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Kai sienos negriuva...
Šv. Rašte pasakojama, kad izraelitai užėmė Jericho 

miestą, demonstruodami ir galingai šaukdami. Esą dėl to 
griuvo miesto sienos. Aiškintojams tai sudaro tam tikrą 
problemą, bet mums anas įvykis, kaip jis bebūtų aiškina
mas, turi simbolinę reikšmę. Jerichas mums šiandieną 
yra visa Lietuva, apsupta okupacinėmis sienomis. Žino
me, kad joms sugriauti reikia galingos karinės jėgos, kad 
nuo mūsų šauksmo jos staiga negrius. Bet antra vertus, 
taip pat aišku, kad mūsų šauksmas nėra bereikšmis. Jį 
girdi okupacinės jėgos, jį seka ir stengiasi jį raminti, nes 
jis kelia nerimą laisvajame pasaulyje, drąsina Jericho- 
Lietuvos gyventojus, kelia susirūpinimą Kremliaus vir
šūnėse. Dėlto mūsų šauksmas laisvajame pasaulyje ne
turėtų nurimti, kol vienu ar kitu būdu sugrius okupaci
nės sienos. Neužmirškime, kad tos okupacinės jėgos turi 
ausis visuose kraštuose. Tai jų atstovybės. Jos tarnybiš- 
kai perduoda visus rimtesnius šauksmus savo centrams. 
Išeivinės veiklos nutildymas, jos užliūliavimas yra oku
pacinių jėgų laimėjimas. Kai nutyla mūsų šauksmas lais
vėje, pasunkėja okupuotos Lietuvos tautiečių būklė, pa
didėja saugumiečių spaudimas, suintensyvėja persekio
jimas. Todėl mūsų šauksmas niekad neturi nutilti.

V
IENŲ lietuvių šauksmas, kad ir stiprus, negali pa
judinti okupacinių Lietuvos sienų. Reikia dides
nių pajėgų, veikiančių tarptautiniu1 mastu. Ta link
me jau yra padaryta nemažai. Tarp kitų organizacijų 

ypač minėtina Kestono kolegija Britanijoje. Tai institu
cija, kuri veda kovą už tikėjimo laisvę tarptautiniu mas
tu. Ji ir Lietuvai yra daug padariusi informacijos srity
je, išleisdama knygą apie Lietuvą ir nuolat skleisdama 
žinias apie religijos persekiojimą. Panašia linkme eina 
kita, žymiai platesnė organizacija Tarptautinė Amnesti
ja, pagrindinį dėmesį kreipianti į politinius bei sąžinės 
kalinius. Ji nekartą iškėlė tarptautinėn plotmėn sovietų 
kalinamus lietuvius. Pastaruoju metu atėjo lietuviams į 
pagalbą plataus masto organizacija “Christian Solidari
ty International”. Jos centras yra Šveicarijoje, o veiklos 
branduoliai — įvairiuose kraštuose: Prancūzijoje, Olan
dijoje, Australijoje Britanijoje JAV-se, V. VoVįtfŲieje, 
Suomijoje, Korėjoje, Nigerijoje, Kenijoje ir tt. Šios or
ganizacijos tikslas: kovoti už religijos laisvę, drąsinti 
už ją kovojančius priespaudos kraštuose, skleisti kanki
nių pergyvenimus ir stiprinti solidarumą tarp konfesi
jų. Jos šūkis: “Malda ir solidarumas”. Joje dirba įvairių 
konfesijų žmonės.

P
ASTARUOJU metu minėtoji organizacija Tarptau
tinis Krikščionių Solidarumas išleido dideliu ti
ražu 4 puslapių'atsišaukimą, skirtą vien Lietuvai, 
prancūzų ir kitomis kalbomis. Jis pavadintas “CSI Infor

mation et appels”. Ant viršelio išspaudinta trumpa in
formacija apie Lietuvą, Š. Europos žemėlapis ir ant jo 
(Lietuvos srityje) sudėtos nuotraukos sovietų kalinamų 
lietuvių: B. Gajausko, V. Petkaus, A. Terlecko, J. Sasnaus
ko, A. Janulio ir M. Jurevičiaus. Viduriniuose puslapiuo
se išspausdinta informacija apie lietuvių priešinimąsi 
religinei ir tautinei priespaudai. Prie informacijos pri
dėtos minėtų kalinamų lietuvių nuotraukos, trumpi bio
grafiniai duomenys ir adresai. Tikslas — skatinti laiškų 
rašymą kaliniams, nes tai stiprina juos morališkai. Drau
ge su tuo atsišaukimu siuntinėjamas spausdintas laiš
kas, skirtas Maskvos religinių reikalų įgaliotiniui Lie
tuvoje P. Anilioniui. Jame prašoma išlaisvinti lietuvius 
kalinius, remiantis tarptautinėmis sutartimis, pasira- * 
šytomis Sov. Sąjungos. Gavėjui belieka tik pasirašyti ir 
išsiųsti. Tai naujos rūšies akcija, kuri, būdama tarptau
tinė, tikriausiai pasieks ne tik laisvąjį pasaulį, bet ir pa
vergtąjį, kurio centre sėdi Maskva. Lietuviams belieka 
šią iniciatyvą remti ir plėsti tarptautine linkme, kad pla
čiau prabiltų tarptautinė opinija.

Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. R. REAGANAS APLANKĖ BRAZILIJĄ, KOLUMBI
JĄ, Kosta Riką ir Hondūrą, siekdamas pagerinti ryšius su P. 
Amerikos valstybėmis, sudrumstus Argentinos-Britanijos ka
ro, Maskvos kurstomų pilietinių kovų centrinėje Amerikoje. 
Šilčiausiai R. Reaganas buvo sutiktas Brazilijoje, kur jam teko 
viešėti tris dienas, aplankyti pramonės centru laikomą Sao 
Paulo miestą. Pokalbiuose su prez. J. Figueiredu pagrindinis 
dėmesys teko ekonominiams reikalams, prekybos sustiprinimui, 
kai JA Valstybėse vėl prasidęs ekonominis atkutimas. R. Reaga
nas pasiūlė Brazilijai $1,2 bilijono paskolą trims mėnesiams, 
kol ji gaus ilgalaikę paramą iš Tarptautinio Valiutos Fondo. 
Brazilija taipgi buvo paprašyta atsiųsti kandidatą į astronautus,

Šiomis dienomis
/ Iš okupuotos Lietuvos gau
ta žinia, kad mokytojas Petras 
Paulaitis, 35-rius metus kalė
jęs Sibiro lageriuose, atlikęs 
bausmę pagaliau grįžo Lietu
von ir kol kas apsigyveno Kre
tingoje (Vytauto g. 90, 235 700, 
Kretinga). Buvo pavojus, kad 
gali jo neleisti Lietuvon, ta
čiau kliūtys laimingai buvo nu
galėtos.

Kun. Ričardas Černiauskas, 
vikaravęs Šv. Mikalojaus šven
tovėje Vilniuje ir pagarsėjęs 
aktualiais bei drąsiais pa
mokslais, sovietinės valdžios 
įsakymu turėjo būti perkeltas 
į mažą provincijos parapiją, 
bet atsisakė paklusti. Paga
liau dvasinės vyresnybės bu
vo perkeltas į Šv. Petro ir 
Povilo parapiją Vilniuje be 
teisės sakyti pamokslus. Kun. 
R. Černiauskas yra persekio
jamas ne tik už drąsius pa
mokslus, bet ir už rekolekci
jas jaunimui.

į Jonas Sadūnas, Nijolės Sa- 
dūnaitės brolis, po saugumie
čių padarytos kratos jo bute 
suimtas ir uždarytas psichiat

rinėje ligoninėje. Jis globojo 
iš Sibiro grįžusią savo sese
rį, kuri niekur negali įsidar
binti.

Didžioji spauda JAV-se, Ka
nadoje ir kituose laisvojo pa
saulio kraštuose paskelbė ži
nią, kad Afganistano sukilė
liai su rusais belaisviais per
davė Raudonajam Kryžiui ir 
Rimą Viktorovičių Burbą. 
Pastarojo pavardė vienur ra
šoma Baurba, kitur Urba. Jo 
likimu rūpinasi PLB valdyba, 
BALFas ir Lietuvos diploma
tai.

A. a. kun. Juozas Juknevičius 
mirė 1982 m. lapkričio 26 d. Pa
laidotas Tauragėje lapkričio 
29 d. Pastaruoju metu buvo al
taristų Tauragėje ir ilgokai sir
go. Velionis buvo gimęs 1906 
m. gruodžio 31 d. Kunigu įšven
tintas 1934 m. gegužės 26 d. Tel
šiuose. Kurį laiką dirbo Klai
pėdoje, paskui vikaravo įvai
riose Telšių vyskupijos parapi
jose. Ilgiausiai klebonavo Kre
tingoje. Tai šešioliktas kuni
gas, miręs Lietuvoje 1982 me
tais.

Toronto lietuvaitės, savo dainomis, tautiniais šokiais ir muzika džiuginusios lietuvius ir kitataučius įvairiuose 
koncertuose Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse Nuotr. V. Maco

Pranešimas iš V. Vokietijos

Vokiečiai rūpinasi lietuviais kaliniais
Platinami informaciniai lapeliai, raginantys rašyti kaliniams

Tarptautinio Krikščionių 
Solidarumo organizacija plati
na Mordovijos lageriuose kali
namo jėzuito Anastazo Janulio 
biografiją. Štai vertimas iš 
vokiečių kalbos.

Ryžtingas jaunuolis
Anastazas Janulis gimė 1917 

m. Šiaulių srities ūkininko 
šeimoje. Būdamas 14-kos me
tų, įstojo į jėzuitų vienuoly
ną ir išmoko groti vargonais. 
Įvairiose vietovėse buvo var
gonininku. 1949 m. Janulis bu
vo nuteistas dešimčiai metų, 
tačiau po Stalino mirties bu
vo pirma laiko paleistas atka- 
lėjęs šešerius metus.

Sugrįžęs iš lagerio gyveno 
Lietuvoje. Po to su vienu kuni
gu išvyko į Kirgiziją padėti 
ten gyvenantiems vokiečiams 
katalikams. Vėliau sugrįžo vėl 
į Lietuvą ir vargonininkavo.

1980 m. sausio 29 d. vakarą 
Janulis buvo suimtas Kaune. 
Kitą dieną saugumiečiai įsi
laužė į jo butą, aštuonias va
landas krėtė ir konfiskavo du 
maišus dokumentų. Janulis bu
vo teisiamas 1980 m. lapkri
čio 24 d. už “LKB Kronikos” 
dauginimą bei platinimą, iš 
dalies ir už religinę pogrin
džio literatūrą, kuri laikoma 
šmeižikiška.

Janulis teisme nurodė, kad 
sovietinė konstitucija laiduo
ja kalbos bei spaudos laisvę 
ir neprisipažino kaltu. Vistiek 
jis buvo nuteistas trejiem su 
puse metų griežto režimo lage
rio.

Viename laiške iš Mordovi
jos lagerio Janulis rašė: “Į mū
sų kiemą atskrenda nemažai 
balandžių. Žvelgdamas į juos, 
aš prisimenu Kristaus žodžius: 
‘Būkite neklastingi kaip balan

džiai, bet gudrūs . ..’ Pamatęs 
paprastutį pilką žvirblelį ant 
stogo, tarsi išgirstu: ‘Jūs ver
tesni už daugelį žvirblių ir nė 
vienas jų nenukrinta nuo stogo 
be dangiškojo Tėvo žinios.”

Prie šių žodžių pridėta A. 
Janulio nuotrauka, jo adre
sas Mordovijos lageryje ir toks 
Tarptautinio Krikščionių Soli
darumo organizacijos ragini
mas: “Praneškite Anastazui 
Januliui, kad apie jį žino tikin
tieji visame pasaulyje.”

Viktoras Petkus

Tarptautinio Krikščionių 
Solidarumo organizacija rūpi
nasi ir Permės lageriuose ka
linamo Viktoro Petkaus liki
mu. Šios organizacijos Šveica
rijos komitetas naujausiame 
savo biuletenyje paskelbė jo 
biografiją, kurioje Viktoras 
Petkus gretinamas su kitu žy
miu Lietuvos laisvės kovotoju 
— Baliu Gajausku. Teigiama, 
kad jų gyvenimo keliai pana
šūs. Petkus yra gimęs 1929 m. 
taip pat mažažemio valstiečio 
šeimoje. Anksti prisidėjo prie 
katalikų jaunimo sąjūdžio. 
1947 m. buvo nuteistas 10 me
tų lagerio. Pirma laiko paleis
tas, studijavo Vilniaus univer
sitete. Už literatūrinio rate
lio įsteigimą ir vadinamos “an
titarybinės” literatūros laiky
mą buvo antrą kartą nuteistas 
8 metams.

Bausmę atlikęs, Petkus ne
galėjo gauti darbo. Padedamas 
kunigų, jis dirbo zakristijo
nu, slaugu, statybos darbinin
ku. Šalia to, atsidėjęs domė
josi Lietuvos istorija ir lite
ratūra. Pas jį dažnai susirink
davo jaunuoliai pasikalbėti ti
kėjimo klausimais.

1976 m. lapkričio 25 d. drau
ge su kitais keturiais asmeni
mis Petkus įsteigė Lietuvos 
Helsinkio grupę žmogaus tei
sėms ginti. 1977 m. rugpjūčio 
mėnesį buvo suimtas. Petkaus 
byla buvo nagrinėjama 1978 m. 
liepos mėnesį. Kitas Lietuvos 
Helsinkio grupės narys steigė
jas (tai buvo velionis kun. K. 
Garuckas) teisme pareiškė, 
kad ir jis galėtų būti toje pa
čioje byloje drauge su Petku
mi kaltinamas. Jaunuoliai, ku
rie bendravo su Petkumi, taip 
pat nesidavė jokiais grasini
mais paveikiami prieš jį liu
dyti ir kaikurie dėl to nuken
tėjo. Galop kagėbistai nugirdė 
jauną kareivėlį ir panaudojo 
jį prieš Petkų. Vėliau išsiblai- 
vęs kareivėlis papasakojo, ką 
agentai su juo padarė. Tačiau 
Petkus jau buvo nuteistas, pa
sak kaltinamojo akto, kaip “pa
vojingas recidyvistas” — 3 me
tam kalėjimo, 7 griežto reži
mo lagerio ir 5 nutrėmimo.

Šiuo metu Petkus atlieka la
gerio bausmę Permės srityje 
panašiomis sunkiomis sąlygo
mis, kaip ir Balys Gajauskas. 
Dėl nepakankamo maitinimo 
ir vitaminų stokos nusilpo jo 
regėjimas.

Taip rašo vokiečių kalba pla
tinamas Tarptautinio Krikš
čionių Solidarumo biuletenis, 
kuriame įdėta Viktoro Petkaus 
nuotrauka, Permės lagerio ad
resas ir toks raginimas: “Pa
rašykite jam, kad žinotų, jog 
mes jo nepamiršome!” Gauto
mis žiniomis iš Lietuvos, V. 
Petkaus sveikata yra pavoju
je. Lagerio administracija il
gą laiką neleido jo gydyti ir 
tik neseniai jam padaryta vė
žio operacija. Lmb.

.kuris bus paruoštas bendram 
skrydžiui erdvėlaiviu. R. Rea- 
gano atvykimas į Kolumbijos 
sostinę Bogotą buvo sudrums
tas trijų bombų sprogimo, stu
dentų demonstracijų. Prez. 
B. Betancuras kritikavd Va
šingtono politiką centrinėje 
Amerikoje, kaikurių šalių iš
jungimą iš Amerikos Valsty
bių Organizacijos. Čia jis tu
rėjo galvoje 1961 m. pasitrau
kusią Kubą ir taip pat Mask
vos stovyklą pasirinkusią Ni
karagvą. Jau anksčiau B. Be
tancuras yra pažėręs priekaiš
tų R. Reaganui, kad jis kare 
dėl Falklando salų atsuko nu
garą Argentinai ir rėmė Bri
taniją. Kubos ir Nikaragvos 
klausimą Kosta Rikoj iškėlė 
R. Reagano kalbą nutraukęs 
vienas komunistas. R. Reaga
nas atsisakė atšaukti toms 
šalims taikomą boikotą. ‘Jis 
betgi ragino P. Amerikos 
valstybes gerbti žmogaus tei
ses, siekti demokratijos, pasi
sakyti prieš kairiųjų partiza
nų bandymus ginklo jėga nu
versti vyriausybes. Kosta Ri
koje R. Reaganas susitiko su 
Salvadoro prez. A. Magana, 
siekiančiu tolimesnės kari
nės bei finansinės paramos. 
Prieš išskrisdamas į Hondūrą,
R. Reaganas paneigė spaudos 
gandus, kad 150 ČIA agentų 
Hondūre organizuoja pusiau 
karinius veiksmus prieš Nika
ragvą. Hondūre R. Reaganas 
turėjo pasitarimus su prez. R.
S. Cordova ir su Gvatemalos 
prez. E. R. Monttu.

Žinios iš Madrido
Madrido konferencija, pra

dėta 1980 m., po ilgos aštuonių 
mėnesių pertraukos vėl ėmėsi 
darbo š. m. lapkričio 9 d. Jau 
pirmuose posėdžiuose Sovie
tų Sąjungai buvo pažerta aš
trių priekaištų dėl žmogaus tei
sių pažeidimo, pareikalauta 
laikytis Helsinkyje 1975 m. pa
sirašytų įsipareigojimų. So
vietų Sąjungos ir jos sateliti
nių šalių atstovai tuos prie
kaištus atmetė, stengėsi iš
jungti iš oficialių diskusijų. 
Šveicarijos atstovas E. Brun- 
neris, matydamas beviltišką 
įtampą, pasiūlė atidėti kon
ferenciją dar vieneriems me
tams arba iš viso jos atsisaky
ti, jeigu jai užbaigti reikės ke- 
lerių metų. Šiuo metu svarsto
mi vakariečių diplomatų pa
siūlyti baigminio dokumento 
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Patriotinė kūryba romantiniame laikotarpyje ir dabar

pakeitimai, kuriuos atmeta So
vietų Sąjunga. Tačiau šiokia 
tokia pažanga laikomas fak
tas, kad Maskvos ir jos sateli
tų atstovai bent leido perskai
tyti tą dokumentą su pasiūly
tais pakeitimais. Spėjama, kad 
jie sutiks diskutuoti bent da
lį pakeitimų, įmerkiančių žmo
gaus teisių pažeidimus, “Soli
darumo” unijos uždarymą.

Užbaigė kovas
Šiaurės-r y t ų Tailandijoje 

kapituliavo paskutinieji ko
munistai, vedę ilgą kovą prieš 
vyriausybę. Ginklus Banbako 
vietovėje, apie 540 km nuo sos
tinės Bangkoko, gen. A. Kam- 
langekui atidavė apie 250 vy
rų ir moterų, lydimų 750 pagal
bininkų. Buvo atiduota net ir 
Tailandijos komunistų vėlia
va su auksine žvaigžde. Anks
čiau kompartija turėjo apie 
30.000 sukiliman įsijungusių 
narių, kuriuos rėmė komunis-. 
tinė Kinija. Ta parama beveik 
visiškai nutrūko nuo 1977 m., 
kai Tailandija užmezgė diplo
matinius ryšius su Kinija. Ko
munistų skaičius tada pradėjo 
sparčiai mažėti. Tailandijos 
vyriausybė sukilimą stengė
si sustabdyti taikiomis prie
monėmis, kurios dabar visiš
kai užbaigė beviltiškas komu
nistų kovas.

Nauja valdžia
Meksikoje prisaikdintas 

naujasis prez. M. de la Madri
das paskelbė 10 dalių progra
mą kovai su ekonominėmis 
krašto negerovėmis. Infliaci
ja yra pasiekusi 100%, skolos
užsieniui — $81 bilijoną. Jas 
buvo tikimasi padengti rastos 
naftos pardavimu, tačiau pla
nus sujaukė naftos kainų kri
timas pasaulinėje rinkoje. 
Prez. M. de la Madridas suda
rė visiškai naują ministerių 
kabinetą, jam pasirinkdamas 
jaunus įvairių sričių specia
listus. Iš prez. L. Portillo laikų 
buvo paliktas tik ministeris J. 
S. Herzogas, priklausantis iždo 
sekretoriatui, turintis pasiti
kėjimą finansiniuose užsienio 
sluogsniuose. Jam teks per
tvarkyti $81 bilijono valstybi
nės skolos, didžiausios pasau
lyje, grąžinimą. Prez. M. de la 
Madridas įsipareigojo drastiš
kai sumažinti valdžios išlai
das, įvesti skrupulingą sąži
ningumą, parūpinti pakanka
mai maisto gaminių.

v į r ę-
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Q RELIGINIAME GYVENIME

Parapija tėvynėje ir išeivijoje
Mintys ir sentimentai Lietuviškos Parapijos Metų proga

20 metų nuo Vatikano II san- 
tarybos pradžios sukakties pro
ga Jonas-Paulius II su tikinčiai
siais spalio 11 d. meldėsi prie 
Jono XXIII ir Pauliaus VI kars
tų Šv. Petro bazilikos rūsyje. 
Maldoje jis kreipėsi j Šv. Dva
sių, prašydamas, kad santary- 
bos atliktieji sprendimai būtų 
nuolat vis pilniau įgyvendina
mi ir taptų diena iš dienos vis 
aiškesne tikrove. Jonas XXIII 
šią santarybą pradėjo, o ją tę
sė ir baigė Paulius VI. Tai jau 
iš eilės 21-ji visuotinė santary- 
ba Katalikų Bendrijos istori
joje.

JAV anglikonų vadovaujanty
sis vysk. John Allink ir besiruo
šią susijungti trys JAV liutero
nų padaliniai sutarė bendrauti 
Komunijoje. Tie liuteronų pada
liniai yra: Liuteronų Bendrija 
Amerikoje, Amerikos Liutero
nų Bendrija ir Evangelinių Liu
teronų Bendrijų Sąjunga.

Nuo Šv. Sosto atskilusi komu
nistinės Kinijos Patriotinė Ka
talikų Bendrija įsteigė kunigų 
seminariją Šanchajuje. Oficia
liame seminarijos atidaryme da
lyvavo vyriausias Patriotinės 
K. Bendrijos vadovas 91 m. am
žiaus vysk. Žang Džiašu. Jis pa
reiškė, kad anksčiau, prieš ko
munistinę valdžią, kunigų semi
narijos bei vienuolynai Kinijo
je buvę užsienio jėgų manipu
liuojami ir tarnavę kolonizmo 
interesams. Tai pirmoji po dau
gelio metų kunigų seminarija 
komunistinėje Kinijoje, kurio
je mokslą šį rudenį pradėjo 36 
kandidatai.

Jonas-Paulius II, kalbėdamas 
Popiežiškosios Mokslų Akade
mijos surengtame biologų suva
žiavime, pareiškė, kad moksli
niuose tyrinėjimuose visada 
galutinis dėmesys turįs kryp
ti į pilnutinį žmogų. Esą nepa
kanka apsiriboti ir skęsti vien 
tik organų bei organinių medžia
gų pasaulyje. Todėl, pavyzdžiui, 
jokiu būdų negalima svarstyti 
vien eksperimentinių bandymų 
su žmogiškuoju gemalu, nes tai 
esąs gyvas žmogus.

Mons. Janis Cakuls, Rygos ar
kivyskupijos kunigas, paskir
tas tituliniu Tinistos vyskupu ir 
Rygos arkivyskupijos bei Liepo
jos vyskupijos administrato
riaus vysk. Jolijono Vaivods 
pagalbininku su paveldėjimo 
teise.

Dvi prancūzės paskelbtos šven
tosiomis 1982 m. spalio 31 d. Šv 
Petro bazilikoje, Vatikane. Tai 
Jeanne Delanoue, gimusi 166C 
m., ir Marguerite Bourgeoys 
gimusi 1620 m. Šv. Jeanne De 
lanoue pašventė savo gyvenimą 
senelių bei neturtingųjų glo 
bai ir įsteigė Prancūzijoje Die
vo Apvaizdos Šv. Onos vienuo 
liją. Šv. Marguerite Bourgeoys 
jauna būdama atvyko į Kanadą 
ir čia praleido visą savo gyve
nimą, rūpindamasi labdara. Ji 
įsteigė Notre Dame vienuoliją. 
Jų abiejų kanonizacijos iškil
mėje dalyvavo apie 20,000 tikin 
čiųjų, jų tarpe ir daugelis ka
nadiečių.

Britanijoje padidėjo į kunigų 
seminarijas stojančiųjų skai
čius. Tai ypač ryšku šiaurinia
me Anglijos pramonės ruože. 
Seminarijų vadovybės nemano, 
kad tai būtų nedarbo pasekmė, 
nes stojantieji į seminarijas 
daugiausia turėjo sąlygas stu
dijuoti ir kitose srityse, bet 
pasirinko Kunigystę. Taipgi ne
manoma, kad tai būtų popie
žiaus apsilankymo Anglijoje 
pasekmė, nes daugelis naujųjų 
kandidatų buvo apsisprendę 
stoti seminarijon dar prieš 
popiežiaus atvykimą.

Vėl du JAV anglikonai kuni
gai buvo įšventinti katalikų ku
nigais. Tai kun. Dennis Kuhn, 
34 m. amžiaus, ir kun. Daniel 
Munn. Jie priklausys anglikoniš
kųjų apeigų katalikiškai parapi
jų grupei, kuri šiuo metu formuo
jasi JAV-se.

JAV-se pakilo skaičius klie
rikų, studijuojančių teologiją. 

1981-82 mokslo metais studijavo 
3,908 klierikai (iš jų 1,148 įvai
rių vienuolijų nariai), o šiais 
mokslo metais studijuoja 4,109 
klierikai (iš jų 1,297 įvairių vie
nuolijų nariai).

Sudano katalikai vyskupai krei
pėsi į gretimus Afrikos kraštus, 
prašydami atsiųsti kunigų bei 
katechetų. Chartumo arkivysku
pas Gabriel Zubeir Wako pa
siuntė laiškus ku tokiu prašy
mu Kenijos, Tanzanijos, Ugan
dos, Malavi, Zambijos ir Etiopi
jos vyskupų konferencijoms. 
Sudane dabar yra tik 44 pasau
liečiai kunigai, 110 vienuolių 
kunigų, 210 seselių ir 36 broliu
kai, o reikia aptarnauti 2 mili
jonus krašto katalikų. Apie du 
trečdaliai parapijų neturi vie
toje gyvenančių kunigų, o kitos 
— tik po vieną kunigą. Priežas
timi tokio didelio trūkumo dva
siškių arkivyskupas nurodo 17 
metų trukusią politinę įtampą, 
kurioje karinė vadovybė pri
vertė daugelį kunigų palikti 
kraštą ir neleido naujų kandi
datų ruošti kunigais.

JAV Katalikiškojo Švietimo 
Sąjungos surengtame simpoziu
me apie katechetiką Vašingto
ne buvo pakviestas prabiliti ir 
apaštališkasis delegatas arkiv. 
Pio Laghi. Jis savo kalboje nuro
dė, kad dabartinių katalikų švie
tėjų užduotis — paruošti religi
nio auklėjimo programas, kurios 
būtų visapusiškai pilnos, svei
kos doktrinos atžvilgiu ir pa
trauklios. Peržvelgęs sąjungos 
pateiktuosius JAV katalikiškojo 
švietimo davinius, arkiv. Laghi 
rodė pasitenkinimą eile pagrin
dinių tikėjimo mokymą liečian
čių gairių, tik pasigedo jaunime 
tinkamos Bendrijos sampratos, 
ypač teisingų žinių apie mora
lę santuokinio gyvenimo ir skais
tybės atžvilgiu.

Vatikanas pasirašė sutartį su 
japonų Nippon televizijos firma, 
suteikdamas jai už 3 milijonus 
dolerių išskirtines teises per 15 
metų fotografuoti bei filmuoti 
Sistinos koplyčios sienas bei 
lubas. Tie pinigai bus panaudo
ti atnaujinimui Michelangelo 
garsiųjų pasaulio kūrimo ir pas
kutiniojo teismo .kūrinių. At
naujinimas bus atliekamas su 
naujai išrastu skysčiu, kuris 
jau buvo išbandytas viename 
Sistinos koplyčios lubų kam
pelyje ir parodė nepaprastai 
didelį skirtumą tarp atnaujin
tosios lubų dalies ir šimtmečių 
dulkėmis bei dūmais aprūkusių 
lubų bei sienų. Kadangi visos 
ligšiolinės Sistinos koplyčios 
sienų bei lubų fotografijos 
taps bereikšmės, tai, pagal su
tartį, Vatikanas taipgi gaus iš 
Nippon televizijos firmos 15% 
už tos firmos parduotas nuotrau
kas bei paruoštus filmus.

Katalikų sekminininkų sąjū
džio patarėjas kardinolas Leo 
Suenens pasitraukė iš tų parei
gų. Sąjūdžio vadovai dabar ta
riasi su Vatikano Taryba Pasau
liečiams dėl naujo vyskupo-pa- 
tarėjo paskyrimo sekmininin- 
kams. Taipgi norima šį sąjūdį 
padaryti oficialia tarptautine 
katalikiška organizacija. Pasak 
sąjūdžio direktoriaus kun. Fio- 
rello Mascarenhas, SJ, tokiu at
veju sąjūdyje reikėtų įvesti ei
lę struktūrinių pakeitimų, kurie 
kartais net prieštarautų pačiai 
sąjūdžio dvasiai. Pagrindinis 
pakeitimas būtų apsiribojimas 
tik katalikais nariais šioje or
ganizacijoje. Organizacijos pri
pažinimas katalikiška reikštų, 
kad ta organizacija yra auten
tiška K. Bendrijos apaštalinės 
misijos dalyvė, laikosi K. Bend
rijos doktrinos ir pripažįsta 
hierarchinę jos struktūrą. Va
tikano Tarybos Pasauliečiams 
atstovas žurnalistams pranešė, 
kad sekminininkai iki šiol dar 
nėra įteikę formalaus prašymo 
savo organizaciją įjungti į ka
talikiškų organizacijų eilę, nors 
tuo klausimu tariamasi su Vati
kanu jau keletas metų.

Kun. J. Stš.

KAZYS MILERIS

Dauguma mūsų naujosios 
išeivijos esame pasidarę kitų 
kraštų imigrantais visiškai 
sau to neplanavę. Gyvenome, 
augome, dirbome ir mokėmės 
savo krašte, galvodami tik 
ten ir kurti sau ateitį. Didie
ji II Pasaulinio karo įvykiai 
mūsų įprastą gyvenimo vagą 
iškreipė. Tas paliko mūsų gy
venimuose lūžį, kuris per tiek 
metų jau bando sugyti ir išsi
lyginti.

Po karo lietuvių imigrantų 
bangos užplūdo didžiuosius 
Amerikos, Kanados, Australi
jos ir kitų kraštų miestus. 
Ten nuvykę jie jungėsi į to 
krašto veikiančius lietuvių 
organizacinius vienetus. Kai 
ten nepritapo, kūrė savo nau
jus. Vienintelis lietuviškas 
junginys, kurin visi galėjo 
įsijungti ir pritapti buvo 
čia jau veikiančios lietuvių 
parapijos. Tačiau jų dar ne- 
visur buvo. Tad Kanadoje, 
Australijoje buvo steigiamos 
ir naujos. Atsirado čia ir pa
kankamai privažiavusių lietu
vių kunigų jas aptarnauti. 
Senosios Amerikos lietuvių 
parapijos turėjo jau savo iš
dirbtą amerikinį parapijos 
charakterį. Naujosios lietu
vių parapijos su atvykusiais 
lietuviais kunigais kūrė pa
rapiją tokią, kokią buvo pa
likę Lietuvoje. Tą patį darė 
ir mūsų lietuviai evangelikai.

Turime visi sutikti, kad lie
tuviškos parapijos su savo 
šventovėmis, pristatytomis 
salėmis ir savo dvasios vadais 
mūsų išeivių gyvenime atlie
ka svarbų vaidmenį. Nepa
prastai didelį vaidmenį lietu
viškoji šventovė yra atlikusi 
mūsų naujųjų lietuvių tremti
nių čia kūrimosi pradžioje. 
Ji tada lyg ir užpildė mūsų gy
venimuose pasidariusį kažko
kį plyšį. Dar tais laikais nebu
vo klausimo kur važiuoti sek
madienį. Iš tolimiausių vieto
vių visi važiavo į lietuvišką
ją šventovę, nes ten lyg Jeru
zalėj prie “Verksmų sienos” 
galėjai kaip ir daugiau susi
kaupti, padūsauti ir pasiguos
ti.

Parapija, kurioje užaugau
Dar vis matau savo parapi

jos šventovę, kurioje išrikiuo
tas su kitais vaikais šviesiai 
dryžuotu apdarėliu ir su žvake 
rankoje einu pirmos Komuni
jos. Kitą vasarą į parapiją at
vykęs su didele auksine lazda 
vyskupas šventoriuje teikė 
mums Sutvirtinimo sakramen
tą. Mano krikštatėvis tada, nu
sivedęs mane prie išstatytų 
bagamazininkų būdų, nupirko 
man širdelėm išmargintų me
duolių ir balto plastiko virše
liais maldaknygę. Prisimenu 
šv. Petro atlaidus, kai dulkan
čiais keliais į miestelį lėkė 
žmonių prisėdę ir žalio pašaro 
pasikrovę vežimai. Šventovėje 
kvepėjo išdabinta beržų ša
komis ir nuo lubų nuleistais 
žalumynų vainikais. O bardavo 
tada pamokslininkai tą nami
nio milo ir lininės drobės ap
daro žmogelį, kuris nuo juodo 
darbo savo suskeldėjusiuose 
pirštuose laikė suspaudęs Ro
žinio poterėlį.

Sekmadienio popietėm į 
miestelį įlėkdavo greitos ro
gės su jau įkaušusiais kūmais 
krikštyti naujagimio. Ilgai 
nekrikštyto nelaikė, nes mi
ręs nekrikštytas ne tik nepa
teks į dangų, bet nepateks nė į 
kapines su krikštytaisiais. Čia 
atlėkdavo su skambalais ir 
vestuvininkų vežimų voros. 
Tik klebonas galėjo jaunave
džius sujungti amžinais san
tuokos ryšiais. O tada tie 
ryšiai dar buvo amžini. Jei 
kur ir buvo kokia civilinė 
metrikacija, tai tos naujovės 
tik miesto žmonėms.

Laidotuvių vežimų vilksti
nėm dar nė pajudėjus iš kai
mo, jau pradėdavo skambėti 
miestelio varpai, skelbdami 
laidotuvininkų atvykimą. Čia 
karstą prie šventoriaus vartų 
pasitikdavo su juoda ketur
kampe kepure kunigas ir atvy
kusius įvesdavo į šventovę. 
Paskui tą pačią procesiją 
jis vesdavo į kapines, kur 
viską užbaigdavo doubkasys, 
ant. supilto naujo antkapio 
kastuvo kotu įspausdainas kry
žiaus ženklą.

Taip nuo užgimimo ligi mir
ties mūsų gyvenimai buvo glau
džiai surišti su savąja para
pija. Nustatytuose tradiciniuo

se rėmuose vyko visa žmogaus 
gyvenimo eiga, apimdama jo 
buitinį ir pramoginį gyveni
mą. Parapija Lietuvoje buvo 
ir tam tikras krašto adminis
tracinis vienetas, nors ji jau 
nebevaidino tokio vaidmens, 
kaip kad skaitomuose vysk. 
Valančiaus raštuose.

Parapija, kuri palaidos
Dabartinė šio krašto (Kana

dos) parapija daug kuo skiria
si nuo mano Darbėnų parapi
jos, kurią aš esu palikęs prieš 
38 metus. Kad ji kitokia, nėra 
ko labai stebėtis, kadangi čia 
kitas kraštas ir tiek daug pra
bėgo jau metų. Tikiu, kad ir 
Darbėnuose dabar jau daug 
kas kitaip. Jei ten tada para
pija buvo labai glaudžiai susi
jusi su visų žmonių buitim, 
tai čia parapija yra daugiau
sia religinio aptarnavimo ins
titucija. Jon kreipiamasi tik 
tada, kai kas gimsta, miršta, 
tuokiasi ir yra reikalingas re
liginio patarnavimo. Už tuos 
patarnavimus yra imamas mo
kestis, kuris vadinamas auka. 
Parapijos šventove parapijie
tis pasinaudoja gal tik vieną 
valandą savaitėje, atėjęs iš
klausyti Mišių. Daugelis dar 
nėra tikras kuriai parapijai 
jis priklauso.

Dauguma mūsų savo para
pijom dar tebejaučiame pir
mykštį prisirišimą. Sekmadie
niais, kad ir daugiau mylių, 
važiuojame į savo šventovę, 
nes ten panašiai kaip ir Lie
tuvoje — lietuviškas maldynas, 
pamokslai, tradicinės giesmės. 
Prie tų šventovių ten ir mūsų 
salės, kuriose telkiasi visa 
mūsų kultūrinė, tautinė ir pra
moginė veikla. Vykstame ten . 
taip pat susitikti, pamatyti 
ir pasiinformuoti. Tautiškai 
mąstančiam lietuviui yra bū
tinai reikalinga ir lietuviška 
parapija. Čia gimusiajai lie
tuvių kartai ji tokio vaidmens 
jau kažkaip nebeturi. Matai 
sekmadieniais šventovės suo
luose vietų išretėjimą ir ste
biesi, kodėl neateina jaunieji 
tų vietų užpildyti. Jie gi, čia 
lankydami katalikiškas mokyk
las, yra užauginti su kitokia 
religine praktika. Iš mažens 
jau jie yra išmokę visas savo 
maldas ir poterius kalbėti ang
liškai. Jie ir melsis, atliks 
išpažintį ir kitą savo religinę 
praktiką jau taip, kaip anglų 
šventovėse. To niekas nebepa
keis, kaip ir mes nebegalime 
naujovėmis pakeisti savo vai
kystėje išmoktų maldų. Tą jau
nimėlį ne religinė praktika, 
bet tautinė ir organizacinė 
veikla dar prilaiko prie savos 
parapijos.

Kunigas Lietuvoje ir čia
Prisimenu Lietuvos kunigą 

visada su juoda, ilga sutana, 
baltais rankogaliais, rūpestin
gai prie galvos prišukuotais 
plaukais ir ramybe bei gerumu 
spinduliuojančiu veidu. Toks 
kunigėlis mokė mane pirmųjų 
tikėjimo tiesų. Tokie jauni ir 
pilni išdaigų jie atvažiuodavo 
ir į mūsų mokyklą, niekada 
nepamiršdami gilioje savo 
kišenėje atsivežti ir saldainių. 
Klebonas jau buvo daugiau at
sitolinęs nuo žmonių. Jį galė
jai dažnai matyti vaikščiojan
tį klebonijos sodo žvyruotais 
takais ir skaitantį brevijorių. 
Apie Kalėdas su kelių vežimų 
palyda jis atvažiuodavo kalė
doti. Už durų suskambėdavo 
varpeliai, pasigirsdavo kaž
kokia lotyniška giesmė, ir mus 
suklupdytus pirkioje klebonė
lis apdovanodavo spalvotais 
šventųjų paveiksliukais.

Čia atvažiavę sutikome jau 
amerikinio tipo kunigą. Jis 
nešioja tiktai baltą kunigišką 
apikaklę. Vieni jų dirba pas
toracinį darbą parapijose, 
kiti kapelionauja įvairiose 
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institucijose, treti yra pasi
darę visokiais sporto koman
dų treneriais, matematikos 
mokytojais, laikraštininkais 
ir kitokio užsiėmimo žmonė
mis. Pastarieji — tik sekma
dienių kunigai. Iš jaunesnio
sios jų kartos daugelis atro
do gana madingai: su ilgais 
plaukais, barzdomis ir spor
tinėm mašinom. Materialiniu 
požiūriu kunigija ir čia re
prezentuoja augštesnį luomą. 
Jie čia daugiau jieško asme
ninio kontakto su savo para
pijiečiais. Galbūt tai yra 
dėlto, kad čia tarp parapijų 
vyksta lyg ir savotiškos varžy
bos tikinčiųjų telkime.

Iš Lietuvos pasitraukusioji 
mūsų kunigija čia greit persi
ėmė visomis naujybėmis. Ne
buvo sunkumų lietuvių para
pijoms gauti kleboną, bet rei
kėjo jieškoti vikaro. Daugel 
jų su mumis buvo tol, kol ver
tė pragyvenimas. Dabar paste
bim, kad jie jau labai skuDi- 
nasi išeiti į pensijas ir pasi
traukti į poilsingas vietas. 
Lietuvių Bendruomenė yra la
bai susirūpinus lietuviškųjų 
parapijų likimu ir šiuos me
tus yra paskelbusi Lietuviš
kos Parapijos Metais.

Kunigystė, kurią mes vadina
me pašaukimu, irgi yra profesi
ja. Toje profesijoje dirba įvai- 
'raus pajėgumo žmonių. Visų 
laikų žmonija savo dvasiš
kiams yra rodžius ypatingą 
pagarbą. Toji pagarba ir jų 
privilegijavimas yra išlikęs 
ir šių laikų modernioje visuo
menėje. Pastaroji, teikdama 
jiems tą specialų statusą, 
stato jiems ir specialius rei
kalavimus. Ypatingų reikala
vimų ir pavyzdžių mes laukia
me iš savo katalikiškosios 
dvasiškijos. Tas pavyzdys nę- 
visada yra parodomas. Atsi
tinka taip, kad kartais blogas 
kunigas atitraukia daugelį 
nuo tikėjimo ir nuo religinės 
praktikos. D. Bindokienė “L. 
Lietuviams” žurnale tuo rei
kalu rašo: “Gal ateis laikai, 
kada tikėjimas bus tokia na
tūrali mūsų gyvenimo dalis, 
jog dvasininko elgesys, žodžiai 
ir pažiūros neturės niekam 
įtakos. Tačiau, jeigu toks lai
kas ateitų, kam bebūtų reika
lingi kunigai?”

Kaip ilgai išsilaikysime?
Visų tautinių parapijų eg

zistencija yra ribota. Viena 
tautybė statosi sau šventovę, 
kita savo parduoda, perleidžia 
ar nugriauna. Lietuviai irgi 
jau nevieną savo šventovę yra7 
perleidę kitiems. Pokariniai 
mūsų imigrantai čia yra pa
statę keletą labai ištaigingų 
ir meniškų šventovių. Praban
giai įrengėme vieną Vašing
tone ir kitą Romoje lietuviš
ką koplyčią. Ar bereiks dar 
kur statyti lietuvišką švento
vę?

Šventovė — pastatas dar nė
ra parapija. Parapija yra gyvi 
žmonės, kurie gimsta, auga, 
pasensta ir miršta. Lietuviš
kai parapijai išlikti visą lai
ką bus reikalingas gyvasis 
pakaitalas. Tas pakaitalas čia 
turės būti tautiškai susipra
tęs ir savo religiją praktikuo
jantis lietuvis. Jis turi turėti 
dvi dvasines vertybes — tautiš
kumo ir religingumo. Jau vie
nos kurios vertybės netekimas 
gali atimti mums mūsų parapi
jietį.

Šių laikų gyvenamoji mūsų 
aplinka kalba vien tik apie 
materializmą. Toje materializ
mo aplinkoje ir dvasiniame 
pasimetime auga ir mūsų vai
kai. Tai daro didelę įtaką ir 
jiems. Ar ilgai dar turėsime 
savų žmonių- su anomis dvasi
nėmis vertybėmis, kurie pasi
liktų ištikimi savai lietuviš
kai parapijai?

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems mano vyrą 

afa Joną Karpį 
po mirties pagerbusiems.

Jūsų gėlės, užuojautos, užprašytos Mišios, pusry
čių paruošimas bei kitokia pagalba, ypač gausus daly
vavimas jį išlydint — yra šeimos giliai [vertinta.

Negalim visų išvardinti, tad dėkojame bendrai. 
Ačiū visiems.

Žmona Aldona
Sūnūs Jonas, Simas ir Pranas

AfA 
ONAI TIKUIŠIENEI 

mirus,
vyrui VYTUI, dukrai, sūnums ir visiems giminėms 

reiškiame nuoširdžią užuojautą— & $ Jedrych

P. E. Kripai

AfA 
VYTAUTUI TRUKANAVIČIUI

Lietuvoje mirus, 
jo brolį BALĮ Toronte ir kitus gimines bei artimuosius 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame — j K Rugiai

B. Čirūnienė
P. Čečys

AfA
JONUI REVUI

iškeliavus amžinybėn,

jo brolį ZIGMANTĄ — “Aro” choristą, o taip pat ir 
šeimą liūdesio valandoje giliai užjaučia —

Toronto Lietuvių Vyrų 
’ Choras "Aras”

AfA
brangiai mamytei

VERONIKAI JASENAUSKIENEI 
iškeliavus amžinybėn Suvalkų trikampyje, 

jos dukrai ONUTEI MARCINKEVIČIENEI su šeima 
Toronte, dukrai, sūnums su šeimomis Suvalkų trikam

pyje reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

A. B. Rickevičiai G. A. Slaboševičiai
M. S. Kniukštos S. Jankauskaitė
B. A. Vilkus O. P. Derliūnai

OnaiJian Slrt fluorinis TLttj.
176 Lakeshore Road West, Port Credit,

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą 
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms

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

pagal pageidavimus.

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
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Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro 
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Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis' administra
torius vyskupas L. POVILONIS 1982.X.13 kalbasi su Šv. Tėvu JONU- 
PAULIUMIII Romoje audiencijos metu, prieš grįždamas Lietuvon

Lietuviško švietimo tikrovė
Atsiliepiant į A. Rinkimo ir J. Kojelio pareikštas mintis

__ . — --- --
AfA

JANINAI ŠTARIENEI I 
peranksti iškeliavus amžinybėn, giliame liūdesyje I 
likusiai josios sesutei LIUDAI ŠILEIKIENEI su 
šeima bei artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia ir kartu liūdi —

Elena ir Paulius Leonai

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Aktualus yra lietuviškojo 
švietimo klausimas laisvajame 
pasaulyje. Dėlto dera juo sie
lotis bei rūpintis, pripažįstant, 
kad lietuviško žodžio, kultūros 
ir istorijos perdavimas jau
niausiajai kartai yra būtinas 
mūsų visuomenės lietuviškai 
ateičiai užtikrinti.

Su dideliu susirūpinimu ir 
širdgėla pasisakė tuo klausi
mu A. Rinkūnas (“TŽ” 32-33 
nr.) gal kiek perdėtai, bet pa
grįstai sielodamasis dėl mūsų 
visuomenės tariamo abejingu
mo švietimui, dėl didelių 
sumų skyrimo nevisada rea
liems projektams. Į tą pasisa
kymą reagavęs Juozas Kojelis 
(“TŽ” 37 nr.) vietomis gana 
taikliai kiek sušvelnino A. 
Rinkūno kritiką, tačiau, ma
no manymu, visdėlto nepažvel
gė gyvenimo tikrovei tiesiai 
į akis.

Paslaptis — ne lėšose
Ne lėšose paslaptis ir rie 

idealistų mokytojų trūkume. 
Imu pavyzdžiu net dvi Kleve- 
lando mokyklas — dabar jau 
uždarytą Vysk. Valančiaus 
mokyklą, kurioje turėjau lai
mės dėstyti ir jai vadovauti 
ilgą eilę metų, ir dabartinę 
Šv. Kazimiero mokyklą, į ku
rią sugrįžau šiems mokslo me
tams dėstyti literatūros. Tuo 
būdu galiu pažvelgti į mokyk
lą iš vidaus. Nė viena čia mi
nėtų mokyklų neturėjo proble
mų su lėšomis. Vysk. Valan
čiaus mokyklą uždarius, dar 
buvo ižde per $1000. Šv. Ka
zimiero mokykla, globojama 
Dievo Motinos parapijos kle
bono kun. Gedimino Kijausko, 
turi puikias sąlygas ir net 
yra atleista nuo mokesčio už 
nuomą. Mokytojų nestinga. Ta
čiau įėjus į klases, atsiveria 
realus ir iš dalies graudus vaiz
das, kurį mato tik mokytojai.

Vaizdas mokykloje
Pirmoji diena mokykloje 

buvo praleista susipažįstant 
su mokiniais. Tai gyvų, inte
ligentiškų jaunų žmonių būre
lis, kuris jau yra susitaikęs 
su mintimi, kad šeštadieninės 
mokyklos jie išvengti negalės. 
Pradedame pokalbį. Man susi
darė įspūdis, pažvelgus į pra
ėjusių mokslo metų programą, 
kad tai jau pažengę, dešimtus 
ar vienuoliktus metus besimo
ką lituanistai. Pradedam dis
kutuoti vasaros metų Skaity
tas knygas. Beveik niekas ne
skaitė jokios lietuviškos kny
gos. Norėdama išnaudoti kiek
vieną progą plėsti žodyną ir 
skatinti juos diskutuoti bet- 
kuriuos klausimus lietuviškai, 
sustojau ties “Gone With the 
Wind” romanu. Minčių buvo 
daug, tačiau visi sakiniai bu
vo pradedami “you know”, “I 
mean”. Įmantresniuose saki
niuose buvo įterpiami angliš
ki žodžiai, kuriems aš skubiai 
radau pakaitalą. Įsitikinau, 
kad dauguma mūsų vaikų ne
bekalba lietuviškai, nes jų 
žodynas yra apgailėtinai ri
botas. Juo operuojant, jokiu 
būdu negalima leistis į giles
nius literatūros nagrinėjimo 
vandenis. Savaime supran
tama, bus stengiamasi, bus 
skaitoma ir rašoma, tačiau ar 
tai bus tikras, mokytojų 
siekiamas rezultatas, galės 
pripažinti tik sąžiningas, ob
jektyvus lituanistinės mokyk
los uždavinių ir problemų 
žinovas.

Krizės šaknys
Lituanistinių mokyklų tink

las yra neblogai organizuotas 
ir turi visuomenės bei organi
zacijų paramą. Dauguma mo
kytojų, šiandieną ateinančių 
į tas mokyklas, yra idealistai, 
nes nei simbolinis atlygini
mas, nei menkas viešas įverti
nimas nesuviliotų paaukoti sa
vo darbštaus gyvenimo vienin
telės poilsio dienos didžiau
sią dalį.

Lituanistinių mokyklų krizė 
glūdi žymiai giliau — pačios 
visuomenės širdyje, būtent — 
šeimoje. Šeštadieniais per ke
letą trumpų pamokų lietuviš
kai kalbėti ar galvoti negali
ma išmokyti, kaip negalima iš
mokyti galvoti lotyniškai tų 
mokinių, kurie gimnazijoje 
mokosi lotynų kalbos, bet jos 
nevartoja kasdieniniame gyve
nime. Jaunas žmogus turi savo 
žodyną, kuriam mes nejieško- 
me ar nerandame pakaitalų. 
Pažvelkime į jaunimo įsipar
eigojimus jų vietinėse mo

kyklose ar gimnazijose. Dau
guma dalyvauja sporte ar juo 
domisi. Kur mūsų terminolo
gija, liečianti beisbolą ar 
futbolą? Vietinės mokyklos 
savo mokinius dažnai išveža 
į įvairias įmones, studijuojant 
visuomenės mokslus. Ar mes 
kada nors organizuojame sa
vo jaunimo išvykas į muzėjus 
lituanistinių mokyklų progra-' 
mų rėmuose, kad praplėstume 
jų žodyną, kalbant apie kla
sikus, meną, skulptūrą ar is
toriją, plečiant jų akiratį 
tarptautinėje plotmėje?

Negalima apriboti jauno 
žmogaus protavimo, visas są
vokas pritaikant tik lituanis
tinėm studijom. Šeimose po
kalbiai yra labai riboti — tai 
“virtuvinė” kalba. Jeigu jau
nas žmogus, grįžęs iš mokyklos 
pietų metu dalinasi įspūdžiais, 
negali išvengti nelietuviškų 
žodžių. Aplinka jį formuoja, 
veikia jo galvoseną, kuria jo 
savito pasaulio sąvokas savo 
gyvenamo krašto kalba.

Nėra tinkamų vadovėlių
Toks jaunas žmogus, atsi

dūręs šeštadieninėje mokyklo
je, ima į rankas vadovėlius, 
kurie yra pritaikyti asmeniui 
su stipriu lietuvių kalbos mo
kėjimu. Pavartykime kad ir 
penktą “Lietuvių literatūros” 
dalį. Pripuolamai atverčiu 
235 puslapį apie Dionizą Poš
ką. Pirmas jo biografijos sa
kinys primena jį buvus “smul
kų bajorą”. Ar mūsų moki
niams aiški bajoro sąvoka? 
“Mužiko” sąvoka dar tolimes
nė, o jo darbai jaunam lietu
viui nieko nesako, nors klau
simų tekste reikalaujama “Lie

Ką nutarė VLIKo seimas?
Kaip jau įprasta, VLIKo sei

mas, įvykęs 1982 m. lapkričio 
6-7 d.d. Los Angeles mieste, 
priėmė visą eilę nutarimų. 
Išreiškęs savo solidarumą su 
ryžtinga pavergtos Lietuvos 
brolių bei sesių kova už tau
tos, tikėjimo, sąžinės laisvę 
bei žmogaus tęises, seimas ra
gino VLIKo valdybą bendra
darbiauti su diplomatine Lie
tuvos tarnyba ir kitomis poli
tinėmis organizacijomis bei 
sekti Europos parlamento dar
bus, kad ten įvestoji rezoliu
cija Baltijos valstybių klau
simu būtų priimta visumos po
sėdžio.

Seimas apgailestavo, kad 
JAV teisminėse įstaigose kal
tinami kaikurie lietuviai, re
miantis suklastotais sovietų 
dokumentais, ir pritarė specia
laus komiteto sudarymui AL- 
Tos iniciatyva kaltinamie
siems ginti teisine ir finansi
ne prasme.

Pažymėtinas šis nutarimas: 
“Seimas laiko Lietuvos laisvi
nimo pastangų derinimą vienu 
iš VLIKo uždavinių. Pastebė
damas, kad Lietuvos laisvini

Dovanos giminėms Lietuvoje
Puiki dovana 1982 metų Kalėdoms

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

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

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

Avikailiai 3/4, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio kai
lio pamušalas, graži apikaklė, sveria 5 sv..................................$250.00 -
Dirbtinio minko kailis apsiaustui, De-lux, sveria 5 sv................. 115.00
Pigesnis minko kailis apsiaustui, sveria 5 sv.............................  100.00
Rumbuoto velveto džinsai...........................................................  48.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ........................................... 50.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė .............................................v......... 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. “nescafe” 
— 7.00, 1 sv. pupelių kavos — 7.50, 1 sv. šokolado — 7.50, 40 ciga
rečių — 5.50.
Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui $58.00

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

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

BALTIC STORES & CO.
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England.
Tel. 01 460 2592

tuvos mužikų” eilėraščio dar
bų definicijos ir suskirstymo.

Sunkiai suprantamos mūsų 
jaunimui lenkinimo ir rusini
mo sąvokos, nes, imant šios 
dienos gyvenimą, amerikėji- 
mas prilygsta tų sąvokų api
būdinimui. Jaunuolis, gimęs 
kurioje nors laisvo pasaulio 
šalyje, savo gimtojo krašto 
įtakos negali laikyti neigia
mu reiškiniu.

Dabartinėse lituanistinėse 
mokyklose mokytojai susidu
ria su tokiomis problemomis, 
kurių per kelis straipsnius 
išdiskutuoti nei jų išspręsti 
neįmanoma. Tam reikėtų, kaip 
tai buvo kadaise daroma, vi
suotinto lituanistinių mokyk
lų mokytojų suvažiavimo, ku
riame galima būtų pasidalinti 
patirtimi, aptarti esamas pro
blemas, pradėti mokykloms 
leisti vadovėlius, juos arti
miau pritaikant svetimoje ša
lyje gimusio jauno lietuvio 
psichikai. To uždavinio neat
lieka Dainavos mokytojų savai
tės. Pavyzdžiui, mūsų žinomas 
novelistas Jurgis Jankus turi 
parašęs daugybę lengvai skai
tomų novelių, tačiau vadovė
liui parinktas “Dubenėlis” 
yra tiek svetimas savo nuotai
ka jaunam, Lietuvos kaime 
negyvenusiam žmogui, kad vi
sas bandymas jame rasti bet- 
kokį atgarsį nueina niekais. 
Mūsų didmiesčio vaikui nieka
da nebus suprantamas kaimo 
moters prisirišimas prie ka
daise iš Rygos atsivežto dube
nėlio, taigi, ir jo sudaužymas 
nesukelia to efekto, kurio rei
kalauja psichologinė novelės 
įtampa.

(Bus daugiau)

mo pastangose lietuviškų orga
nizacijų tarpe kartais trūksta 
darnos, o iš kitos pusės atkreip
damas dėmesį į tai, kad Los An
geles mieste, kur vyksta šis 
seimas, Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrius ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės skyrius savo 
veiklą derina, — seimas svei
kintų iniciatyvą panašų bend
radarbiavimą išplėsti ir į ki
tas JAV-ių vietoves”.

Be to, seimas išreiškė pagei
davimą, kad VLIKo valdyba, 
susitarusi su PLB valdyba, im
tųsi iniciatyvos sušaukti Lie
tuvos laisvinimo veiksnių kon
ferenciją.

Seimas perspėjo tautiečius, 
kad testamentais nesutvarky
tas turtas atitenka vietinei 
valdžiai arba per įpėdinius, 
gyv. Lietuvoje, Sov.Sąjungai.

Visi kiti nutarimai liečia 
įvairias padėkas. Inf.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.
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Viduklės klebonas kun. ALFONSAS SVARINSKAS vadovauja permal
davimo procesijai, pabrėžiančiai altoriaus išniekinimo šventvagiškumą, 
padarytą piktadarių 1981 m. rugpjūčio 26 d. Pamokslo metu klebonas per
skaitė raštą LKP centro komiteto pirmajam sekretoriui, reikalaujantį su
stabdyti ateistinę propagandą ir fizinį chuliganizmą

Žurnalistės viešnagė Lietuvoje
Monikos Nuytemans įspūdžiai žurnale “Nord"

JONAS LAI)VGA

Mūsų pačių lankymasis Lie
tuvoje ir įspūdžių aprašymas 
nėra naujiena. Mums vertin
giau, kai kiti domisi mūsų kraš
tu — jį aprašo savo krašto spau
doje. Jie yra mūsų tautos gar
sintojai.

Žurnalistė Monika Nuyte
mans žurnale “North/Nord” 
(turistinio skyriaus redaktorė) 
parašė eilę straipsnių apie 
Baltijos kraštus. Jos įžvalgi 
akis daug ką matė ir padarė 
savo išvadas.

Straipsnis apie Lietuvą ilius
truotas Vilniaus miesto ir Tra
kų pilies nuotraukomis, šalia 
pridėtas Baltijos kraštų žemė
lapis. Tuos kraštus ji vadina 
respublikomis ir čia pat pri
deda URSS. Tuo tarpu Rytprū
siai jau ikorporuoti į Sovie
tų Sąjungą (be vardo). Rašo, 
kad Lietuva turtingiausia iš 
trjjų Baltijos kraštų, nes žmo
nės darbštesni už kitus baltiė- 
čius. Turi gerus javų ūkius: 
augina jaučius, kiaulės^ paukš
čius, linus Pramonė gerai iš
vystyta, gamina mašinas, trą
šas, medžio dirbinius. Antri
nė pramonės šaka — tekstilė ir 
maistas.

Iš seno lietuviai esą šiek tiek 
boikotuojami savo kaimynų es
tų ir latvių dėl katalikų reli
gijos, mat jie yra protestantai.

Vilniaus miestas aprašomas 
labai gražiai. Žvelgiant nuo 
Gedimino kalno, Vilnius skęs
ta žalumynuose. Yra daug me
no paminklų. Gotiško (šiau
rietiško) stiliaus šventovės 
— miesto pažiba. Napoleonas 
norėjęs Šv. Onos šventovę par
sigabenti į Prancūziją ant 
savo rankos delno. Štai ką ra
šė apie Aušros Vartus. Žurna
listė nustebo pamačiusi gatvė

Tautinių šokių šventė
Nauja Tautiniu Šokiu Instituto vadovybė ir jos užmojai

1982 m. spalio 29 d. naujo
ji Tautinių Šokių Instituto val
dyba turėjo pirmąjį savo posė
dį Čikagoje, kur pasiskirstė 
pareigomis: Galina Gobienė — 
pirmininkė (Detroitas), Frank 
Zapolis — vicepirmininkas (Či
kaga), Asta Banionytė — sekre
torė (Vašingtonas), Stasė Ba
cevičienė — iždininkė (Čika
ga), Algis Vitkauskas —- vice
pirmininkas (Baltimore). Jad
vyga Reginienė — korespon 
dentė (Ročesteris).

Valdyba nuosekliai išgvil
deno visus Tautinių Šokių Ins
titutą liečiančius klausimus. 
Didelė dalis posėdžio laiko 
buvo skrita būsimos tautinių 
šokių šventės reikalams.

VII-ji tautinių šokių šven
tė įvyks 1984 m. liepos 1 d. 
“Cleveland Colosseum” (Cleve
land, Ohio, priemiestyje). Su
darytas rengėjų komitetas: 
pirm. dr. Antanas Butkus, sekr. 
Rūta Butkutė, ižd. Andrius 
Mockevičius, vyr. menę vado
vė Jadvyga Reginienė. Iš kitų 
kviestų asmenų laukiama atsa
kymo.

Pirmas žingsnis, liečiąs me
ninę dalį — nauja registracija 
visų tautinių šokių vienetų. 
Visi šiuo metu aktyvūs tauti
nių šokių vienetai privalo ne
atidėliojant pranešti savo gru
pės pavadinimą, vadovo pavar
dę ir adresą Tautinių Šokių 
Instituto pirmininkei: Galina 

(

je lietuves katalikes moteris 
su Rožiniais rankose besimel
džiančias į ortodoksišką iko
ną (Aušros Vartų Marija). Iko
na yra bizantiškas šventųjų 
piešimo būdas. Aušros Vartų 
Marija įeina į <šią kategoriją. 
Čia pat autorė pastebi, kad 
toks kulto objektų mišinys Lie
tuvoje yra dažnas reiškinys.

Trakai žurnalistei padarė 
gilų įspūdį. Keturioliktame 
šimtmetyje kunigaikščio Gedi- 

- mino 3175 akrų ežero vidury
je buvusi pastatyta pilis prieš 
vokiečių puolimus. Pilis atnau
jinta ir vasaros metu duodami 
kamerinės ir liaudinės muzi
kos koncertai.

Kunigaikštis Vytautas, nepa
sitikėdamas savaisiais, pasi
kvietė iš Turkijos karaimus 
asmeninei savo apsaugai ir tar
nybai. Trakuose dar gyvena 
karaimų palikuonys. Jų namu
kai turi tris langus: vieną vy
rui. antrą žmonai, o trečią vel
niui.

Vilniuje'žurnalistė aplankė 
etnografinį muzėjų, kur išsta
tyti augštos kokybės gintaro 
dirbiniai, keramika ir kitoks 
liaudies menas. Vėliau ji nusi
vylė, kad krautuvėse tokių gra
žių dirbinių nusipirkti nega
lėjo, nes geros kokybės nebuvo.

Vilniaus kavinės šviesesnės, 
linksmesnės, negu Rygos tam
sūs rūsiai.

Red. pastaba. Iš atsiųsto žur
nalo “Nord/North” matyti, kad 
jis išleistas 1982 m. vasarą, 
bet kur — nepažymėta. Iš pri
dėtos angliškos prancūziško 
teksto santraukos galima 
spręsti, kad tai Kvebeko pro
vincijoje spausdinamas žurna
las. Straipsnio autorės neder- 
landiška pavardė rodo jos ne- 
prancūzišką kilmę.

I

Gobienė, 6849 N. Vernon St., 
Dearborn, Mich. 48127, USA. 
Reikia užsiregistruoti iki š. 
m. gruodžio 30 d. Tikslus tau
tinių šokių grupių sąrašas rei
kalingas tolimesniam susiraši
nėjimui būsimos šokių šventės 
reikalais, kuriuos tvarko vy
riausia meno vadovė. Grupės, 
neužsiregistravusios iki minė
tos datos, bus laikomos neeg
zistuojančiomis ir joks toli
mesnis susirašinėjimas su tais 
vienetais nebus vedamas.

Posėdyje pasireiškė didelis 
susirūpinimas, kaip išlaikyti 
gryną lietuvių liaudies šokį 
ir tikrą tautinį drabužį. Į 
mūsų šokius, šokių programas, 
į tautinius drabužius brauna
si nepageidaujamos svetimy
bės. Gražusis mūsų liaudies 
menas “praturtinamas” pasisa
vintais svetimais judesiais, 
audimo raštais, spalvomis ir 
svetimu drabužių kirpimu. 
Tautinių drabužių srityje Ins
titutas kviečia talkon ir glau
džiai bendradarbiauja su dai
lininkais Antanu ir Anastazija 
Tamošaičiais. Inf.

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

P.O. Box 1313, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

I
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® PAVERGTOJE TEVttJE
LIETUVOS MIŠKAI

Platesnių duomenų apie Lie
tuvos miškus “Valstiečių Lai
kraščio” 110 nr. pateikia miškų 
ūkio ir pramonės ministerijos 
valdybos viršininkas V. Žekonis. 
Esą 1978 m. Lietuvos miškams 
teko 26,6% bendro jos ploto. Ly
ginant su 1950 m., Lietuvos miš
kingumas padidėjo 6%. Moksli
ninkų nuomone, normalus kraš
to miškingumas turėtų sudary
ti 30%. Dabar Lietuvoje yra dau
giau kaip 1.800.000 ha miškų. 
Apie 68% tų miškų tvarko ir pri
žiūri valstybinės miškų įmonės, 
29% priklauso žemės ūkiui, 3% 
— miestams ir pramonės įmo
nėms. Šiemet Lietuvoje paso
dinta apie 10.200 ha naujų miš
ko želdinių: valstybinės miškų 
ūkio įmonės savo valdose paso
dino 7.000 ha, kolchozų ir sov- 
chozų žemėse — 1.700 ha miškų, 
kolchozai ir sovchozai savo jė
gomis — 1.500 ha miškų. Želdi
nimo poreikiams miškų ūkio 
įmonės turųapie 1.00Q ha daigy
nų ir medelynų, kuriuose kas
met išauginama apie 96 milijo
nus medžių bei krūmų sėjinu
kų, 19 milijonų sodinukų. Toks 
sodmenų kiekis turėtų būti pa
kankamas, tačiau kaikurių me
džių bei krūmų rūšių vis dar 
trūksta, ypač dekoratyvinių 
naudojamų žaliajai statybai. 
Kartais jų neįmanoma išaugin
ti be šiltnamių, kuriais sten
giamasi aprūpinti visus stam
biuosius medelynus. Kaikurias 
Lietuvos miškų problemas pa
jūryje “Tiesos” 208 nr. atsklei
džia Kretingos miškų ūkio direk
torius Antanas Milkus: “Dauge
lyje miškų dabar įkurdinami el
niai. Prieš kelerius metus juos 
apgyvendino ir pamaryje. Nie
ko blogo, kad elniai gyventų, 
pavyzdžiui, Kūlupėnų miškuose, 
tačiau Vėžaičių girininkijoje 
jie kažin ar reikalingi. Mat ji 
vienintelė girininkija, kur auga 
daugiau uosių, bet dabar čia ne
surasi elnių nepaliesto uosiu- 
ko. Mūsų manymu, gamtos ap
saugos specialistai, reguliuo
dami briedžių, stirnų skaičių gi
riose, turėtų pasitarti su miški
ninkais, labiau atsižvelgti į 
bendrus interesus. Mes želdina
me mišką, o žvėrys jį sunaiki
na ..Pajūrio miškai nuken
čia ir nuo vasarotojų, paliekan
čių prišiukšlintas, nusiaubtas 
poilsiavietes, sužalotą augme
niją.

ATNAUJINA ŠVENTOVĘ
Kauno senamiestyje, Nemuno 

pakrantėje, atnaujinama Vytau
to šventovė. Lietuvos Architek
tų Sąjungos Kauno skyriaus na
riai su atliekamais darbais susi
pažino rugsėjo 15 d. Apie tos 
šventovės istoriją, pastato at
naujinimą, bokšto paaugštini- 
mą kalbėjo Kauho kultūros pa
minklų apsaugos priežiūros vir
šininkas V. Kugevičius, savo 
pranešimą iliustruodamas brė
žiniais bei nuotraukomis.

SENIEJI PARKAI
Gamtos apsaugos komiteto 

darbuotoja V. Balčiūnienė 
“Valstiečių Laikraščio” 122 nr. 
prašneko apie senuosius Lietu
vos parkus. Plungės rajone gra
žiai saugomi Plungės, Rietavo,

Šateikių ir Platelių parkai. 
Plungės parke pastatyta pa
minklinė lenta toje vietoje, kur 
buvo garsi M. K. Čiurlionio lan
kyta muzikos mokykla. Čia pri
žiūrimi tvenkiniai, alėjos, šimta
mečiai ąžuolai, vertingi augalai 
Rietavo parkas taip pat vilioja 
praeivį gražiais tvenkiniais, il
gomis alėjomis, spygliuočiais 
medžiais. Šateikių parko prie
žiūra rūpinasi vietinis sovcho- 
zas, Platelių parko — vykdoma
sis komitetas, talkinamas vidu
rinėj mokyklos. Neblogai parkai 
tvarkomi Šiaulių, Radviliškio, 
kaikuriuose kituose rajonuose. 
Didžioji parkų dalis betgi sto
koja pakankamos priežiūros: 
“Juose nenušienaujamos pie
vutės, nepašalinami sausuoliai 
ir savaiminės kilmės medžiai 
ir krūmai, apgriuvę gyvenamie
ji pastatai, užteršti tvenkiniai...” 
Ypač liūdnai atrodo nuo gyven
viečių nutolę parkai: Padysnio 
— Ignalinos rajone, Šūklių — 
Vilkaviškio, Marijanavos — Pa
nevėžio, Klovainių — Pakruojo, 
Svėdasų — Anykščių, Lokinės ir 
Daugailių — Ukmergės rajonuo
se. Daugelis jų, būdami prie 
ežero ar upės, galėtų tapti gra
žiomis poilsiavietėmis.

TELEVIZIJOS BOKŠTAS
Gausių ekskursantų susilau

kia Karoliniškėse iškilęs Vil
niaus televizijos bokštas. Jie pri
imami 30 žmonių grupėmis, ku
rių kasdien susilaukiama 13-14. 
Bokšto augštis — 326 m 47 cm, 
svoris — apie 30.000 tonų. Nuo 
apačios jis plonėja kas metras 
po 5 centimetrus kartu su savo 
sienomis, tačiau viršūnė gali 
atlaikyti uraganinio vėjo atneš
tą pustrečio metro siūbavimą. 
Apvali apžvalgos aikštelė 165 
metrų augštyje pasiekiama spe
cialiu keltu. Iš jos atsiveria 
nuostabus Vilniaus senamies
čio, jo naujųjų rajonų vaizdas, 
gausūs Vilniaus želdiniai. Jei 
diena būna giedra, matyti net 
ir Vilnių supantys kaimai. Aikš
telėje yra įrengtas “Paukščių 
tako” baras, vadovaujamas Vi
dos Bražėnienės. Čia ekskursan
tams leidžiama užkąsti, išgerti 
kavos, bet jie tegali pasilikti 
tik vieną valandą. Ateityje, kai 
ekskursantų skaičius sumažės, 
baras bus pertvarkytas, taps pa
našesniu į. savo pavadinimą. Ta
da jo lankytojai galės pasilik
ti ilgesnį laiką, pasižvalgyti į 
augantį Vilnių, pasiklausyti mu
zikos.

AUTOMOBILIŲ PARODA
Senovinių automobilių ir mo

tociklų parodą Vilniaus Vingio 
parke surengė “Rieduvos” klu
bas. Seniausias buvo “Dodge” 
automobilis, pagamintas Detroi
te 1917., gerai prižiūrėtas klu
bo nario pensininko Dereškevi
čiaus. Kiti automobiliai buvo 
pagaminti 1934, 1936, 1937 m., 
Lietuvoje atsidūrę dar nepri
klausomybės laikotarpyje. Se
nų automobilių jieško ir juos 
atnaujina “Rieduvos” klubo na
riai, vadovaudamiesi šūkiu: “Se
noviniai automobiliai — techni
kos istorijos paminklas”. Daug 
lankytojų susilaukė “Rieduvos” 
klubo veterano Antano Ilgaus- 
ko trofėjai, laimėti motociklų 
lenktynėse. y

Simon’s
Travel

kviečia sutikti
Kalėdas ir N. Metus

VĄ ir su giminėmis Lietuvoje!!!

Gruodžio 20 — sausio 3 d. d.
Skubėkite užsisakyti vietas!!!

• Priimame užsakymus šventinėms dovanoms giminėms 
Lietuvoje (automobiliams ir kitiems daiktams)

» Parduodame lietuviškas plokšteles bei suvenyrus
• Sutvarkome dokumentus iškvietimams
•Tarpininkaujame tvarkant palikimus bei suteikiant 
finansinę paramą artimiesiems giminėms — tėvams, 
vaikams, vyrui, žmonai, broliui ar seseriai.

• Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus 
patarnavimas.

Kelionės į Lietuvą 1983 m.
Gegužės 12
Gegužės 19
Gegužės 26

Birželio 23
Liepos 7
Liepos 14

Liepos 21 
Rugpjūčio 11 
Rugsėjo 1

Rugsėjo 8 
Spalio 6 
Gruodžio 19

Skelbiamos išvykimo dienos iš Toronto į vienos ar dviejų savai
čių kelionės į Vilnių arba į Vilnių bei kitus Europos miestus.

Smulkesnių žinių teiraukitės:
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada

TELEX 06-986766 TOR
tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Įstaigos savininkai - Vytas ir Audronė Siminkevičiai 
(Kelionių įstaigos registracijos numeris - 1835961)

S HAMILTON’™1
VYSK. M. VALANČIAUS MO

KYKLA ruošiasi tradicinei Kalė
dų eglutei sekmadienį, gruodžio 
19 d., 5 v.p.p., Hamiltono Jaunimo 
Centre. Mokyklos mokiniai vai
dins dviejų paveikslų kalėdinį 
vaizdelį “Vaikiukai aviniukai”. 
Tautinių šokių jaunučių grupė 
“Gyvataras” prisidės prie progra
mos. Kviečiami visi, tėveliai, se
neliai ir, ypač vaikučiai, kurie 
dar nelanko lituanistinės mo
kyklos.

Vysk. M. Valančius mokykla bai
gia savo pirmą semestrą kalėdi
ne eglute. Pamokos vėl prasidės 
1983 m. sausio 8 d.

P A D Ė K A
Man kandidatuojant į miesto se

niūnus, daugelis tautiečių prisi
dėjo prie mano rinkiminės talkos, 
parėmė mane moraliai, o taip pat 
ir finansiškai.

Rinkimų šį sykį nors ir nelai- 
mėjatf, bet daug ko išmokau, paty
riau ir dabar jau esu pasiruošęs 
būti laimėtoju kituose rinkimuose.

Tad visiems man talkinusiems 
tautiečiams tariu tikrai nuoširdų 
lietuvišką ačiū.

Juozas Mačionis
PADĖKA

Esu labai dėkingas visiems ma
ne lankiusiems ligoninėje ir na
muose, išreiškusiems gražius lin
kėjimus bei atsiuntusiems do
vanas.

Taip pat ačiū visiems, sveikinu
siems bei atsiuntusiems korteles 
per mano šeimą. Ypatinga padėka 
dr. A. Saunoriui už nuoširdų lie
tuvišką rūpestį ir priežiūrą. Dė
koju šiems pažįstamiems: kun. S. 
Šileikai, p.p. Andriukaičiams, El- 
vikienei, Bubniams, Klevams, Ka
nopoms, Jankūnams, Simaičiams, 
Tarvydams, Lukošiams, Gedmi
nui, Perkauskams, Goldbergams, 
Aidai ir Bryan Hayes (Sault Ste. 
Marie), Deveikiams, Patamsiams, 
Juoz. Kažemėkui, Pr. Kažemėkui, 
Kudžmienei, Grybienei, Brasams, 
Stonkams, Melnykams, Stukienei, 
Povilauskams, Godeliui, Žukams, 
Navickui. Jei ką praleidau, labai 
atsiprašau.

Visiems nuoširdus ačiū mano ir 
šeimos vardu, ypač p. Klevui už 
nuolatinį lankymą ir pagalbą.

Jums dėkingi —
Jonas Deksnys ir šeima

Delhi-Tillsonburg, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖ. 1982 m. lapkričio 13 d. 
Delhi lenkų salėje žuvusių dėl 
Lietuvos nepriklausomybės prisi
minimu ir menine programa pa
minėta 64-ji Lietuvos kariuome
nės sukaktis.

Minėjimą pradėjo ir jam vadova
vo DLK Gedimino Delhi šaulių 
kuopos pirm. Stp. Jakubickas, 
pakviesdamas svečią iš Toron
to muziką J. Govėdą pianinu pa
skambinti Kanados himną, o kuo
pos garbės šaulį kun. dr. J. Gu
tauską — sukalbėti maldą už žu
vusius kovose dėl Lietuvos laisvės.

Paskaitą tema “Lietuvos kariuo
menė ir tautos ateitis” skaitė Stp. 
Jakubickas. Meninę programą at
liko Toronto Lietuvių Vyrų Cho
ras “Aras”, vadovaujamas V. Ve- 
rikaičio ir akompanuojamas J. 
Govėdo.

Meninę programą pradedant, 
Vytautas Pečiulis, vienas iš choro 
narių, supažindino su choro di
rigentu sol. V. Verikaičiu ir mu
ziku J. Govėdu, prisimindamas, 
kad jo (Pečiulio) pirmieji žings
niai buvo pradėti Delhi, kad pir
miausia įstojęs į DLK Gedimino 
šaulių kuopą, prieš 15 metų čia 
susituokęs.

“Aras” stipriai, drąsiai ir skam
biai padainavo visą eilę lietuviš
kų dainų, sukurtų lietuvių kom
pozitorių.

Sužavėti gražiai atlikta menine 
programa, Delhi ir apylinkės lie
tuviai, be rengėjų sutarto honora
ro, patys nuo savęs apdovanojo 
chorą po $50: Alfonsas Žebertavi- 
čius, Gediminas Rugienis, Vladas 
Miceika, Petras Augaitis, Ksave
ras Ratavičius, Julius Strodoms- 
kis, Jonas Mačiulis, Feliksas Gurk
lys, Jonas Lukšys; $100 — Vincas 
Dirsė.

Sugiedojus Lietuvos himną, pra
dėta linksmoji dalis: Rimanto Ja- 
kubicko muzika, šokiai, bufetas, 
loterija ir kava su užkandžiais, 
kuriais vaišino visus šventės da
lyvius kuopos šaulės, vadovauja
mos Juozės Žiogienės.

Nenorėdami nė vieno ir nė vie
nos praleisti be padėkos už atlik
tas pareigas, aukotus laimikius 
loterijai ir už prisidėjimą prie 
šventės ruošimo, neminėdami pa
vardžių, tariame visiems šauliš- 
ką ačiū. Rengėjai

A. VOLDEMARO ŠIMTMETIS. 
Šio valstybininko ir profesoriaus 
šimtasis gimtadienis — 1983 m. ba
landžio 4 d. Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio Delhi skyriaus metinis 
narių susirinkimas 1982 m. lap
kričio 21 d., greta svarstytinių

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

SVEIKINA visus savo artimus draugus, buvu-
sius, esančius, būsimus pacientus ir visus geros

“g valios lietuvius, ypač “Tėviškės Žiburių ” redakcijų 
bei administraciją, kurie žiburiuoja jau 33 metai, įg" 

O ir linki savo draugams bei pacientams sveikatos, 
o “TėviškėsŽiburiams”ištvermės.

Bernardas Naujalis, 
....  natūralaus gydymo specialistas 

460 Roncesvalles Avė., Toronto, Ont. Tel. 533-8008

skyriaus veiklos reikalų, nutarė 
paminėti pirmojo atsikūrusios 
nepriklausomos Lietuvos ministe- 
rio pirmininko, užsienio reikalų 
ministerio ir profesoriaus Augus
tino Voldemaro gimimo sukaktį. 
A. Voldemaras pirmosios bolše
vikų okupacijos dienomis buvo 
suimtas, išvežtas į tremtį ir tenai 
nužudytas.

KONSTANCIJA SIMUTIENĖ 
gražiai paminėjo savo 75 metų 
amžiaus sukaktį 1982 m. lapkri
čio 20 d. Delhi “Golden Leaf’ res
torane savo artimųjų tarpe. Pro
gramai vadovavo artimas kaimy
nas Mečys Norkus. Sveikino KLK 
Moterų Dr-jos Delhi sk. vardu p. 
Ratavičienė, kaimynų vardu — J. 
Strodomskis, duktė ir vaikaičiai. 
Sugiedota “Ilgiausių metų”. K. 
Šimutienė padėkojo visiems už 
atsilankymą, gėles ir kitas do
vanas. Stepas Jakubickas

London, Ontario
KALĖDINIS PENSININKŲ PO

BŪVIS — gruodžio 17, penktadie
nį, 3 v.p.p., parapijos salėje. Tą 
dieną Mišios už a.a. Vincą Babins- 
ką, buvusį pensininką.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ, kurią surengė S. Dau
kanto skautų vietininkija, vado
vaujama vietininko A. Dragūne- 
vičiaus, įvyko lapkričio 28, sek
madienį 11 v. Mišiose, kurias 
atnašavo klebonas kun. I. Mika
lauskas, pasakydamas tai progai 
pritaikintą pamokslą, ■ dalyvavo 
uniformuoti skautai su vėliavo
mis ir atnęšė aukojimo dovanas. 
Ši šventė paminėta tik šventovė
je, gražiai giedant “Pašvaistės” 
chorui pritaikintas giesmes tai 
progai. Iškilmė baigta Tautos 
himnu.

JAUNIMO KŪČIOS, kurių ini
ciatorė yra Rita Miškinytė, ruo
šiamos gruodžio 18, šeštadienį, 
parapijos salėje.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ gruo
džio 31, penktadienį, ruošia KLB 
Londono apylinkės valdyba, pir
mininkaujama Miro Chainausko.

WEST LORNE IR RODNEY apy
linkių lietuviams pamaldos bus 
gruodžio 19 d. St. Mary’s švento
vėje 2 v.p.p.

JUOZAS KISIELIUS po sunkios 
operacijos palengva sveiksta Vik
torijos ligoninėje. Koresp.

LONDONAS REMIA SPAUDĄ. 
Paminėdamas spaudos mėnesį, 
Londonas lapkričio 13 d. surengė 
spaudos balių, kuris, kad ir neda
vė didelio pelno, bet atkreipė vie
tos lietuvių dėmesį į reikalą rem
ti spaudą. Parapijai ir p. Valai
tienei parodžius didelį palanku
mą, biudžetas suvestas su pliuso 
ženklu: gauta pelno $84.71. Pri
dėjus spaudos baliaus likutį ban
ke $446.86, susidarė iš viso $531.57. 
Pasiųsta: “T. Žiburiams” ir “N. 
Lietuvai” po $265. Piniginės per
laidos ir pasiuntimas $1.57.

AUKOS SPAUDAI. “T. Žibu
riams” per spaudos balių aukojo: 
Vilembrektai $50, Londono Lėšų 
Telkimo skyrius, “T. Žiburių” 
nuolatinis mecenatas, $150. Už 
aukas spaudos baliaus rengėjai 
jiems yra labai dėkingi. (“T. Ži
buriai” iš savo pusės reiškia gi
lią padėką spaudos baliaus rengė
jams, aukotojams ir visiems ba
liaus dalyviams už duosnią para
mą, kuri palengvins laikraščio 
leidimą. Red.)

Londono Lėšų Telkimo Skyrius, 
vadovaujamas J. Butkaus, be mi
nėtos aukos “T. Žiburiams” $150, 
dar paskyrė $500 “Baltijos” an
sambliui, $500 “Pašvaistės cho
rui ir $1000 Anapilio Sodybai. D.E.

Calgary, Alberta
80 METŲ SUKAKTIS. A. Janel 

(Janeliūnas) atšventė 80 metų 
sukaktį, surengdamas vaišes ir 
šokius O.L.P.H. parapijos salė
je. Į pagerbimą atvyko kviesti 
giminės iš Saskačevano, Edmon- 
tono, Vankuverio, St. Alfons 
Knights of Columbus nariai, Kal- 
gario lietuviai ir bendranamio 
gyventojai. Giminės iš Lietuvos 
atsiuntė sukaktuvinę juostą. 
Sveikinusieji A. Janelį minėjo 
jo sėkmingą Kanadoje įsikūrimą, 
sugebėjimą pergyventi buvusius 
sunkumus, tvirtą charakterį ir 
draugiškumą.

A. Janel yra atvykęs 1926 m. į 
Kanadą iš Smilgių, Panevėžio 
apskr. Ilgą laiką gyveno Saska
čevano prov., 1971 m. apsigyve
no Kalgaryje. Dalyvauja anglų 
ir lietuvių organizacijose. Daly
vavusios vaišėse grupės įteikė 
jam dovanų ir sugiedojo “Ilgiau
sių metų” — angliškai ir lietuviš
kai. Pagerbimui vadovavo A. Mac
kevičius. Kor.

Winnipeg, Manitoba
A. a. JONAS BLIZNIKAS mirė, 

būdamas 57 metų, 1982 m. rugsėjo 
23 d. jo automobilio ir sunkveži
mio susidūrime. Tai įvyko Sioux 
Lookout, Ont., miestelyje. Jis, at
važiavęs į Kanadą 1949 m., dirbo 
medžio apdirbimo fabrikuose: 14 
metų Great Lakes Paper Co. ir 18/ 
metų — “Sioux Lumber Co”. A. a. 
Jonas dažnai su šeima arba vie
nas atvažiuodavo Winnipegan į 
čia rengiamus mūsų parapijos ar 
lietuvių bendruomenės paren
gimus.

Staigios jo mirties prislėgti li
ko žmona Adelė, dukra Margari- 
ta-Ona, sūnus Vidas-Jonas ir gi
minės Lietuvoje. Pamaldos už jo 
vėlę buvo atlaikytos rugsėjo 27 
d. Sacred Heart šventovėje, o pa
laikai pervežti ir palaidoti rugsė
jo 28 d. Sunset Memorial Gardens, 
Thunder Bay, Ont.

A. a. PETRAS JUNGELEVIČIUS, 
59 m., mirė 1982 m. lapkričio 11 
d. Misericordia ligoninėje. Pet
ras buvo gimęs Panemunėje (prie 
Kauno). Į Kanadą atvažiavo 1948 
m. ir dirbo Bissett, Man., aukso 
kasyklose. Persikėlęs į Winnipe- 
gą, 25 metus dirbo “Standard Ma
chine Works”. Buvo labai malo
naus būdo žmogus ir jiedu su žmo
na Vanda dalyvaudavo visuose 
lietuviškuose parengimuose. La
bai domėjosi pašto-ženklais ir 
turėjo puikių rinkinių. Jo tėvas 
yra miręs Lietuvoje; liko dar gy
va mama, brolis Mečys ir sesuo 
Albina. Winnipege jo liūdi žmona 
Vanda ir visa lietuviška koloni
ja. Maldos už jo vėlę buvo atlik
tos Korban laidotuvių namuose 
lapkričio 16 d. Po pamaldų mūsų 
šventovėje buvo palaidotas Visų 
Šventųjų kapinėse lapkričio 17 d.

STASĖ IR LIUDVIKAS BART
NINKAI 1982 m. lapkričio 20 d., 
susirinkus daugeliui jų draugų, 
atšventė savo 50 metų vedybų su
kaktį. Po pamaldų mūsų šventovė
je įvyko vaišės ir pasilinksmini
mas Manitobos Lietuvių Klubo 
salėje. Vaišių iškilmei gražiai 
vadovavo K. Strikaitis.

LIETUVOS KARIUOMENĖS at- 
steigimo metinės paminėtos lap
kričio 21 d. Pamaldų metu kun. J. 
Bertašius pasakė labai turiningą 
pamokslą. Prie papuošto karei
vio kapo stovėjo su Lietuvos vė
liava jaunimo atstovai. Buvo nau
dojamos įgrotos choro giesmės 
ir Lietuvos himnas, visiems su
sirinkusiems giedant kartu.

Ev. Fedaras

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

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

MOKAME UŽ: 
depositus(P.C.A.).........
santaupas.......................

...... 6%
— kasdienines palūkanas

už santaupas................. .....  8%— term, depoz. 1 m............. .... 11%
term, depoz. 3 m............. .... 12%•— reg. pensijų fondo......... .. 9'12%
90 dienų depozitus ....... .... 11%

zz IMAME UŽ:
neklln. turto pask....... 13’/a%
asmeninės paskolas..... .... 17%

e lietu™ pasaulyje
JA Valstybės

JAV LB Vidurio Vakarų apy
garda savo veiklos trisdešimt
metį paminėjo Čikagos Jaunimo 
Centre lapkričio 14 d. Apygar
dos valdybos pirm. K. Laukai
tis pasveikino visus dalyvius, 
invokaciją sukalbėjo kun. J. Bo- 
revičius, SJ. Išklausius JAV LB 
krašto valdybos ir PLB valdy
bos atstovų sveikinimų, minėji
mo dalyviai buvo supažindinti 
su šešiais buvusiais šios apy
gardos valdybos pirmininkais — 
Povilu Gaučiu, Stepu Ingauniu, 
Modestu Jakaičiu, Bronium Nai
niu, Romu Kronu ir dabartiniu 
Kaziu Laukaičiu, kuris pirmi
ninku jau yra išrinktas trečią 
kartą. Dr. Antanas Razma kal
bėjo apie artėjančias Pasaulio 
Lietuvių Dienas, Zigmas Grybi- 
nas — apie LB apylinkės vaid
menį švietimo, kultūros ii- po
litiniuose darbuose, K. Laukai
tis — apie organizacinę apygar
dos veiklą. Bronius Nainys sa
vo paskaitoje pateikė Lietuvių

skiria viešbučiarrfs Hobarte, 
Brisbanėje bei kituose Austra
lijos miestuose.

Elena Žukauskaitė, Sydnėjaus 
lietuvaitė, buvo išrinkta Fair- 
fieldo miesto festivalio prince
se, įveikusi kitas varžoves. Ji 
buvo apvainikuota festivalio ba
liuje, dalyvavo pagrindiniame 
festivalio parade sekančią die
ną. Garsinant kandidates į prin
ceses, buvo paminėti ir jų kil
mės kraštai. Su Ę. Žukauskaitės 
laimėjimu nemažo dėmesio susi
laukė Lietuva. E. Žukauskaitė, 
šešiolikmetė moksleivė, daly
vauja lietuviškame gyvenime, 
dainuoja chore, šoka tautinius 
šokius.

Britanija
Socialinio Škotijos lietuvių 

klubo nariai, vadovaujami pirm. 
J. Bliūdžiaus, spalio 23-24 d.d. 
viešėjo Bradfordo “Vyčio” klu
be, plėsdami tarpusavio ryšius. 
Spalio 24 d. visi dalyvavo kan. 
V. Kamaičio lietuviškai atlaiky-

UUvrvf —

/Jį suprojektavo konkursą laimė
jęs architektas Antanas Lapšys, 
buvęs žymus Australijos lietu
vių krepšininkas, studijas Ade
laidės universitete baigęs 1963 
m. Praktikos darbus porą metų 
atliko Britanijos Londone, po
rą metų — Kanados Montrealyje. 
Pagal A. Lapšio projektus yra 
pastatyta ir daugiau dėmesio 
vertų pastatų. Dirbdamas vie
noje architektų firmoje, pa
grindinį savo dėmesį jis dabar

Vokietija
Lietuvos kariuomenės šven

tę Hamburgo lietuviai atšventė 
spalio 16 d. kun. V. Šarkos at
našautomis Mišiomis. Po pamal
dų buvo surengtas prof. dr. V. 
Vasyliūno vargonų muzikos kon
certas šventovėje. Salėje paskai
tą apie Lietuvos kariuomenę 
skaitė VLB Hamburgo apylinkės 
valdybos pirm. M. Šiušelis.



Toronto “Atžalyno” vadovai ir muzikantai scenoje po sėkmingos popietės Lietuvių Namuose 1982 m. lapkričio 14 
d. Ten atžalyniečiai atliko gražių programą Nuotr. B. Tarvydo

Ateitininkai Vasario 16 gimnazijoje

Redaguoja RITA RUDAITYTĖ

Neužmirštama kelionė į festivalį
Toronto atžalyniečiai tebesidžiaugia savo kelione Portugalijon

Po daugelio repeticijų 1982 
m. birželio 17 d. Toronto “Atža
lynas” išskrido į Portugaliją 
dalyvauti tarptautiniame festi
valyje. Po smagios kelionės nu
sileidome Lisabonos aerodro
me kur pasitiko mus festiva
lio atstovai. Jie autobusu mus 
nuvežė į viešbutį “Oeiras” ne
toli Lisabonos prie jūros. “At
žalynas”, parinktas atstovauti 
Kanadai, buvo viehas iš pir
mųjų šokių grupių atvykęs fes- 
tivalin. Per sekančias dvi die
nas suvažiavo ir likusios gru
pės (apie 20), kurios buvo ap
gyvendintos viešbutyje. Per 
tas dvi dienas turėjome laiko 
saulėje kaitintis ir susipažin
ti su kitų grupių dalyviais.

Birželio 20 d. prasidėjo festi
valis paradu Lisabonos gatvė
mis. Jame dalyvavo visos festi
valio grupės. Buvo nešamos vi
sų dalyvaujančių kraštų vėlia
vos. Kanados vėliava buvo di
džiausia. Lietuvos vėliava irgi 
lydėjo šokėjus. Dažnai susto
davom prie skersgatvių ir šok
davom žiūrovams. Po parado 
išvargę ir su skaudančiom ko
jom nuvažiavome į Caparicą, 
kur turėjome pietus su visais 
dalyviais ir vadovais. Po to 
grįžome į “Oeiras”.

Sekančią dieną išvažiavome 
autobusais į krašto šiaurę. Vi
si dalyviai buvo suskirstyti 
į keturias grupes, kurios vyko 
į skirtingas Portugalijos sri
tis. “Atžalynas” su keletu ki
tų grupių praleido sekančias 4 
dienas kalnuose. Nakvojom 
“Vila de Feira”, kur įvyko ir 
pirmas mūsų koncertas. Pro
gramos prasidėdavo tiktai 10 
v.v. Po pirmo koncerto, kuris 
įvyko netoli viešbučio, turėjo
me važiuoti į kitus miestelius. 
Kelionė trukdavo net iki 6 va
landų. Tai buvo gera proga pa
matyti daug gražių vaizdų. Vi
suose miesteliuose buvome ne
paprastai šiltai priimti vieti
nių gyventojų, kurie buvo nu
stebinti mūsų tautinių drabu
žių audimu, ypač mergaičių 
auksinės spalvos plaukais.

Po įspūdingos savaitės penk
tadienio rytą pradėjome kelio
nę atgal į “Oeiras”. Po kelių 
valandų pasukome iš kelio ap
lankyti Fatimos, kur turėjome 
laiko aplankyti katedrą ir vie
tą, kur įvyko Šv. Marijos pasi
rodymas vaikučiams. Aplankę 
šią įspūdingą vietovę, pasie
kėm “Oeiras” ir po vakarie
nės susirinkome su visom ki
tom grupėm praleisti vakaro 
bei dalintis savaitės įspū
džiais.

Šeštadienį galėjome išsimie
goti — diena buvo laisva iki 
po pietų. Buvo pranešta, kad 
festivalio uždarymo programo
je kiekviena grupė turės tik
tai 6 min. pasirodymui, nes 
programa bus perduodama 
per televiziją. Mes nutarėme 
pasirodyti su “Rezginėle”.

Festivalio užbaigos koncer
tas įvyko Lisabonos kolizėju- 
je ir truko ilgiau kaip 4 valan
das. Programai pasibaigus, vi
si grįžome į viešbutį naktipie
čiams ir atsisveikinti su tais, 
kurie sekmadienio rytą turėjo 
išvažiuoti.

Dalis mūsų grupės išskrido 
sekmadienio rytą atgal į To
rontą, o likusieji turėjome 
dar nepilną savaitę atostogau
ti. Aplankėme Kanados amba
sadą ir Lisabonos miesto ro

tušę. Taip pat galėjome pama
tyti jaučių kautynes ir aplan
kyti netoli esančius mieste
lius.

Po 16 dienų grįžome į Toron
tą pavargę, bet saulėje įdegę 
ir labai patenkinti, kad turė
jome progą išvažiuoti į toli
mą kraštą parodyti savo išmok-

Visuomeninė veikla
I Pietų Amerikos lietuvių 

jaunimo suvažiavimas įvyko 
1982 m. sausio 23-25 d. d. Sao 
Paulo mieste, Brazilijoje. Su
važiavimo atstovai pasiuntė te
legramą Brežnevui, protestuo
dami prieš Sovietų Sąjungos 
tarptautinių įsipareigojimų
pažeidimus Lietuvoj. Telegra
mą lydėjo laiškas, kurio ori
ginalas buvo pasiųstas Brež
nevui, o nuorašai išsiuntinėti 
įvairiems sovietų ir Vakarų pa
saulio augštiems pareigūnams. 
Jame rašoma: “Pietų Ameri
kos lietuvių kilmės jaunimas 
yra giliai pasipiktinęs, kad 
politinių kalinių eilėse . .. 
yra ir visa eilė Lietuvos jau
nuolių . . . Kodėl gi sovietų 
vyriausybė draudžia Lietuvos 
jaunimui reikšti ištikimybę 
savo tautai ir savb tikėjimui? 
Pietų Amerikos lietuvių jau
nimo suvažiavimas vienbal
siai reikalauja, kad neteisin
gai nubaustiems . . . būtų tuo
jau grąžinta laisvė. Pietų Ame
rikos lietuvių kilmės jauni
mas nutaria, kad jis per Pie
tų Amerikos jaunimo instituci
jas bei organizacijas ir trečio
jo pasaulio viešąją opiniją 
skelbs lietuvių tautai ir lie
tuviams, ypačiai jaunimui, 
daromą skriaudą”.

Londone, Anglijoje, yra lei
džiamas “Lynes” laikraštis 
anglų kalba, skirtas lietuvių 
kilmės jaunimui. Šio leidinio 
numeriai informuoja skaityto
jus politinėmis temomis. Ja
me spausdinami straipsniai 
apie Lietuvos istoriją, repor
tažai apie dabartinius perse
kiojimo faktus, apžvalgos apie 
Lietuvą liečiančius šaltinius 
bei gairės konkrečiai veiklai. 
Pvz. “Lynes” 1981 kalėdinia
me numeryje jaunimas buvo 
raginamas siųsti kalėdinius 

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos Otavos skyriaus surengtoje ekskursijoje laivu. Iš kairės: Julija Adamony- 
tė, Nijolė Vytaitė, Rasa Vaidilaitė, Jonė Adamonytė Nuotr. L. Giriūno

tų tautinių šokių ir susipažin
ti su daugeliu kitų kraštų žmo
nių, jų šokiais, muzika ir pa
pročiais. Nuoširdus ačiū “At
žalyno” tėvų komitetui, moky
tojom, palydovam, vertėjom ir 
visiem, kurie padėjo šią ke
lionę įvykdyti.

Ifena Poškutė

sveikinimus nurodytiems są
žinės kaliniams. “Lynes” re
daguoja Vidūs Puodžiūnas, 
laimėjęs Kriaučeliūno jauni
mo premiją už pasižymėjimą 
veikloje.

Jaunimo akcija Molotovo- 
Ribbentropo sutarties klau-
simu pasižymi tik vienkarti
niais švystelėjimais. Štai ge
ras pavyzdys, kaip iš gan sau
sos temos galima padaryti įdo
mų dalyką. Kanados LJS pir
mininkė Zita Bersėnaitė kartu 
su viena latve ir este tautiniuo
se drabužiuose š. m. pavasa
rį demonstravo prie vokiečių 
konsulato Toronte. Jos pasista
tė didelę dėžę konsulato papėi 
dėje, ją užrišo kaspinu ir už
rašė: “Sovietų Sąjungai — Lie
tuva, Latvija ir Estija. Su mei
le, Vokietija”. Visą dieną ten 
išstovėjusios, jos praeiviams 
dalino informacinius lapelius 
apie Molotovo-Ribbentropo 
sutarties pasekmes Baltijos 
kraštuose. Šis įvykis buvo su
minėtas keliuose Toronto laik
raščiuose.

Religinė Lietuvių Katalikų 
Šalpa ragina jaunimą talkinti 
Vatikano radijui, suruošiant 
30 minučių programas Lietu
vos jaunimui. Niujorko ateiti
ninkų ratelis jau surašė ir įre- 
kordavo kelias programas, ku
rios susilaukė atgarsių iš Lie
tuvos. “KLB Kronikos” redak
cija pasiuntė padėką per “Kro
nikos” nr. 53 “lietuviškajam 
išeivijos jaunimui už paruoš
tas radijo laidas” jos dešimt
mečio gyvavimo proga (“LKB 
Kronika” minėjo savo dešimt
metį 1982 m. kovo 19 d.). No
rintieji prie šio projekto pri
sidėti yra raginami kreiptis į 
Religinę Lietuvių Katalikų 
Šalpą, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, New York 11207, 
USA.

Į Vasario 16-tos gimnaziją 
šiemet atvyko moksleiviai atei
tininkai iš Šiaurės Amerikos. 
Pilni ateitininkiškos dvasios ir 
patirties, jie norėjo pradėti 
gaivinti kiek sustingusią Vys
kupo Motiejaus Valančiaus 
vardo kuopą mokykloje.

Šią metų spalio 19 d. buvo 
pirmas išjudinamasis susirin
kimas. Jame pasirodė septyni 
mokiniai. Buvo paruošti keli 
skaitymai apie ateitininkus, 
jų principus ir jų kilmę — 
istoriją. Po to sekė diskusijos 
apie bendrą ateinančių metų 
programą. Sutarta, kad meti
nė tema bus tautiškumas. Al
gis Sodonis iš Čikagos buvo 
išrinktas kuopos pirmininku, 
o aš — iš Toronto — sekretore. 
Susirinkimai buvo nustatyti 
kas antradienį, po vakarienės, 
pas Marytę Šmitienę, ateiti
ninkę sendraugę.

Antrame susirinkime mes vi
si svarstėme klausimą — ar 
yra svarbiau turėti lietuviš
ką kraują ar turėti norą būti 
lietuviu? Turėjome įvairių 
nuomonių, bet gale mes maž
daug sutarėme, kad nesvarbu 
kur žmogus gimsta, kokios tau
tybės tėvai yra. Jei žmogus tu-
ri noro dirbti jos (tautos) 
gerovei, tai ir priklauso jai.

Lapkričio 1 d. buvo Visų 
Šventųjų diena. Kaip įprasta 
Huettenfelde ir kitur Europo
je, vakare, po Mišių, visi su 
žvakutėmis eidavo į kapus ir 
pasimelsdavo. Ateitininkai 
šiais metais susitarė paįvai
rinti šventę, paruošdami eilė
raščius apie mirtį ir naujas 
giesmes.

Sekantį antradienį diskuta
vome — kaip galime išeivijoje 
padėti Lietuvai? Svarbiausia 
— mes patys turime mokėti lie
tuvių kalbą, ją vartoti ir per 
ją prieiti prie Lietuvos kultū-

Ištieskim ranką persekiojamiems!
Rašykime persekiojamiems 

lietuviams jaunuoliams, juos 
paguosdami draugiškais laiš
kais.

Daina JURGUTYTĖ, gimusi 
1963 m. lapkričio 3 d., gyvena 
Vilniuje, Žirmūnų g. 75-100. 
Ji yra dvasiškai stipriai pa
laužta, nes negauna leidimo 
su motina išvykti į JAV pas 
tėvą. Jos tėvas muz. A. Jurgu
tis pabėgo į Vakarus, kai ji bu
vo vos 11 metų mergaitė. Jau 
tada KGB ją tardė.

Robertas GRIGAS, gyv. Laz
dijų raj., Leipalingyje, Nau
joji g-vė 13. Jis buvo pašalin
tas iš VVPI užsienio kalbų fa
kulteto už tariamą “nepažan
gumą”. KGB baiminosi dėl jo 
draugystės su “nacionalistais”. 
Roberto atžvilgiu nuolat da
roma atvira diskriminacija — 
jam 1980 m. neleista vykti kar
tu su III kurso vokiečių kalbos 
specialybės studentais į Rytų

Studentų suvažiavimas
Š. Amerikos Lietuvių Stu

dentų Sąjungos suvažiavimas 
įvyko Toronte š. m. lapkričio 
26-27 dienomis. Registracijai 
ir nakvynėm buvo pasirinktas 
viešbutis “Town Inn”. Atvyko 
studentų iš Bostono, Niujor
ko, Detroito, Klevelando, 
Montrealio, Toronto ir kitų 
vietovių. Tikslus dalyvių skai
čius kol kas nežinomas, bet 
manoma, kad jų buvo apie 200.

Lapkričio 27, šeštadienį, 

ros; antra, turėtume siųsti į 
Lietuvą vertingų siuntinių ir, 
jei kada važiuotumėm į Lietu
vą, nusivežti lietuvišką Šv. 
Raštą; trečia, lietuviai turė
tų susirišti su kitais rusų oku
puotais baltiečiais (estais, lat
viais), o ir su kitais intelektua
lais, pvz. ukrainiečiais ir t.t., 
bei kartu kovoti už savo tėvy
nes — tada būtų daug veiks
mingiau.

Ketvirtame susirinkime dis
kutavome — kas yra tikėjimas? 
Mes visi sutikome, kad kiekvie
nas žmogus į ką nors tiki ir kad 
tikėjimas bei religija yra du 
skirtingi dalykai. Tikėjimas 
yra stipresnis už juslinę tikro
vę, ir siela tik laimi priimda
ma tikėjimą. Nors tikėjimas 
dažnai pradeda formuotis 
jaunystėje, bręsdamas žmogus 
pats išsirenka, į ką ir kaip 
jisai nori tikėti. Mes suskirs- 
tėme žmones į keturias grupes: 
tikinčius, netikinčius, slepian
čius ir svarstytojus. Tikintys 
yra tie, kurie, nors pvz. nieką-
dos nematė Dievo, vistiek į jį 
tiki. Netikintys yra tie, ku
riems visai neįdomi tikėjimo 
tikrovė. Slepiantys bijo vie
šumoje prisipažinti, kad tiki,
nes mano, kad jų nesupras, 
juos nuvertins ar net pasi
juoks. Svarstytojai yra tie, 
kurie atvira širdimi jieško tie
sos apie Dievą ir laukia, kol 
Dievas kokiu nors būdu jiems 
pasirodys, juos paveiks ir ta
da tikrai tikės. Kas tiki, tam 
tikėjimas yra jau paties Die
vo dovana! Dovanotą tikėjimą 
jisai turi toliau pats ugdyti.

Ateityje mūsų Vysk. M. Va
lančiaus kuopa yra pasiryžusi 
toliau diskutuoti mums įdo
mias temas, kurios šiandieni
niam mūsų bręstančiam gyve
nimui yra labai reikšmingos.

Marytė Balaišytė

Vokietiją, nes jis nėra kom
jaunuolis. Dėl lankymosi po
litiniuose teismuose jis bu
vo Saugumo tardomas, grasina
mas kalėjimu ir sumušamas 
taip smarkiai, kad turėjo gy
dytis ligoninėje.

Dalia TAMUTYTĖ, gyv. Šiau
liuose, Ežero g. 65-35. Jai ne
pavyko įstoti į Valstybinę Kon
servatoriją Vilniuje dėl reli
gingumo. Dalia jau kelis kar
tus buvo priversta “savo noru” 
išeiti iš darbo. Saugumas rei
kalauja pasakyti, kaip žinios 
apie jos persekiojimą patenka 
į “LKB Kroniką”. Ją bando pa
pirkti — Saugumas reikalauja 
atnešti pogrindžio leidinių, už 
kurių kiekvieną gausianti po 
50 rublių. Atsisakius tai dary
ti, grasino pasodinsią į elekt
ros kėdę. “Dirbti niekur nelei
sim, kol neprisipažinsi, kaip 
žinios pateko į pogrindžio lei
dinį ir Vatikaną”, grasino če
kistas. PLJS

m. JAV-se ir Kanadoje. Ji pa
teikė daug informacijų apie 
numatomus renginius — sto
vyklą, studijų dienas, parodą 
ir t.t. Be to, ji papasakojo 
savo įspūdžius iš kelionės į 
Australiją, kur ji aplankė 
daug lietuvių gyvenviečių. Sa
vo pasakojimą ji iliustravo 
skaidrėmis. Buvo numatyta ir 
antra paskaita R. Rudaitytės, 
bet ji negalėjo atvykti iš Ota
vos dėl tarnybinių kliūčių.
Paskaitoje dalyvavo apie 30 
studentų. Pirmininkavo ir su
sirinkusius pasveikino Laimis 
Andrulis.

Šeštadienio vakarą Toronto 
Lietuvių Namuose įvyko vaka
rienė ir šokiai, kuriems gro
jo samdytas orkestras. Nebu
vo jokių prakalbų, jokių svei
kinimų. Dalyvavo apie 250 
studentų.

Sekmadienį, 10 v.r., Prisi
kėlimo šventovėje dalis suva
žiavusių studentų dalyvavo pa
maldose.

Suvažiavime nebuvo jokių 
rinkimų. Nutarta juos pravesti 
korespondenciniu būdu. Laiš
kai bus išsiuntinėti suvažia
vime užsiregistravusiem stu
dentam, prašant pasisakyti ku
riame mieste turėtų būti se
kantis suvažiavimas. Paaiškė
jus vietovei, ten susidarys ren
gėjų komitetas. Pastovios stu
dentų sąjungos valdybos, atro
do, nėra, pasitenkinama vien 
suvažiavimų komitetais.

Apie suvažiavimą beveik 
nieko nerašė spauda, nors in-
formacija buvo išsiuntinėta. 
Matyt, ji nebuvo gauta laiku.
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Pagrindinis užmojis - kongresas 
Kanados Lietuviu Jaunimo Sąjungos pirmininkės 

Zitos Bersėnaitės pranešimas

Jau metai prabėgo nuo mū
sų valdybos kadencijos pra
džios, o rodos vos pradėjome 
ją. Nors galas dar labai toli, 
reikės daug kalnų nuversti. 
Didžiausias mūsų uždavinys 
— pasiruošti kongresui. Neuž
teks vien paruošti atstovus, 
reikės ir priimti svečius, nes 
kongresas įvyks Šiaurės Ame
rikoje.

Ką mes pertuos metus nuvei
kėme?

Praėjo daug laiko, kol mes 
pradėjome tvirtai jaustis nau
jose savo pareigose. Valdybo
je buvo pasikeitimų. Rebeka 
Rauth, informacijos sekreto
rė, dėl asmeninių priežasčių 
pasitraukė iš valdybos. Kiti 
valdybos nariai turėjo perim
ti Rebekos darbus. 1982 m. va
saros pabaigoje Nijolė Vytai
tė sutiko būti informacijos 
sekretore.

Pradžioje pagrindinis mūsų 
užmojis buvo planavimas. Ką 
rengti, kada ii- kaip? Kilo įvai
rių minčių. Kaikurias jų įvyk
dėm, kitas atmetėm.

Šalia kongreso ruošos dar-, 
bų, surengėm dvi demonstra
cijas: vieną per tarptautinę 
žmogaus teisių dieną, antrą — 
prie vokiečių atstovybės To
ronte (prieš Molotovo-Ribben- 
trop^ sutartį).

Kaikurie KLJS valdybos na

Jaunimo kongreso renginiai
Penktasis Pasaulio Lietu

vių Jaunimo Kongresas įvyks 
1983 m. liepos 1-24 d.d. Kon
greso atidarymas — liepos 1 d. 
II-jų Pasaulio Lietuvių Dienų 
metu Čikagoje. Stovykla ren
giama liepos 4-10 d.d. Ober
lin College.netoli Klevelando. 
Atstovai po to keliaus į Tren- 
to universitetą Kanadoje prie 
Toronto studijų dienoms lie
pos 11-20. Montrealyje liepos 
22-24 d.d. įvyks vietinės spau-, 
dos konferencija, koncertas, 
banketas ir oficialus V PLJK 
uždarymas.

Stovykla. 1982.XI.16. V PLJK 
stovyklos akademinės progra
mos rengėjų komisiją sudaro 
šie asmenys: pirm. Birutė Bul- 
bienė iš Detroito, kun. Anta
nas Saulaitis iš Čikagos, se
selė Igne Marijošiūtė iš Put
liame ir Viktorija Lenkauskai- 
tė iš Klevelando. Stovyklos 
technikinės ruošos komisijos 
pirmininkė yra Rusnė Baltru- 
šaitytė-Kasputienė iš Detroi
to.

V-osios PLJK stovyklos tiks
las yra supažindinti stovyk
lautojus su svarbesniais Lie
tuvos istorijos laikotarpiais, 

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos surengtame žiemos karnavale 1981 
metais Toronte Nuotr. R. Rudaitytės

riai dalyvavo įvairių organi
zacijų suvažiavimuose. 1982 
m. sausyje suruošėme tra
dicinį žiemos karnavalą. Da
lyvavome Baltiečių Jaunimo 
Dienoje Toronte. Suruošėme 
jaunimo vakaronę “Keliau
jam į kongresą”. Dalyvavome 
PLJS surengtoje politinėje 
konferencijoje Detroite. Kar
tu su Toronto Lietuvių Namų 
kultūros komisija pakvietėm 
kun. dr. Jurgį Šarauską paskai
tai tema “Dabartinės veiklos 
metodų efektingumas ateity
je”.

Visi Toronte gyvenantys val
dybos nariai dalyvavo KLB 
tarybos suvažiavime Toron
te 1982 m. rugsėjo mėnesį.

Deja, nevisi mūsų veiklos 
užmojai buvo sėkmingi. Vaka
rų Kanados jaunimo stovykla 
šiais metais neįvyko. Daug 
darbo buvo įdėta į planavimą, 
bet nepasisekė sudominti pa
kankamo skaičiaus jaunimo. 
Dėlto stovykla buvo atšauk
ta. Tai padaryti buvo labai 
sunku ir gaila, bet dėl labai 
didelių kainų ir išlaidų netu
rėjome kitos išeities. Bandy
sime surengti stovyklą 1983 
m. vasarą greičiausiai prie 
Winnipego. Gal Vakarų Kana
dos jaunimas bus jos pasiil
gęs ir susilauksime didesnio 
būrio stovyklautojų.

kad dalyviai pajustų ir pažin
tų savo lietuvišką kilmę ir sa
vo priklausomybę lietuvių tau
tai. Kiekviena stovyklos diena 
bus skirta atskiram svarbes
niam Lietuvos istorijos laiko
tarpiui: lietuvių kilmės die
na, tautinio atgimimo diena, 
Laisvosios Lietuvos diena, 
žmogaus teisių diena ir tauti
nių ryšių diena. Programa bus 
suskirstyta į tris dalis: pra
tybos — paskaita — pritaiky
mas. * * *

Atidarymas. 1983 birželio 
21 — liepos 9 d.d. Pasaulio Lie
tuvių Dienų metu įvyks V PLJK 
jaunų dailininkų rinktinė me
no paroda Ilinojaus universi
teto (Čikagoje) architektūros 
fakulteto (School of Architec
ture, Art and Urban Planning) 
meno galerijoje. Oficialus ati
darymas — birželio 24 d., 5-7 
v.v. Inf.

“JAUNIMO ŽIBURIŲ” redakcija 
kviečia jaunuosius bendradarbius 
siųsti jai savo straipsnius, eilė
raščius, korespondencijas, nuo
traukas “TŽ” adresu: 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ontario 
L5C 1T3, Canada.
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DANUTĖ KUŠLIKYTĖ, dirbanti kanadiečiu mokykloje muzikos moky
toja, su savo tėvais. Jos vadovaujamas choras pasižymėjo varžybose

Lietuvaitė chorų koncerte
Danutės Kušlikytės vadovaujamas kanadiečių mokyklos 

choras dalyvavo baigminiame koncerte

1982 m. spalio 22 d. naujutė
lėje Roy Thomson auditorijoje 
Toronte įvyko baigminė Onta
rio muzikos mokytojų suvažia
vimo dalis, pavadinta “Švietė
jų vitrina” (Educators Show
case). Čia pasirodė rinktiniai 
mokyklų chorai ir orkestrai, 
kurių tarpe — ir Danutės Kuš
likytės vadovaujamas King 
Masting viešosios mokyklos 
choras iš Erin Mills, Missis
sauga, Ont.

Tai labai rimtas lietuvaitės 
mokytojos laimėjimas, nes no
rint patekti j šios iškilmės 
programą reikia turėti stip
riai išlavintą vienetą ir daly
vauti tarpmokyklinėse varžy
bose. Jos vadovaujamas mo
kyklos choras jau nebd pirmą 
kartą parvežė laurus savo mo
kyklai iš tarpmokyklinių var
žybų ir nekartą buvo teigia
mai paminėtas mokyklų ap
linkraščiuose ir vietinėje 
spaudoje.

Koncerto metu Danutės cho
ras stovėjo greta žymaus Men- 
delssohno jaunimo choro, su

Kanados Lietuvių Fondas
Nauji nariai ir įnašai

1008. Matulevičiaus Petro atni. $100
1009. Bernoto Antano atm......... 100
1010. Vyšniauskas Povilas....... 100
1011. Skuodžio Vytauto

vardo jamž.........................  100
1012. Sadūnaitės Nijolės

pagerbimui ...................... 100
1013. Vindašienės Valerijos

atm...................................... 320
1014. Paulionytės Joanos atm. 315
1015. Švilpa Stasys ........... ......... 100
1016. Petkevičius Andrius

ir Stasė.............................. 200
1017. Giedraitienės Kotrynos

jamž............. <.....................  545
1018. Vabolis Ramonas............. 100
1019. Znotino Broniaus atm...... 230
1020. Montrealio Mergaičių

Choras “Pavasaris”......... 100
1021. Toliušis Kostas................ 100
1022. Ostafin Danos ir

Edvardo atm...................... 790
1023. Lukošiaus Aniceto atm. .. 265
1024. Mingėlos Jono atm...........  200
1025. Milašius Bronius ............ 900
1026. Bartulio Mykolo atm........ 140
1027. Petravičienės Marijos

atm...................................... 100
1028. Žurkevičienės Gražinos

atm...................................... 646
1029. Pakalniškienės Alės

atm. 387.05
1030. Bernotas Pranas ir Elena 200
1031. Pazukaitė Vanda.............. 100
1032. Vitas Juozas ir Leokadija 200
1033. Urbono Alfonso atm......... 220
1034. Jančiukicnės Bronės

atm........................u..........  1000
Ulba Antanas..................... 50
Yčienės Aldonos atm......... 10
Rozenbergienės Antaninos 
atm........................................ 24
Paco Ramono atm............... 65
Peri ša Božo ......................... 5
Milerio Juozo atm............... 20

įnašus papildė
9. Miceikos Vladas ir 

Marija .................. iki $1200
10. Mockus Zigmantas ir 

Liudvika ....................... 700
23. KLB Otavos apylinkė...... 6400
48. “Parama", Lietuvių Kred.

Koop...................................  3250
51. Sakalauskas, J. dr............. 1500
76. Daunio Petro inž. atm........ 600
87. “Litas”, Montrealio 

Kred. Unija .............. 1700
90. Lengvino Domininko kun. 

atm............................. 590.47
94. Šiurna Domas ir Ona ...... 4000

127. Januška Mykolas............... 700
128. Januška Vincas ................. 600
147. Lazdutis M...........................  500
153. Kantautas Adomas ir 

Filomena .................. 5000
175. Daugėlavičiaus Alfonso 

atm..............................  8025
197. KLB Edmontono 

apylinkė...................... 617
249. Kuzma Vincas.................... 300
272. KLK Moterų Dr-jos 

dainavo 4 dainas ir užtar
nautai susilaukė ilgų ovacijų. 
Labai nepalankiose dirigavi
mui sąlygose Danutė įstengė 
išlaikyti choro darnumą ir iš
gauti iš vaikiškų širdžių jaus
mo bei susiklausymo, kurio 
dažnai trūksta ir subrendu
siuose vienetuose. Tikrai ma
lonu konstatuoti, kad Danutė 
savo pokalbyje su “Misšissau- 
ga Times” korespondentu sau 
užtarnautą garbę priskyrė mo
kykloje augštai pastatytai mu
zikos programai, o ne sau.

Danutė Kušlikytė dainuoja 
“Volungės” chore ir, šalia mu
zikinių gabumų, ji pasižymi 
meniškais rankdarbiais iš vil
nos, drobės ir net kulinarija.

Džiaugiasi Toronto ir Missis- 
saugos lietuviai, turėdami kuk
lią, bet iškilią lietuvaitę. Ma
lonu ir lietuviams, dalyvavu
siems Thomsono salėje su
ruoštame koncerte, didžiuotis 
šia jauna muzikos mėgėja, ku
rios vadovaujamas choras iški
lo visų Ontario mokyklų viršū
nėm Dalyvė

Delhi sk................................ 725
278. Dalius Stasys ..................... 300
326. Stankus Kazys ir Vanda 450
357. Leveriai Juozas ir Ona .....  400
394. Zavadskienė Vera.............. 200
418. Stundžia Kazys................... 500
430. Jokubiliaus Silvestro

atm.......... ...........................  2150
453. Ramanausko Mykolo atm. 270
456. Karpio Jono atm.................  125
472. Povilaitis Br. dr. ir

Monika .............................. 1000
483. Kubiliai dr. V. ir V...........  1000
531. Stankūnas V. kun.............. 3850
566. Kalendros Kosto atm........ 1000
673. Kaziūnas A........................... 500
694, Pilipavičiaus Stasio atm. 305
734. Juodviršio Juozo atm. 1500
754. Lekas Joseph J.................. 1000
790. Gaputytė Monika ............... 400
822. Šalkauskio Algirdo atm. 435
851. Januškevičius Česlovas 400
898. Šaratiskas Mečys ir

Emilija ............................... 400
927. Astrauskas Jurgis ir

Marija ................................. 150
938. Demereckai Onos ir Juozo

atm........................................ 811
961. Čegio Jono atm.................... 210
979. Kvedaro Adolfo test.

palikimas ......................... 2350

Hamiltono SLA kuopa įrašė j 
Fondo narių eiles jau 11 Lietuvos 
didvyrių, kovojančių mūsų tėvy
nėje. Sveikiname 75 metų sukaktu
vininkus — dr. B. Povilaitį ir S. 
Petkevičių, be to. atsiuntė įnašą 
Nijolės Sadūnaitės garbei. Prie 
Daunio Petro pagerbimo dar prisi
dėjo draugai iš JAV — Gustavas ir 
Gene Kaufmanai. dr. Alberto ir Ina 
Chalmeta.

Sveikiname naujus įgaliotinius: 
E. Karosienę Edmontoue. J. Stankų 
Hamiltone ir P. G. Toronte.

Prašome visus narius, pakeitu
sius adresus, neatidėliojant tai 
pranešti.

OFICIALIAI PRANEŠAMA VI
SOMS ORGANIZACIJOMS BEI 
PAVIENIAMS ASMENIMS. SU
INTERESUOTIEMS GAUTI PA
ŠALPAS, KAD PRAŠYMAI BUS 
PRIIMAMI TIK IKI 1983 m. VA
SARIO 16 d.

KLFVALDYBA

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).

JAV LB kultūros taryba 1982 
metų Lietuvių Bendruomenės 
literatūros premiją skirs už 
1981 ir 1982 metais išleistus 
lituanistinės tematikos huma
nitarinio turinio mokslo vei
kalus arba eseistinių straips
nių rinkinius.

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

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

3. Paskutinė data veikalams 
įteikti — 1982 m. gruodžio 31 
diena.

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

5. Kiekvieho rankraščio pa
kanka atsiųsti po vieną nuora
šą, bet kiekvieno spausdinto 
veikalo siunčiama po penkias 
knygas. Jas, jei norės, pasiliks 
vertintojų komisijos nariai.

Etnografinis Lietuvos žemėlapis
1. Po daugelio metų triūso, 

įvairiausių pasitarimų paga
liau Algirdas Gustaitis leido 
išspausdinti jo parengtą etno
grafinį, vienos spalvos .(juodos) 
Lietuvos žemėlapį, 1:1.000.000 
mastelio. Braižė Kęstutis Stro
pus. Apie žemėlapį kraštuose 
išdėstyti 14-kos Lietuvos mies
tų herbai, specialiai šiam že
mėlapiui parengti a. a. dail. 
Telesforo Valiaus.

Žemėlapis buvo baigtas brai
žyti 1971 m., bet po to dar įneš
ta patikslinimų. Atspausdin
tas 1982 m. Žemėlapis, su pa
kraščiais, yra 37 x 32 1/4 inčų 
(94 x 82 cm). Pasiimant kaina 
tik JAV $10. Siunčiant žemė
lapis nelankstomas, susidaro 
atskiros išlaidos. Išleido Lie
tuvos Šaulių Sąjunga Tremty
je ir Lietuvių Istorijos Drau
gija. Žemėlapio paaiškinimai 
bus atskirai leidžiamoje kny
goje.

2. G. Merkatoriaus pareng
tas Lietuvos žemėlapis pirmą 
kartą buvo išspausdintas 1595 
m. Tas žemėlapis su Algirdo 

JEI GERIATE, NEVAĮRUOKĮTE!

I

Visi rankraščiai bus grąžinami 
jų autoriams.

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

7. Prie kiekvieno veikalo 
pridedamas lydraštis su auto
riaus pavarde, adresu ir tele
fono numeriu. Premijos siekti 
gali viso pasaulio lietuvių iš
eivijos kūrėjai.

1982 metų mokslo premijos 
siekiančius veikalus siųsti 
vertintojų komisijos pirminin
ko adresu: Dr. Kęstutis Keb- 
lys, 16349 Addison. South
field. Mich. 48075, USA.

Vertintojų komisija: pirm, 
dr. Kęstutis Keblys, nariai — 
prof. Julius Šmulkštys, prof, 
dr. Leonas Sabaliūnas, dr. Jus
tinas Piktinas, dr. Romualdas 
Kriaučiūnas.

JAV LB kultūros taryba

Gustaičio paaiškinimais iš
leistas 1971 m. Los Angeles, 
Calif. Antrąją laidą su tais 
pačiais aiškinimais išleido 
Lietuvių Istorijos Draugija 
1982 m. Pasiimant, tik JAV $5. 
Siunčiant, žemėlapis nelanks
tomas. Jo didumas, su pakraš
čiais, yra 30 x 21 1/2 inčo (76 1/4 
x 55 cm).

Abu žemėlapiai atspausdin
ti ant gero popieriaus, juoda 
— balta.

Leidėjų adresai: LŠST, 2417 
W. 43rd Street, Chicago, Illi
nois 60632, USA. Liet. Istori
jos Dr-ja, 6547 So. Washtenaw 
Ave., Chicago, Illinois 60629, 
USA. A. Gustaitis, 7946 W. 4th 
Street, Los Angeles, California 
90048, USA.

Tuos žemėlapius galima įsi
gyti ir iš stambesnių knygų 
platintojų.

• Ar tavo draugai skaito “Tė
viškės Žiburius"? Atsiųskite jų 
adresus — gaus nemokamai kele
tą numerių susipažinti

Šalpos Fondo Hamiltone rengto vakaro programos atlikėjai: mergaičių choras “Aidas”, dešinėje — sol. A. LAU- 
GALIENĖ ir "Aido" vadovė muzikė D. DEKSNYTĖ-POWELL. Nuotraukoje nematyti akompaniatoriaus A. 
Jodelės Nuotr. M. Borusienės

O jei nebūtų ‘Grandinėlės’’...
AJKALNIUS

Jei ne Šv. Pranciškus ir jo 
800-jo gimtadienio minėjimas, 
tai Klevelando “Grandinėlę" 
torontiečiai turbūt dar negreit 
būtų išvydę. Dabar gi Prisikė
limo parapija, kuriai vadovau
ja pranciškonai, minėjimo už
baigimo proga ėmė ir išdrįso 
pasikviesti Klevelando šokė
jus Torontan. Pasirodo, jos 
drąsa dar niekad neapsunkino 
savo biudžeto. Jeigu iš operos 
ir kitų augšto lygio renginių 
išsirito be nuostolio ir pelno, 
tai “Grandinėlė” taip pat jos 
nenuskriaudė — daugybė en
tuziastų sugužėjo 1982.XI.21 į 
Centrinės Technikos Mokyklos 
salę. Mat ne tik rengėjai, bet 
ir žiūrovai žino, kas yra didu.

Renginio programa buvo su
skirstyta į tris dalis: 1. seno
viniai šokiai, 2. stilizuotieji 
šokiai, 3. naujai sukurtieji šo
kiai.

Pirmoji ir trečioji dalis buvo 
paįvairinta dar ir senovinėmis 
dainomis, kurias atitinkamu 
stilium atliko sol.Aldona Stem- 

pužienė-Švedienė. Šioje daly
je šokis ir daina žiūrovą-klau- 
sytoją nukėlė į gana gilią se
novę, su kuria jaunoji, viduri
nioji ir iš dalies net senoji 
karta gali susipažinti tik sce
noje arba tautosakos lobynuo
se.

Stilizuotieji šokiai yra jau 
naujųjų laikų choreografiniai 
kūriniai, bet tvirtai atsirėmę 
į tautinį koloritą. Šie šokiai 
yra gana vykę sceniniu atžvil
giu ir patrauklūs žiūrovui. An
tai 1935 m., Anglijai pakvie
tus Lietuvą dalyvauti tautinių 
šokių šventėje, ir lietuviams 
studentams tenai pašokus ke
letą šokių, anglų dienraštis 
“Times” rašė: “Lietuviai turė
jo patį gražiausią šokį, kuris 
vadinosi Blezdingėlė”. Taigi 
ir “Grandinėlė" pradėjo savo 
antrąją programos dalį “Blez
dingėle”.

Visa trečioji dalis paimta 
iš okupuotoj Lietuvoj choreo
grafų sukurtų šokių: Juozo Lin
gio, Elenos Morkūnienės ir 
Juozo Gudavičiaus. Muzika: 
Juozo Pakalnio, Jurgio Gai

žausko, Edvardo Pilypaičio, 
E. (gal Rimvydo?) Žygaičio, 
Jono Švedo, Leono Povilaičio 
ir Balio Dvariono. Tik Sukti
nį meniškai apipavidalino 
“Grandinėlės” vadovas Liudas 
Sagys. Be to, ir kitus keturis 
šokius jisai meniškai paįvai
rino. Taip pat ir sceniniai 
drabužiai šioje programos da
lyje yra permodeliuoti pagal 
okupuotoje Lietuvoje sukur
tus pavyzdžius.

Pagal eilinio žiūrovo supra
timą šokių atlikimas buvo pasi
gėrėtinas: žingsnis pagal šokio 
charakterį vienur buvo subti-^ 
lūs, tarytum banguojantis, ki
tur — trankus. Judesys liau
nas, grakštus, gyvas. Veidas 
pasipuošęs natūraliu šypsniu 
ir linksmas, o akys truputėlį 
šelmiškos, kaip iš tikrųjų ir 
turi būti. Juk čia pasilinksmi
nimas, čia šokis, čia žydinti 
jaunystė. Vadinasi, šokėjuose 
štampo nesijautė.

Aprangos spalvingumas, ek
rano skaidrių įvairovė, pra
nešėjos Živilės Kliorytės-Vait- 
kienės rinktinis žodis ir ypač
solistės A. Stempužienės se
novinių dainų atlikimas, paly
dimas įvairiaskambių garsų 
orkestrėlio, sceną pripildė 
tautinės atgaivos nuotaikos.

Užsiminus apie tautinius 
drabužius, reikia pasakyti, 
kad, kaip Londone “Blezdin
gėlė”, taip 1938 m. Berlyne 
tarptautinėje dekoratyvinio 
meno parodoje gražiausiu ir 
originaliausiu drabužiu Eu
ropoje teisėjų komisijos bu
vo pripažintas dail. A. Tamo
šaitienės austas sūduviškas- 
zanavykiškas moters drabužis, 
kuris visą parodos metą stik
linėje spintoje buvo išstaty
tas garbingiausioje salės vie
toje — pačiame viduryje. Šit 
kaip tautinė mūsų kultūra kal
ba apie savo kraštą pasauli
nėje scenoje!

Atrodo, “Grandinėlė” yra 
šiek tiek pasinešusi naujoviš
kumo kryptimi. Kaikas į tai 
žiūri skeptiškai. Girdi, tauti
nį gyvenimą reikia kurti ant 
liaudies kūrybinių pagrindų, 
atseit, atsiremti į senovę. Ži
noma, jei pažanga suprantama 
kaip mados sekimas, tai ji yra 
peiktina, nes kūrinys pagal 
madą dažniausiai kyla ne iš 
sielos gelmių, yra nesavitas, 
dažnai ir nevykęs. J e i betgi 
jis yra susietas su pažanga ir 
tobulėjimu, tai, atrodo, tokia 
linkmė yra sveikintina. Nesgi 
ir tautinė kultūra negali su
stabarėti senovės dvelkime. 
Senoji mūsų liaudies kūryba 
turėtų tapti neišsemiamu idė
jų šaltiniu, bet vien tik jos 
kūriniais šiuolaikinis lietu
vis negali pasitenkinti, ypač 
formos atžvilgiu. Taigi, jeigu 
“Grandinėlė” įneša šį tą nau
jo į savo pažangos siekius, tik 
praturtina mūsų Kultūrinius 
laimėjimus.

Taigi dabar jau būtų galima 
atsakyti į klausimą: “O jeigu 
nebūtų “Grandinėlės”? Tai bū
tų didelė spraga mūsų tauti
nėje kultūroje!

Palankiai ir pagarbiai atsi
liepdami apie klevelandiečių 
tautinių šokių grupę, lygiai 
su tokiais pat jausmais atsi
liepiame ir apie visas kitas 
tautinių šokių grupes bei kito
kius meno ansamblius, kur jie 
tik bebūtų. Jie visi savo kul
tūrinėmis priemonėmis kasa 
gilius apkasus, kurių vingiais 
sugrįš mūsų tėvynei laisvė.



Ansamblių koncertai kitataučiams
ALjGIMANTAS

Amerikinė visuomenė (tur
būt ir kanadiečiai) domisi pro
fesinėmis įvairių tautų folklo
rinėmis grupėmis, ansamb
liais. Gastroliuoja čia visokių 
tautų ir valstybių šokių gru
pės, demonstruoja savąjį tauti
nį veidą, charakterį, tradici
jas. Paprastai gausi publika 
su dideliu dėmesiu sutinka 
tuos sceninius pasirodymus, 
o spauda skelbia dažniausiai 
palankias recenzijas.

Gausios auditorijos prisipil
do ne vien tik “etnikais”, bet 
ir tais, kurie save laiko “gry
nais” amerikiečiais. Visiems 
patinka spalvinga apranga, šo
kiai, apeigos, skambi, melodin
ga muzika, sceninė akrobati
ka, vikrumas, tempas, užkre
čiantis ritmas, tautinių ins
trumentų skambesys.

Stebėjęs visą eilę skirtingų 
tautinių grupių (dažniausiai 
atvykusių iš užjūrių) pasiro
dymų, randi daug ką bendro, 
bet kartu ir labai daug skir
tingų bruožų. Tai teikia pro
gą bent paviršutinišku būdu 
daugiau susipažinti su ta ar 
kita tauta, jos folkloru.

Kyla pagunda (nors vargiai 
logiška) visas matytas sveti
mųjų grupes lyginti su mūsiš
kėmis. Pirmiausia, nelogiška, 
nes lyginti, bendrinti dažniau
siai valstybinių institucijų 
išlaikomus ansamblius su mė
gėjiškomis grupėmis būtų ne
tikslu. Vienaip reikėtų ver
tinti profesijonalus meninin
kus, jų sceninius pasirodymuš 
ir kitaip mėgėjinį darbą, te
gu ir pačias geriausias inten
cijas turint ir pačios geriau
sios tautinės reprezentacijos 
siekiant.

Mylime ir gerbiame savą
sias menines grupes, supran
tame ir vertiname tiek vado
vų, tiek ir pačių dalyvių sava
norišką įsipareigojimą, sunkų 
ir intensyvų darbą, laisvalai
kio atidavimą, neretai ir pini
gines išlaidas, padengiamas 
iš savų ar tėvų kišenių. Ant
ra vertus, žinome, kad mūsiš
kės grupės nėra profesinės. 
Tie mūsiškiai, kurie laukia 
iš savųjų maždaug profesinio 
lygio pasirodymų ar lyginimų 
su iš užsienio atvykstančiais 
ansambliais, aišku, šauna pro 
šalį.

Yra buvę atvejų, kai mes pa
tys, savotiško entuziazmo pa
gauti, drąsiai ėjome svetimų
jų aplinkon, maždaug ton pa- 
čion vieton ir scenon, kur nor
maliai rampos šviesą pasiekia 
profesiniai ansambliai, atvy
kę ir su savais turtingais sce
novaizdžiais, orkestrais ir ki
ta scenine butaforija ar net 
ir pagalbinėmis technikinėmis 
priemonėmis. Išvada? Gal ge
riau nytylėkime.

Žinoma, mažesnėms žiūrovų 
grupėms ar įvairių tautų folk
loru besidomintiems būsime 
ir įdomūs, ir skirtingi, gal 
net žavūs.

Tokios ar panašios mintys 
kilo, pasikalbėjus su visa ei
le tautiečių, įvairiomis pro
gomis atsivedusių savo drau
gus, kaimynus, pažįstamus į 
tokios ar kitokios lietuviško
sios grupės koncertą. Progra
moje, kuri lietuviškai širdžiai 
buvo artima, miela ir giliai 
sava, svetimasis žiūrovas pa
sigedo ir tempo, ir trankumo, 
ir sceninės “akrobatikos”. Gir
di, jam patiko kur kas geriau 
ir kažkada kitur matyti “čar- 
dašai”, “kazačiokai”, tranki 
muzikinė palyda, suprantamas 
ir pagaunantis išraiškinis hu

Sol. S. ŽIEMELYTĖ su akompaniatoriumi muz. JONU GOVĖDU po kon
certo Ročesteryje š. m. spalio 2 dieną

moras ir t.t. Tai nėra tik vieno 
asmens nuomonė, bet visos ei
lės nelietuvių žiūrovų, išgau
ta persiritus per įprastus 
komplimentinius mostus. Tai 
sudaro šiokią tokią medžiagą 
tolimesniam apgalvojimui, o 
gal net ir veiksmui.

Verta pagalvoti apie visai 
atskiras programas saviškiams 
ir kitataučiams, kurie tenori 
linksmos nuotaikos, lengvos 
pramogos smagaus takto, besi
keičiančio spalvingumo. Juk 
laimėti svetimosios publikos 
simpatijas kultūrinėje mūsų 
reprezentacijoje, regis, ir bū
tų vienas svarbesniųjų tikslų. 
Prisiminkime, kad ir mūsų jau
noji karta nesižavi mums to
kiu mielu ir artimu “samano
tos bakūžės” vaizdu. Ir sveti
mieji stebisi (kraipo galvomis) 
išvydę skaidrėse rugių pjovi
mą dalgėmis, rinkimą ir riši
mą rankomis. Sako, matai, 
koks dar atsilikęs, neišsivys
tęs jūsų kraštas, kaip Afrikos 
ar Azijos viduryje ...

Premijos už straipsnius
LFB centro valdyba, vykdy

dama savo veiklos planą, skel
bia konkursą parašyti 1983 
metų vasario-birželio mėne
sių laikotarpyje anglų kalba 
straipsnius apie Lietuvą ir 
paskelbti juos JAV ar Kana
dos periodiniuose leidiniuo
se, turinčiuose nemažiau 50,- 
000 tiražą.

1. Straipsniai privalo būti 
informaciniai, liečiantys Va
sario 16, birželio įvykius, Lie
tuvos dabartinę padėtį, lietu
vių tautos rezistenciją bei iš
silaisvinimo pastangas, krašte 
vykdomą tautžudystę, lietuvių 
išeivijos talką pavergtiesiems 
ir pan. Temos pavadinimą, ne
nutolstant nuo minėtų pagei
davimų, suformuluoja patys 
autoriai.

2. Konkurse dalyvauti kvie
čiami JAV ir Kanados Lietu
vių Jaunimo Sąjungos nariai 
bei kiti Amerikos ir Kanados 
lietuvių kilmės jaunesniosios 
kartos asmenys iki 30 metų am
žiaus.

3,.. Straipsnio apimtis — ne
mažiau kaip 5 mašinėle rašyti 
puslapiai, paliekant dvigubą 
tarpą.

4. Už geriausią straipsnį, 
išspausdintą žurnale, skiria
ma $300 premija, už išspaus
dintą dienraštyje ar savaitraš
tyje — $200, o už išspausdini
mą žurnalo ar laikraščio laiš
kų skyriuje — $100. Laiškų sky
riuje, rašinio ilgis — nemažiau 
2 psl.

5. Straipsnius įvertins LFB 
CV sudaryta komisija. Premi
jos bus įteiktos LFB studijų- 
poilsio savaitėje, kuri įvyks 
Dainavoje 1983 m. liepos 3,1 — 
rugpjūčio 7 d.d.

6. Išspausdintieji straips
niai, jų neiškirpus iš leidinio, 
siunčiami LFB CV iki 1983 m. 
liepos 7 d. šiuo adresu: B. Rau
gas, 415 Main St., Delran, N.J. 
08075, USA.

JAV ir Kanados LFB 
centro valdyba

Atsiųsta paminėti
KRIVŪLĖ, 1982 m. spalis, 2(36) 

nr. Leidėjas — Vakarų Europos 
Lietuvių Sielovada. Redaguoja — 
kun. B. Liubinas ir V. Natkevičius.

PASAULIO LIETUVIS, 1982 m. 
lapkritis, 11(157) nr. Leidėjas — 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba, redaktorius — Bronius 
Nainys. Metinė prenumerata — 10 
JAV dol. Adresas: 5620 S. Clare
mont Ave, Chicago, IL 60636, U$A.

Jėzuitų gimnazijoje Kaune Lietuvos nepriklausomybės metais. Spėjama, kad tai pirmoji gimnazijos laida su iš
kilmių svečiais. Iš kairės: kun. J. KIPAS, SJ. švietimo min. inž. K. ŠAKENIS, po piežiaus nuncijus R. BARTOLONI 
(?), valstybės prezidentas A. SMETONA, S. SMETONIENĖ, prel. K. ŠAULYS, neatpažįstamas, prel. A. DAMB
RAUSKAS, kun. J. BRUŽIKAS, SJ. Toliau matyti gimnazijos mokytojai ir mokiniai

Pietario ir dabarties beletristika
Jo mirties 80 metų sukaktį minint ir į premijuotas noveles žvelgiant

J. V. SUDUVAS

Pirmojo lietuvių istorinio 
romano autorius — rašytojas, 
aušrininkas Vincas Pietaris 
gimė 1850 m. Žiūrių-Gudelių 
kaime, Vilkaviškio apskrityje, 
pasiturinčio, švjesaus ūkinin
ko šeimoje. Vinco dėdė kuni
gas Mykolas Pietaris, 1840 m. 
buvęs Gudelių parapijos kle
bonu, aktyviai reiškėsi Mari
jampolės marijonų vienuolijos 
gyvenime. V. Pietaris mokėsi 
Marijampolės ir Suvalkų gim
nazijose. Maskvos universite
te 1879 m. baigė mediciną ir, 
tapęs gydytoju, pasiliko gyven
ti Rusijoje, tačiau savo gim
tojo krašto nepamiršo. Atosto
gų metu atvažiuodavo jo aplan
kyti. Palaikė artimus ryšius 
su Jonu Basanavičium, kun. A. 
Dambrausku, P. Arminu ir ki
tais to meto lietuviais inteli
gentais, besirūpinančiais Lie
tuvos likimu. Mirė užsikrėtęs 
šiltine nuo sergančio ligonio 
Ustiužnoje, Rusijoje, 1902 m. 
spalio 3 d. Ten ir palaidotas.

Rašytojo takais
Pietaris rašė į “Aušrą”, “Var

pą”, “Apžvalgą”, “Tėvynės Sar
gą” ir kt., pasirašydamas sla
pyvardžiais Žiūrys, Žuvėdra, 
Savasis. Pirmieji jo raštai bu
vo istoriniai: šiaurinės ežios 
mūsų kunigaikštystės senovė
je, lietuviai amžių glūdumoje 
ir kt. Trumpuose beletristi
niuose apsakymuose Pietaris 
vaizdžiai aprašo to meto Lie
tuvos kaimo buitį, žmonių 
ydas, kaimynų nesantaikas. 
Apysakoje “Keidošių Onutė” 
vaizduoja lietuviškos šviesuo
menės kilimą iš kaimo, jos su- 
miesčionėjimą, atitrūkimą nuo 
tautos kamieno ir papročių.

Pietaris, kaip ir visi aušri
ninkai, suprato, kad norint 
pažadinti Lietuvą kovai dėl 
savo teisių ir laisvės vienin
telis tuo metu galimas gink
las buvo jos istorija ir kalba. 
Pavergėja caristinė Rusija Lie
tuvos vardą buvo išbraukusi 
iš Europos žemėlapio ir už
draudusi lietuvišką raštą bei 
knygą lotynų raidėmis. At
skleisti didingai Lietuvos se
novei, protėvių žygiams už lais
vę reikėjo savos dailiosios 
literatūros raštų, kurių nebu
vo.

Devynioliktame šimtmetyje 
kuriantis tautinėms valsty
bėms, o literatūroje vyraujant 
romantizmo srovei, lenkai pir
mieji siužetus savo beletris
tiniams veikalams ėmė iš seno
sios Lietuvos istorijos. Tačiau 
nevisi jie senovės lietuvius 
vaizdavo objektyviai. Kaikurie 
jų, kaip H. Senkevičius, juodi
no juos, niekino, vadino nekul
tūringais pagonimis.

Pietaris, kaip ir dauguma 
aušrininkų, būdamas romanti
kas, savo tautos praeities my
lėtojas, parašė pirmą istori
nį lietuvių romaną “Algiman
tas” arba lietuviai XHI-tame 
šimtmetyje, kuriame autorius 
nupiešė laisvą, idilišką mū
sų protėvių gyvenimo vaizdą. 
Romano pradžioje Pietaris se
nio kanklininko Sereikos lū
pomis kalba jaunosios kartos 
dainiui Lakišiui: “Nori, vai
ke, būti dainium — tautos pra
našu, tai klausyk praeities 
dainų ir krauk savo širdyje. 
Klausyk senų-senovių aidus, 
ką tvoskia nuo mūsų žemės, 
prosenių jausmus pajusi, ir 
krauki viską širdyje, jeigu 
ten randasi vietos tam lobiui. 
Girių glūdumose, upių skar

džiuose, ant senų kapų mūsų 
protėvių liūdi užkeikti dainų 
lobiai. Nuo ten juos imk, o bū
si dainium. Žmogus dainium 
tave neišmokys .. (“Alg.”
psl. 14).

Patriotinė tradicija
Priešaušrinėje ir “Aušros” 

epochoje, šalia publicistikos, 
vyraujanti literatūra buvo poe
zija, kaip žadinanti patriotiz
mą, kelianti tautą kovai. Vište
liauskas, Sauerveinas, Saka
lauskas-Vanagėlis, Arminas, 
vysk. Baranauskas ir po jų Ma
čiulis-Maironis savo eilių pos
mais iškėlė Lietuvos gamtos, 
istorinių karžygių darbus iki 
zenitinės augštumos. Tuo tar
pu dailioji mūsų proza, pra
dedant Daukantu, vysk. Valan
čium ir kitais, vystėsi paleng
va ir savo augštumas pasiekė 
tik vėlesnių romantikų — Krė
vės-Mickevičiaus, Borutos, 
Sruogos, Mykolaičio-Putino, 
Vienuolio-Žukausko ir kitų 
beletristikos kūriniuose.

Per jų visų kūrybą — poe
ziją ir dailiąją prozą driekia
mi visiems būdingą žymė — tau
tos praeities idealizavimas, 
gili tėvynės meilė, dėmesys 
liaudies kūrybai ir žodžio 
estetika, parodanti šviesią
ją gyvenimo dalį. Ne vien dėl
to, kad tokie buvo romantiz
mo srovės reikalavimai, bet iš 
pagarbos individui-žmogui, pa
vergėjo persekiojamam, pri
spaustam lietuviui. Jam buvo 
rodoma, kokia graži, garbin
ga buvo mūsų tauta, jos pra
eitis ir žmonės. Taigi, ar ne
verta dėl jos dirbti, kovoti, 
atgaivinti praeitį...

Išeivijos beletristika
O kokią kryptį yra pasirin

kusi lietuviškoji mūsų išeivi
jos beletristika? Trisdešimt su 
kaupu metų kūrybinis derlius 
buvo gausus, žymėtas premijo
mis už romaną, novelę, lyriką. 
Kūrinių tematika sukosi dau
giausiai apie pasitraukimą iš 
tėvynės, stovyklas ir gyvena
mojo meto buities problemas. 
Kelionėms į Lietuvos praeitį 
kūrėjų nebuvo daug, nors siu
žetų visoms literatūros for
moms ten yra gausu. Kaikurie 
jaunosios kartos liberalai, lin
kę į internacionalizmą, yra net 
viešai pasisakę prieš tradici- 
nę-istorinę mūsų literatūros 
kryptį kaip atgyventą, atsiliku
sią, nesuderinamą su moder
naus laiko tempu. “Monos” ir 
“Saros”, pagal juos, turi užimti 
Živilių ir Gražinu vietas.

Dabartinis Lietuvos gyveni
mas daug sunkesnis už caristi- 
nės Rusijos okupaciją. Rafi
nuotas, komunistinis tautos is
torijos ir lietuvių kalbos šali
nimas iš viešojo gyvenimo yra 
daug pavojingesnis, kaip spau
dos draudimo laikais. Istorinė 
beletristika Lietuvoje toleruo
jama tik tiek, kiek ji patarnau
ja propagandinei partijos lini
jai. Ir mažiausias patriotizmo 
kėlimas joje užgniaužtas. Tai 
juntame skaitydami Justino 
Marcinkevičiaus istorines dra
mas — “Mindaugą”, “Mažvy
dą”, “Katedrą” ir kitas.

Jau nekartą okupuotos Lie
tuvos pogrindžio spauda, ypač 
“Aušra”, nusiskundė, kad lie
tuvių išeivijos literatūra vis 
daugiau tolsta nuo paliktos tė
vynės reikalų ir kovos lauko, 
pamiršdama istorinę savo mi
siją. Ar nusiskundimas rimtas, 
bent trumpai žvilgtelėkime į 
1982 metų dvi premijuotas no
veles, nes konkursų vertinto

jai savo išrinkimu iš dalies 
liudija mūsų tremties beletris
tikos kryptį.

• Dvi novelės
Lietuvių Rašytojų Draugi

jos Barono vardo premija ko
misijos paskirta R. K. Vidžiū- 
nienei už novelę “Galėjo būti 
ir kitaip”, kurioje sklandžiu 
stiliumi, literatūriškai pavaiz
duotas Amerikos teismo, vadi
namo “Grand Jury” sprendi
mas už žmogžudystę dėl seksė 
apirusioje šeimoje. Novelės 
turinys ir personažai yra ame
rikiečiai, nors konkurso są
lygose buvo pageidaujama, 
kad veikėjai ir turinys būtų 
lietuviškas. Sunku tikėti, kad 
iš 14-kos atsiųstų rankraščių 
visi buvo panašūs.

Dar daugiau kontroversi
nio turinio yra “Dirvos” kon
kursą laimėjusi rašytojo Ana
tolijaus Kairio novelė “Vaidi
lutė”. Istorinėje, grožinėje 
mūsų literatūroje vaidilutė 
simbolizuoja visumą senovės 
lietuvių kulto ir papročių, 
šventos ugnies saugotoją, žmo
nių patarėją. A. Kairys savo 
novelėje “Vaidilutė” ją suly
gino su italų rašytojo G. Boc
caccio “Dekamerono” novelių 
meilės ir vyno herojėmis, tik 
į vienus rėmus įsprausdamas 
vienuolės ir vaidilutės vardus: 
vienuolė — vyriausia veikėja, 
vaidilutė — reklaminė jos iš
kaba. Tai literatūrinė fikci
ja, tačiau kiekvienas meno kū
rinys neturi prieštarauti isto
rinei tiesai, o turinio situaci
jos — neatitrūkti nuo realybės.

Vyresnioji tremtinių .karta 
dar atsimena, kokios mergos 
karo metais Lietuvos miške vo
liojosi ant priešo kareivių mi
linių. Tik ne vienuolės! Taip 
pat matė tik “katiušas”, važiuo
jančias su vokiečių kareiviais, 
besitraukiančiais į Vokietiją.

Tariamosios vienuolės pasa
kojimas savo šeimos pasibaisė
tinos istorijos “Zum Traube” 
motelyje tik po išgėrimo “Iki 
dugno” šešių butelių “Madei- 
ros” vyno vargu savo nuošir
dumu įtikina skaitytoją, nes 
alkoholio įtakoje sukurtos ha
liucinacijos neatstoja tikro
vės. Be to, kam juodinti nepri
klausomos Lietuvos gyvenimą, 
apkaltinant apygardos teismo 
teisėją žmogžudyste?

Pagaliau, kas pergyveno 
Dresdeno bombardavimą, žino 
koks jame1 galėjo būti pasi
vaikščiojimas ir dar su beko- 
ju-invalidu kunigu fosforinių 
dūmų dengiamose griuvėsiuo
se. Šioje situacijoje tiek 
tiesos, kiek bombarduojama
me mieste trumpu laiku gali
ma perskaityti Platoną, Ho
merą, Dantę, Goethę, Schil- 
lerį arba pasigėrus taisyklin
gai lotyniškai deklamuoti Ovi
dijaus Metamorfozų hegzamet
rą. Tą galbūt galėjo atlikti 
filosofo Nietzsches “Also 
sprach Zaratustra” herojus, 
bet ne vienuolė — nuskriaus
ta lietuvaitė.

Persūdyta, neįprasta lietu
viškam skoniui ir lietuvių li
teratūros tradicijai. Lietuvis 
daugiau mėgsta, kaip Goethė 
pasakė, iš literatūrinio kūri
nio gauti dvasinio pakilimo, 
estetinio grožio, negu braidy
ti gyvenimo dumbluose.

• Bergždžia jaustis degančiam 
viso pasaulio rūpesčiais, bet ne
atlikti, kam įpareigoja konkreti 
“čia ir dabar" situacija.

JUOZAS GIRNIUS
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W h IIIIKIUII VEIKLOJE
JAV LB kultūros taryba lapkri

čio 13 d. Klevelandč turėjusį įvyk
ti jaunųjų išeivijos talentų kon
kursą atidėjo 1983 m. vasario 19 
d. Konkurse galės dalyvauti dai
nininkai, pianistai ir instrumen
talistai nuo 16 iki 30 metų am
žiaus. S. m. spalio 1 d. pasibaigu
si dalyvių registracija pratęsiama. 
Informacijos bei registracijos rei
kalais reikia kreiptis į Andrių 
Kuprevičių, 2166 N. St. James 
Pkwy., Cleveland Hts., Ohio 
44106, USA, arba skambinti tcl. 
(216) 321-1710.

Dail. Juozas Sodaitis, gyve
nantis Floridoje, aplankė Vašing
tono lietuvius. Jo tapybos darbų 
parodą rugsėjo 26 d. jiems George
town Trijų Karalių parapijos sa
lėje surengė lituanistinės K. Do
nelaičio mokyklos tėvų komitetas.

Grupinėse dailininkų parodose 
Niujorke dalyvavo skulptorė Ele
na Kepalaitė: Raberhood sinago
goje spalio 30 -j—'lapkričio 7 d.d., 
Fordhamo universitete lapkričio 
6-13 d.d., “Metropolitan” gale
rijoje spalio 20 — lapkričio 19 d. 
d. Kiekvienai parodai ji buvo pa
teikusi vieną savo skulptūrą.

Australijos baltiečiai Melburne 
kasmet surengia bendrą savo cho
rų koncertą, rengėjus pakeisdami 
eilės tvarką. Šiemetiniu koncer
tu, įvykusiu spalio 24 d. Estų Na
muose, rūpinosi estai. Koncerte 
atskirus pasirodymus turėjo miš
rus latvių choras, estų moterų ir 
vyrų chorai, lietuviams atstova
vęs “Dainos sambūris”, vado
vaujamas Danutės Levickienės. 
Pastarasfs buvo pasirinkęs S. So
deikos “Šiaurės pašvaistę”, E. 
Balsio “Dainą apie tiltą”, B. Gor- 
bulskio “Vasaros šokį”, B. Bud- 
riūno “Tėviškės namus”. Antroje 
dalyje jungtinis baltiečių choras, 
pakeisdamas dirigentus, padaina
vo po dvi dainas estiškai, latviš
kai ir lietuviškai. “Dainos sambū
rio” vadovė D. Levickienė su jung
tinu choru buvo paruošusi A. Bra
žinsko “Pabaigtuvių, pėdą” ir J. 
Bendoriaus dainą “Žydi margos 
gėlės”. Padėkos žodį tarė Austra
lijos Baltiečių Tarybos pirm. Al
binas Pocius ir vicepirm. Maila 
Taimre.

Šv. Kazimiero parapija Los 
Angeles mieste, vadovaujama 
klebono prel. J. Kučingio, į savo 
metinį pobūvį spalio 17 d. pasi
kvietė dainavimą studijuojantį 
sopraną Marytę Bizinkauskaitę. 
Jaunoji solistė, nors dar nebaigu
si studijų, daro sparčią pažangą, 
teikiančią daug vilčių ateičiai. Sa
vo pasirodymą ji pradėjo K. V. 
Banačio harmonizuotomis liau
dies dainomis “Mama sena, duk
tė maža”, “Už balto stalo”, St. 
Šimkaus harmonizuota “Pavasa
rio dienele”, jo “Lopšine”, daina 
“Kur bakūžė samanota?” Antro
joje dalyje sol. M. Bizinkauskai- 
tė atliko populiarąR. Leoncavallo 
rytmečio dainą “La Mattinata”, 
kuri jau seniai vilioja tenorus, 
arijas iš P. Mascagni “Draugo 
Fritzo” ir J. Halevy “Žydės” ope
rų. Koncerto užsklandai buvo skir
ta arija iš K. V. Banaičio “Jūra
tės ir Kastyčio”, skaidrioji B. Dva
riono “Žvaigždutė”, sopranų 
mėgstama Minti arija iš G. Puccini 
“Bohemos”. Viešniai akompana
vo vietinė pianistė Raimonda 
Apeikytė.

Kultūrinius Bostono subatvaka- 
rius, pradėtus rengti 1959 m., 
laikinai buvo sustabdęs rengėjų 
komiteto pirm. inž. Edmundo 
Cibo susirgimas. Jo sveikatai pa
gerėjus, pirmas šiemetinis subat- 
vakaris įvyko spalio 30 d. Jin bu
vo pasikviesta dail. Danguolė 
Stončiūtė-Kuolienė, Bostonan 
atsivežusi 15 grafikos darbų. Pirm, 
inž. E. Cibas subatvakario daly
vius supažindino su šio sezono 
rengėjų komitetu, kurin įsijungė
— O. Vileniškienė, M. Norkūnie- 
nė, A. Griauzdė, A. Lileikis ir L. 
Lendraitis. Apie viešnią kalbėjo 
rašytojas Stasys Santvaras. Jau
noji dailininkė yra baigusi Mun- 
deleino meno kolegiją, pirmą pa
rodą surengusi 1974 m. Čikago
je, vėliau parodų turėjusi ir kituo
se miestuose. Dail. D. Stončiūtė- 
Kuolienė yra grafikė, iliustruo
janti knygas, “Ateities” ir “Eglu
tės” žurnalus. Bostoniečiams su
rengtoje parodoje vyravo ofortai
— “Sandūnai”, “Erdvėvaizdis”, 
“Gamtos vizija”, “Geomorfa”, 
“Pilkas lietus”, “Augimas”. Juos 
papildė: litografijos — “Raganų 
burtas”, “Miške”, “Prie jūros”, 
lino raižiniai — “Per prizmę”, 
“Piemenų būrimas”, “Jei švieti, 
tai šviesk!”, monotipijos — “Prie 
jūros”, “Gamtoje”. Dalį išstaty
tų kūrinių tuojau pat įsigijo pa
rodos lankytojai.

Vilniaus meno darbuotojų rū
muose surengtas literatūros va
karas “Kur bėga Šešupė” buvo 
skirtas Maironio 120 metų gimi
mo sukakčiai. Apie poeto gyveni
mą ir kūrybą kalbėjo filologijos 
dr. V. Kubilius, Maironio kūri
nius skaitė aktoriai — M. Mironai- 
tė, T. Vaisieta, G. Urbonaitė, U. 
Nasvytytė. Koncertinę programą 
atliko P. Gylio vadovaujamas Lie
tuvos televizijos ir radijo komi
teto choras. Trumpame pranešime 
kažkodėl nė neužsimenama apie 
antrąją Maironio sukaktį — mir
ties penkiasdešimtmetį.

Festivalis “Muzikinis Vitebsko 
ruduo” spalio 21-24 d.d. ketvirtą 
kartą buvo surengtas šiame Gudi
jos mieste. Jame, be pačių gudų, 
dalyvavo “rock” ir džiazo muzikos 
atstovai iš Talino, Klaipėdos, Kau
no ir Vilniaus. Visus festivalio 
prizus laimėjo bei laureatų var
dus išsikovojo Lietuvos atstovai: 
V. Čekasinas (geriausio muzikan
to prizas) ir jo vadovaujamas kvar
tetas, P. Vyšniauskas (altinis sak
sofonas) ir jo kvartetas (prizas už 
kompozicijas “Ulytėlė”, “Turėjo 
bobutė žilą oželį”), V. Ignatovas 
(tenorinis saksofonas), V. Labu
tis (įvairūs instrumentai), K. Luk
šas (prizai už kompoziciją bei 
skambinimą klavišiniais instru
mentais), O. Molokojedovas (for
tepijonas), L. Šinkarenka (bosi
nė gitara), E. Malinauskas (mu
šamieji instrumentai), M. Gra- 
novskaja (dainavimas). Visus de
vynis koncertus transliavo tele
vizija.

Lietuvos dailės muzėjus Vilniu
je surengė dail. Jono Kvedera- 
vičiaus keramikos darbų ir pie
šinių parodą. Jis yra gimęs Lie
tuvoje 1923 m., mokęsis Marijam
polės gimnazijoje, prieš II D. ka
rą su tėvais atsidūręs Vokietijo
je. Yra baigęs augštąją taikomo
sios dailės mokyklą R. Berlyne, 
pasižymėjęs savo darbų parodo
mis R. Vokietijoje ir užsienyje. 
Vilniun atvyko su žmona Edita ir 
sūnumi Petru, kurie taipgi yra ke
ramikai. Parodos atidaryme sve
čius iš R. Berlyno pasveikino Lie
tuvos Dailininkų Šąjungos pirm.
K. Bogdanas. Dail. J. Kvedera- 
vičius buvo perjuostas tautine 
juosta.

Sol. Regina Maciūtė, Vilniaus 
filharmonijos sopranas, laimėjo 
Sovietų Sąjungos komjaunimo 
premiją, kuri jai buvo paskirta už 
koncertinę veiklą. Ji dabar ruo
šiasi J. Haydno oratorijos “Pa
saulio sutvėrimas” premjerai Vil
niuje, gastrolėms Vengrijoje.

Baltojoje meno darbuotojų rū
mų salėje vilniečiai paminėjo mu
zikologo prof. Vytauto Landsber
gio amžiaus penkiasdešimtmetį ir 
jo pedagoginio darbo 30 metų su
kaktį. Muzikologė O. Narbutienė 
kalbėjo apie sukaktuvininko at
liktus XIX š. pabaigos ir XX š. 
pradžios muzikinės lietuvių kul
tūros tyrinėjimus, dabartinės mu
zikos garsinimą, jo parašytas-kny
gas, straipsnius spaudoje, gau
sias paskaitas. Vilniaus filharmo
nijos sol. R. Maciūtė su pianiste 
G. Rukšytc atliko keletą F. Schu- 
berto dainų, kurias lietuvių kal- 
bon yra išvertęs V. Landsbergis. 
Styginis Vilniaus kvartetas — A. 
Vainiūnaitė, P. Kunca, D. Katkus 
ir A. Vasiliauskas programon įsi
jungė M. K. Čiurlionio kanonų 
garsais, kvartetine J. Haydno 
muzika. Didelę savo darbo dalį 
V. Landsbergis yra paskyręs M. 
K. Čiurlionio palikimo tyrinėji
mui bei garsinimui. Jis betgi pri
sipažino, kad šis užmojis tebėra 
neužbaigtas. Su dėkingumu prisi
minė prof. J. Čiurlionytę, atkrei
pusią jo dėmesį į nebaigtus forte
pijoninius M. K. Čiurlionio kūri
nius, V. Čiurlionytę-Karužienę 
bei kitus kultūros veikėjus, padė
jusius įgyvendinti kūrybinius su
manymus. Kadangi V. Landsber
gis yra ir pianistas, savo žodį už
baigė M. K. Čiurlionio kūriniais, 
paskambindamas ir niekur negir
dėtų, nespausdintų jokiuose lei
diniuose. Kaikurie buvo atlikti 
pirmą kartą. Sukakčių proga bu
vo surengta V. Landsbergio para
šytų veikalų, su jo veikla susiju
sių nuotraukų, reklamų paroda. 
M. K. Čiurlionio kūrybai atstova
vo “Pavasario sonata”, laimėju
si respublikinę premiją. Parodoje 
taipgi buvo išstatyti darbai, api
bendrinę XIX š. pabaigos ir XX š. 
pradžios muzikinę lietuvių kultū
rą, lietuvių muzikos istoriografi
ją papildžiusios knygos. Šalia jų 
— V. Landsbergio redaguoti M. 
K. Čiurlionio, B. Dvariono forte
pijoninės muzikos leidiniai, jo 
įrašytos M. K. Čiurlionio kūrinių 
plokštelės, Č. Sasnausko paliki
mui skirtos knygos. V. Kst.
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Pertvarkomas švietimas
R. CHOLKAN & CO. LTD.

REAL ESTATE
HIGH PARK-BLOOR, 8 kambariai per du augštus, atskiras mū
rinis namas, moderni virtuvė, 2 prausyklos, didžiulis privatus 
kiemas, garažas su plačiu įvažiavimu.
JANE-BLOOR, 4-rių miegamąją atskiras namas, 2 prausyklos, 
garažas, arti puikiojo “Bloor West Village” apsipirkimo bei 
požeminio traukinio; prašoma kaina — $125.000.
MARTIN GROVE-BLOOR rajone, 6 kambarių vienaaugštis; 
užbaigtas rūsys, privatus įvažiavimas; skola iš 14,25%; prašoma 
kaina — tik $88.900.
ROYAL YORK RD.-EGLINTON, 3-jų miegamųjų vienaaugštis, 
nemaži kambariai, 2 prausyklos, užbaigtas rūsys, garažas su 
privačiu įvažiavimu, didžiulis virš 200 pėdų kiemas su vais
medžiais; prašoma kaina — $139.900.
JANE-ANNETTE, visai naujas 6 kambarių atskiras namas; 
kvadratinis planas, išėjimas į kiemą ir veranda (patio), 2 prau
syklos, garažas su privačiu įvažiavimu; prašoma kaina — tik 
$114.900 ir viena skola iš 14,5%.
SOUTH KINGSWAY, gražus 6 kambarių bendranamis (condo
minium), 2 prausyklos, balkonas, baseinas ir kt. Į kainą 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

HOLKRH

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

AKTYVAI — virš 20 milijonų
KASOS VALANDOS: | M0KA už:

E 90 dienų termin. indėlius .... 10 %
Pirmadieniais 10-3 E 180-185 d. termin. ind...........  10 %
...... m o = term, indėlius*! metų ...........1O’/2%Antradienio.s 10-3 pensijų s-tą............. . ............10 %

Trečiadieniais uždaryta = spec. taup. S-tą......................9 %
,, .... . . ,« a = taupomąją s-tą............ .......... 81/2%
Ketvirtadieniais 10-8 = depozitų-čekių s-tą....... ........ 6 %
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 E DUODA PASKOLAS:
_ . .... n i E asmenines nuo ....................16 %Sekmadieniais 9.30-1 = mOrtgičius nuo...................... 13 %
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). Neimamo 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 J NAMUS

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St. W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

AUTORITE SALES & SERVICE 
1636 Dundas Street West, .
Toronto, Ontario M6K2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue _ _ _ „__
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

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

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

P. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
(2537 Wharton Glen Ave., 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.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

Ontario švietimo ministerė 
B. Stephenson paskelbė pro
vincijos gimnazijų pertvarky
mų, kuris bus pradėtas 1984 m. 
rudenį. Palaipsniui bus panai
kinta XIII-ji klasė, paliekant 
tik dvylika klasių, kurių ketu
rios bus skirtos gimnazijų pro
gramoms vietoj turėtų penkių. 
Lig šiol moksleiviai turėdavo 
dėstomų dalykų pasirinkimų 
savo nuožiūra. Dažnais atve
jais tas pasirinkimas nukryp
davo. į lengviausius dalykus, 
nedaug reikšmės turinčius 
moksleivių išsilavinimo lygiui. 
Provincinė švietimo ministe
rija paskirdavo tik devynis vi
siems privalomus dalykus. Da
bar jų skaičius nuo 1984 m. ru
dens bus padidintas iki šešio
likos. Pagrindinis dėmesys 
teks anglų kalbai, matemati
kai, gamtos mokslams, neuž
mirštant net ir prancūzų kal
bos. Švietimo sistemos per
tvarkymų, atrodo, paskatino 
universitetų skundai, kad į 
juos priimti studentai nemoka 
rašyti be klaidų angliškai, ne
turi pakankamų matematikos 
žinių. Jiems netgi tekdavo or
ganizuoti specialias pamokas 
universitetuose. Perdideles 
nuolaidas į gimnazijos klases 
buvo įvedęs dabartinis prem
jeras W. Davis, kai jam teko 
būti švietimo ministeriu. Moks
leiviams suteikta laisvė su
menkino mokslo lygį gimnazi
jų klasėse. Vadovaujantis nau
jąja sistema, XIII-ji klasė bus 
palikta tik tiems, kurie per 
ketverius metus neįstengs iš
eiti pilno gimnazijos kurso. 
Kiti gimnazijų diplomus gaus 
per ketverius metus ir galės 
stoti į universitetus, užbaigę 
XII klasę.

Kanados vyriausybė prita
ria Šiaurės-vakarų teritorijų 
padalinimui į dvi dalis, kaip 
buvo nubalsavę 56% gyvento
jų š. m. balandžio mėnesį įvy
kusiame referendume. Tačiau 
šio pasiūlymo įgyvendinimas 
užtruks ilgesnį laiką, kol eski
mai ir indėnai išspręs žemės 
bei sienų pasidalinimo klausi
mą. Teritorijos galėtų būti pa
dalintos į šiaurines ir pieti
nes sritis. Vienoje vyrautų 
eskimai, kitoje — indėnai su 
kitais ten gyvenančiais kana
diečiais. Šiaurės-vakarų teri
torijos turi didelį 3,3 milijono 
kv. kilometrų plotą, bet ne
daug gyventojų. Daug kam at
rodo, kad iš Jukono ir į dvi da
lis padalintų Šiaurės-vakarų 
teritorijų galėtų išaugti trys 
papildomos Kanados provinci
jos. Šiaurės reikalus tvarkan
čio min. J. Munro nuomone, tų 
provincijų dar nebus galima 
suorganizuoti ilgus metus dėl 
riboto gyventojų skaičiaus, 
ekonominio jų nepajėgumo sa
vitam gyvenimui. Otavos pa
skelbtas sutikimas padalinti 
Šiaurės-vakarų teritorijas į 
dvi dalis atnešė netikėtą lai
mėjimą liberalams. Į jų eiles 
staiga nutarė pereiti Kanados 
parlamentan išrinktas eski
mas P. Ittinuaras, priklausęs 
NDP socialistų partijai.

Ontario susisiekimo minis
terija nutarė metinį automo
bilių registracijos plokščių 
pratęsimą susieti su jų savi
ninkų gimtadieniais, kad būtų 
išvengta didžiulių eilių prie 
registracijos įstaigų , vasario 
pabaigoje. Numerius turinčios 
registracijos plokštės, prade
dant 1983 m., nebus keičiamos 
net ir automobilį parduodant 
bei įsigyjant naują: Savinin
kui bus palikta jo turėta plokš
tė visam laikui. Kai ji susidė
vės, jis galės gauti tokią pat 
naują už penkis dolerius. 1983 
m. pratęsimo prieklijom įveda
ma bendra $48 kaina visiems 
automobiliams, nesusieta su 
jų dydžiu, variklio pajėgumu, 
kaip kad būdavo lig šiol. Tai 
reiškia, kad praktiškai už kiek
vieną metų mėnesį reikės su
mokėti po $4. 1983 m. priekli- 
jas reikės įsigyti iki vasario 
28 d. Jos betgi bus duodamos 
laikinio pobūdžio tik iki gim
tadienio datos tais metais. 
Jeigu pvz. kas yra gimęs lie
pos mėnesį, turės sumokėti $28 
už septynis mėnesius. Kai ateis 
gimtadienis, reikės kitos nuo
latinės prieklijos, padengian
čios 12 mėnesių iki sekančio 
gimtadienio. Tada kiekvienas 
automobilio savininkas, artė
jant gimtadieniui, gaus prane
šimą, kad jam jau reikia pa
keisti priekliją registracijos 
įstaigoje vieneriems metams. 
Kadangi gimimo datos yra skir
tingos, bus išvengta eilių prie 

registracijos įstaigų. Taip jau 
seniai daroma su vairuotojo 
leidimais, gaunamais pagal 
gimimo datas trejų metų lai
kotarpiui. Paštu gaunamas 
pranešimas, paštu pasiunčia
mas mokestis, taip pat paštu 
susilaukiama naujo leidimo. 
Prieklijų atveju paštu bus gau
tas tik pranešimas, o jas įsi
gyti reikės registracijos įstai
goje.

Seniau registracijos plokš
tės buvo susietos su automobi
liu, o dabar jos bus susietos su 
savininku. Jei betgi automobi
lis būtų pavogtas ir sarastas 
be registrdcijos plokščių, 
savininką padės surasti elek
troniniai skaitytuvai, į kuriuos 
yra įtrauktas serijinis automo
bilio numeris su savininko pa
varde ir adresu.

Kanados Lenkų Kongresas 
bei kitos organizacijos nori 
pakeisti vienos alėjos pavadi
nimą Otavoje. Ta alėja yra 
Daly Avenue, kurioje komunis
tinė Lenkija turi savo amba
sadą. Lenkai nori, kad bent da
lis tos alėjos prie Lenkijos 
ambasados gautų naują len
kišką Solidarnosc Avenue var
dą. Solidarumo alėja, prime
nanti karinio režimo uždarytą 
“Solidarumo” uniją, taptų 
nuolatine rakštimi Lenkijos 
ambasadai. Šio sumanymo 
greičiausiai nebus galima įgy
vendinti. i Otavos burmistre 
Marion Dewar remia “Solida
rumo” uniją, bet pasiūlymą 
laiko nepriimtinu. Esą netin
ka miesto gatvių pavadinimus 
įjungti į kitos šalies politinius 
įvykius. Tada daug kas pradė
tų reikalauti tokių paslaugų. 
Yra ilgoka liekana, neįdėta dvi 
savaites

Torontiečius nustebino keis
ti kaikurių bendrovių manev
rai, palietę beveik 11.000 butų 
savininkų pasikeitimą didžiuo
siuose Toronto bei apylinkės 
pastatuose. Pirmiausia buvo 
pranešta, kad tuos butus 
’‘Cadillac Fairview” bendrovė 
už $270 milijonų pardavė 
“Greymac” kredito bendrovei. 
Pastaroji savo teises į tuos bu
tus atidavė “Kilderkin” inves- 
tacijų bendrovei už $312 mili
jonų. Tada tie patys butai vie
nos savaitės laikotarpyje bu
vo parduoti už $500 milijonų 
60-čiai finansininkų iš Saudi 
Arabijos. Skirtumas tarp pra
dinės $270 milijonų kainos ir 
paskutinės $500 milijonų kai
nos yra net $230 milijonų. Tiek 
dolerių be reikalo nemėto net 
didžiausi spekuliantai. Nuo
mininkai pradėjo nuogąstauti, 
kad parduotų butų nuomos bus 
pakeltos iki jiems neįmano
mos kainos. Ontario valdžios 
įstatymas namų savininkams 
leidžia tik metinį 6% nuomos 
padidinimą be specialaus lei
dimo. Savininkams pasikeitus, 
ši taisyklė negalioja. Jie ga
li reikalauti didesnės nuomos 
dėl pasidarytų pirkimo skolų 
su augštomis palūkanomis. 
Gelbėdama savininkus keitu
sių parduotų 11.000 butų nuo
mininkus, valdžia nutarė pri
imti papildomą įstatymą, ku
ris naujiems savininkams nuo 
š. m. spalio 31 d. iki 1983 m. už
baigos pirkimu pasidarytom 
išlaidom padengti teleis nuo
mos padidinimą 5%, prie kurių 
bus galima pridėti metinius 
6% padidinimus. Norima suži
noti, kas iš tikrųjų yra tie pa
vardžių neduodantys pirkėjai 
iš Saudi Arabijos ir kokį jie 
turėjo tikslą pradinę parduo
damų butų $270 kainą padidin
ti net iki pusės bilijono.

GOLFO ŽINIOS
Toronto Lietuvių Golfo Klubas 

yra numatęs šį 1983 metų varžybų 
tvarkaraštį.
Balandžio 23 d., 11.30 v.r., Hornby Towers 
Gegužės 7 d., 10.00 v.r., Sunny Brea 
Gegužės 15 d., 11.00 v.r., Golf Haven

(sezono atidarymas) 
Gegužės 29 d., 12.00 v.d., Glen Eagle 
Birželio 12 d., 12.00 v.d., Sunny Brea 
Birželio 26d., 11.00 v.r., Golf Haven 
Liepos 3 d., ? George Town
Liepos 17 d., ? Bolton
Liepos 24 d., 12.00 v.d., Glen Eagle 

(apygardos) 
Liepos 30 d., 10.00 v.r., Royal Downs 
Rugpjūčio 14 d., 11.00 v.r., George Town 
Rugpjūčio 28d., 11.00 v.r., Golf Haven 
Rugsėjo 3 d., ŠALFASS, Klevelande 
Rugsėjo 4 d., ” ” 
Rugsėjo ? baltiečių -Toronte
Rugsėjo 24 d., 10.00 v.r., Sunny Brea, 

(sezono uždarymas) 
Rugsėjo 25 d., 10.00 ”

VITAS GERULAITIS, laimėda
mas P. Afrikos atvirą teniso tur
nyrą, pelnė $41.000. Baigmėje jis 
nugalėjo ketvirtą pasaulio žaidė
ją Guillermo Vilas. Trijų su pusę 
valandos kovą Vitas laimėjo 7-6, 
6-2,4-6, 7-6 pasekme. J.B.

Ateitininkų žinios
Studentams primenama: susi

tvarkyti savo laiką (ir dvasią) taip, 
kad galėtumėt dalyvauti abiejų 
parapijų rengiamose bendrose 
studentų rekolekcijose sausio 
6-8 d.d. King City.

Pirmų ir antrų metų studentai 
kviečiami dalyvauti Dainavos 
žiemos kursuose. Pranešti Žibu
tei Vaičiūnienei.

Visi 11, 12 ir 13 skyriaus moks
leiviai raginami dalyvauti Dai
navos žiemos kursuose. Apsispręs
kite dabar ir praneškite globėjai — 
Ž. Vaičiūnienei tel. 822-6705, kad 
būtų galima iš anksto sutvarkyti 
kelionės reikalus kuo pigiau ir pa
togiau.

Ateitininkų Kūčionis stropiai 
ruošiasi įvairios jaunimo grupės. 
Taip pat tėvų komitetas turi ne
mažai darbo. Laukiame visų atsi
lankančių gruodžio 19, sekmadie
nį, 5 v.p.p., didžiojoje Prisikėli
mo parapijos salėje (žiūr. skel
bimą).

Koordinacinio komiteto posė
dyje buvo aptarti 1 Kūčių ruošos

.SPORTAS
ATVYKS AUSTRALIJOS 

SPORTININKAI
Čikagoje II-jų Pasaulio Lietu

vių Dienų metu, 1983 m. birželio 
26 — liepos 2 dienomis, įvyks Il
sios Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynės. Jose žada dalyvauti sporti
ninkai iš Australijos, Europos, Š. 
ir P. Amerikos. Prieš šias žaidy
nes Australijos sportininkai nori 
aplankyti Kanadą bei sužaisti ke
letą draugiškų rungtynių. Austra
lijos sportininkams priimti bei 
jiems viešnagės Kanadoje metu 
globoti Kanados lietuvių sporto 
apygarda sudarė vyriausią organi
zacinį komitetą: kun. A. Simana
vičius, OFM, kun. J. Staškus, kun. 
P. Dilys, KLB pirm. J. Kuraitė, 
adv. A. Pacevičius, KLJS pirm. 
Z. Bersėnaitė, Pr. Berneckas, inž. 
E. Čuplinskas, TLN pirm. V. Dau
ginis, Rimas Sonda, A. Bumbulis, 
J. Gustainis, sporto klubų pirmi
ninkai — K. Šapočkinasf(Aušra), J. 
Stankus (Ham. Giedraitis), S. Kra- 
šauskas (Toronto golfo), L. Meš
kauskas (Ham. Kovas), J. Celto- 
rius (Montrealio Tauras), E. Stra
vinskas (Vytis).

Pirmasis komiteto posėdis dar- 
•bo planams aptarti yra šaukia
mas 1983 m. sausio 7 d. Prisikė
limo parapijos patalpose 20 v.

Rimas Sonda, KSA vadovas

GOLFO ŽINIOS
Metinis Toronto Lietuvių Gol

fo Klubo susirinkimas įvyko lap
kričio 26 d. L. Namuose. Priimta 
visa eilė svarbių nutarimų. Na
rio mokestis pensininkams suma
žintas iki $10; kitiems nario mo
kesčio dydis paliktas nuspręsti 
naujajai valdybai. Nutarta sureng
ti pensininkams du atskirus tur
nyrus, kuriuose iškovotos pasek
mės būtų panaudotos bendroje 
klubo narių išlyginamųjų smū
gių sistemoje. Pensininkai žai
džia dažniausiai savaitės vidu
ryje ir gauna žymius papiginimus. 
Ateityje daugiau dėmesio bus 
kreipiama į jaunimą ir studen
tus, teikiant finansinę paramą 
ir praktinę žaidimo patirtį.

Nutarta pasilikti 1983 m. prie 
reguliarių ŠALFASS golfo meti
nių žaidynių, kurios rotacine tvar
ka bus rengiamoj Klevelande rug
sėjo mėn. pradžioje. 1983 m. Či
kagoje vykstančiose Pasaulio Lie
tuvių Sporto žaidynėse organi
zuojamame golfo turnyre Toronto 
Lietuvių Golfo Klubui galės atsto
vauti pavieniai asmenys, o gal 
net klubo komanda. Siekiant pa
gyvinti varžybinę klubo veiklą, 
nutarta grįžti prie dviejų minu
sų tarpusavio klubo narių turny
ro.

Metinis informacinis biulete
nis ir metinis Toronto Lietuvių 
Golfo Klubo leidinys išeis prieš 
1983 m. sezono pradžią. Susirin
kimas pritarė šio leidinio tęsti
numui. Metinis leidinys iki šiol 
būdavo dauginamas kopijiniu bū
du. Nuo šių metų jis bus spaus
dinamas mūsų klubo nario Jono 
Danaičio “Time Press” spaustu
vėje bo jokių išlaidų klubui. Su
sirinkimas J. Danaičiui išreiškė 
padėką.

Naujon valdybon išrinkti: pirm. 
Viktoras Kaknevičius, varžybų 
vadovai — Eimutis Ramas ir Je
ronimas Rusinavičius, ižd. Anta
nas Klimas, vicepirm. ir sekr. Si
gitas Krašauskas. Revizijos ko- 
misijon išrinkti — Stasys Rukša 
ir Jonas Danaitis.

Susirinkime dalyvavo 31 klubo 
narys. Sumaniai pirmininkavo 
Herbertas Stepaitis, sekretoria
vo Algirdas Banelis. Buvusios 
valdybos pirm. Petras Stauskas 
padėkojo senosios valdybos na
riams už gerai atliktą darbą, 
ŠALFASS golfo turnyro organiza
cinio komiteto pirm. Stasiui 
Kėkštui, varžybų komiteto pir
mininkui Raimundui Kymantui ir 
visiems komitetų nariams, kurių 
darbo dėka šios pirmenybės pra
ėjo labai sklandžiai. Senoji val
dyba ir narės golfininkės pavai
šino kavute ir pyragais. Sig. K.

• Kas neskaito lietuviškos spau
dos, bėga ir nuo Lietuvos 

darbai, paskirta auka Toronto 
Maironio mokyklai, perskaityta 
padėka kun. dr. K. Trimako už au
ką “Ateities” konkursui ir aptar
ta keletas veiklos klausimų.

Sesuo Margarita suorganizavo 
jaunučių grupę Anapilyje. Kas ga
lėtų ir norėtų ateiti talkon, labai 
prašom. L. U.

Skautų veikla
• Šį sekmadienį, gruodžio 12 

d., 3 v.p.p., Lietuvių Namuose — 
koncertas “Romuva 20”. Visi ir vi
sos dalyvaukime uniformuoti. 
Skautininkams-kėms talkinant, 
koncertą surengė mūsų nuolati
nis rėmėjas Stasys Kuzmas. Kon
certe išgirsime visą eilę Toron
to menininkų, kurie savo talentus 
ir laiką aukoja skautų veiklai ir 
Romuvai.

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

1576 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

Tel.: 537-3431 
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 parūpini me ir (eituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame m jk jb AA 48 
TORONTO LIETUVIŲ KARAI JV1A<
KREDITO KOOPERATYVE --------- --------

MOKA:
10 % už 90 dienų term, indei.
10 % už 6 mėn. term, indėlius
1 o1/2% už 1 m. term, indėlius
10 % už pensijų planą
12 % už namų planą
9 % už specialią taup. s-tą 
81/z% už taupymo s-tas
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,

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------- ------ --  ---------------------

Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

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

• 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 ’r Janavičiai

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., ye|. 533.5454

Toronto, Ont. M6J 1W9 - ■ — -------

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

• Mindaugo dr-vės sueiga — 
gruodžio 11 d. po lietuvių mokyk
los pamokų L. Namuose.

• Kviečiame skautus-tes stu
dentus įsijungti į ASS veiklą. Pir
moji sueiga ir pašnekesys įvyks 
gruodžio 9 d., 7 v.v., pas Viliją 
Punkrienę, 189 Roncesvalles Avė., 
tel. 536-6672. Bus proga susipa
žinti, pasidalinti įspūdžiais ir 
mintimis apie akademikų veiklą.

• Sukaktuvinės stovyklos org. 
komiteto posėdis — gruodžio 16 
d., 7.30 v.v., pas brolį Marių, 299 
Mill Rd., Apt. 1204, tel. 622-2831.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų rengiamos Kūčios — gruodžio 
19 d., 5 v.p.p., L. Namuose. Kvie
čiami visi — aktyvūs ir pasyvūs, 
rėmėjai, tėvai su šeimos nariais.

Č. S.

IMA:

už asmenines 
paskolas nuo 16%

už mortgičius 
nuo ............ 13%
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Lietuvos Kankinių parapijos 

vakarienė buvo suruošta gruo
džio 5 d. Anapilio salėje. Da
lyvavo per 300 asmeny. Progra
mai vadovavo L. Radzevičius. 
Parapijos tarybos pirm. J. An
drulis savo kalboje apžvelgė 
atliktus darbus Lietuviškos 
Parapijos Mėty dvasioje. L. 
Radzevičius pristatė gausius 
garbės svečius ir pakvietė A. 
Gurevičių tarti žodį ryšium 
su KLB kultūrinės-visuomeni- 
nės premijos įteikimu peda
gogui Antanui Rinkūnui. Pa
čią premiją — $500 įteikė 
KLB kultūrinės komisijos 
pirm. J.R. Simanavičius. Li
tuanistinių kuršy mokinių var
du įteikė A. Rinkūnui, kuršy 
vedėjui, juostą R. Garbaliaus- 
kas, o gėles — V. Gurklytė. A. 
Rinkūną sveikino gen. kons. 
dr. J. Žmuidzinas, “N. Lietu
vos” vardu — L. Girinis, Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos ir buvusios Švenčionių mo
kytojų seminarijos mokinių 
vardu — A. Misiūnas iš Detroi
to.

A. Rinkūnas visiems padėko
jo nuoširdžiu žodžiu, primin
damas, kad tos garbės nesąs 
vertas, nes jo darbas visuome
nei tesąs dalelė skolos Lietu
vai, iš kurios tiek daug esąs 
gavęs.

A.a. kun. Petro Ažubalio var
do stipendijų fondo pirm. dr. 
A. Kazlauskienė įteikė $1000 
D. Skukauskaitei, studijuojan
čiai žurnalistiką, skautų vei
kėjui studentui A. Kalinauskui
— $500, V. Vokietijoje evange
likų teologijos studentui V. 
Grigužiui $250 (priėmė kun. P. 
Dilys). Gavę stipendijas nuo
širdžiai padėkojo.

Meninę dalį atliko Londono 
lietuvių choras “Pašvaistė” 
vad. R. Vilienės su soliste L 
Černiene. Programą sudarė 
liaudies dainos, lietuvių kom
pozitorių kūriniai ir operų 
arijos. Nors negausus daini
ninkais, bet kaikuriuos daly
kus choras išpildė tikrai pa
sigėrėtinai. Akompanitorium 
buvo muz. J. Govėdas.

Parapijos klebonui kun. J. 
Staškui sukalbėjus maldą, pra
dėjo plaukti į stalus J. Bubu- 
lienės skaniai paruošti patie
kalai. Vakarienės metu gauta 
parapijai stambių aukų. Pabai
goje Lietuvos Kankinių para
pijos klebonas kun. J. Staškus 
tarė padėkos žodį visiems da
lyviams, programos atlikė
jams, ponioms už pyragus ir 
šeimininkei J. Bubulienei už 
skanią vakarienę.

Šios vakarienės proga įvyko 
pomirtinė dail. Antano Petri- 
konio paroda Anapilio paro
dų salėje. Jos atidaryme žo
dį tarė Aug. Kuolas. Parodą 
gausiai lankiusieji įsigijo 
paveikslų. Parodą rengė Ana
pilio Moterų Būrelis. V.B.

“Toronto Sun” 1982.XI.24 
laiškų skyriuje išspausdino du 
laiškus, liečiančius Lietuvą 
bei kitas Baltijos valstybes. 
Pirmajame E. Senkiw pagiria 
dienraščio redaktorių už veda
mąjį “Wrong decision”, kuria
me pareiškia, kad H. Raucos 
išdavimas V. Vokietijai esąs 
nepagrįstas, nes Lietuva ne
buvo ir nėra Vokietijos dalis. 
Pasak laiško autoriaus, Lietu
va, kaip sovietų okupuotas 
kraštas, esąs dažnai piktnau- 
dojamas. Redakcija pridėjo 
pastabą: “Vieną dieną Balti
jos respublikos bus laisvos”.
— Antrame laiške Dalius But
rimas priminė mirusio L. Brež
nevo piktadarybes, Lietuvos 
bei kitų kraštų priespaudą. 
Redakcija pridūrė pastabą: 
“Ar žinai geresnį velnią?”

Didžiajai “T. Žiburių” loteri
jai dail. A. Tamošaitis, kaip ir 
kiekvienais metais, paskyrė 
vieną naujausių savo paveiks
lų.

PADĖKA
Esu labai dėkingas mane gy

džiusiems ligoninėje gydytojams 
— dr. Sivaciui ir dr. J. Yčui. Taip 
pat nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie mane lankė ligoninėje, at
siuntė gėles bei dovanas: B. M. 
Lackams, V. G. Starkams, V. L. 
Starkui, B. A. Shamsitziui, B. Ka- 
telienei, A. S. Venskams, p. Bir- 
žitienei, A. Vingevičienei, V. A. 
Karauskams, J. Cicėnui, toli gy
venančiam, bet manęs neužmirš
tančiam.

Visiems dėkingas —
Pranas Lackus

PADĖKA
Dėkojame Nekaltai Pr. Marijos 

seserų vienuolijos rėmėjų pir
mininkei Liucijai Kunnapuu ir 
visoms rėmėjoms už gražiai su
ruoštą metinę šventę-minėjimą. 
Nuoširdus ačiū priklauso Gintei' 
Damušytei už turiningą paskaitą 
apie LKB Kronikos reikšmę ir 
solistei Ginai Čapkauskienei už 
puikų religinį koncertą. Labai 
įvertiname vyriausios šeiminin
kės, p. Gataveckienės triūsą bei 
rūpestį, ruošiant skanią vakarie
nę visiems šventės dalyviams. 
Ačiū mielam jaunimui už patarna
vimą prie stalų, ponioms už pyra
gus, už dovanas loterijai. Ačiū 
visoms ir visiems kurie padėjo 
prie šventės ruošos. Už patalpas 
ir už visą parodytą nuoširdumą 
esame giliai dėkingos Prisikėli
mo parapijos klebonui kun. Augus
tinui Simanavičiui, OFM. Galop, 
kokia gi būtų šventė be dalyvių? 
Todėl kiekvienam dalyviui dėkoja
me už atsilankymą ir už paramą se
serų veiklai Toronte.

Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserys 

sės. Margarita Bareikaitė, 
skyriaus vyresnioji

Vienna, Ontario
PADĖKA

Netikėtai patekusi ligoninėn 
džiaugiausi, kad mano kaimynai, 
kaikurie iš toli, mane lankė, ap
dovanojo gėlėmis, nepaliko ma
nęs vienos. Už tai esu visiems ir 
visoms nuoširdžiai dėkinga. Jū
sų nuoširdumo niekad neužmiršiu. 
Štai tie, kuriems yra skirta ma
no padėka:

KLK Moterų Dr-jos Delhi sky
rius, D.V. Pliskevičiai iš Windso- 
ro, Ont., J. A. Vieraičiai iš Tillson- 
burgo, Ont., R. Aliūnas iš St. Wil
liams, Ont., L. Vitienė, Tillson- 
burg, Ont., E. Rugienienė iš Til- 
Isonburgo, Ont, VI. E. Vindašiai 
iš Aylmer, Ont., A. Aliūnas iš St. 
Williams, Ont, St. R. Beržiniai iš 
Viennos, Ont, A. V. Čuprinskai iš 
Viennos, Ont.

Visiems nuoširdžiai dėkinga — 
M. Mickevičienė,

R. R. 1, Vienna, Ont.

Detroit, Mich.
LIETUVIŠKI SVEIKINIMO AT

VIRUKAI. Grupė detroitiškių lie
tuvių išleido spalvotus tautinius 
atvirukus 4.5 x 6 inčų dydžio. Aš- 
tuoni skirtingi, tikrai puošnūs at
virukai tinka Kalėdų, Naujų Metų, 
Velykų, vestuvių, vardinių, krikš
tynų bei įvairių kitų progų svei
kinimams. Atvirukų kompozicijai 
panaudoti tautiniai drabužiai, lė
lės, drožiniai, keramika, šiaudi
nukai, medžio inkrustacija ir gin
taro dirbiniai.

Įdomias spalvotas nuotraukas 
sukomponavo ir išleidimą suor
ganizavo Antanas Norus su savo 
pagalbininkais Detroite. L.A.

Pianino technikas
A. BRIČKUS

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

255-9924
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MASKELL INSURANCE
WORLD
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BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviškos Parapijos Metų proga Kanados Lietuvių Bendruomenė ap
dovanojo kun. J. KUBILIŲ. SJ, specialiu medaliu už jo nuopelnus stei
giant Aušros Vartų parapiją ir statant šventovę Montrealyje. Jo kairėje: 
V. PIEČAITIS, Montrealio KLB apylinkės pirm., dešinėje —J. V. DANYS, 
KLB visuomeninių reikalų komisijos pirmininkas, ir A. ČEPULIS — AV 
parapijos komiteto pirm. Medalis buvo įteiktas 1982.XI.6 parapijos me
tinės vakarienės-koncerto metu Nuotr. R. Otto

Aukojo “Tėviškės Žiburiams”
Vietoje kalėdinių sveikinimų atvirukais įsirašė į bendrą 

sveikinimą.ir paaukojo “Tėviškės Žiburiams”

$100: Sofija ir Stasys Rakščiai, 
Fruitland, Ont., $80: Olga ir Myko
las Krivickai, Oakville, Ont., $50: 
Stasė Sinkienė, A. P. Poškai.

$25: Marija ir Juozas Vaseriai, 
Irena ir Stepas Varan.ka, Haris ir 
Gražina Lapai, Petras Ščepavi
čius, Aldona ir Jonas Ranoniai, 
Marija Gečienė, Delfiną Židonie
nė, J. V. Ignaičiai, Stasė ir Vytau
tai Liuimos, Birutė ir Bronius Ta
mošiūnai, Eugenijus ir Genė Ku- 
chalskiai, Roma bei Jeronimas 
Pleiniai su dukromis Aušra ir Ra
mune, Elena ir Kazys Gudinskai, 
Hamilton, Ont., Pajauta ir Algis 
Kaziliai, dr. Aleksas ir Aldona 
Valadkos, Romas, Hilda ir Diana 
Simanavičiai, J. I. Nacevičiai, 
Joana Valiukienė, J. ir M. Zub- 
rickai, J. Z. Didžbaliai; $23: My
kolas ir Danutė Regina, Jonas ir 
Anelė Puteriai.

$20: Petras, Gražina ir Paulius 
Stauskai, Jonas ir Eugenija Vė- 
tos, Antanina ir Pranas Stygos, 
London, Ont., Alvina ir Vladas 
Ramanauskai, Jonas Arštikaitis, 
Brampton, Ont., Bronius ir Aldo
na Girčiai, Antanas ir Gražina 
Stankai, O. Pranckūnienė, Sofija 
ir Kazys Gečai, Sofija Pyževienė, 
Anelė ir Tomas Žiliai, Irena ir 
Petras Zubai ir šeima, Hamilton, 
Ont, Jadvyga Barzdaitienė, Ada ir 
Valius Poškaičiai, B. V. Vytų šei
ma, Tillsonburg, Ont., M. S. Bašins
kai, Benas ir Vera Cvirkos, Sim
coe, Ont, Pranas ir Ona Vėžaus- 
kai, Palmerston, Ont., Antanas 
ir Marija Basalykai, Marijonas 
Valaitis, Rasa ir Algis Juzukoniai, 
Justina ir Aloyzas Ramonai, Oak
ville, Ont., J. N. R. Budriai, O. L. 
Rimkai su šeima, V. V. Augėnai, 
Elena Jaškus; $18: M. A. Iškaus
kai.

$15: Jonė ir Stasys Paketurai, 
West Lome, Ont, Bronė ir Vla
das Skvereckai, dukros Daina, Al
dona, Hamilton, Genutė ir Au
gustas Senkai, Jonas ir Elena Buk- 
šaičiai, J. Bersėnas ir šeima, Ha
milton, Ont., Veronika Kalendrie- 
nė, Apolinaras Čepaitis, Bronius, 
Elena, Alvinas Kišonai, E. V. 
Krikščiūnai, Onutė ir Leonas Ra- 
dzevičiai, Paulė ir Vytautas Gu
daičiai, P. Latauskas, Dundas, 
Ont., Onutė ir Juozas Ražauskai, 
Liucija Skripkutė, Hamilton, Ont., 
Stasys Jaseliūnas, Viktoras, Onu
tė ir Danutė Skukauskai, Aldona, 
Vladas ir Leta Vaitoniai, Stasys 
Dabkus, Marcelius ir Stefa Meš
kauskai, Pranutė ir Antanas Kli
mai, Birutė Znotinienė, Irena ir 
Anicetas Zalagėnai, Marytė ir 
Antanas Aulinskai, Oakville, Ont., 
Vincas Sinkevičius, Ona Savic
kienė, Hamilton, Ont., K. B. Žu
tautai, Gracius, Ele ir Gvina Ja- 
sevičiai, Hamilton, Ont, J. J. Pi
lipavičiai ir Rima, Liudvika ir 
Zigmantas Mockai, Rodney, Ont., 
P. J. Vėgelis, Oakville, Ont., AL 
bina ir Jonas Didžbaliai, Hamil
ton, Ont., Marytė Zurlienė, Hamil
ton, Ont.

$13: Juozas Miškinis, Niagara 
Falls, Ont., A. O. Želviai, Oshawa, 
Ont., O. E. Dementavičienė, Mari
ja ir Juozas Zažeckai, Cambridge, 
Ont., Aldona ir Juozas Petraus
kai su šeima, Elena Aukštakalnie- 
nė, Hamilton, Ont., D. ir B. Staš
kevičiai, Montreal, Que., Bronė 
ir Ignas Jonynai, Konstancija ir 
Jonas Rugiai, Jonas Gimžauskas, 
Hamilton, Ont; $12: Vincas ir An
tanas Urbonai; $11: Juozas Kvede- 
rys.

$10: Adelė ir Zigmas Gedminai, 
Hamilton, Ont., Genė ir Antanas 
Vinerskiai, Hamilton, Ont, P. E. 
Vindašiai, Delhi, Ont., Pranas ir 
Domicėlė Dauginai, Pranas Eidu- 
kaitis, Ona Juodišienė, Albina 
ir Pranas bačkai, Ona Jakimavi
čienė, Vladas Elžinaš, Antanas ir 
Stasė Zimnickai, A. B. D. Petke- 
vičiai, Monika ir Juozas Vaškevi- 
čiai, Elena ir Juozas Girėnai, A. S. 
Petfavičiai, Petras Gaidelis, O. 
Kudžmienė, Hamilton, Ont, Ona 
Burnavičienė, Aleksas Andrulis ir 
sūnus, Kostas ir Zina Beržanskiai, 
Oakville, Ont., Danutė, Alfredas 
Bražiai su šeima, Janina Černiaus
kienė, Simas ir Marija Gudaičiai, 
A. S. Kalūzos, J. T. ir Rasa Kiškū- 
nai, Irena ir Vytautas Pečiuliai, 
Regina Klemkienė, Jonas Riauba, 
Lina ir Liudas Einikiai, Antanas 
Žilėnas, Povilas ir Albina Štuo- 
piai, Antanas Gurevičius, Jonas, 
Jadvyga ir Edvardas Ignatavičiai, 
Karalėnų šeima, Hamilton, Ont., 
S. M. Petruliai, Greta Buntinie- 
nė, Elmvale, Ont., Marija Šenfe- 
rienė, Monika Žėkiėnė, E. A. Va- 
leškos, B. Trukanavičius, Vita
lius Matulaitis, Marija ir Anta
nas Elijošiai, Antanas ir Moni
ka Bumbuliai, Juozas, Zuzana, 
Ramunė Stravinskai, Danguolė ir 
Balys Radzevičiai, O. J. Kirvai
čiai.

$8: Vincas Miškinis, Augustas 
Pranckevičius, V. Jasiūnienė, 
Genė, Balys, Rita ir Edvardas 
Trinkai; $7: Vladas Geras; $6: Sta
sys ir Albina Kavaliauskai.

$5: Petras Baronas, St.Catha- 
rines, Sofija Martinaitienė ir 
Juozas Žadeikis, J. V. Dimskiai, 
J. A. Vanagai, Balys ir Ada Arū
nai; $4: Rapolas ir Lydija Šarka; 
$3: Jonas Araminas, Montreal, 
Que., Lydija Vilembrechtienė.

Hollywood, Florida
MIAMI LIETUVIU KLUBAS. 

Atvykę iš Kanados į Holivudo 
miestelį sužinojom, kad Miami 
lietuvių klube vyksta iškilmė — 
žiemos sezono atidarymas. Klu
bas veikia seniai. Bene nuo 1946 
m. pradėtas statyti dabartinis 
puikus pastatas ir jau senokai 
užbaigtas, išpuoštas ir išdailin
tas. Labai geroje vietoje. Daug 
erdvės aplink. Didelės salės, aps
tu reikalingų kambarių.

Renginys tuo įdomus, kad pilnu
tėlėje salėje matėsi lietuvių “iš 
visų kraštų”. Bematant įlekiame į 
pažįstamus iš Hamiltono, Toron
to, Montrealio ir kitų vietovių.

Susėdame valgyti net su žemai
čiais nuo Telšių, Lauksodės, Se
dos ir t.t. Beveik visą programą 
atliko viena šeima — solistė Ona 
Jameikienė su savo vaikais. Vi
das grojo trompete, klarnetu. Al- 
dis atliko skaitymus, Gitas dekla
mavo. Pati- solistė padainavo eilę 
dainų, akompanuojant D. Liaug- 
minienei. Pabaigoj^ visi dalyviai 
sudainavo “Lietuva brangi”. Kai
kurie dainavo atsistoję. Kiti dai
navo sėdėdami. Kažin ar verta pa
sigauti mums neįprastų amerikie
tiškų papročių? Viso pasaulio 
juk nenukopijuosime. Šiaip jau 
visas atidarymo renginys praėjo 
gražiai ir jaukiai. Klubas turi ge
rų perspektyvų ateičiai, nes vie
tos daug, o ir lietuvių skaičius 
Floridoje gausėja. Šiaip ar taip 
senatvė traukia prie šilimos. Kor.

SKAITYTOJAI PASISAKO
PENSININKU NAMAI

Pravažiuojant Toronto High Par
ką, tuoj už Keel gatvės ir benzino 
stoties, kasdien matosi darbo ma
šinos ir būrys darbininkų. Čia stie
biasi lietuvių pensininkų seniai 
lauktas pastatas.

Tokius namus kiti imigrantai 
jau seniai turi, net mūsų kaimy
nai baltiečiai suspėjo bendrana- 
mius pasistatyti. Estai netyra kvie
tę ir lietuvius ten apsigyventi. Mes 
gi žmonių skaičiumi juos viršija
me, bet sumanumu — ne.

Lietuvių pensininkų namo pro
jektas, prieš daugelį metų buvo 
gyvas mūsų tautiečių planuose. 
Anapilį statant buvo kalbėta ir 
apie tai. Pagaliau ilgesnį laiką ši 
mintis buvo keliama Lietuvių Na
mų šėrininkų tarpe ir net Liet. 
Namų valdybos posėdžiuose. Kar
tais ir laikraščių puslapiuose 
tas klausimas buvo gvildenamas, 
bet projektas vis nejudėjo. Paga
liau Toronto pensininkų klubo 
pastangomis su Jonu Karpiu prie
šakyje sklypas su visais zoniniais 
patvarkymaįs buvo gautas prieš 
porą metų, namo projektas pa
ruoštas. Deja, nevisos kliūtys taip 
lengvai nugalimos miesto savi
valdybės įstaigose. Tai privertė 
laukti. Senstantys pensininkai, 
kurie jau pardavę savo namus lau
kė bendranamio, nusivylė, pradė
jo teirautis, kas atsitiko. Projek
tas buvo pažadėtas įgyvendinti 
1981 m. vasarą, bet jokių statybos 
ženklų vis nesimatė iki šio rude
nio. Dabar jau abejoti netenka — 
statyba vyksta.

Tačiau šitą projektą įgyvendi
nus, būtų neteisinga paneigti pa
stangas tų pirmūnų, kurie tą min
tį iškėlė viešumon ir pradėjo vyk
dyti įdėdami daug darbo. Visiems 
aišku, kad pralaužti pirmuosius 
ledus yra sunkiausia. N.K.

Sault Ste. Marie, Ont.
VIETOJE TRADICINIO Lietu 

vos kariuomenės atsteigimo mi
nėjimo apylinkės valdyba suruo
šė bendrą vakarienę, kurioje da
lyvavo kelios dešimtys tautiečių.

BENIUS DABULSKIS, ALGOMA 
plieno įmonės vieno skyriaus pri
žiūrėtojas, yra patyręs medžio
tojas ir šiemet tą pačią dieną nu
šovė du kanadiškus briedžius: 
Jo žmona yra buvusi Norvegijos 
pilietė, gražiai kalba lietuviškai, 
o jauniausia dukrelė Zuzana yra 
pavyzdinga šeštadieninės lietu
vių mokyklos mokinė.

ŠEŠTADIENINĖ MOKVKLA 
veikia jau treti metai. Jai vado
vauja Jurgis Skardis ir Dana Pode- 
rienė. Ji verčiasi vien iš Kanados 
Lietuvių Fondo prieš dvejus me
tus gauta $250 parama. Iš jos bu
vo apmokėtos visiems mokiniams 
knygos ir suruošti du kuklūs mo
kinių pobūviai. Prieškalėdinis 
mokyklos pobūvis bus gruodžio 18, 
šeštadienį. Pageidautina, kad 
prie šio pobūvio ruošos prisidė
tų ir mokinių mamytės.

Mokykloje lapkričio mėnesį bu
vo kalbama apie lietuviškąją 
spaudą, nes tai — spaudos mėnuo. 
Mokiniai buvo skatinami tai pri
minti savo tėveliams. Lietuviš
kas knygas galima užsakyti šiuo 
adresu: V. Aušrotas, 29 Sun Row 
Dr., Weston, Ont. M9P 3H5. Koresp.

AUKOJO TAUTOS FONDUI $40 
— ,V. Mdckus; $35 — Vytas Skar- 
žinskas; $30 — J. Meškys; $25 — J. 
Malskis, H. Matijošaitis; $20 — N. 
Aukštikalnis, A. Balčiūnas, J. Pu
teikis, A. Skardžius, J. Žebraitis; 
$10 — St. Druskis, J. Duoba, Gas- 
peras, E. Chinienė, J. Kvosčiaus- 
kas, A. Petronis, P. Puteikis, J. 
Skardis, sn., J. Skardis, jn., J. 
Skaržinskas, P. Umbrasas, A. Va
nagas, J. Valas, V. Vainutis; $5 

!— B. Dabulskis, R. Galinis, V. Ga
linis, Ig. Girdzevičius, Ig. Genys, 
V. Goldbergas, S. Grigelaitis, V. 
Kramilius, L. Jakumaitienė, S. 
Kvosčiauskas, V. Liudavičius, E. 
Liudavičius, A. Motiejūnas, A. Mo
tuzas, G. Poderys, V. Poškus, A. 
Rutkauskas, K. Šlyžys, A. Trakins- 
kas, V. Žiūrauskas, A. Skaržinskas; 
$4 — J. Okmanas; $3 — P. Cypas.

Iš viso surinkta $507.
Visiem nuoširdus ačiū —

J. Gasperienė, įgaliotinė

ŠYPSENOS
Žodžiu aiškinimas

Perkūnas — anksčiau buvo 
dievas, o dabar kokia nors 
sporto komanda.
Šunybė darbas ne šuns, bet 
kartais tavo gero draugo.
Uoga — svetima žmona; usnis 
— tavo paties žmona.
Šuo ir kiaulė — yra gyvuliai, 
už kuriuos šunybes ir kiaulys
tes padaro žmogus.
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Spečialus Toronto Maironio mo
kyklos komitetas lėšoms telkti, 
pradėdamas 1982-3 mokslo metų 
darbą, reiškia gilią padėką visiems, 
kurie prisidėjo prie vajaus savo 
aukomis.

x Asmenų aukos
Aukojo po $5: E. A. Abromaitis,

A. Bubelis, B. Baranauskas, J. 
Dabrowski, J. Gustainis, J. Jasi- 
nevičius, A. Kairys, O. Kiršinąs, 
K. Konkulevičius, V. Krikščiūnas, 
P. Kružikas, P. Misevičius, B. Pili
pavičienė, A. Pralgis, A. Ptašins- 
kas, A. Saulis, S. Sergalis, V. 
Smailys, R. Stabačinskienė, G. 
Stauskienė, V. Štuikys, J. Straz
das, J. Tumosa, A. Ulba, J. Usval- 
tas, G. Vilimas, A. I. Viskontas, 
I. Zabulionis, M. Zabulionis, M.
B. Žekas, A. Žilėnas, R. Žulys; 
$11: G. Zabiela-Adomaitis.

Po $10: V. Adomonis, J. Aršti
kaitis, L. Baziliauskas, A. M. Burfi- 
bulis, A. Čepaitis, K, Čepaitis, 
K. Cibas, E. Čuplinskas, J. O. Dir- 
mantas, J. Freimanas, O. Gailiū- 
naitė, A. R. Grigonis, J. B. Grei
čiūnas, A, J. Jankaitis, J. Janušas, 
K. Kaminskas, O. Kirvaitienė, E. 
Krikščiūnienė, P. Matušaitis, J. 
Pargauskas, S. J. Poška, A. Radžiū
nas, A. Raudžiūnas, K. Raudys, 
G. Šernas, E. Šlekys, P. Staus
kas, T. Stanulis, Šukšta, A. V. Va
liulis, S. Vaitkus, S. Vasiliaus
kienė.

Po $20: R. Ankus, L. Balsys, O. 
Baziliauskienė, K. Daunys, A. S. 
Gaidelis, E. Girdauskas, J. M. Gu
delis, M. Jurėnas, V. Karauskas, 
K. Keinikienė, V. Liuima, A. Mar
tišius, V. Matulaitis, J. A. Mede
lis, A. K. Pajaujis, J. Petrauskas, 
I. Ross, V. Raudaitis, H. Simana- 
vičienė, V. Simonaitis, G. Slabo- 
sevičius, J. Stravinskas, A. Sudi- 
kienė, H. Sukauskas, R. Sungaila, 
S. Varanka.

Po $25: L. V. Balaišis, V. Bire- 
ta, D. J. Didžbalis, M, Prancevi- 
čius, E. Senkuvienė, W. E. Smie- 
liauskas, M. Vaitkevičienė, M. 
Vaitkus, L. Vaštokas; $27: S. Vaš- 
tokas.

Po $30: A. Mikelėnas, L. Radze
vičius.

Po $50: J. M. Astrauskas, A. V. 
Dailydė, L. B. Jonys, R. A. Karka, 
V. N. Liačas, L. Leknickienė, V. 
O. Marcinkevičius, P. Murauskas, 
L. Novog, V. Paulionis, R. Pute- 
ris, A. V. Šipelis, A. V. Šukys; 
$60: K. Batūra.

Po $100: G. B. Bijūnas, B. Danai- 
tis, I. Ehlers, J. O. Gustainis, M. 
Karkienė, L. G. Matukai, V. Paš- 
kus, V. Rutkauskas, G. D. Sakus, 
H. Steponaitis, J. M. Uleckas, 
J. A. Viskontas.

Organizacijų aukos
KLB švietimo komisija.......  $500
Lietuvos Kankinių parapija ... 500
Kanados Lietuvių Fondas..  500
Prisikėlimo parapija...........  500
Toronto Lietuvių Namai.....  500
Kredito kooperatyvas
“Parama” .................................... 200
KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyrius........................ 100
Gyvojo Rožinio Draugija ...........  50
Lietuvių Pensininkų klubas ....  50

Reikšdami gilią padėką visiem 
aukotojam, atskirai dėkojame 
kun. Augustinui Simanavičiui, 
OFM, Bronei Pabedinskienei ir 
Antanui Gurevičiui už ypatingą 
pagalbą telkiant lėšas.

Vajaus komitetas

Automobilis yra daiktas, 
kuris panaikino arklius, o da
bar naikina žmones.

* * *

Vaikai greičiau išmoktų ra
šyti, jeigu jiems leistų rašyti 
ant tik ką išlieto cemento.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.

Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

AfA
MIELAI MAMYTEI
Suvalkų trikampyje mirus, 

jos dukrą ONĄ MARCINKEVIČIENĘ su šeima 
nuoširdžiai užjaučiame —

J. A. Pūkai : P- V. Melnykai
Judita ir Dalė Melnykaitės

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

<Sifts ^International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B.

2 Jane St., suite 303
Toronto, Ontario
M6S 4W3

Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonoi:
įstaigos (416) 762-7393

namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonui:
TorontJ Ontario įtaigos (416) 231-4138I oronto, Unrono
M8X1C5 namų 249-2637

BAC E N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

TA T> TP Q I T T? 13 INSURANCE & •
JLIIaILkJIli-J 11 REAL estate brokers

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

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

Narys "Better Business" Biuro

mum * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TORONTO
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

— KLK Moterų Draugijos Lie- — Praėjusį sekmadienį per 10 v.

ĮSKILUS
tuvos Kankinių parapijos skyrius 
gruodžio 5 d. atšventė metinę sa
vo šventę, dalyvaudamas pamal
dose su organizacijos vėliava.

— Sėkminga buvo parapijos 
vakarienė, įvykusi gruodžio 5 d. 
Dalyvavo per 300 asmenų.

— Gruodžio 4 d. lietuvių kapi
nėse iš Lietuvos Kankinių šven
tovės palaidotas a.a. Vytautas 
Petravičius, 64 m. amžiaus.

— Anapilio salės jau nuomoja
mos lietuviams 1984 metams. Po 
N. Metų jos bus nuomojamos ir 
kitataučiams.

— Wasagos apylinkės lietuviams 
prieškalėdinės pamaldos bus 
gruodžio 12, sekmadienį, 4 v.p.p., 
Lapavičių patalpose Stayneryje.

— Kūčios Anapilio salėje — 
gruodžio 24, penktadienį, 8 v.v. 
Rengia KLK Moterų Dr-jos Lietu
vos Kankinių par. skyrius ir Ana
pilio Moterų Būrelis. Giesmių 
programai vadovaus sol/ S. Žie- 
melytė. Maistą ruošia J. Bubulie- 
nė.

— N. Metų sutikimą rengia pa
rapijos tarybos administracinė 
sekcija, pirmininkaujama L. Ra
dzevičiaus.

— Lietuvių kapinėms paaukojo 
$50 J. Vaitiekūnaitė, Anapilio 
sodybai $100 — Jz. Rovas.

— Religinei Lietuvos Šalpai 
aukojo: $100 — V. K. Stankai; a.a. 

,Eug. Staškevičienės atminimui 
metinių proga po $100 — Jz. Staš
kevičius, Vyt. Staškevičius, dr. 
Romas ir D. Staškevičiai, V. ir 
V. Baliūnai, kun. Jonas.

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo: $1000 — J. Birgelis; $200 +- 
p.p. Vaseriai; $100J. Budrys, 
J. Kvederys; $50 — p. Normantie
nė.

— "LKB Kronikos” dešimtmečio 
paminėjimo proga Anapilio Mote
rų Būrelis N. Pradėtosios Mari
jos seserų vienuolijai Toronte 
paaukojo $100.

— Mišios gruodžio 12, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Juozą Ale- 
liūną, 11 v.r. — už Čirūnų miru
sius.

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapija

— Pamaldas gruodžio 12, sekma
dienį, 9.30 v.r., ir mišriom šeimom 
bei lietuviškai nekalbantiems 2 
v.p.p. laikys kun. P. Dilys.

— Pamaldos gruodžio 19, sekma
dienį, 1.30 v.p.p. Kalėdų eglutę 
bei jos programą ruošia parapi
jos jaunimas, giedos parapijos 
choras.

— Parapijos tarybos posėdis — 
gruodžio 12, sekmadienį po pamal
dų, V. Dauginio raštinėje.

— Pamaldos gruodžio 24, penkta
dienį, Kūčių vakarą, 6.30 v.v. su 
šv. Komunija. Giedos parapijos 
choras. Pamaldas lietuvių ir ang
lų kalbomis laikys kun. P. Dilys.

— Parapijoje renkamas maistas 
skardinėse gruodžio 12 ir 19 d. 
Tai parapijiečių aukos Kalėdų 
proga vargstantiems mūsų apylin
kėje. Krikščioniška padėka auko
tojams.

A', a. Povilo Budreikos 21-jų 
mirties metinių proga Sofija 
Gečienė paaukojo “T. Žibu
riams” $50.

A. a. Kazys Bridžius, 74 m., 
mirė savo bute (rastas negy
vas) gruodžio 3-4 d. Ilgesnį lai
ką sirgo vėžio liga. Apie lai
dotuves, rašant šias eilutes, 
dar nebuvo žinių. Velionis 
Lietuvoje buvo žurnalistas, 
dirbęs daugiausia Klaipėdo
je. Kanadon atvyko 1947 m. į 
Pickle Crow aukso kasyklas, 
vėliau apsigyveno Toronte.

Paaukojo “T. Žiburiams”: 
KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyrius savo metinės šventės 
proga $50; Vincas Rutkauskas 
iš Keswicko, Ont., taip pat $50.

Vasario 16 gimnazijai išlai
kyti gauta aukų: iš L. Narke
vičiaus ir V. Endzelio po $30, 
iš Aldonos Dulaitis $23, iš L. 
Razgaičio $15. Nuoširdžiai dė
kojame atsiuntusiems ir į To
ronto lietuvių bankelius gim
nazijos sąskaiton įdėjusiems 
aukas. Laukiame daugiau au
kų.

Vasario 16 gimnazijai 
remti k-ja

Augustinas ir Vanda Barti- 
ninkaičiai š. m. lapkričio 23 d. 
savo šeimos, giminių bei arti
mųjų būryje atšventė 60-ją ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Juo
du sutuokė kan. J. Tumas-Vaiž
gantas Kauno Vytauto D. šven
tovėje. Toronte jie gyvena nuo 
1948 m. ir duosniai remia lie
tuvišką spaudą.

IŠNUOMOJAMI DU KAMBARIAI 
Ir virtuvė antrame augšte netoli 
Prisikėlimo šventovės. Yra gara
žas. Pageidaujama vieno arba dvie
jų asmenų. Tel. 536-9785 Toronte.

Mišias giedojo “Volungės” choras, 
vadovaujamas D. Viskontienės.

— KLK Moterų Dr-jos šios para
pijos skyrius iškilmingai atšven
tė savo metinę šventę su vėliavo
mis organizuotai dalyvaudamos 
11.30 v. Mišiose. Per šias Mišias 
giedojo parapijos choras, vad. V. 
Verikaičio, D. Viskontienės ir 
L. Dambrauskaitės duetas, kuriam 
akompanavo P. Vytas. Parodų sa
lėje įvyko agapė. Paskaitą skai
tė kun. P. Šarapnickas, OFM, apie 
šv. Pranciškų Asyžietį.

— Uždaros vyrų rekolekcijos 
rengiamos Mary Lake, King City, 
gruodžio 10-12 d.d. Registruotis 
klebonijos raštinėje. Rekolekcijų 
vedėjas — prel. V. Balčiūnas.

— Prieškalėdinis susikaupimas
— gruodžio 10 ir 17 d.d. 7.30 v.v. 
Bus klausoma išpažinčių po bend
ro pasiruošimo ir teikiamas pa
laiminimas Švenčiausiu.

— Prisikėlimo parapijos Šv. 
Rašto būrelis renkasi Parodų sa
lėje gruodžio 14 d., 7.30 v.v.

— Gruodžio 3 d. palaidota a.a. 
Malvina Lazdauskienė, 84 m. am
žiaus.

— Bilietai į N. Metų sutikimo 
balių gruodžio 31 d. jau platina
mi po 10 v. Mišių.

— Labdaros sekcija prašo atvež
ti švarius, siuntimui tinkamus 
drabužius Suvalkų trikampio lie
tuviams. Išpardavimui prašoma 
atvežti ir daiktų, papuošalų, in
dų ir t.t.

— Parapijai aukojo: A. E. Prial- 
gauskai $750, J. J. Varkavičiai 
$200, J. Lazdauskas ir P. J. Pakal- 
kos a.a. Malvinos Lazdauskienės 
atm. $120; E. D. Spudai, E. J. Si- 
čiūnai, J. Poška, P. A. Misevičiai, 
A. Navickas, A. Raslanas — po 
$100; S. Z. Rėvai $70, L. G. Vyš
niauskai $53, M. Lazdauskas $50, 
V. Gvalda $40, O. V. Marcinkevi
čiai $50, J. Nastauskas $25; “LKB 
Kronikai” Lietuvių Namų Moterų 
Būrelis paaukojo $100. Klierikų 
fondui V. Gudaitis paaukojo $100.

— Mišios gruodžio 12, sekmadie
nį, 8 v.r. — už Steponą Kairį, 9 v.r.
— už Agotą ir Mykolą Batūras, 10 
v.r. — už Ireną Pranevičienę, 11.30 
v.r. — už parapiją, 7 v.v. — už Ed
vardą Sudiką.

Maironio mokyklos Kalėdų 
eglutė rengiama gruodžio 18, 
šeštadienį, 10 v.r., Šv. Vincen
to mokyklos auditorijoje. Pro
gramoje — vaikų mėgstamas 
muzikinis veikalas “Meškiu
kas Rudnosiukas”, kalėdinės 
giesmės, dainos, Kalėdų sene
lis su dovanomis. Tėvai taip 
pat kviečiami dalyvauti ir įsi
jungti į kalėdines giesmes. 
Kalėdų eglutės proga pasiro
dys šių mokslo metų pirmasis 
numeris mokinių laikraštė
lio. Mokyklos vadovybė dėkin
ga p. p. F, Mockams ir p. p. Ba
ranauskams už dovanas mo
kyklai — 12 lietuviškų knygų. 
Gruodžio 18 d. mokiniai bus 
paleisti namo 11 v.r. — po Ka
lėdų eglutės.

Veronika Petruškevičienė, 
gyvenanti Lethbridge, Alber
toje, nuolatinė “TŽ” rėmėja, 
ir šiemet atsiuntė $43 auką 
su geriausios sėkmės linkėji
mais.

Gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Zmuidzinas ir Ponia gruodžio 1 
d. dalyvavo Indonezijos amba
sadoriaus Widodo Budidarmo 
ir Ponios priėmime “Sheraton” 
viešbutyje šios respublikos 
konsulato atidarymo Toronte 
proga.

Anglų kalbos kursai naujie
siems kanadiečiams rengiami 
Yorko universitete (Bayview — 
Lawrence) nuo 1983 m. sausio 
29 iki balandžio 16 d. šeštadie
niais 9 v.r. — 1 v.p.p. Tame 
universitete yra kursai ir pa
žengusiems anglų kalboje bei 
norintiems pasitobulinti. 
Kreiptis tel. 667-2504 (Centre 
for Continuing Education).

Anapilio knygyne 
gauta

1983 m. “Nidos” nuplėšiamas sie
ninis kalendorius, J. M. Matulai
tienės IMK | RATA, M. Blyno LIE
TUVOS SENOVĖS PAMINKLAI, 
A. Tamošaičio LITHUANIAN EAS
TER EGGS, P. Lėlio KANADOS 
LIETUVIŲ FONDAS 1962-1982, A. 
Balašaitienės SUSITIKIMAS PA
MARY (novelės), V. Alanto PA
VERSMIAI (eilėraščiai), Vysk. V. 
Blizgio NEIŠSKIRIAMI TRYS NE
ŽINOMIEJI, A. Pakalniškio SEP
TINTOJI KNYGA, dr. A. Rukšos 
KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS III t., B. Kvik
lio VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA, R. 
Jotvingytės TULIUKAS, Montrea
lio liet, choro polkštelė KALĖDOS, 
dvynukų Šalčių plokštelė NAU
JA DIENA.

ffl MONTREAL

VAKARAS ANAPILYJE
gruodžio 24, penktadienį, 8 vai. vakaro
Programoje: Kūčių nuotaikos meninė dalis, bendros kalėdinės giesmės, 
Kalėdų senelis mažiesiems, tradicinių valgių vakarienė, 
paruošta J. Bubulienės
Kainos: suaugusiems — $11, pensininkams — $10, vaikams nuo 12 iki 15 metų r

— $8, nuo 7 iki 12 metų — $5, nuo 1 iki 7 metų — nemokamai 
Stalus rezervuoti, pranešant šeimos narių skaičių (stalas vienai šeimai — 

nuo 6 iki 26 asmenų), G. Trinkienei tel. 762-9517 arba 
J. Bubulienei tel. 667-8260.

Bilietai gaunami sekmadieniais Anapilio parapijos salėje po pamaldų, 
kitomis dienomis — augščiau minėtais telefonais.

Kūčių vakarą rengia ir visus tautiečius dalyvauti maloniai kviečia —

Anapilio Moterų Būrelis ir 
• KLK Moterų Dr-jos Lietuvos Kankinių par. skyrius

to5

Iškilmingas

SulKlfcS

t®

Šilta vakarienė su vynu 
Šalti užkandžiai 11.30 valandą vakaro 
Nemokamas baras
Šampanas

5. Justo Vaičiaus vadovaujamas orkestras, 
puikiai išpuošta salė

1.
2.
3.
4.

penktadienį 
nuo 7 v.v.

Stalai numeruoti. Bilietus prašoma įsigyti iš anksto — sekmadieniais 
po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas R. Celejewską 231-8832. 
Vakarienę ir užkandžius ruošia — J.Bubulienė.
Visus dalyvauti maloniai kviečia —

Lietuvos Kankinių parapijos tarybos administracinė sekcija

a

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
1573 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A6, tel. 532-3311

8 vai. vak.,
Karaliaus Mindaugo 
menėje

• Tradiciniai Kūčių valgių patiekalai
• Kalėdinė meno programa ir bendros dalyvių giesmės
• Kalėdų senelis su dovanomis mūsų mažiesiems
• Mandagus ir gerai organizuotas patarnavimas
• Vietos rezervuojamos. Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse. 

BILIETŲ KAINOS: jaunimui — iki 6 metų — nemokamai, 6-12 metų — $4.00, 12-18 metų — $8.00; 
vyresniems — studentams — $9.00, pensininkams — $9.00, suaugusiems — $10.00.

jlaųu.jfletn

9 $500.00 premijos mėgėjams aktoriams už vaidybą, 
monologus ir dainas scenoje, geriausiems šokėjams 
ir jėjimo premijos dalyviams

• Šilta vakarienė su vynu ir kitais gėrimais
• Nemokamas (vairių gėrimų baras ir šaltų užkandžių bufetas
• Geras orkestras, linksmi šokiai ir kitos staigmenos
• Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto

(ĖJIMAS: studentams ir pensininkams — $25.00, suaugusiems $30.00.
Viskas tik už bilieto kainą. Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.

VISUS D AL YVĄ UTĮ ŠIUOSE RENGINIUOSE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA — LIETUVIŲ NAMAI

Gruodžio 31, 
penktadienį, 
7 vai. vakaro,
Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos 
menėse

f®

to

PARDUODAMI moteriški tauti
niai drabužiai (atvežti iš Lietuvos). 
Skambinti tel. 663-6726 Toronte.

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

“Romuva 20”- 
koncertas —

šį sekmadienį, gruodžio 12 
d., 3 v.p.p., Lietuvių Na
muose. Šiuo renginiu skau
tai baigia savo stovyklavie
tės 20-mečio minėjimą.
Bilietų dar bus galima gauti prie 
įėjimo. Salė atidaroma 2 v.p.p.

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

Ateitininkų
ruošiamos

KŪČIOS
įvyks gruodžio 19, sekmadienį,

5 valandą po pietų 
didžiojoje Prisikėlimo parapijos salėje

Kviečiami visi ateitininkai bei prijaučiantys susiburti 
šventoje Kalėdų nuotaikoje.

Kaina $5 — suaugusiems, $3 — pensininkams ir studentams, 
$2 — moksleiviams ir jauniams

įį jįjį

Bendras Kūčias pensininkams 
ruošia “Rūtos” klubas gruodžio 
15, trečiadienį, 8 v.v. Kaina — $7.

Metinis AV parapijos susirin
kimas — gruodžio 12, sekmadienį, 
po 11 v.r. pamaldų.

Metinis AV parapijos choro kon- 
certas-balius — gruodžio 11, šeš
tadienį. {ėjimas — $10.

Labai gražiai praėjo KLK Mote
rų Dr-jos Montrealio skyriaus 30- 
čio sukakties šventė, įvykusi gruo
džio 4-5 d.d. AV pr. salėje ir šven
tovėje. Plačiau apie tai — kituose 
“TŽ” numeriuose. K.

bet ir visi Montrealio lie-

Montrealio apylinkės val- 
šauktas visuotinis narių

Šeštadieninės mokyklos kalė
dinė eglutė įvyks AV parapijos 
salėje gruodžio 19 d., 4 v.p.p. Mo
kiniai aktyviai dalyvaus progra
moje, parodydami savo sugebėji
mus vaidybai, šokiams ir dainai. 
Kviečiami dalyvauti ne tik jų tė
veliai, 
tuviai.

KLB 
dybos
susirinkimas įvyks ne gruodžio 12 
d., kaip buvo skelbta anksčiau, 
bet 1983 m. vasario mėnesį. Gruo
džio 12 d. yra šaukiamas metinis 
AV parapijos narių susirinkimas. 
Kaikurių parapijos komiteto na
rių kadencijos yra pasibaigusios, 
todėl į komitetą bus prirenkami 
nauji nariai. Visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti. N.B.

Buvusi montrealietė E. Latvė- 
nienė, pagyvenusi Albertoje dve
jus metus, susilpnėjus sveikatai 
išvyko apsigyventi pas gimines į 
Lietuvą. Albertoje būdama gyveno 
Sundre, bet plačiau nebuvo žino
ma. Ilgiausiai yra gyvenusi Mont- 
realyje.

“Lito” darbo valandos švenčių 
laikotarpyje: penktadieniais — 
gruodžio 24 ir sausio 31 Aušros 
Vartų skyrius veiks 9.00 — 3.00, 
Rosemounto skyrius 10.00 — 3.00; 
gruodžio 26, 27, 28 ir sausio 2 ir 3 
d.d. “Litas” bus uždarytas.

Vedėjas
Šv. Kazimiero parapijoje. — Ruo

šiamas Naujų Metų sutikimas. Bus 
šilta vakarienė, orkestras. Kaina 
— $12.50 asmeniui. — Parapijos 
automobiliui pirkti po $100 dar 
aukojo T. Blakie, A. Dasys, H. Ja- 
gėlavičius, St. Mekšriūnas, K. Mic- 
kūnas, V. Nomeika, A. Norkeliū-’ 
nas, J. Verbickas. — Spalio 14 d. 
paminėtos a.a. Petro Čipkaus mir-J 
ties metinės. Mišiose dalyvavo gir 
minės ir artimieji. Visi buvo paĮ 
kviesti vaišėms, kurias suruošė? 
Teodora Čipkienė. — Šv. Onos Dr-; 
ja klebonui padovanojo spalvotą,* 
televizorių. — Parapijos biulete-* 
nis yra spausdinamas P. Adamo-; 
nio įstaigoje. — Vilija ir Vikto
ras Alinauskai susilaukė pirma* 
gimio, o J. Gabrusevičienė — vai
kaičio. Sk.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

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

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

Res.: 256-5355

f VVA0 MONTREALIO lietuvių 111 A Am kredito unija
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

Darbo valandos 
Aušros Vartai Rosemount

Pirm., antr. treč. 9.00- 3.00 ------
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 6.00- 8.00
Penktadieniais 12.00- 6.00 12.00- 6.00
Sekmadieniais 10.00-12.30 ------

Certifikatai min............. $1,000.00 DUODA PASKOLAS:
1 metų ....................... 11 %

Terminuoti indėliai: Nekilnojamo turto
1 metų ...................... 10.5% Asmenines Ir

60-364 d......................... 10.25% prekybines
30- 59 d............................10% Paskolos mirties
Taupomosios sąskaitos: atveju apdraustos
Specialios ......................... 10% iki $10,000
Su draudimu ......................  9.5%

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS 

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

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.

JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGĖS. 
Esu pasiturintis, geros sveikatos, 
noriu surasti gerai lietuviškai kal
bančią tautietę vedybų tikslu, 
45-50 metų amžiaus ar jaunesnę. 
Prašau rašyti man rimtai “T. Žibu
rių” adresu, pridėti savo biografi
ją, nuotrauką ir ant “T. Žiburiams” 
siunčiamo voko pažymėti “Jurgi
nui”. Paslaptis bus išlaikyta.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals 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.

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.


