūnės Jonaičių sūnus Tomas-Sa- 
kalas Jonaitis.

— Vėlinių dieną Bramptone mi
rė a. a. Alfonsas Urbonas, 83 m. 
amžiaus. Palaidotas lietuviško
se kapinėse Čikagoje.

— Anapilyje steigiama jaunu
čių ateitininkų kuopa. Norintie
ji kuopon įstoti ateinantį sekma
dienį galės registruotis pas sės. 
Margaritą Bareikaitę po 41 v. Mi
šių klebonijoje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per 10 

v. Mišias giedojo “Volungės” cho
ras.

— Susituokė: Dalė Vaškevičiūtė 
su Doug Beck.

— Lapkričio 10 d. palaidotas a.a. 
Aleksas Kelmelis, 68 m. amžiaus.

— Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos prasidės po N. 
Metų. Registruoti vaikus, sulau
kusius 11 metų amžiaus, parapijos 
raštinėje.

— Parapijos tretininkų susirin
kimas — šį sekmadienį po 10 v. 
Mišių klebonijos patalpose.

— Bilietai į “Grandinėlės” kon
certą, kuris įvyks lapkričio 21 d., 
3.30 v.p.p., Central Tech, mokyk
los salėje, platinami po 10 v. Mi
šių salėje.

— Bilietai į seselių metinę va
karienę platinami salėje po 10 
v. Mišių.

— Trijų dienų rekolekcijas mo
terims ves kun. A. Saulaitis, SJ, 
ir sės. Igne Marijošiūtė lapkri
čio 12-14 d.d. seselių namuose. 
Rengia KLK Moterų dr-jos parapi
jos skyrius.

— “Dvikalbiškumas ir vaikų auk
lėjimas” — tai trijų paskaitų te
ma, kuria kalbės psichologas iš 
Čikagos dr. Algis Norvilas šį sek
madienį, lapkričio 14 d., Parodų 
salėje.

— Parapijai aukojo: B. S. Saka
lai $200, A. M. Žižiai $170; $100: 
L. Ožebergaitė, E. Račkauskienė, 
S. Šergalienė, J. Šergalis, P. Vens- 

<

kus; $50: L. Balsys, A. Gudavičie- 
nė, P. K. Šukevičiai, J. A. Šulcai, 
E. Senkuvienė, Pirmasis Pensinin
kų Būrelis; klierikų fondui: E. 
Kulienė ir šeima $500; $100: G. 
Aleknavičius, M. Raškauskienė, 
E. Senkuvienė; $50: J. Kalinskas; 
religinei šalpai: B. S. Sakalai 
$200, E. Senkuvienė $100; misi
joms: S. J. Sendžikai. Vėlinių no- 
venos proga: J. Lapavičius $100; 
$50: J. M. Gudeliai, J. Avižius, V. 
Mickevičius, U. Petkūnienė, O. 
Tačiliauskienė, P. Sutkaitis, K. 
Simutis, M. Valaitis.

— Mišios lapkričio 14, sekma
dienį, 8 v.r. — už Mykolą Dervi
nį, 9 v.r. — už Vėlinių novenai pa
vestas vėles, 10 v.r. — už Sofiją 
ir Adomą Biretas ir skautų inten
cija, 11.30 v.r. — už parapiją, 7 
v.v. — už Elzę Trinkūnienę.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Pamaldas lapkričio 14, sek
madienį, 9.30 v.r., laikys parapi
jos tarybos nariai; 2.00 v.p.p. miš
riom šeimom ir lietuviškai nekal
bantiems nariams pamaldas ang
lų kalba laikys kun. Juris Calitis.

—- Lapkričio 21 d. pamaldas 
įprastu laiku laikys kun. P. Dilys. 
Bus paminėti 1982 m. mirusieji. 
Parapijiečiai prašomi pranešti 
kun. P. Diliui mirusius šeimos 
narius. Tuojau po pamaldų važuo- 
sime į lietuvių Šv. Jono kapines 
Mississaugoje, kur bus laikomos 
gedulinės pamaldos.

— Lapkričio 24 d., 7.30 v.v., pa
rapijos tarybos posėdis V. Dau
ginio raštinėje, 1613 Bloor St. W. 
Tel. 533-1121.

—,Kun. P. Dilys lapkričio 12-19 
d.d. bus Čikagoje. Pastoracinių 
patarnavimų reikalais tuo metu 
skambinti parapijos sekretorei 
M. Dambarienei tel. 536-1433.

— Lapkričio 13 d., 7 v.v., Rock
ing Horse Ranch, 11815 Yonge 
St., Richmond Hill, bus daržinės- 
klojimo šokiai, pasivažinėjimas 
šienvežimiu. Rengia visų trijų 
parapijų jaunimas. Skambinti E. 
Pamataičiui 889-6590 arba V. Dau
giniui 822-7376.

Lietuvių Namų žinios
— Ryšium su atsiradusiais ne

aiškumais dėl kultūros komisijos 
veiklos valdyba lapkričio 4 d. po
sėdyje nutarė paskelbti spalio 
17 d. LN narių susirinkimo pro
tokolo ištrauką: “Pareikšta abe
jojimų dėl Lietuvių Namų kultū
ros komisijos veiklos, ją įtariant 
kaip įsitraukusią į politinę par
tijų veiklą, kuri pažeidžia LN veik
los neutralią poziciją. Buvo pa
aiškinta, kad ši komisija neat
stovauja valdybai, nereiškia jos 
nuomonės. Komisija yra sudary
ta iš įvairių žmonių, LN narių 
ir nenarių, kuri ruošia paskaitas 
įvairiais klausimais, kviečia pa
skaitininkus, kurių minčių ne
kontroliuoja, ir sudaro progą LN 
nariams susipažinti su jų pažiū
romis. Komisijos tikslas — per 
paskaitas supažindinti LN narius 
su mūsų veikėjais ir išeivijos pro
blemomis.”.

— LN pagalbinės organizacijos 
yra šios: moterų būrelis, vyrų bū
relis, kultūros komisija ir mote
rų dainos vienetas. Šių organi
zacijų veiklą kooordinuoja visuo
meninės veiklos komitetas, kurį 
sudaro valdybos ir pagalbinių 
organizacijų atstovai.

— LN nauji nariai: J. Jurėnas, 
“N. Lietuva”, P. Bersėnas, St. Va
siliauskienė, R. Pilipavičiūtė.

— Tradicinis prieškalėdinis 
LN tarnautojų ir talkininkų po
būvis — gruodžio 7 d. Vytauto D. 
menėje.

— LN valdyba patvirtino sekan
čias pašalpas: vaikų žurnalui “Eg
lutė” — $300, A. Karpienei jos 
vyro a.a. Jono Karpio laidotuvių 
išlaidoms — $300.

— LN valdybos lapkričio 4 d. po
sėdyje buvo diskutuotos paruoštos 
švietimo — stipendijų fondo tai
syklės. Šiam fondui buvo paskirta 
$30,000, kuriuos planuojamas padi
dinti aukomis iš privačių asmenų 
ir palikimų.

a
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TORON1
Registracija: ketvirtadienį ir į
Inn” viešbutyje (620 Church St.). Kama —

Lapkričio 25, ketvirtadienį, 8 vai. vakaro, 
Prisikėlimo parapijos salėje — ALUS ir “PIZZA”, 
šokiai. Įėjimas — $15.00

'STUDENTŲ
IA VIMAS
ričio 25-28 d. d.
», penktadienį, 8 vai. vakaro, 
apijos salėje “Oom-Pah-Pah” 

šokiai. -$6.00
Lapkričio 27, šeštadienį, 6 valandą vakaro, 
Lietuvių Namuose — pokylis (banketas) ir šokiai. 
Įėjimas — $15 00, tik šokiams — $5.00

B i I i e t a i - pas Kris Pranckevičiūtę 767-3670, Martyną Tarvydą 439-7059 ir prie įėjimo.

AUTOMOBILIU VAŽIUOJU į Flo
ridą. Mielai priimsiu vairuojantį 
keleivį. Tel. 626-3298.

NEBRANGIAI PARDUODAMOS 
dvi mažai naudotos sofos. Skam
binti tel. 638-3171 arba 663-9096 
Toronte.

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

PARDUODAMI dvi moteriškos 
megztos lininės eilutės (kostiumu- 
kai), gintaro karoliai ir apyrankė. 
Skambinti po 1 v.p.p tel. 239-4548 
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
einamą kainą. Darbas garantuo
tas. Skambinti po 7 v.v. tel. 532-3410 
Toronto, J. Baliūnas.

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.

ALOE VERA 
(ALIJOŠIUS) 

PADEDA 
IŠMĖGINKITE

Šių gaminių galima gauti 
per V. Aušrotą tel. 242-3648 
P.S. Ir Jūs galėsite tapti 

šių gaminių atstovu.
Teiraukitės informacijų

NUOŠIRDŽIAI 
KVIEČIA 
VISUOMENĘ |

i-

to Lietuvių Namų 
neninė programa -3 v.p.p. 
rurtinga loterija, bazaras,

Įėjimas — laisva auka. 
intį—dainuojantį jaunimą.

TĖVŲ KOMITETAS

anciineies

Hcal mokyklos salėje 
ekmadienį, 3.30 v.p.p. 
' Sudaužtinio iki Kupolinio”. 
ienė-Švedienė. 

ai kviečiami pamatyti 
orogramą. 
to parapijos tarybos 
visuomeninė sekcija

Tuolijos seserų >

ENTĖ
į valandą po pietų, ;
ie- \
* dešimtmetis \
i uskien ės kon certas, 
kviečiame atvykti! i

Rengėjai
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lapkričio 20, šeštadienį,
Šv. Vincento Pauliečio mokyklos patalpose 

nuo 9 iki 11.30 v. ryto 116 Fermanagh Ave.

Pirkite ir parduokite:
sporto reikmenis (pačiūžas, slides, teniso raketes ir t.t.), 
tautinius drabužius (vaikų ir suaugusių), organizacijų 
uniformas, knygas, plokšteles, žaislus, įvairius dra
bužius.

Pristatymas
Prašome savininkus įkainoti daiktus ir pristatyti į mo
kyklą tarp 9 ir 12 v. lapkričio 13, šeštadienį, 
arba į namus: Birutei Batraks 271-1640, Daliai Va- 
ladkienei 763-6274, Vidai Šukienei 823-1565.

Atsiskaitymas
Mokyklos tėvų komitetas paims 20% kainos už tarpi
ninkavimą. Neparduotus daiktus ir pinigus prašom atsi
imti mokykloje tarp 11.30 ir 12.15 lapkričio 20 d. arba 
tarp 9 ir 12.15 lapkričio 27 d. Neparduoti daiktai, kurių 
savininkai neatsiims, bus atiduodami kitoms lab
daringoms organizacijoms.

Daiktai taip pat gali būti paaukojami pardavimui.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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

H MONTREAL
Sv. Kazimiero parapijoje. — Para

pijos biuletenis išleidžiamas kas 
savaitę. Per jį visi informuoja
mi, kas vyksta parapijoje. Lapkri
čio 2 d. Vėlinių Mišios buvo 8 v.r., 
o sudėtinės aukojusių Mišios už 
mirusius — 7 v.v. — Metinis par. 
susirinkimas įvyks lapkričio pa
baigoje — Kristaus Karaliaus 
šventėje, sekmadienį, po 11 v. pa
maldų. Parapijiečių pareiga da
lyvauti. Po susirinkimo — pietūs. 
Grybų vakarienės pelnas — $1.749. 
— Mirė a. a. Juozas Patapas, 80 
metų amžiaus. Palaidotas lapkri
čio 1 d. Cote de Neiges kapinėse. 
Svetainėje buvo suruošti pusry
čiai. Liko žmona Marija ir sūnus 
Vytas su šeima. Sk.

Domas Jurkus, kredito unijos 
“Litas” įsteigėjas ir visuomenės 
veikėjas, sulaukė 80 metų am
žiaus. Minėdamas šią sukaktį, 
jis rašo “T. Žiburiams”: “Šiais me
tais man suėjo 80 metų. Minėda
mas šią sukaktį, sveikinu “Tėviš
kės Žiburius”, jų redaktorius ir 
siunčiu $100 paramos. Ilgai lai
kykitės lietuviškos kultūros ba
ruose”:

Šia proga dera prisiminti, kad 
D. Jurkus yra ateitininkų veikė
jas nuo 1914 m. Telšių gimnazi
joje buvo kuopos pirmininku 1922- 
23 ir 1923-24 mokslo metais. Kai 
įvyko pirmoji Žemaitijos ateiti
ninkų konferencija Žemaičių Kal
varijoje 1922 m., D. Jurkus jai pir
mininkavo. 1923-24 m. buvo Že
maitijos ateitininkų pirmininku. 
1925 m. įsteigė žemaičių studen
tų Simano Daukanto draugiją. 
1919 m. dalyvavo Lietuvos valsty
bės atstatyme kaip savanoris. Iš
eivijoje reiškėsi daugiausia kaip 
kredito unijos iniciatorius ir vi
suomenės veikėjas.

“T. Žiburiai” jam nuoširdžiai

XIV-tos 
Vinco Krėvės vardo

literatūrinės premijos 
įteikimas ir iškilmingas

1982 m. lapkričio 20, šeštadienį, 7 v.v

3450 McTavish Street, Montreal
Bilietus ($25) reikia įsigyti iš anksto

Akademinis Lietuvių Sambūris Montrealyje
Tel. 365-1778 arba 487-4938

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

y yiįlAM montrealio lietuvių 
All 1 HM KREDITO UNIJA

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

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Terminuotus vienerių 
metų indėlius ....................

Nekilnojamo turto 
....11.5 /o Asmenines ir

Certifikatus........................ .
Specialias taupomąsias 
sąskaitas ...........................

prekybines 
...11 % Paskolos mirties

Taupomąsias sąskaitas ... ..... 10 % atveju apdraustos
su apdrauda iki $2.000 iki $10,000
Trumpalaikius indėlius 10.75-11.25% 
už $20.000 ir daugiau i
Čekių sąskaitas....................... 6 %

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
Sekmadieniais 10.15

12-6 12-6
- 12.30

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

dėkoja už paramą ir linki geriau
sios sėkmės bei sveikatos. Red.

Sol. G. Čapkauskienės ir vyrų ok
tetas sėkmingai koncertavo spa
lio 28 d. ištaigingame “Mamma 
Diana” restorane. Susirinko per 
200 klausytojų, kurių ketvirtis 
buvo lietuviai. Kaikurios dainos 
susilaukė ovacijų. Vienas iš resto
rano vadovų plačiau kalbėjo apie 
lietuvių imigraciją. Pabaigoje 
visi buvo pavaišinti napoleonu 
ir ausytėmis.

A. a. A. Pakalniškienės atmini
mui Kanados Lietuvių Fondui su
aukota $387.05.

A. a. Ant. Morkūno mirties me
tinės spalio 29 d. paminėtos egzek
vijomis bei šv. Mišiomis AV šven
tovėje. Po pamaldų seselių salėje 
buvo vaišės, kuriose dalyvavo A. 
ir K. Ratavičiai su dukra Daiva iš 
Ottervillės, S. Eismontienė iš Ha
miltono, M. Stankaitienė iš Delhi, 
S. ir A. Danaičiai iš Otavos ir vie
tiniai bičiuliai.

KLB Montrealio apyl. valdybos 
kadencija baigiasi, todėl š. m. 
gruodžio 12 d, 12 v. AV par. salėje 
šaukiamas visuotinis Bendruo
menės susirinkimas, kuriame pa
darys pranešimus kiekviena valdy
bos sekcija ir bus renkama nauja 
apylinkės valdyba.

Lituanistinė mokykla spalio
30 d. neturėjo pamokų, nes tai 
dienai buvo atšauktos patalpos. 
Lapkričio 6 d. mokytojų suvažia
vime Toronte dalyvavo trys mo
kytojos: J. Adamonytė, L. Gedvi- 
laitė-Landry ir L. Skučaitė-Rut- 
kauskienė.

Montrealio pensininkų “Rūtos” 
klubo ruoštas bazaras spalio 30-
31 d.d. AV par. salėje praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. B.S.

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

ORKESTRAS “Malūnas”, grojan
tis lietuvišką ir modernią muziką 
šokiams, vestuvėms, baliams. 
Skambinti DANAI 822-3791 po 6 
v.v., EDVARDUI 536-6672 Toronte.


