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Šeimos fronte
Kai įvairiose pasaulio vietose atsiveria vis nauji ka

rinio pobūdžio frontai, kad ir neplataus masto, juose žūs
ta daugybė žmonių. Tai matome kasdieną Irane-Irake, Li
bane, Čade. Salvadore. Nikaragvoje .. . Ten laidotuvės 
yra kasdieninis dalykas, liudijantis vykstantį žmonių 
naikinimąsi. Kol tie įvykiai tebėra toli nuo mūsų, niekas 
nesijaudina, bet jeigu jie staiga priartėtų, pajustume 
didžią tragiką — naikinamąjį frontą. Žinoma, to niekas 
nelinki ir ilgisi taikos fronto, kuriame vyksta gyvenimo 
kūryba. Toks frontas yra — tai šeimos frontas. Jame vyks
ta visai priešingi dalykai, būtent, ne žmonių naikinimas, 
o jų pašaukimas gyvenimui, jų pažadinimas, jų globa, jų 
paruošimas ateičiai. Tai kūrybinis vyksmas, įgalintas pa
ties gamtos Kūrėjo, pašaukusio žmogų pozityviai kūry
bai, pasaulio formavimui bei jo valdymui. Deja, žmogus 
dažnai pasuka ne pozityviuoju kūrybos keliu, o naikina
muoju. Užuot kūręs džiaugsmo pasaulį, jisai sukuria sa
varankišką, bet tragišką pasaulį, kuriame ir pats žūsta, 
nepasiekęs kūrybinės gyvenimo brandos. Užuot valdęs 
gamtą. įjungęs ją savo džiaugsmo karalystėn, jis ją nai
kina, griauna, teršia, nuodija, tuo būdu iškreipdamas ir 
savo paskirtį. Negana to, jis pavojingaisiais savo paga
mintais ginklais naikina net žmones.

T/XRP kuriamojo ir naikinamojo fronto vyksta nuo
latinė įtampa nuo neatmenamų laikų. Laimi kar
tais vienas, o kartais kitas frontas. Būna laikotar

pių, kai triumfuoja karas, viską naikinantis, bet netrūks
ta laikotarpių, kuriuose laimėtoju išeina kūrybinis šei
mos frontas. Visdėlto ilgoje žmonijos istorijoje šeimos 
frontas yra atsparesnis. Jis jau pergyveno daugybę karų, 
patyrė didelių naikinimo procesų, tačiau niekad nekapi
tuliavo. Taigi šeimos frontas yra labai gajus bei atspa
rus, nors jo ginklas tėra pozityviai kūrybinis. Tai mato
me ir Lietuvos praeityje. Pvz. ilgos baudžiavos bei rusiš
kos okupacijos laikotarpyje, nežiūrint viso vargo ir prie
spaudos, lietuviškoji šeima atsilaikė, nors Lietuvos vals
tybė, paremta karine jėga, buvo griuvusi. Toji šeima at
laikė gana didelį ir ilgą naikinimo procesu. R^. Aai prie
šinosi. žinoma, visi šeimos nariai, bet didžiausias vaid
muo teko motinai. Ji buvo toji ašis, apie kurią telkėsi kas
dieninis šeimos gyvenimas. Ji buvo ir žmona, ir motina, 
ir vaikų mokytoja, ir darbininkė, ir ūkininkė, ir maldi
ninke, vedanti savo vaikus Dievop. Lietuvė motina grū
mėsi ne už egoistines savo teises, o už savo šeimos tei
ses bei egzistenciją. Jai rūpėjo pirmoje eilėje ne savo
ji, o šeimos gerovė. Dėlto, nežiūrint sunkių to meto są
lygų, šeimos frontas buvo stiprus, pajėgus atlaikyti nai
kinamąjį procesą.

ŠIEMET sueina 75-ri metai organizuotos lietuvių 
katalikių moterų veiklos. Jos, kaip sudarančios 
lietuvių tautos moterų daugumą, yra neabejoti

nai ano šeimos fronto atstovės. Tiesa, jos organizuoto
je savo veikloje reiškėsi daugiau visuomeniniu pavida
lu. tačiau ir jis buvo ne kas kita, kaip šeimos fronto da
lis. Žvelgiant į nueitą 75-rių metų kelią, matyti beveik 
trijų kartų moterys, labai įvairaus pasiruošimo — nuo 
kaimiečių iki profesorių, tačiau jas visas jungė tas pats 
šeimos frontas, kuris sudarė esminę jų gyvenimo paskir
tį. O ir dabar atsikūrusios katalikės moterys išeivijoje 
stengiasi eiti tuo pačiu keliu ir nebėgti iš pagrindinio 
šeimos fronto. Naujose sąlygose atsirado nauji reikala
vimai. ypač profesinėje srityje, tačiau ir jie yra palen
kiami šeimos frontui, nors ir ne be sunkumų. Veržiasi į 
tą šeimos frontą ir moderniosios idėjos, pabrėžiančios 
pirmoje eilėje asmeninę gerovę, o ne šeimos; vilioja ma
lonios teorijos gyventi vien sau. naudotis dabarties tei
kiamais malonumais, tačiau katalikės moterys brangi
na lietuviškąsias tradicijas, nemeta kelio dėl takelio. 
Pabėgti iš šeimos fronto lengva, bet negarbinga. Pasi
likti jame — sunku, bet prasminga ir tauru. Moteris šei
mos fronte yra kaip generolas, o vilionių fronte — vilio
jama plaštakė. Lietuvių tauta savo sutemose laukia ne 
plaštakių, o pasiaukojančių motinų, pajėgiančių atlai
kyti naikinamąjį spaudimą. Pr. G.

Pasaulio [vykiai
NAUJASIS IZRAELIO PREMJERAS J. ŠAMIRAS SUDARĖ koali
cinę mažumos vyriausybę, remdamasis tomis pačiomis grupė
mis, kurių paramos buvo susilaukęs M. Beginąs. Ministerių ka
binetą užgriuvo M. Begino palikta ekonominė krizė. Gyvento
jai masiškai pradėjo keisti Izraelio bankų akcijas į JAV dole
rius. Paniką atnešė valdžios paskelbtas šekelio nuvertinimas 
23%, sustabdymas finansinės paramos maisto kainoms suma
žinti. Jo gaminiai staiga pabrango iki 50%, benzinas buvo pa
brangintas 25%. Pirkėjai ištuštino atsargas maisto krautuvėse. 
Naujoji vyriausybė šiomis priemonėmis nori sumažinti biudže
to deficitą. Izraeliui nuostolingą prekybos su užsieniu balansą. 
Metinis Izraelio biudžetas yra vertas $25,9 bilijono, bet trečdalį

KANADOS ĮVYKIAI

Liberalai silpnėja, konservatoriai stiprėja
Politines kanadiečių nuotai

kas atskleidžia jau 40 metų kas 
mėnesį Gallupo instituto atlie
kami viešosios nuomonės tyri
mai. Rūpestį liberalams suda
rė š. m. rugsėjo duomenys, kai 
papildomuosius rinkimus į 
parlamentą laimėjo naujasis 
konservatorių vadas B. Mulro
ney. Rugpjūčio mėnesį konser
vatorius rėmė 50% apsispren
dusių kanadiečių, liberalus — 
28%, NDP socialistus — 20%. 
Skirtumas tarp liberalų ir kon
servatorių tada buvo 22% pas
tarųjų naudai. Liberalams ta
da atrodė, kad tą skirtumą ga
lima išlyginti naujų programų 
ir laimės dėka. Rugsėjyje juos 
betgi ištiko skaudus smūgis: 
apsisprendusių rėmėjų skai
čius nukrito iki 23%, o konser
vatorių pakilo iki 62%. Tarp 
abiejų partijų susidarė net 
39%’ skirtumas. Tokio nukriti

mo Kanados liberalų partija 
dar nebuvo turėjusi Gallupo 
instituto 40 metų istorijoje. 
Rekordą pasiekė ir konserva
toriai, 1958 m. liepos mėnesį 
turėję 60% rėmėjų, kai parla
mento rinkimus ką tik buvo 
laimėjęs ministeris pirm. J. 
Diefenbakeris. Rekordas da
bar yra pagerintas 2%. Nema
lonaus populiarumo kritimo 
nuo 20% rugpjūtyje iki 14% rug
sėjyje susilaukė ir E. Broad- 
bento vadovaujami socialistai.

Gallupo institutas užregistra
vo beveik lygias liberalų ir 
konservatorių pozicijas Kve
beko provincijoje, kuri visada 
buvo laikoma liberalų tvirto
ve. Dabartiniame parlamente 
konservatoriai turi tik vieną 
atstovą iš Kvebeko. Paguodos 
liberalams teikia faktas, kad

(Nukelta į 8-tą psl.)

Sovietų ilgai kalinta ir toliau persekiojama NIJOLĖ SADŪNA1TĖ , kovotoja už tikėjimo ir tautos laisvę. Atlikusi 
Seterių metų bausmę Sibire, grįžo Lietuvon ir apsigyveno Vilniuje pas savo brolį J. Sadūną, kuris už tai pradėtas 
persekioti ir nubaustas pusantrų metų laisvės atėmimo. Nijolė Sadūnaitė plačiai žinoma už Lietuvos ribų

Vėl susitikome naujoje vietoje
Kanados Lietuvių Dienos Ontario Londone snalio 7-8 dienomis. Ten sportavom, dainavom, 

koncertavom, šokom ir meldėmės

Tradicinės Kanados Lietu
vių Dienos, pradėtos rengti Ha
miltone. tebetraukia tautie
čius iš visų Kanados vietovių. 
Šiais metais jos buvo jau 28- 
tos iš eilės, nors iš tikrųjų 
turėtų būti 30-sios. Numeraci
ja nesutampa, nes porą metų 
KLD nebuvo rengiamos dėl ki
tų didesnių renginių. Jos ren
giamos kasmet šiose vietovė
se: Hamiltone, Toronte, St. 
Catharines. Londone ir Mont- 
realyje. Seniau jos buvo ren
giamos Windsore ir Winnipe- 
ge, bet pastarosios apylinkės 
nebepajėgia imtis tokio masto 
renginio.

Jaunimo šokiai
įprasta Kanados Lietuvių 

Dienas pradėti jaunimo šo
kiais. kad tuo būdu suvažia
vęs jaunimas turėtų progą su
sitikti bei susipažinti arba 
atnaujinti pažintis. Londone 
šį kartą jaunimo šokių vaka
ras buvo surengtas "Polish 
Hali" penktadienio vakare. 
Susirinko apie 100 jaunimo ir 
smagiai šoko grojant plokš
telių muzikai. Buvo užkan
džių ir gėrimų. Šias eilutes 
rašančiam neteko tuose šo
kiuose būti, bet iš pasitei
ravimų pas jų dalyvius susi
darė. įspūdis, kad nuotaika ir 
visas renginys galėjo būti šau
nesnis.

Sportinės žaidynės
Šių metų KLD sutelkė nema

žai sportininkų — krepšinio 
komandų ir golfo žaidėjų. Jie 
rungtyniavo šeštadienį. Ypač 
ryžtingi buvo golfininkai — 
jie žaidė nepaisydami lietaus. 
Šeštadienio vakare buvo įteik
tos taurės laimėtojams baliaus 
metu. Įteikimo sąlygos nebuvo 
labai palankios, nes vyravo 
linksma nuotaika, pokalbiai, 
ir 500 dalyvių nebuvo linkę 
tylėti bei sekti programą. 
Plačiau apie sportines žai
dynes skaitysime atskirame 
aprašyme.

"Miss Universe" pas lietuvius
Tradicinis susipažinimo 

balius šeštadienio vakarą 
“UAW Local 1520 Hali” sutrau
kė arti 500 dalyvių, ypač spor
tininkų ir jaunimo. Vyravo 
linksma nuotaika. Ją kėlė ir 
dalyvavimas dviejų gražuolių, 
būtent, Karen Baldwin ir Cin

dy Vilembrektaitės. Pirmoji 
buvo išrinkta 1982 m. “Miss 
Universe”, o antroji — “Miss 
London". Jos abi buvo prista
tytos baliaus dalyviams ir su
silaukė entuziastingo sutiki
mo. Jos abi yra draugės ir ne
atsisako dalyvauti lietuvių 
veikloje. Pažymėtina, kad Ka
ren Baldwin šoko tautinius 
lietuvių šokius “Baltijos” gru
pėje apie dvejetą mėnesių.

Pamaldose
Spalio 9, sekmadienį. 12 v. 

pamaldas evangelikams Išga
nytojo šventovėje laikė kun. 
A. Žilinskas iš Toronto. Savo 
pamoksle jis kalbėjo apie vi
dinį žmogų bei jo ugdymą, skie
pijant didžiąsias moralines 
vertybes. Pamaldose dalyvavo 
tautiečiai, suvažiavę iš įvai
rių vietovių. Jų buvo apie 90. 
įskaitant Londono lietuvių 
chorą "Pašvaistė", kuriame 
giedojo ir choro nariai kata
likai. Šis choras, sudarytas 
iš evangelikų ir katalikų, 
vadovaujamas muz. R. Vilio
nės, sekmadieniais gieda lie
tuvių katalikų pamaldose Ši
luvos Marijos šventovėje.

Katalikų pamaldos įvyko 
Londono Šv. Petro katedroje 
— bazilikoje 2.30 v.p.p. Mišias 
atnašavo 8 kunigai: Aug. Si
manavičius, OEM. I. Mikalaus
kas, OFM. J. Staškus, Pr. Gai
da, K. Butkus, OEM. J. Liau- 
ba. OEM. L. Kemėšis, dr. V. 
Skilandžiūnas. Šv. Rašto skai
tymus atliko KLB Londono 
apyl. pirm. M. Chainauskas 
ir KLB krašto valdybos pirm, 
adv. J. Kuraitė-Lasienė. Pa
mokslą pasakė kun. Pr. Gai
da. Gvildendamas sekmadie
nio evangeliją, jis dėstė pa
ralelę tarp Samarijos ir Lie
tuvos bei samariečių ir lietu
vių. iškeldamas lietuvių hu
maniškumą praeityje bei ilius
truodamas istoriniais faktais.

Giedojo jau minėtasis “Pa
švaistės” choras. Tai negau
sus vienetas, sudarytas iš 20 
asmenų, bet išlavintas ir ge
rai suderintas. Netolimoje 
praeityje jis turėjo progos 
pasirodyti net Londono te
levizijoje.

Katalikų pamaldose dalyva
vo apie 700 asmenų. Jų organi
zavimu bei tvarkymu rūpinosi 
vietinės lietuvių parapijos 

klebonas kun. I. Mikalauskas, 
OEM. 1)1.

Didžiajame koncerte
XXVIH-tosios Kanados Lie

tuvių Dienos buvo baigtos kon
certu Londono Saunders mo
dernioje gimnazijos audito
rijoje. kurion susirinko apie 
700 žiūrovų ir 200 programos 
atlikėjų.

Po Kanados himno, atidaro
mojo pranešėjos Rūtos Juo- 
dienės ir Londono apylinkės 
bei rengėjų k-to pirm. M. 
Chainausko žodžio jungtinis 
choras, diriguojamas Ritos 
Vilienės, atliko J. Dambraus
ko “Maldą už tėvynę" ir St. 
Gailevičiaus naują, dar dau
geliui negirdėtą, maršo ritmu 
didingai praskambėjusią “Li
tuaniką”. Po to scenon išbė
go margaspalvis Toronto “At
žalynas", vad. Lilijos Pacevi- 
čienės. Jų “Aštuonytis” buvo 
sklandus, ir kas ilgesnį laiką 
nebuvo matęs “Atžalyno", ne
sunkiai pastebėjo nuolatiniu 
darbu ir susiklausymu pasiek
tą pažangą.

Pats mažiausias dainos vie
netas “Ramunėlės” iš Otavos, 
vad. R. Šiūlytės, atliko liau
dies dainelių pynę ir dar dvi 
tai pynei kontrastingas dai
nas. Aštuonių jaunų mergai
čių ir vadovės pastangos ir 
įsipareigojimai dalyvauti pa
našiose šventėse rodo jų dide
lį entuziazmą ir todėl jos svei
kintinos. Galima tikėti, kad 
tas oktetas ateity sugebės dai
nuoti ir be dirigavimo, kuris 
tokiam mažam vienetui daž
niausiai nebūtinas.

Sol. Vytautą Paulionį, padai
navusį dvi arijas, klausytojai 
labai šiltai sutiko, ir užtat jis 
pridėjo dar humoristinę im
provizaciją apie niekad ne- 
žūstantį žemaitį. Prisijungus 
sol. Irenai Černienei, J. Stan
kūno humoreska išreikšta ma
loniai praskambėjusiu duetu.

Hamiltono “Aidas", vad. Da
rijos Deksnytės-Powell, pa
dainavo 4 dainas. Krito į akis 
labai sumažėjęs “Aidas” — vos 
13 mergaičių. Be abejonės, 
kaikurios dainų vietos reika
lauja ir stipresio sąskambio, 
kuris sunkiai įmanomas ma
žesniam balsų skaičiui.

(Nukelta į 5-tą psl.) 

šios sumos tenka atiduoti pa
lūkanoms už $21,5 bilijono sko
las užsieniui. Kitas trečdalis 
išleidžiamas krašto apsaugos 
reikalams. Karas Libane Izrae
liui jau kainavo $2 bilijonus, 
o dabartinis kariuomenės pali
kimas pietiniame Libane iki 
šių metų pabaigos papildomai 
pareikalaus $350 milijonų. Fi
nansiškai nepakeliamas pasi
darė ir izraelitų kaimų stei
gimas vakarinėje Jordano pa
krantėje. Sekančių dvejų me
tų laikotarpyje M. Beginąs ten 
planavo įkurdinti 100.000 iz
raelitų. Jo planus yra įsipa
reigojęs tęsti ir premjeras J. 
Šamiras. Pirmąja auka tapo fi
nansų ministeris J. Aridoras, 
reformoms planavęs panaudo
ti JAV dolerius. Į juos turėjo 
būti atremtos algos ir kainos, 
o patys doleriai pripažinti ofi
cialia valiuta Izraelyje. Tą jo 
planą atmetė premjeras J. Ša
miras su kitais ministeriais. 
Esą tada susidarytų įspūdis, 
kad Izraelis yra praradęs savo 
nepriklausomybę. Iš tikrųjų 
Izraelis laikosi tik doleriais 
ateinančios finansinės JAV pa
ramos dėka. Vienas JAV dole
ris ten dabar jau vertas net 80 
Izraelio šekelių. Finansų mi
nisteris J. Aridoras atsistaty- 
dinino ir bus pakeistas kitu.

Naujas smūgis
P. Korėja, netekusi keleivi

nio lėktuvo, susilaukė antro 
skaudaus smūgio. Prez. Č. D. 
Hwano kelionę užsienyje nu
traukė Rangūne sprogusi bom
ba. kai jis ten turėjo padėti gė
lių vainiką karių kapinėse. 
Prez. Č. D. Hwanas išliko gyvas 
tik pavėlavimo dėka. Sprogi
me žuvo 17 korėjiečių, kurių 
eilėse buvo keturi prez. Č. D. 
Hwaną lydėję ministerial ir du 
augšto rango patarėjai. Kartu 
su jais žuvo ir keturi burmie- 
čiai. Sužeistųjų skaičius siekia 
50. Žudikų įieško Burmos poli
cija. Prez. Č. D. Hwanas daug 
aukų pareikalavusį atentatą 
laiko komunistinės Š. Korė
jos agentų darbu. Grįžęs Seou- 
lan, jis paskelbė parengties 
stovį savo kariuomenei. Pa
rengties susilaukė ir 40.000 
JAV karių P. Korėjoje. Pasie
nyje jau įvyko pora susišaudy
mų. Žuvusių politikų laidotu
vėse Seoule dalyvavo milijo
nas korėjiečių.

Šiame numeryje:
Šeimos fronte

Kariniame fronte - naikinimas, šeimoje - kūrybinis gyvenimas
Vėl susitikome naujoje vietoje

Kanados Lietuvių Dienų renginiai Ontario Londone
Beginkliai žemaičiai prieš ginkluotus rusus

Taip kovėsi kražiečiai su rusų pareigūnais prieš 90 metų
Gydytojų brolija lietuvišku keliu 

"Fraternitas Lithuanica” paminėjo savo veiklos 75 metų sukaktį
Pokalbis politinėm temom

Etninės spaudos žurnalistai susitiko su Amerikos konsulu
Kunigo dienos sovietiniame kalėjime

Alfonsas Svarinskas pasakoja apie gyvenimą kalėjime
Kaltė, atsakomybė ir žydai

Atsiliepiant į dr. Sereikos samprotavimus bei priekaištus
Ketvirtasis baltistikos simpoziumas

Svarstybos Toronto universitete gamtosaugos temomis 
Pirmoji Gailiušio beletristikos knyga 

Naujas veidas grožinėje lietuvių išeivijos literatūroje 
Poetas regėjo erdvių pasaulį

Adomas Mickevičius ir atrastos jo ateities pranašystės

Du protestai
Komunistinės Lenkijos už

sienio reikalų ministerija vie
šą protestą dėl Nobelio taikos 
premijos paskyrimo L. Walen- 
sai pareiškė Norvegijos amba
sadoriui K. Dahlenui. Aštrūs 
žodžiai buvo skirti Norvegi
jos premjerui K. Willochui už 
L. Walensai atsiųstą sveikini
mo telegramą. Premijos pasky
rimas esąs nepateisinamas po
litinis Norvegijos kišimasis 
į Lenkijos vidaus reikalus. 
Norvegijos premjeras K. Willo- 
chas atmetė Lenkijos protes
tą. Jis priminė, kad lig šiol 
Norvegijos Nobelio komitetas 
tėra susilaukęs dviejų protes
tų dėl paskirtų taikos premi
jų. Pirmas protestas buvo gau
tas iš A. Hitlerio 1936 m., kai 
premija buvo paskirta prieš 
nacius nusiteikusiam žurnalis
tui Carl von Ossietzkiui. Po 
trejų metų tas vokietis žurna
listas buvo nužudytas koncen
tracinėje stovykloje.

Užblokuos sąsiaurį?
Dėmesio spaudoje susilau

kė visų užmirštas karas tarp 
Irako ir Irano. Prancūzija Ira
kui pardavė penkis modernius 
“Super-Etendard" naikintu
vus, kurie su Falklando kare 
pasižymėjusiomis “Exocet” ra
ketomis gali sunaikinti Irano 
naftos gamybą ir laimėti karą. 
Iranas grasina užblokuoti Hor- 
muzo sąsiaurį tarp Persijos ir 
Omano įlankų, jeigu tie lėktu
vai bus panaudoti kare. Tokiu 
atveju visiškai būtų sustabdy
tas naftos tiekimas iš Persi
jos įlankos. Iš ten dabar kas
dien tanklaiviais gaunama 
aštuoni milijonai statinių naf
tos. Tokiu atveju vėl kiltų pa
saulinė naftos krizė. Hormuzo 
sąsiauris yra 30 mylių pločio. 
Tai nemaža juosta, kuriai už
blokuoti reikėtų daug paskan
dintų laivų arba minų. Daug 
kam atrodo, kad Iranas nėra 
pajėgus tokiam grasinimui įgy
vendinti. Šion zonon jau yra 
siunčiamas vienas JAV lėktuv
nešis iš Indijos vandenyno ir 
2.000 marinų, lig šiol buvusių 
laivuose Viduržemio jūroje 
prie Libano. Irano-Irako ka
ras, trukęs jau trejus metus, 
abiem pusėm atnešė daug nuo
stolių, bet laimėtojo neišryš
kino.
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Lankėmės Šiluvoje ir 
kitose Lietuvos vietose

Beginkliai žemaičiai prieš ginkluotus rusus
Prieš 90 metų kražiečiai narsiai gynė savo šventovę nuo rusų žandarų ir kazokų

Šiluvą aplankėm IX. 12. Buvo 
50 kunigŲ, o 11 sekmadienį ke
lissyk daugiau žmonių — pilna 
bažnyčia, šventorius ir aikš
tė. o mašinos tik už miestelio 
laukuose stovėjo. Sekmadienį 
apsilankė vyskupai Povilonis 
ir Krikščiūnas, šiandien sakė 
bus Telšių vysk. Vaičius.

Šiluva vis gražėja: koplyčioj 
nauji langų vitražai, baigti 
piešti paveikslai sienose, iš
auksinti piliorių, altorių ka
piteliai, angelų sparnai. Baž
nyčioje paauksintas did. alto
rius. Šalia Pelikano, virš cim- 
borijos, stovi airių dovanota 
Marijos statulėlė, atvežta iš 
Airijos.

Inspektoriai tvarko mašinas, 
žiūri tvarkos, “bogomaznikai” 
platina devocionalijas, pasi
dėję bažnyčioje ant grindų, o 
keliolika ubagų meldžiasi prie 
koplyčios durų.

Keletas chorelių gieda Liur- 
do ir kitas Marijos giesmes 
koplyčioje, o bažnyčioj geras 
choras atlieka pamaldų giedo
jimus. Pamokslus sako vienas 
dažniau, kartais pavaduoja 
kiti. Pvz. vakar 10 neopresbi- 
terių (nauji kunigai, Red.), 
koneelebravo. o Plungės vika
ras kalbėjo Sumoje aktualiais 
klausimais: girtavimas, šeimų 
nureligėjimas, jaunimo stoka 
bažnyčiose. Kun. dr. Puzaras 
kalba apie atgailą — kaip ge
riau atlikti. Po Sumos būna 
Marijos litanija, malda už Lie
tuvos žmones. Pamokslai — po 
votivos. Sumoje ir vakare. Cho
ras gerai giedojo Mišias loty
niškai. Būna solistų ir chore
lių gastrolių.

Lengvų mašinų pilni lau
kai apie visą Šiluvą sekmadie
niais, kitomis dienomis telpa 
aikštėse ir kiemuose.

Kitiems metams ruošia kop
lyčios aplinkos išcementavi-z 
mą. nes daugiau nebėra ką 
dirbti. Vysk. Labuko pamink
las šventoriuje užbaigtas iš 
juodo granito: kryžius su di
deliu krucifiksu iš vario ir ba
reljefai mirusio vyskupo bei 
jo herbo.

Šiais metais į kun. seminari
ją priėmė 28 naujus auklėti
nius, trys išstojo. Naujas mo
kytojas — kun. Sidaras vietoj 
vilniečio kun. dr. Praukos.

Mirė IX.2 Viekšniuose kan. 
Juozas Meidus, buvęs Kaišia
dorių valdytojas. Palaidotas 
Viekšniuose, kur gyveno kaip 
altaristas.

Vasara buvo šiltesnė kaip 
visada, bet mažai drėgmės, tik 
dabar ėmė lyti, bet nebepadės 
nei ganykloms, nei daržovėms. 
Bus geriau kasti bulves, su
dygs žieminiai pasėliai.

Kaune atidarė ilgai ruoštą 
univermagą Laisvės alėjoje. 
Dabar viską gali ten gauti 

(per 3 augštus), kas pas mus 
gaminama. Didysis knygynas 
vėl atsidarė po kelerių metų 
remonto, bet knygų pasirinki
mo nėra: maži tiražai, gaus 
tik pažįstami.

Skaitau keliones po Himala
jus 6 valstybėse ir geriau su
prantu ką matė Kęstutis Turki
joj ir Graikijoj. Romos albumų 
esu matęs.

Buvo keli kunigai išvažiavę 
pas gimines pas jus apsilan
kyti, bet trumpai — nedaug 
matė ir laiko nebuvo. Mes ap
silankėm Rokiškio bažnyčioj, 
kur baigia įdėti per karą su
daužytus vitražus: giminės her
bai, prūsų apaštalai-misijonie- 
riai ir visokie pagražinimai. 
Viduje nenukentėjo nei paauk
sintas did. altorius, nei gau
sios medžio skulptūros pasie
niais. sakykloj, nei įvairus 
marmuras. Tik stogas Skandi
navijos akmens plokštės nu
kentėjo. Tyzenhauzai pasi
statė amžiną paminklą — go
tišką plytų bažnyčią, labai 
vertingai išpuošė vidų, patys 
guli rūsyje.

Rokiškio miestas auga kaip 
rajono centras, bet meno čia 
nerasi kaipsenuosedarbuo.se .

Naujina altorius Telšių ka
tedroj paauksinimais, Taura
gėj — gipsatūra, gal kur ir nau
jai perdažo, remontuoja. Vysk. 
Krikščiūnas gyvena Kaune, 
Ąžuolyne, savo pirktame na
me. Panevėžio vyskupiją valdo 
prel. Dulksnys K.

Linkime Jums geros sveika
tos, gražių įspūdžių ir džiaugs
mo.
1983. IX. 13.

Šis fotografinis paveikslėlis pla
tinamas okupuotoje Lietuvoje. Ja
me gana ryškiai matomas,įrašas: 
"Kun. S. TAMKEVIČIUS gimė 1938 
m. Alytaus apskr. Gudonių kaime. 
1962 m. vyskupo P. Maželio įšven
tintas kunigu. 1983.05.06 areštuo
jamas kun. A. Svarinsko teismo 
metu Vilniuje".

P. GULBINAS

Šalia kitų paminėjimo ver
tų asmenų ir įvykių šiemet ypa
tingo dėmesio vertos Kražių 
skerdynės, įvykusios prieš 90 
metų. Ta proga Čikagoje pasi
rodė “Kražių” monografija, ku
rioje paskelbta visa eilė 
straipsnių iš nepriklausomos 
Lietuvos laikraščių bei žur
nalų 1933 m., kai buvo minima 
50 metų Kražių tragedijos su
kaktis.

Švietimo židinys
Kražiai priklauso prie tų 

devynių Lietuvos vietovių, ku
riose greit po žemaičių krikš
to pats Vytautas Didysis įstei
gė parapijas ir pastatydino 
šventoves. Po 200 metų Lietu
vos didikų rūpesčiu į Kražius 
atsikėlė jėzuitai, kurie čia 
įsteigė kolegiją ir pastatė šven
tovę. Tuo pačiu metu, t.y. dar
XVII š. pirmoje pusėje, Krizos
tomas M. Volodkevičius Kra
žiuose įkurdino vienuoles be
nediktines ir 1641 m. pastatė 
joms šventovę. Nuo tada Kra
žiai apie 200 metų buvo svar
bus kultūros bei mokslo židi
nys DL Kunigaikštystėje ir 
bene pats svarbiausias Žemai
tijoje.

Kai XVIII š. pabaigoje jė
zuitų ordinas buvo panaikin
tas, Kražiuose jų įsteigta ko
legija išliko, kad ir kitu var
du, bet didelė ir graži jėzui
tų šventovė buvo pasmerkta 
virsti griuvėsiais. Žinoma, 
šventovių Kražiuose tada ne
trūko. Buvo medinė parapijos 
šventovė, kelis kartus degu
si, bet vis iš naujo atstatyta.
XVIII š. viduryje, dar prieš 
jėzuitų panaikinimą, Kražiuo
se buvo nugriauta medinė be
nediktinių vienuolyno šven
tovė ir pastatyta nauja mūri
nė, kuri ir šiandien tebetar
nauja parapijai.

Po Lietuvos-Lenkijos padali
nimo 1795 m. Rusijos caro val
džia pradėjo dalinti buv. ka
rališkus dvarus savo genero
lams, o po 1831 m. sukilimo 
atėjo eilė sukilime dalyvavu
sių bajorų ir kitų dvarams. 
Bet ypatingai caro valdžia 
Katalikų Bendriją Lietuvoje 
pradėjo engti po 1863-64 m. 
sukilimo. Nukentėjo didelė 
dalis pasauliečių kunigų, bu
vo uždrausta priimti klieri
kus į seminariją ir naujokus 
į vienuolynus. Seminarijos 
po kelių metų buvo vėl palaips
niui atidarytos, o vienuoly
nus rusų valdžia pasiryžo vi
sai panaikinti.

Vienuolynas ir šventovė
Išmušė valanda ir benedik

tinių vienuolynui Kražiuose. 
Kai iš ten 1843 m. buvo iškel
ta gimnazija į Kauną, kokių 
nors neramumų, atrodo, nebu
vo. Kitaip baigėsi caro val
džios nutarimas uždaryti bei 
nugriauti benediktinių vienuo
lyną, šventovę ir ten pastatyti 
žemės ūkio mokyklą. Kai 1893 
m. pavasarį seselės gavo žinią, 
kad atvyksta Raseinių apskri
ties viršininkas ir nori jas 
išvežti į Kauną, o vienuolyną 
uždaryti, tai jos užsidarė ir 
augšto svečio su jo palydovais 
neįsileido. Tada žandarai jėga 
išlaužė vienuolyno duris ir se
seles išgabeno prievartos bū
du. Ir šį kartą rusų caro val
džia savo planą įvykdė, bet 
neapskaičiavo, kaip į tai pa
žiūrės tikintys Kražių ir pla
čios apylinkės lietuviai že
maičiai.

Tik ketvirtadalis kražiečių 
eidavo sekmadieniais dalyvau
ti šv. Mišiose į medinę para
pijos šventovę. Apie 3/4 tikin
čiųjų lankydavo seselių bene
diktinių mūrinę šventovę. Pa
rapijos šventovė buvo begriū
vanti, būtinai reikalinga pa
grindinio remonto, o vienuo
lyno šventovė buvo naujai at
remontuota. tik stogą reikėjo 
pataisyti. Todėl, kai kražie
čiai sužinojo caro įsakymą 
(1891.XII. 12) uždaryti vienuo
lyną ir šventovę, pasiuntė Vil
niaus generalgubernatoriui 
prašymą, kad vienuolyno šven
tovę atiduotų parapijai, o pa
rapijinę padarytų kapų koply
čia.

Gubernatoriaus įsakymas
Ginčas, į kurį nemaloniai 

buvo įveltas ir klebonas, užsi
tęsė. Parapijiečiai, nesulau
kę atsakymo, padavė general
gubernatoriui naują prašymą. 
Bet šis įsakė Kauno guberna
toriui vienuolyno šventovę 
uždaryti. Tada kražiečiai pa-

Airijos gyventoją padovanotu pa
vergtai Lietuvai Marijos statula, 
dabar laikoma Šiluvos šventovėje

Nuotr. L. Inf. Centro

siuntė prašymą pačiam carui 
ir nutarė niekam neleisti nu
griauti ar uždaryti vienuoly
no šventovės, kol negaus at
sakymo iš caro.

Vysk. Motiejus Valančius 
jau prieš kelias dešimtis me
tų viename slaptame savo raš
te buvo mokęs: jei rusai pasi
kėsins į šventovę, katalikai 
turi ją pripildyti, apgulti ir 
neleisti maskolių prie Dievo 
namų.

Karingoji “Žemaičių ir Lie
tuvos Apžvalga”; 1892 m. pra
džioje buvo paskelbusi atsi
šaukimą:

“Maskolei nusprendė isznai- 
kinti Kražių mergaiezių kliosz- 
torią, o bažnyczią apversti į pro- 
voslaviszką cerkvę, arba staezei 
sakant j paleistuvių ir žmogžu
džių urvą. ... Apskelbiu jums. 
Lietuvei ir Žemaiczei, idant isz 
laiko žinodami, galėtumite pasi
saugoti. Susirinkite j tą vietą 
isz visų Lietuvos kampų ir užkam
pių ir laukite tai valandai atei
nant, o atbrazdėjus maskolems 
stovėkite tvirtai, isz savo kūnų 
padarykite sieną, per kurią be
dievei negalėtų įsilaužti, o jei 
reiktų galvą padėti, tai padėsi
te už tikėjimą, už bažnyczią ir 
tėvynę, ar begali būti geresnis 
smertis už tą?” (nr. 2. 1892.1.15).

Paklusnūs kunigai
Tuo tarpu, Kauno guberna

toriaus spiriama. Žemaičių 
vyskupijos kurija davė įsaky
mą šventovę uždaryti Šiluvos 
dekanui ir Kelmės klebonui, 
nes vietos klebonas buvo iš
važiavęs. Tiedu, atvažiavę į 
Kražius, vienuolyno šventovę 
rado pilną žmonių, kurie už
daryti neleido. Kai grįžo kle
bonas kun. Renadskis, vėl ga
vo įsakymą iš vyskupijos šven
tovę uždaryti. Šis liepė vika
rui Mažeikai prieš tai išnešti 
Švenčiausiąjį Sakramentą į pa
rapijos šventovę. Vikaras no
rėjo tai padaryti spalio 6 d. 
anksti rytą, kad niekas nepa
stebėtų, bet Kražių miestelio 
gyventojai budėjo jau nuo rug
sėjo pradžios. Ir dabar budė- 
jusios moterys vikaro ketini
mą pastebėjo, apipuolė jį, be- 
nešantį Švenčiausiąjį, ir ne
išleido iš šventovės išeiti. 
Kai kunigas, nematydamas ki
tos išeities, padėjo komuninę 
su Švenčiausiuoju ant žemės, 
minia jį užpuolė, surišo jam 
rankšluoščiais rankas ir kojas, 
draskė plaukus, purtė ranko
mis, vilko per grindis ir šūka
vo žodžiais, kokių maldaknygė
se nerastume. Klebonas grei
tai gavo žinią ir tuoj kreipė
si į policijos sargybinį. Tas 
atskubėjo į šventovę gelbėti 
vikaro. Žmonės, jį pamatę, gra
sino jį užmušti. Viena moteris 
trenkė jam lenta į galvą, ir jis 
turėjo bėgti.

Budėjo dieną ir naktį
Po to įvykio į Kražius vėl at

vyko Šiluvos dbkanas ir Kel
mės klebonas, bet šį kartą jau 
lydimi Raseinių isprauninko 

— apskrities viršininko. Nu
ėję į šventovę jie bandė žmo
nes perkalbėti. Bet kražiečiai 
tuo tarpu buvo pasiuntę antrą 
prašymą carui ir pareiškė, kad 
lauks atsakymo iš paties ca
ro. Apie tai sužinojęs Vilniaus 
generalgubernatorius Orž.evs- 
kis davė naują įsakymą šven
tovę uždaryti, nelaukiant ca
ro atsakymo.

Viena įvykių liudininkė, 
Magdalena Gaidamavičiūtė, 
1939 m. papasakojo, kaip ti
kintieji saugojo šventovę. 
Su kitom trim merginom ji ta
da tarnavo pas stambų ūkinin
ką, apie 5 km nuo Kražių. Apie 
dvi savaites prieš skerdynes 
jos beveik kas vakarą, atlėku
sios namų ruošą, bėgdavo į 
Kražius budėti. Ateidavo ir 
bernai: “Tai mūsų mergos da
boja bažnyčią, niekur neval- 
kiojas". Bet jie patys, kokią 
valandą pabuvę šventovėje, 
eidavo namo. Per visą naktį 
likdavo apie 50 iki 100 žmonių. 
Kalbėdavo Rožinį, visas tris 
dalis, giedodavo giesmes. Pas
kutinį vakarą susirinko dar 
daugiau negu paprastai. Apy
linkėje buvo ponių ir ūkinin
kių, kurios budintiems švento
vėje siųsdavo maisto. “Iš ry
to pasnausdavom bažnyčioj, 
galvą į sieną įrėmusios, o na
mie darbas ir darbas, bet va
kare ir vėl, lyg naujas kojas 
gavusios, skubėdavom į baž
nyčią”.

AfA 
BRONIUI ŠVEDUI

mirus,
jo žmoną VANDĄ, dukrą MARGARITĄ su vyru, svainį 
VLADĄ JAŠĄ ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame bei kartu liūdime -

Sofija ir Vacys Jurevičiai
Adelė ir Kazys Ivanauskai

-___ ____ _____________

AfA 
VIKTORIJAI PNIAUSKIENEI

Ošavoje staigiai ir netikėtai 
iškeliavus amžinybėn,

jos vyrą VACĮ, dukrą MARYTĘ, sūnų PETRĄ su žmona 
bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame -

B. Galinienė
M. J. Astrauskai

Su ginkluotu būriu
1893 m. lapkričio 9 d. į Kra

žius atvažiavo Kauno guberna
torius Klingenbergas, lydimas 
57 milicininkų, 12 žandarų, 
2 karininkų ir 2 kunigų. J Var
nius buvo pasiųsta telegrama, 
kad lapkričio 10 d. atžygiuo
tų 300 kazokų. Pirmykštis gu
bernatoriaus planas buvo su 
šventovės uždarymu palaukti, 
kol atžygiuos kazokai. Bet ke
lių žandarų viršininkų perkal
bėtas, nusprendė šventovę už
daryti pats, nelaukdamas ka
zokų apsaugos.

Buvo jau vėlu, todėl šven
tovėje buvo šviesa. Žmonės 
giedojo. Tik išgirdę guberna
toriaus palydovų ginklų žvan
gėjimą, nutilo. Šventovės an
goje stovėjo minia žmonių. 
Gubernatorių pasitiko prie
kyje stovėję du vyrai, laikyda
mi caro ir carienės paveikslą. 
Trečias, apsivilkęs kamža, lai
kė virš paveikslo iškėlęs kry
žių. Šonuose stovėjo su žva
kėmis rankutėse vaikai. Guber
natorius. lydimas 50 ginkluo
tų milicininkų ir grupės raitų 
sargybinių, pasakė kalbą. Jis 
atvykęs augščiausios valdžios 
įsakymu šventovės uždaryti. 
Būsią daug geriau, jei žmo
nės savo valia iš šventovės 
išeis.

“Mes laukiame ciesoriaus at
sakymo ir iš bažnyčios neisi
me, kol to atsakymo nesulauk
sime”. žemaitiškai atsakė de
šinėje kryžiaus stovėjęs Jo
nas Rimkus. Gubernatorius da
vė įsakymą jį suimti, bet mi
nia suklego, įsisiūbavo ir ru
sus atstūmė. Kai Rimkus liko 
nepaliestas, minia pritilo. 
Gubernatorius paprašė, kad 
šalia jo stovintys Šiluvos de
kanas ir Kelmės klebonas per
sakytų jo kalbą žemaitiškai. 
Minia nesutiko. Pareikalavo, 
kad gubernatorius jiems paro
dytų raštą, kuriuo jam įsaky
ta šventovę uždaryti.

Pamatęs, kad jo žodžiai ne- 
besveria, gubernatorius įsakė 
pulti laikančius portretą ir 
kryžių. Kryžius iš Jasulaičio 
buvo atimtas, o jis pats taip 
sumuštas, kad iš galvos ir au
sų srovėmis pasipylė kraujas. 
Vėliau teisme buvo pristatyta 
kruvina jo kamža, kaip įrody
mas, kaip rusų valdininkai 
elgėsi su minia. Caro ir ca
rienės paveikslas grumtynėse 
liko sudraskytas, tik kryžių 
laikiusio vietoje greit atsisto
jo kitas su mažesniu kryžiumi.

Miniai vėl pritilus, dekanas 
Jastrembskis ir klebonas .lan
gelis įkalbinėjo ir prašė žmo
nes iš šventovės išeiti, nes ki
taip būsią blogai. Žmonės neju
dėjo. Tada gubernatorius pa
liepė milicijai šventovę už
daryti ir pagrasino: kas tuo
jau neišeis, liks uždarytas per 
visą naktį, o rytoj su jais bū
sianti kita kalba. (Bus daugiau)

Mylimai

OLG Al 
iškeliavus amžinybėn,

jos sesutę SOFIJĄ OBALIENĘ ir sūnų RAIMUNDĄ 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime -

A. M. Iškauskai 
su šeima

AfA 
VACLOVUI KECORIUI 

netikėtai užbaigus šią žemišką kelionę,

jo žmoną - brangią mūsų draugę VALYTĘ ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės 

atsiskyrimo skausmu -

A. B. M. Abromaičiai N.P. Balčiūnai
A. P. Augaičiai 1 K. B. Žutautai
U. Bleizgienė ir sūnūs

AfA 
agronomui

VACIUI KECORIUI 
netikėtai mirus,

žmoną VALĘ ir artimuosius giliame skausme nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Vacys, Marytė ir Būta Vaitkai 
Gintaras ir Aušra Dalindos

AfA
VACIUI KECORIUI

staiga mirus,
jo žmoną VALĘ ir artimuosius skausmo valandoje 

giliai užjaučiame-

B. ir M. Povilaičiai P. ir Z. Augaičiai
VI. ir M. Miceikos B. ir Z. Orvidai

O. ir B. Čeikos

(Canadian Srt jTl fluorinis Iti).
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — at
siųskite dar Jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

LOUIS TEMPORAL!; - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada. Bank of Montreal, 

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

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.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

kaipsenuosedarbuo.se


Gydytojų brolija lietuvišku keliu
Petrapilyje įsteigta “Fraternitas Lithuanica” mini deimantinę sukaktį

DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS

Sulaukęs 75 metę amžiaus 
žmogus mini deimantinę su
kaktį. Tai tinka ir Lietuvių 
Gydytojų Korporacijai “Fra
ternitas Lithuanica”, šį rude
nį mininčiai 75 m. gyvavimo 
sukaktį.

Tikslai
Karo Medicinos Akademijos 

Petrapilyje studentai — Vla
das Nagevičius, Vladas Inge- 
levičius, Kazys Oželis, Pranas 
Sližys ir Zenonas Ščepanavi- 
čius 1908 m. lapkričio 15 d. 
įsteigė slaptą broliją “Frater
nitas Lithuanica". Jos nariai 
galėjo būti tik medikai vyrai.

Tikslai: 1. Brolijos nariai 
kuria ir ugdo lietuviškas šei
mas. 2. Pirmai galimybei atsi
radus, nariai grįžta į savo tė
vynę Lietuvą ir kelia lietuvių 
sveikatingumą bei gerovę. Tai 
buvo atkirtis daugeliui lietu
vių, studijuojančių ir baigu
sių augštąsias Rusijos mokyk
las bei sukūrusių šeimas su 
nelietuvėmis.

Lietuvai atsistatant
Brolija pamažu augo narių 

skaičiumi, nes į ją įstojo ir 
kitose Rusijos medicinos mo
kyklose studijuoją jaunuoliai, 
o vėliau jau ir betkur moks
lus baigę gydytojai. 1917 m. 
Petrapilyje lietuvių seime bro
lija per gyd. V. Nagevičių be
kompromisiškai pasisakė už 
nepriklausomos Lietuvos kū
rimą.

Lietuvai atsikuriant, broli
jos nariai pirmieji rūpinosi 
besikuriančios Lietuvos ka
riuomenės sanitarine tarnyba 
ir karių sveikata. Tuo pasižy
mėjo fraterniečiai gydytojai: 
V. Nagevičius, vėliau pakel
tas į generolus, V. Ingelevi- 
čius, L. Janulionis, K. Ože
lis, P. Sližys ir kiti.

Steigiant ir įsteigus Lietu
vos universitete medicinos 
fakultetą, savo darbais pasi
žymėjo brolijos nariai gydy
tojai: M. Nasvytis, J. Blažys, 
K. Oželis, P. Stančius, V. Ben- 
doravičius ir kiti. Generolo 
gyd. Nagevičiaus pastangomis 
pradėti šelpti nepriklauso
mybės karo invalidai, jo rū
pesčiu įsteigtas Karo muzė- 
jus. Karo ligoninės steigėjai 
buvo fraterniečiai gydytojai: 
P. Sližys, K. Oželis ir kt.

Veikla Lietuvoje
“FL” brolija 1922 m. padary

ta gydytojų korporacija, o 1924 
m. Lietuvos universitete įsteig
ta studentų medikų “FL” kor
poracija. Fraterniečiai rūpi
nosi sveikatos ugdymu, kultū
ros ir gerovės kėlimu. Prisi
mintini pvz. per Lietuvos ra
diją sveikatos reikalais kal
bėję patarėjai bei paskaiti
ninkai gydytojai: A. Matukas, 
B. Matulionis ir kt. 1939 m. Gy
dytojų FL Korporacijai pri
klausė apie 130 gydytojų, o to 
pat vardo studentų korporaci
jai — 75 nariai.

Lietuvos okupacijos metais 
buvo komunistų nužudyti gydy
tojai: J. Žemgulys, S. Mačiu
lis (ir ne fraternietis A. Gu- 
donis). Vokiečių okupacijos 
metu dr. B. Matulionis, svei
katos reikalų tarėjas, išsau
gojo daug lietuvių gydytojų 
ir ypač gailestingųjų seserų 
nuo mobilizavimo į sanitarinę 
vokiečių kariuomenės tarny
bą. Dr. A. Matukas vadovavo 
savisaugos dalinių sanitari
nei ir sveikatos tarnybai. 
Daugelis kitų savo kabinetuo
se ir ligoninėse rūpinosi lie
tuvių sveikatingumu, kartais 
labai sunkiose sąlygose.

Išeivijoje
Pasibaigus II D karui, nema

žas fraterniečių skaičius atsi

“Fraternitas Lithuanica — Patria” korporacijų iškilmėje, kurioje buvo paminėta 75-rių metų sukaktis Čikagoje, 
Tautiniuose Lietuvių Namuose 1983.IX.4. Pirmoje eilėje iš kairės: dr. M. Vygantas, dr. P. Janušienė, dr. A. Vana
gūnas, dr. E. Giedraitienė, konsule J. Daužvardienė, dr. V. Tauras, dr. A. Garūnas, p. Avižonienė, dr. S. Budrys. 
Suvažiavime buvo prisiminti ir mirusieji nariai Nuotr. P. Maletos

dūrė įvairiuose kraštuose: po 
7 Australijoje ir Kanadoje, 
53 — JAV-se. JAV-bes pasieku
sieji susibūrė į tris skyrius: 
Čikagoje, Niujorke ir Kleve- 
lande. Kanadoje gyveną bend
radarbiavo su JAV įsikūru
siais. Daugelis jų įsijungė į 
visokeriopą išeivijos lietuvių 
švietimo, visuomeninę ir kul
tūrinę veiklą, kaip pvz. V. Tau
ras, F. Kaunas, V. Paprockas, 
H. Brazaitis, K. Aglinskas ir 
kt.

1958 m., minint 50 m. korpo
racijos sukaktį, išleista kny
ga “Fraternitas Lithuanica", 
kurioje yra ir Lietuvos isto
rijos įvykių aprašymų.

1972 m. Niujorko apylinkėje 
gyvenantys fraterniečiai su
rengė konkursą sukurti gies
mę sibirinių trėmimų tema. 
Giesmė “Paskutinis birželis", 
sukurta rašytojos B. Pūkele- 
vičiūtės, laimėjo konkursą. 
Giesmę harmonizavo muz. B. 
Budriūnas.

Tais pačiais metais Čikagos 
fraterniečiai surengė kitą kon
kursą, dailės darbais įam
žinantį Romo Kalantos suside
ginimą ir Simo Kudirkos nuo 
amerikiečių laivo išdavimą 
sovietams. Trims dailininkams 
įteiktos premijos.

Kaikurie fraterniečiai gydy
tojai pasižymėjo medicinos 
moksle, kaip pvz. prof. dr. V. 
Pavilanis (Kanadoje), užpa
tentavęs skiepus įnosėms gy
dyti, prof. dr. Vanagūnas. su
radęs naujų metodų ir kt.

Suvažiavime
Fraterniečiai surengė 75 

metų gyvavimui paminėti na
rių suvažiavimą 1983 m. rug
sėjo 3-4 d.d. Čikagoje, kai 
tuo pat laiku vyko ir Pasau
lio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos dvimetis suvažiavimas. 
Darbotvarkės laikas buvo taip 
suderintas, kad vieni kitiems 
padėtų. Fraterniečių suvažia
vime dalyvavo ir "Patria” me
dikių korporacijos narės, nes 
“FL” ir “Patria” 1975 m. susi
jungė ir sudarė vieną “Frater
nitas Lithuanica-Patria” kor
poraciją.

Fraterniečių sukakties mi
nėjimas pradėtas gydytojų są
jungos suvažiavimo pobūvio 
metu rugsėjo 3 d. "Vestin’’vieš
butyje. Prieš pradedant vaka
rienę. fraternietis dr. S. Bud
rys skaitė paskaitą, kurioje 
paminėjo korporacijos įsteigi
mą ir 75 metų nueitą kelią.

Laiškas iš Sibiro 
Taikos ir Laisvės Komitetui Hiustone, JAV, 

rašo Balys Gajauskas
Pro spygliuotas konclagerių 

vielas atėjo žinia, kad Taikos 
ir Laisvės Komitetas paskyrė 
man premiją. Tai didžiulis 
įvertinimas, ir aš esu dėkingas 
už tai.

Kova dėl laisvės išugdo užsi
grūdinusius kovotojus. Bolše
vikų imperijoje ši kova yra 
daug sunkesnė, priešas žiau
resnis ir klastingesnis, negu 
betkurioje buvusioje ar esa
moje šalyje. Čia stojęs į kovos 
kelią, dažnas aukoja savo gyvy
bę. Išlikę gyvi yra mirę visuo
menei. Bolševikai pasmerkia 
juos nežinomybei. Mes esame 
tartum palaidoti visuomenei.

Mano gyvenimo kelias nuvin
giavo per konclagerius. Ten 
sutikau puikių žmonių, atsi
davusių laisvės idealams. Gai
la, daugelis jų žuvo nesulaukę 
laisvės, o gyvuosius apgaubė 
nežinomybės šydas, jie liko ne
žinomi plačiajai visuomenei.

Neabejoju, mūsų tautos ko
voje dėl laisvės buvo vertin
gesnių žmonių už mane. Dievas 
davė man išgyventi sunkias ko
vos sąlygas, konclagerius ir 
dabar — tartum atstovauti vi

Pamaldos
Rugsėjo 4 d., 10 v.r., Tėvų 

jėzuitų koplyčioje atlaikytos 
Mišios už žuvusius bei miru
sius korporacijos narius ir 
taip pat už gydytojų sąjun
gos mirusius narius.

Po pamaldų fraterniečiai ir 
sąjungiečiai susirinko prie 
paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę sodelyje prie ko
plyčios. Čia, vadovaujant inž. 
K. Oželiui, vieninteliam fra- 
terniečiui negydytojui, buvo 
iškelta Lietuvos trispalvė, 
visiems giedant Lietuvos him
ną. Žuvusieji už Lietuvos 
laisvę pagerbti dviem gyvų 
gėlių vainikais — fraternie
čių ir gydytojų sąjungos. Są
jungos vardu žodį tarė pirm, 
dr. J. Valaitis, o fraternie
čių — dr. V. Tauras, kurio kal
boje paminėtas ir fraternie
čių įnašas į Lietuvos laisvę. 
Pagerbimas baigtas "Marija, 
Marija” giesme.

Organizaciniai reikalai
Iš sodelio fraterniečiai ir 

jų svečiai skubėjo j Tautinius 
Namus posėdžiui ir užkandai. 
Posėdžio metu fraterniečius 
sveikino Lietuvos konsule Ju
zė Daužvardienė. Gauta ir po
ra sveikinimų raštu. Išrinkta 
nauja korporacijos valdyba iš 
Ohio valstijoje gyvenančių 
fraterniečių gydytojų: pirm. 
Henrikas Brazaitis, vicepirm. 
Juozas S k r i n s k a, sekr.-ižd. 
Viktoras Puškorius. Priimti 
ir naujai papildyti įstatai, 
pritaikyti susijungusiai "FL 
— Patria” korporacijai. Paskir
ta $500 išleisti leidinėliui, 
apimančiam 75 m. korporaci
jos istoriją ir veiklą. Leidi
nėlį paruošė dr. Juozas Kriau
čiūnas.

Vieninteliam gyvam “FL” 
brolijos-korporacijos kūrė
jui dr. Vladui Ingelevičiui, 
gyvenančiam Niujorke, pasiųs
tas jo portretas su šiame po
sėdyje dalyvavusių parašais. 
Kitas sveikinimas pasiųstas 
dr. Antanui Matukui, gyvenan
čiam Putname, vienam iš vy
resniųjų amžiumi korporaci
jos narių. Taip pat pasiųstas 
sveikinimas sergančiam vie
ninteliam kinietiškos kilmės 
nariui dr. Rafaeliui Paatui.

Korporacija dabar turi 70 
narių ir 18 patrijiečių. Visi 
pasiryžę ir toliau reikštis 
lietuviškos veiklos baruose, 
kad Lietuva vėl taptų laisva.

suomenėje lietuvių laisvės ko
votojams ir tiems nelaimingie
siems, kurie neišgyveno iki šių 
dienų. Aš esu tik menka dale
lė tos didžiulės kovos. Todėl 
šis įvertinimas yra visų gyvų
jų ir visų žuvusiųjų įvertini
mas.

Bolševikų imperija neša tau
toms fizinę ir dvasinę prie
spaudą. Įbauginę tautas tero
ru, jie mano lengvai palauš jų 
pasipriešinimą ir laisvės sie
kimą. Priespauda yra svetima 
žmogaus prigimčiai, žmonės 
sukyla ir aukojasi dėl laisvės. 
Ši auka didelė. Ir mes, lietu
viai, kaip viena bolševikų im
perijos pavergtų tautų, moka
me už laisvę savo jaunyste, 
ateitimi, gyvybe. Mes įdėjome 
ir dedame indėlį į tą garbin
gą laisvės, taikos ir demokra
tijos kovą. Viliamės, kad vi
sos laisvę mylinčios tautos nu
galės tamsias bolševikų jėgas 
ir pasaulyje įsiviešpataus lais
vė, taika ir demokratija.

Balys Gajauskas, 
ypatingo režimo konclageris

Kučino, TSRS

Sovietų ištremtas iš Vilniaus jo vyskupas JULIJONAS STEPONAVIČIUS, 
apsuptas kunigų ir tikinčiųjų. Jo kairėje suimtieji kunigai — SIGITAS 
TAMKEVIČIUS ir ALFONSAS SVARINSKAS, kurie Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti Katalikų Komiteto vardu nuolat reikalavo sovietinę valdžią grąžinti 
vyskupą J. Steponavičių | jo pareigas

Pokalbis politinėm temom
Dalyvavo naujasis generalinis JAV-bių konsulas Toronte 

ir etninės spaudos atstovai

Naujasis generalinis JAV 
konsulas Toronte David Betts, 
norėdamas geriau susipažinti 
su Kanados gyventojų mozai
ka, dalyvavo pasikalbėjime 
su etninių grupių žurnalis
tais. Pasikalbėjimas įvyko 
spalio 6 d. Toronto “Press 
Club" patalpose.

Naujasis konsulas 15 metų 
gyveno V. Vokietijoje, dau
giausia Frankfurte, tad nuo 
to ir pradėjome. Žemiau patei
kiame svarbesnius to pasikal
bėjimo įspūdžius.

Šio meto V. Vokietijoje daž
nos demonstracijos prieš JAV- 
bes, ypač Frankfurte, kur yra 
JAV kariiiei *enės bazė. Pa
grindiniai tų demonstracijų 
organizatoriai yra samdyti 
tarptautiniai avantiūristai. 
Kas juos samdo, savaime aiš
ku. Kaikurie jų beveik gyve
na palapinėse bazės pašonėje. 
Vokiečių tautos susipratusių 
žmonių demonstracijose ne
daug, bet yra tos tautos jau
nimo, kuris arba visai nieko 
apie politiką nežino, arba yra 
paprasti nuotykių jieškotojai, 
iš dalies papirkti. Nemažą 
demonstrantų dalį sudaro ne- 
vokiečiai. Jų tarpe yra žmo
nių ir iš Rytų Europos kraš
tų.

Samdytojai demonstracijų 
organizatoriams duoda ir tiks
lus. Anksčiau naudodavo 
bendrą šūkį “Už taiką”, gąs
dindami atominiu karu. Da
bartinis tikslas — demons
truoti prieš amerikiečių ra
ketas, neminint to, ką anoji 
pusė turi. Demonstrantų tiks
lams labai padeda televizija, 
įskaitant ir JAV-bių bei Ka
nados kanalus. Čia nesigaili
ma laiko, leidžiama demonst
racijų vadams net gana ilgokai 
kalbėti. Triukšmo tos demons
tracijos sukelia daug, bet 
jų pasiektas tikslas yra ga
na ribotas. Vokiečių laikraš
čiai dažnai skelbia viešosios 
nuomonės rezultatus. Iš jų ma
tyti, kad V. Vokietijoje 65% 
raketų įvedimui pritaria. Iš 
visų Vakarų Europos kraštų 
mažiausia pasisekimo tuo rei
kalu turėta Olandijoje.

Naujas reiškinys V. Vokie
tijoje — žaliųjų partija. Ji 
buvo įsteigta gamtos apsau
gai. Deja, į ją prilindo rau
donųjų, kurie dalį savo darbo 
čia jau atliko. Žalieji yra 
demonstracijų nariai, kartais 
dar vis prisidengią gamtos 
apsauga. Tai rodo pvz. Frank
furto orauosčio praplėtimas, 
įrengiant trečią taką. Tam

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J« VAZNELIŲ

International *3ne
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL.. 60629 
Telefonas 471-1424 

reikalui reikėjo iškirsti dalį 
seno miško. Žalieji, pasinau
dodami tradicine vokiečių 
meile miškams, pradėjo rengti 
protesto demonstracijas su šū
kiu: “Amerikiečiai naikina 
senus vokiečių miškus”. Ir 
galvoji žmogus: o kiek gi mū
sų miškų iškirto ir tebekerta 
raudonieji Lietuvoje, kas 
prieš tai demonstruoja? Pas
kutiniuose V. Vokietijos fe
deraciniuose rinkimuose ža
lieji gavo 5.6% balsų ir ke
lis atstovus parlamente.

Sustota prie korėjiečių lėk
tuvo nušovimo. Apgailestauta 
daugybė nekaltai žuvusių žmo
nių, bet politiniu požiūriu 
čia raudonieji pralošė, o va
kariečiai išlošė. Vienas iš 
vakariečių laimėjimų yra tas, 
kad lėktuvo su keleiviais nu
šovimas labai suskaldė Euro
pos komunistus. Tie iš jų, ku
rie tebesilaiko Stalino lini
jos, komentuoja taip, kaip 
Kremlius, bet kiti komunis
tai tą įvykį labai smerkia. 
Skilimas ypač pastebimas ža
liųjų tarpe.

Falklando salų konfliktas 
buvo labai pakenkęs JAV-bių 
ir Argentinos santykiams, 
nors JAV-bių užsienio rei
kalų sekretorius Haig labai 
stengėsi tą konfliktą sulai
kyti. Šiuo metu Argentina, 
patekusi į didelius finansi
nius sunkumus, pradeda vėl 
linkti į JAV-bių pusę.

Filipinai yra nuostabiai gra
žus kraštas, išsidriekęs per 
7000 salų. Žmonės, nors ir ne
turtingi, jaučiasi laimingi. 
Konsului teko ten gyventi ke
lerius metus. Prezidentas F. 
Marcos yra didelis antikomu- 
nistas ir amerikiečių drau
gas. Dėlto didžiulės amerikie
čių bazės palengva perduoda
mos jo žinion. Virš amerikie
čių bazių jau dabar plevėsuo
ja Filipinų vėliavos. Opozici
jos vado žuvimą tenka labai 
apgailestauti.

Kažkas iš susirinkusių paki
šo klausimą: “Kokia yra jūsų 
nuomonė apie mūsų Trudeau? 
“Jūs, žinoma, laukiate, kad 
pasakyčiau ką nors blogo, bet 
neviskas yra blogai. Trudeau 
turi vertingą savybę — dide
les tarptautines pažintis, per 
kurias jis gali prieiti ten, 
kur amerikiečiams būtų sun
ku. Tai reikia vertinti”.

Pasikalbėjime dalyvavo 35 
įvairių tautų žurnalistai. Iš 
lietuvių buvo J. Karka ir A. 
Rinktinas, kuris ta proga įtei
kė konsului knygą “Soviet Ge
nocide in Lithuania". A.R.

Čia gausite lietuviškų knygų, 
plokštelių, odos, medžio dirbinių. 
Ypač didelis gintaro 
išdirbinių pasirinkimas.
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Kunigo dienos 
sovietiniame kalėjime

Kunigo Alfonso Svarinsko laiškas iš Sovietų Sąjungos arti
miesiems Lietuvoje 1983. VI. 7. Iš “LKB Kronikos" 59 nr.

Sveikinu visus man brangius 
ir mylimus brolius ir seses Lie
tuvoje! Visokeriopos Dievo pa
laimos!

Parašiau iš Saugumo kalėji
mo laiškutį prieš išvažiuojant. 
Iš Pskovo persiuntimo punkto 
žadėjo parašyti apie mane vie
nas ukrainietis. Dabar bandau 
pats. (. ..) Man pavyko — atsi
sveikinau per 4 mėnesius, o 
Bieliauskienė iš Garliavos — 
per 7 mėnesius. Manau, kad ir 
kun. Sigitui teismas bus apie 
rugp. vidurį, p rugsėjo pradžio
je ir jis paliks Vilnių. Keletą 
kartų girdėjau smarkiai juo
kiantis jį, bet nesutikau. Ma
nau, kad ištvers. Už jį mel
džiuos nuo pat arešto dienos. 
Mane po teismo apklausinėjo 
apie jį. Atsisakiau kalbėti. 
Pagrindas — gėdingas teismi
nis susidorojimas su žmonė
mis. Pasirodo, dabar teisybės 
mažiau negu prieš 30 metų. 
Sutikau žmogų, kuris nužudė 
savo žmoną ir gavo 9 metus. 
Vagių daug pakeliui, bet jie 
gauna 2-3-4 metus ir retkar
čiais daugiau.

Vilniuje sveikata ir nuotai
ka buvo gera. Daug meldžiaus. 
Turbūt atsimelsiu už visus ap
sileidimus laisvėje. (. ..)

Vilnių palikau gegužės 27 d. 
20 v. Šeštadienį 9 v. buvau 
Pskove. Po pietų — pačiame 
kalėjime. Čia sąlygos baisios. 
Žmonių labai daug, ir patekau 
į rūsį. Kamera tamsi, be grin
dų, per aslą iš apačios sunkia
si vanduo. Blakės, uodai ir utė
lės! 16 žmonių nedidelėj kame
roj! Ir mane gerokai apgraužė 
blakės. Praėjusį penktadienį 
patekau į kamerą 3-ame augšte 
— ten buvo sausa, išsiskalbiau 
baltinius ir gavau šiokią to
kią patalynę. Ačiū už šimta
siūlę, ji labai gynė nuo šalčio 
kelionėje. Kelionė man nesun
ki, nes turėjau maisto. Pake
liui vienas skurdžius prašė 
padovanoti megztinį. Ati
daviau.

Traukinyje ir kameroje aš 
tik vienas politinis. Todėl kal
bos ir keiksmai baisūs. Kar
tais net negali melstis. Tai bai
siai nužmoginti individai. Čia 
turėjau šiek tiek progos kalbė
ti apie Dievą. Vakar sutikau 
latvį studentą (jį teisė už spe
kuliaciją 2,5 metų), kalbėjau 
apie Kristų. Jis labai domisi. 
Būtų gera šitą publiką pama
tyti mūsų bedieviam, gal jie 
suprastų, kur veda žmones, į 
kokią baisią pražūtį. Atima 
ne tik amžinybę, bet ir žemės 
džiaugsmą. Mane, kaip kunigą, 
jie gerbė, net Pskove užleido 
vietą ant žemutinių narų. Bet, 
va, visi vadina “tėvu”, “tėvu
ku", “seneliu”. Nejaugi aš toks 
senas? Kur praėjo mano jau
nystė? Jei grįšiu, būsiu 68 
metų.

Sekmadienį iš Pskovo išve
žė apie 7 vai. į lagerį. Gerai, 

UŽ BAŽNYČIĄ IR. TĖVYNE

ALFONSAS SVARINSKAS
1946 - I956jm I - sis kalinimas

1954 X 3 suteiktas Kunigystes Sakramenias 
spec lageryje Abizėje 

1958-1964,17). II-sis kalinimas 
1983 m 1.26 d III-sis areštas

Šis okupuotoje Lietuvoje pogrindžio pagamintas ir padaugintas atvirukas 
eina iš rankų į rankas ir primena sovietų kalinamų kovotojų ui žmogaus 
teises bei tikėjimo laisvę — kun. ALFONSĄ SVARINSKĄ

kad nereikia siekti Jaroslavs- 
kio kalėjimo. Mat daug krimi
nalistų eina į tremtį. Todėl 
Maskva davė spec, vagoną, ir 
mes važuojam į Permę. Aš neži
nau, kur pateksiu, bet atrodo, 
kad į Permę. Mat šiandieną 
pravažiavom Jaroslavskį, o 
nuo čia kelias į Mordoviją. 
Rytoj vakare būsime Permėje 
ir gal sekmadienį lageryje. 
Turbūt sutiksiu Viktorą ir Ba
lį. Norėjau Mordovijoj sutik
ti JANULĮ, kuris per Žolinę 
važiuoja namo. Bet, matyt, 
Dievo kitaip lemta. Permėje 
bus daugiau jaunų. Žodžiu, 
Dievas duos, ir viskas susi
tvarkys gerai.

Nuo Vilniaus iki Pskovo ga
vau 1 kg. duonos (kepalėlį), 
dvi apipuvusias silkes (neval
giau, nes labai sūrios) ir 10 gr. 
cukraus. Iš Pskovo gavau 3 ke
paliukus duonos. Taigi turėda
mas savo taukų paskutinį plast
masinį bokalą ir 2 kg. cukraus 
nesu alkanas ir net galiu ki
tus pavaišinti.

Tik bėda, kad čia viena vie
ta traukinyje dviem. Kieta. 
Manau, kad esu ištižęs, išle
pęs, o gal ir senatvė.

Nuotaika lygi, gera. Šiuo 
metu esu įsijautęs į Kristaus 
kunigystę. Iš širdies Viešpa
čiui kasdien kartoju — fiat (te
būnie).

Ką galėjau, dirbau Dievo gar
bei, Bažnyčios ir Tėvynės gero
vei. Todėl nieko negailiu, tik 
kad Viešpats nekaltintų, jog 
mažai padariau. Melskitės už 
mane, kad kaip kunigas visuo
met būčiau veidu į Dievo ir 
Bažnyčios priešus.

Galbūt Antano šventėje su
spėsiu parašyti iš lagerio. 
Sveikinkite visus, visus. Vi
duklę labai nuoširdžiai my
lėjau ir daugiausia už ją au
koju. Už Kulautuvą 6 metus, 
už Viduklę 10 metų. Šiemet 
Igliauka švenčia 100 metų baž
nyčios jubilėjų. Būtų gera, kad 
klebonas ir grupė vidukliečių 
nuvažiuotų (sužinokit datą) 
ir padėtų gėles prie kun. Ka- 
čergio kapo. Tuoj pat Naumies
čio bažnyčiai — 200 metų. (...)

Kalinys Viešpatyje —
kun. Alfonsas

Birželio 11 d. kun. Alfonsas 
SVARINSKAS buvo atvežtas į 
vietą. Iš ten lagerio viršinin
kas atsiuntė pranešimą, kuria
me buvo adresas. Parašyta, kad 
galima gauti į metus dvi bande
roles po 1 kg. Galės parašyti 
po 2 laiškus į mėnesį, gauti vie
ną asmeninį pasimatymą į me
tus ir gauti laiškus be apribo
jimų.

Praėjus pusei bausmės, t.y. 
po 3,5 metų, galima bus pasiųs
ti vieną 5 kg. siuntinį.

Adresas USSR, 618263 p. Ku- 
čino, Čusovskogo r-n, Permskoi 
obl., Učreždenie VS-389/36, 
Svarinskas Alfonsas, Vaclovo.
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© PAVERGTOJE TEWJE
“EŠERINĖ” BE EŠERIŲ

Mykolas Sakavičius, praėju
sią vasarą apsilankęs Kuršių 
nerijoje, "Komjaunimo Tiesos” 
166 nr. pasakoja: "Nidoje rūks
ta Neringos žuvininkystės ūkio 
rūkyklos kaminai. Pamariu 
sklinda malonus rūkytos žuvies 
kvapas. Taip ir vilioja užsukti į 
gražią, originalią užeigą, pasta
tytą prie pat marių. Tikiesi pa
ragauti jei ne ungurio, bent kep
to ar šaltai išrūkyto ešerio — 
užeiga vadinasi “Ešerinė”. Pa
davėjas paduoda valgiaraštį. 
Deja, ešerys neįrašytas. Tik sil
kė ir kepta žuvis tešloje. Vėliau 
sužinojome, kad žuvininkystės 
ūkis negauna paskyrų, pagal ku
rias produkciją galėtų realizuo
ti vietos prekybininkams. Viską 
išgabena kitur. Neringos preky
bininkai vežasi žuvį, kurios asor
timentas negailaus, iš Klaipėdos. 
Būna, kad sugrįžta dėžės, pri
krautos Nidos žuvies apdoroji
mo įmonėje..." M. Sakavičius 
nutarė pasitenkinti ta nežino
ma žuvimi tešloje. Paprašė jos ir 
sūrio. Padavėjas paaiškino, kad 
galima užsisakyti tik pilną mais
to davinį už 2,5 rublio. Kitos die
nos vakarą M. Sakavičius, grįž
damas iš Kaliningrado sričiai 
priklausančios nerijos dalies, 
vėl užsuko “Ešerinėn" išgerti 
stiklą alaus. Tada paaiškėjo, 
kad negalima gauti ir alaus, jei
gu neužsakai pilno maisto davi
nio. Padavėjas teisinosi: “Man 
reikia vykdyti planą ...” M. Sa
kavičiaus išvada: "Kurorte su
erzina bet koks spaudimas iš 
šalies. Štai užėjęs į tokią ‘Eše
rinę’ pasijunti lyg mažas vaikas, 
tavo norų niekas nepaiso, sako, 
valgyk tą, valgyk tiek, o jeigu ne 
— išeik ...”

DARŽOVĖS IR BULVĖS
Rudenį iškyla pakankamo dar

žovių ir bulvių supirkimo bei jų 
išlaikymo problemos saugyklo
se. Panevėžio rajono koopera
tyvų sąjungos paruošų konto
ros direktorius Vytautas Nefas 
rugsėjo 20 d. skundžiasi "Tie
soje", kad saugyklose nėra tin
kamų šaldymo įrenginių. Šiemet 
įsigyti dar guli nepajudinti. Sau
gyklose temperatūrą tegalima 
pažeminti iki 8 laipsnių. Konto
ros darbuotojams reikia ne tik 
įvykdyti supirkimo planus, bet 
ir iš anksto apskaičiuoti nuos
tolius, nes daug bulvių ir dar
žovių nesulauks pavasario. Ne
vykusį bulvių pristatymą varto
tojams rugsėjo 25 d. “Tiesoje” 
atskleidžia redakcijoje dirban
tis Viktoras Armalis, cituoda
mas vilniečio A. Saulevičiaus 
skundą. Pastarasis, maisto ga
minius perkantis "Minsko" par
duotuvėje, rašo: “Rudenį sunk
vežimiai atveža bulves ir išpi
la aikštėje prie parduotuvės. 
Tuojau pirkėjai su maišais iš
sirenka didžiąsias, o krūvą iš
barsto po aikštę, sumindo. Ma
žosios tada sumetamos į sandė
lį, išfasuojamos ir parduodamos 
tiems, kurie neturėjo laiko pa
sirinkti didžiųjų. Paskui daug 
nupirktų mažų bulvių išmetama, 
nes jas sunku nuskusti. Argi taip 
dera elgtis? Juk galima jas su
šerti gyvuliams. Ar nereikėtų 
bulves rūšiuoti ir į parduotu
ves patiekti tinkamo dydžio.

o smulkias iškart panaudoti 
ūkiuose pašarui?. .V. Arma
lis prideda savo pastabą: “Skai
tytojas iškėlė problemą. Taupūs, 
šeimininkiški turime būti visur. 
Tokia prekyba bulvėmis, o ir ki
tomis daržovėmis, ne tik šioje 
parduotuvėje".

TRAUKINIŲ BILIETAI
Vilnietis A. Bikulčius “Tie

sos" 179 nr. skundžiasi redakci
jai: “Nusipirkau bilietą į trau
kinį Vilnius-Druskininkai, ta
čiau dėl susiklosčiusių aplinky
bių kelionės teko atsisakyti. 
Vilniaus geležinkelio stoties ka
sininkės nepriėmė bilieto, nors 
iki traukinio išėjimo buvo dar 
visa valanda. Ar jos teisios?" 
Redakcijos atsakymas: “Vil
niaus geležinkelio stoties kelei
vių rūmų viršininkė V. Stikliū- 
nienė paaiškino, kad priemies
tinių traukinių bilietai atgal į 
kasą nepriimami”. Žmogus, nusi
pirkęs tokius bilietus ir nega
lėjęs pasinaudoti kelione, pra
randa už juos sumokėtus rublius 
ir kapeikas.

“MAGNOLIJA-83”
Naują kilnojamą televizijos 

stotį “Magnolija-83" paruošė 
Šiaulių televizorių gamyklos 
projektuotojai, vadovaujami 
konstruktoriaus V. Petraičio. 
Šiauliečių ankstesnis gaminys 
"Magnolija-80" egzaminus iš
laikė Maskvos olimpiadoje. Tei
giama, kad naujoji stotis “Mag- 
nolija-83’’ yra tobulesnė, turi 
didesnes panaudojimo galimy
bes. Ją planuojama išstatyti Že
nevoje rengiamoj tarptautinėj 
parodoj “Telekom-83".

LIETUVOS KELIUOSE
Bronius Čekanauskas redak

ciniame “Dienos aidų” skyriuje 
“Tiesoje” rugpjūčio 18 d. gvilde
na automobilių vairuotojų pro
blemas Lietuvos keliuose: “Kar
tais visai nelauktai mašina ima 
ir sugenda. Įgudęs automėgėjas 
dažniausiai pats sugeba gedimą 
pašalinti, pradedančiajam — ki
ti automobilininkai padeda. De
ja, kartais ir patyręs meistras 
negali pagelbėti: štai sulūžo ko
kia nors detalė. Ją būtina pa
keisti nauja. O kur gauti, jeigu 
atsarginės neturi? Be to, visų 
atsarginių detalių į kelionę ne
pasiims!... Ką daryti? Stovi 
nelaimės ištiktas automėgėjas 
kelyje, ranką iškėlęs mašinas 
stabdo ...” Kartais geraširdis 
pravažiuojantis žmogus sustoja, 
paskolina savo atsarginę detalę 
ir net pats ją įdeda. Tokią pas
laugą atliko švėkšnietis A. Dau
gėla Klaipėdos rajone gyvenan
čiam mokytojui J. Ubiui. Kar
tais ji betgi gali būti nuosto
linga geradariui pagalbininkui. 
J. Čekanauskas cituoja iš vieno 
skaitytojo gautą skundą: "Prieš 
pusmetį kelyje nepažįstamam 
žmogui paskolinau atsarginį ra
tą. Dėkojo, dėl visa ko adresą 
užrašė ir ratą grąžinti žadėjo 
iškart. Deja, lig šiol negrąži
no. ..” Nors privačių automo
bilių skaičius kasmet gausėja, 
Lietuvos keliuose vis dar nėra 
Kanadoje garažais vadinamų 
stočių, pardavinėjančių ne tik 
kurą, bet ir dalis automobiliams, 
atliekančių pataisymus.

V. Kst.

d

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

vajaus

lapkričio 5, šeštadienį, 
Jaunimo Centre

Programoje:

* Abiturientų sutiktuvės
* Toronto ansamblis 
“Atžalynas”

* Loterija ir laimės staliukai
* Smagus orkestras
* Turtingas bufetas 

su (vairiais gėrimais

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

b

O LIETUVIAI PASAULYJE

Hamilton, Ontario
HLŽ IR MEDŽIOTOJŲ KLU

BO GIEDRAITIS valdyba nuo
širdžiai dėkoja P. D. Vaitekū
nams už paaukotus rankšluosčius 
$50 vertės. Klubas yra dėkingas 
taip pat M. Borusienel, nepamai
nomai klubo renginių talkinin
kei. Valdyba

RENGIASI TUOKTIS Ona Bur- 
dinavičienė iš Hamiltono su 
Petru Polgrimu iš St. Cathari
nes spalio 29 d., 4 v.p.p.

Wasaga, Ontario
ČIKAGIETĖ E. KERESEVIČIE- 

NĖ, buvusi Sibiro tremtinė, 
vengdama vasarinių Čikagos 
karščių, atostogas praleido 
Kanados Wasagoje, kur Toronto 
L. Namų būrelis surengė poilsio 
stovyklą rugpjūčio 6-14 d.d. 
Grįžo labai patenkinta. Jai ypač 
patiko vakaronės, kuriose ir ji 
turėjo dvi paskaitas. Vienoje jų 
E.K. papasakojo savo pergyveni
mus Leningrade po II D. karo, ki
toje — savo vargus Vorkutoje, kur 
išbuvo 10 metų. Kitas paskaitas 
skaitė L. Girinis-Norvaiša, V. 
Matulaitis, inž. L. Balsys. E. 
Keresevičienė mano, kad sekan
čią vasarą didokas čikagiškių 
būrelis dalyvaus šioje vasaros 
stovykloje Wasagoje. j. jokubka

Sault Ste. Marie, Ont.
ŠEŠTADIENIO MOKYKLA, va

dovaujama tų pačių mokytojų — 
J. Skardžio ir D. Poderienės, pra
dėjo darbą rugsėjo 24 d. Šiais me
tais, kaip ir pernai, mokykla rūpi
nasi KLB švietimo komisijos pirm. 
Toronte Irena Ross ir vietinė ka
nadiečių švietimo vadyba, kuri da
vė geras nemokamas patalpas, bet 
nustatė, kad pamokos vyktų kas 
šeštadienį nuo 9.30 ligi 12.30. Gai
la. kad yrą šeimų, kurios ne tik 
savo vaikų ar vaikaičiu neatsiun
čia mokyklon, bet ir namie kalba
si angliškai. Tokiems reiktų pri
minti prieš 30 metų buvusio imi
gracijos ministerio Harris žodžius, 
pasakytus lietuviams: jeigu nori 
būti geru kanadiečiu, tai pirmo
je eilėje turi būti geru lietuviu.

Korespondentas

Sudbury, Ontario
MAIRONIO ŠAULIŲ KUOPA 

surengė Tautos šventę ir sud- 
buriškių suvažiavimą 35 metų 
sukakties proga nuo pirmųjų po
kario ateivių atvykimo į Sudbu- 
rio miestą. Jų buvo čia labai 
daug, bet, laikui bėgant, viskas 
pasikeitė — didelė dalis išvyko, 
kiti mirė. Dabar liko maža da
lelė, bet dar sugeba šį tą suruošti, 
nors vis eina silpnyn.

Į suvažiavimą atvyko kun. dr. 
Viktoras Skilandžiūnas iš Ota
vos — pirmasis mūsų katalikų 
misijos steigėjas prie Christ 
the King parapijos. Rimas Bag
donas buvo pirmasis Lietuvių 
Bendruomenės steigėjas Sudbu- 
ryje, radijo valandėlės vedė
jas, tautinių šokių mokytojas. 
Tumo-Vaižganto šeštadieninės 
mokyklos mokytojas.

Minėjimą ir suvažiavimą pra
dėjo Maironio šaulių kuopos 
pirm. Zigmas Labuckas. | salę 
įžygiavo gražus būrys šaulių. 
Prie Kanados vėliavos stovėjo 
tautiniais drabužiais apsiren
gęs jaunimas, tvarkingi Mairo
nio kuopos šauliai. Sugiedojus 
Kanados himną. Z. Labuckas 
pakvietė kun. dr. V. Skilandžiū- 
ną sukalbėti invokaciją. To va
karo šeimininkas pakvietė Rimą 
Bagdoną vadovauti programai. 
R. Bagdonas papasakojo, kaip 
jisai ir kiti lietuviai pradėjo 
kurtis Sudburyje bei veikti. Vi
sa tai paaiškino ir anglų kalba. 
R. Bagdonas perskaitė svečių pa
vardes. Svečių ir vietinių buvo 
pilna salė. Iš toliausiai buvo 
atvykę Juozas ir Bronė Dženkai- 
čiai — net iš Kalifornijos. Buvo 
perskaitytas gražus sveikinimas 
Maironio šaulių kuopos garbės 
nario Stasio Jokūbaičio iš To
ronto.

Paskaitą skaitė J. Kručas. Po 
paskaitos prasidėjo meninė pro
grama, atliekama vietinių talen
tų. Ji buvo graži ir įvairi. Pir
mieji pasirodė Kęstutis ir Zuza
na Remeikiai — pašoko keletą 
išraiškinių šokių. Akordeonu pa
grojo Algis Kusinskis. smuikais 
— trys sesutės Stankutės. Gražiai 
padainavo trijulė — Danguolė, 
Erikas Rotkiai ir Gediminas Re- 
meikis. Svečiai vis plojo ir pra
šė kartoti.

Po programos pirmininkas tarė

padėkos žodį sycčiams ir progra
mos atlikėjams' Iškilmė baigta 
Lietuvos himnu.

Prasidėjo bendra vakarienė, 
kurią paruošė šaulės: G. Labuc- 
kienė, B. Stankienė, A. Albrech- 
tienė. E. Tolvaišienė. Po vakarie
nės šokiams grojo Jonas Adomai
tis iš Toronto. Po tiek metų nesi
matymo trūko laiko pokalbiams.

Sekmadienį šv. Mišias Christ 
the King šventovėje atnašavo kun. 
dr. V. Skilandžiūnas. Šventovė 
buvo pilna žmonių, kunigas jau
dinosi. nes čia ir jis pradėjo 
pirmuosius žingsnius Kanadoje. 
Pasakė įspūdingą, gražų pamoks
lą. Retai kada girdime tokį nuo
širdų pamokslą.

Po pamaldų svečiai buvo pavai
šinti ir išlydėti iš Juozo ir Mari
jos Valiukų namų. Visiem sunku 
buvo skirtis, nes galbūt daugiau 
nesimatys.

Ačiū visiem, kurie nepatingėjo 
į šį suvažiavimą atvykti, o sud- 
buriečiams — už talką, paramą 
bei dalyvavimą šioje iškilmėje.

J. Labuckienė

Lethbridge, Alberta
80 METŲ SUKAKTIS. Juozas 

Brūzga atšventė 80 m. amžiaus su
kaktį. Dukra ir žentas J. B. Žoly
nai sukvietė pas save senosios 
kartos lietuvius, gimines ir pa
žįstamus pagerbti, paminėti ir 
pasidžiaugti Juozo Brūzgos sėk
mingai praleistoms ilgo ir našaus 
gyvenimo dienomis Kanadoje.

J. Brūzga atvyko į Kanadą 1928 
m. Ilgą laiką dirbo anglių kasyk
lose Blaimore. Alberta. Joms už
sidarius. persikėlė į Lethbridge 
ir dirbo Pincher Creek apylinkė
je prie statomos įmonės. Dar bū
damas geros sveikatos išėjo į pen
siją. Kelis karius lankėsi Lietu
voje. parėmė gimines. Po karo pa
dėjo atvykti ir įsikurti brolio Liud
viko ir A Klilnaviciaus šeimoms. 
Brolio sūnus V. Brūzga, pradžios 
mokyklos vędėjaT Kalgarvje, lie
tuviškai padėkojo savo šeimos var
du dėdei už paramą tėvams ir pri
siminė, kad dabar ir jis. išėjęs 
mokslus Kanadoje, gali su visais 
atšvęsti garbingą dėdės sukaktį 
ir pasidžiaugti su visais šio kraš
to ekonominiu gyvenimo lygiu ir 
demokratine santvarka. K.

DANA-MARIJA SALIKLYTĖ — 
dantų gydytoja. Šiais metais Uni
versity of Illinois College of Den
tistry baigė čikagiškė Dana-Marija 
Saliklytė. Marijos ir Vaclovo Salik- 
lii.i. anksčiau gyvenusių Kanadoje, 
duktė.

Danutė drauge su tėveliais iš 
Kanados atvyko Čikagon. Čia ji 
baigė Marquette Parko Šv. M. 
Marijos gimimo parapinę ir li
tuanistinę mokyklas, vėliau — 
Marijos- augšt. ir Čikagos augšt. 
lituanistinę mokyklas. 1979 m. 
Ilinojaus un-te baigė biologijos 
ir psichologijos mokslus baka- 
laurės laipsniu. Ją viliojo medi
cinos mokslas ir dėlto ji pasirin-, 
ko odontologiją, kurią sėkmingai 
baigė daktarės laipsniu.

Daną-Mariją Saliklytę domino ir 
organizacinis gyvenimas. Jau nuo 
mažens ji ateitininkė, o dabar 
Čikagos studentų ateitininkų 
draugovės viena iš aktyviųjų na
rių, ėjusi joje įvairias valdybose 
pareigas. Daug metų šoko tauti
nius šokius "Žilvičio" grupėje, 
dalyvauja Jaunimo Centro chore. 
Įsijungė į jaunimo veiklą ir daly
vavo IV IT J Kongrese Europoje 
■ir V PLJ Kongrese Š: Amerikoje.

Ji pasižymėjo išskirtinais ga
bumais: gimnaziją baigė trečia 
mokine iš 301. universitete ket
verius metus buvo dekano garbes 
sąrašuose. Paskutiniais studijų 
metais universiteto vadovybė Da
ną M. Saliklytę išrinko drauge su 
kitais 20 studentų dėstyti odonto
logijos medžiagų kursą pirmųjų 
metų studentams. Praktiką atliko 
universiteto klinikose, kur jos dar
bus profesoriai labai gerai ver
tino.

Ji puikiai kalba ir rašo lietuviš
kai. bendradarbiauja spaudoje 
ir už ateitininkų veiklos aprašy
mą 1978 m. laimėjo “Ateities" žur
nalo premiją. Džiaugiasi jos tėve
liai. o taip pat ir lietuviškoji vi
suomenė. sulaukusi gabios, išsi
mokslinusios dantų gydytojos.

JURGIS J ANT ĮKAITIS
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Jis mums dundu''

Gerry Lougheed 
Funerol Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 

Telefonas: (705) 673-9595

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus.

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ont. L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS I AL An
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 17 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.).................  6% nekilo, turto pask............... 11%
santaupas..........................7’/j% asmenines paskolas..... 12’/s%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas........................ 7% čekių patarnavimas.
term, indėlius 1 m............ 9’/>% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m.............. 10% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo.......... 9’/<% dydį iki $2.000.
90 dienų indėlius.................. 9% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda Iki $10.000.

JA Valstybės
Tautos šventę ir Dariaus- 

Girėno skrydžio penkiasdešimt
metį Niujorko lietuviai pa
minėjo rugsėjo 11 d. Minėjimas 
buvo pradėtas pamaldomis Ap
reiškimo parapijos šventovėje. 
Po jų visi susirinko Kultūros 
Židinyje. Rengėjų vardu oficia
lią dalį pradėjo S. Kudirkos 
šaulių kuopos pirm. K. Miklas, 
programai vadovavo V. Jankaus
kienė. Gen. Lietuvos konsulas 
A. Simutis kalbėjo apie Tautos 
šventės reikšmę. Vytauto Di
džiojo žygius, juos susiedamas 
su S. Dariaus ir S. Girėno skry
džiu per Atlantą ir jų tragiška 
mirtimi. Buvo pagerbti dar gyvi 
to skrydžio liudininkai: Jonas 
Valaitis, kaligrafiškai ant lėk
tuvo užrašęs aukotojų pavardes, 
Antanas Vaivada, pasiūlęs pava
dinimą “Lituanica”, Amalija Si- 
nusienė. savo namuose globoju
si lakūnus. Mergaitės jiems pri
segė po baltą gėlytę. Skrydžio 
liudininkas Petras Jurgėla, pa
rašęs knygą “Sparnuoti lietu
viai", sirguliavo ir minėjiman 
negalėjo atvykti.

Įdomią paskaitą apie aviaci
ją minėjime, skaitė A. Vaivada, 
jos istorijon įjungdamas ir S. 
Darių su S. Girėnu, pateikdamas 
mažiau žinomų duomenų apie 
jų transatlantinį skrydį. Sol. 
M. Bizinkauskaitė padainavo 
keletą lietuvių kompozitorių 
kūrinių, koncertinę dalį už
baigdama arija iš K. V. Banai
čio operos “Jūratė ir Kastytis”. 
Aktorius J. Boley-Bulevičius 
padeklamavo du žuvusiems la
kūnams skirtus Juozo Paukšte
lio ir Stasio Santvaro eilėraš
čius, kurie yra įjungti P. Jur- 
gėlos knygon "Sparnuotieji 
lietuviai". Šaulių kuopos pirm. 
K. Miklas minėjimo sceną puo- 
šusį Dariaus-Girėno paveikslą 
įteikė Kultūros Židinio valdy
bos pirm. A. Šilbajoriui. Pasta
rasis pažadėjo tam paveikslui 
surasti nuolatinę vietą Kultū
ros Židinyje. Pagerbtųjų skry
džio liudininkų vardu trumpą 
žodį tarė J. Valaitis, pasida
lindamas savo atsiminimais.

Organizuotos lietuvių kata
likių moterų veiklos deimantinė 
sukaktis bus paminėta spalio 22, 
šeštadienį, 5 v.p.p., Kanadoje, 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
salėje, 1011 College St. Apie 
lietuvių katalikių veiklą ne
priklausomoje Lietuvoje kalbės 
seselė Augusta, apie jų darbus 
išeivijoje — dr. A. Janačienė. 
Meninę programą atliks "Volun
gės” choras. Minėjimas bus už
baigtas vakariene. Sekmadienio 
pamaldos — spalio 23 d. tos su
kakties proga bus Lietuvos Kan
kinių šventovėje 11 v.r., po jų 
— bendros vaišės. Iškilmes ren
gia Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos valdyba 
ir Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos centro valdy
ba.

VLIKo slėnias, susietas su jo 
veiklos 40 metų sukaktimi, įvyks 
š. m. lapkričio 12-13 d.d. Detroi
te. Ruošos darbais rūpinasi ren
gėjų komitetas, vadovaujamas 
R. Lietuvos Rezistencinio Są
jūdžio pirm. Alberto Misiūno.

Brazilija
Šilinių ir Tautos šventes Sao 

Paulo lietuviai atšventė rugsėjo 
11 d. Šv. Kazimiero parapijoje. 
Iškilmė pradėta procesija — Ma
rijos statulos atnešimu iš kop
lyčios į parapijos salę, kur gau
siems dalyviams net neužteko 
kėdžių. Tiek jų nebuvo tikėtasi 
susilaukti šios dvigubos šven
tės pamaldoms. Pamokslą pakei
tė devyni jaunuoliai, dalyvius 
portugališkai supažindinę su 
svarbiausiomis Marijos švento
vėmis Lietuvoje. Lietuviškai 
apie jas kalbėjo Mirna Gaiga
lienė ir Antanas Rudys, palies
dami Trakus. Kauno arkikated- 
rą-baziliką, Vilniaus Aušros 
Vartus, Pažaislį. Krekenavą, 
Žemaičių Kalvariją. Šiluvą. Gir
kalnį ir Skiemonis. Buvo atnau
jintas pasiaukojimas Dievo Mo
tinai Marijai. Pamaldoms pasi
baigus. programą atliko Liuci
jos Banytės vadovaujami jau
nieji šokėjai ir jos diriguoja
mas "Volungės" choras.

Australija
Adelaidės vokiečių choras 

“Liedertafel” rugsėjo 17 d. šven
tė savo veiklos 125 metų sukak
tį. Tas choras Adelaidėje buvo 
įsteigtas 1858 m., kai Lietuva 
dar gydėsi 1831 m. sukilimo žaiz
das, siekė baudžiavos panaikini
mo, tautinio atgimimo. Sukak
tuvinis choro “Liedertafel” kon
certas įvyko Adelaidės miesto 
rotušėje. Jin buvo pakviesti trys 
chorai iš P. Australijos: vokie
čių, austrų ir Adelaidės ‘.‘Litua- 
nia”, vadovaujama G. Vasiliaus
kienės. Chorus jungė ta pati min

tis — "Heimat” ir “Tėvynė”. Vo
kiečiai pvz. dainavo apie Duno
jų ir Morgenrot, lietuviai — apie 
Nemunėlį ir pradedančią aušti 
aušrelę. Choro “Lituania” pasi- 
rodyman buvo įjungtos trys dai
nos: A. Bražinsko "Nemunėlis”, 
K. V. Banaičio “Po augštus kal
nus”. Br. Budriūno “Pradės auš
relė aušti". Kaikurių sukaktu
vinio koncerto dainų palydon 
įsijungė pučiamųjų orkestras, 
turėjęs ir atskirus savo pasi
rodymus. “Lituania" buvo vie
nintelis kitų tautybių choras, 
pakviestas sukaktuvinėn vokie
čių šventėn.

Lietuvių Pensininkų Klubą 
Perthe nutarė įsteigti nedide
lis iniciatorių būrelis: susirin
kime dalyvavo 7 pensininkai, te
lefonu pritarė 3. Klubo valdybon 
išrinkti — Andrius Klimaitis ir 
Vaclovas Volodka. Veiklos pla
nams aptarti planuojamas se
kantis susirinkimas po dviejų 
mėnesių. Kadangi šiuo metu 
sparčiai gausėja lietuvių pen
sininkų eilės, juos jungiantis 
klubas yra labai aktualus.

Britanija
Pasaulio Antikomunistinės 

Lygos suvažiavime Liuksem
burge rugsėjo 20-22 d.d. daly
vavo VLIKo valdybos pirm. dr. 
K. Bobelis ir vicepirm. inž. L. 
Grinius. Grįždami į JAV. jiedu 
rugsėjo 25 d. lankėsi Londone. 
Abu VLIKo vadovai Lietuvių 
Namuose padarė specialų pra
nešimą apie tą konferenciją, 
jį papildydami bendra Lietu
vos dabartinės politinės būk
lės apžvalga, atsakinėjo į pa
teiktus klausinius. Susitikime su 
VLIKo vadovais dalyvavo Lietu
vos atstovas Britanijoje V. 
Balickas, apie 30 Londone gy
venančių lietuvių.

“Aušros” šimtmečio minėji
mą Mančesteryje rugsėjo 24 d. 
surengė literatūrinis Lietuvių 
Klubo ratelis. Minėjimui vado
vavo A. Podvoiskis, Paskaitą 
skaitė iš Londono atvykęs Sta
sys Kasparas. paliesdamas 
"Aušros” atsiradimo priežas
tis, jos įtaką Lietuvos nepri
klausomybės atgavimui. Išsamų 
pranešimą apie pogrindinę “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
niką” padarė kun. K. Kuzmins
kas, svečias iš Čikagos, vado
vaujantis LKB Kronikos Sąjun
gai, kuri pogrindinės “Kroni
kos" vertimus leidžia kitomis 
kalbomis. Jis taipgi prašė šį 
darbą paremti aukomis. Rink
liavą šiam tikslui pravedė P. 
ir V. Virbickai. Minėjimui skir
tas kelias dainas padainavo A. 
Jakimavičius, A. Podvoiskis, 
S. Aleknavičius ir J. Duoba. 
Oficialioji dalis užbaigta Tau
tos himnu.

Vokietija
Išeivių evangelikų liuteronų 

kunigų ir darbuotojų suvažia
vimas rugsėjo 5-9 d.d. įvyko 
Harzo miške prie Goslaro mies
to. Ši vietovė suvažiavimui pa
sirinkta jau antrą kartą. Jam 
vėl vadovavo Pasaulio Liutero
nų Sąjungos vokiečių komiteto 
įgaliotinis tarėjas E. Ratz. 
Šiemetiniame suvažiavime lat
vių grupę sudarė 14 dalyvių, 
estų — 13, lietuvių — 7, lenkų 
ir vengrų po du dalyvius. Lie
tuviams evangelikams atstovavo 
— sen. kun. A. Gelžinius, kun.
J. Urdzė, kun. M. Klumbys, kun.
K. Felgendreheris su žmona, 
kun. Fr. Skėrys ir studijų ta
rėjas R. Baliulis. Pagrindinė 
suvažiavimo tema — “Istorinė 
Liuterio reformacijos paženk
lintų Rytų Bendrijų atsakomy
bė”. Trys paskaitos ir vienos 
svarstybos turėjo glaudų ryšį 
su šia tema. Pranešimus apie 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Bendrijos sinodą Čikagoje š. m. 
liepos 1-3 d.d., surengtą po 16- 
kos metų, padarė kun. J. Urdzė 
ir kun. Fr. Skėrys. Buvo palies
tos ir vietinės lietuvių evan
gelikų liuteronų problemos.

įdomūs buvo pranešimai evan
gelikų kapelionų apie lietuvių, 
latvių ir vengrų gimnazijas. Kun. 
Fr. Skėrio duomenimis, Vasario 
16 gimnazijoje šiais mokslo me
tais mokosi 60 moksleivių: 35 
katalikai, 22 evangelikai ir 3 
žydai, su tėvais iš okupuotos 
Lietuvos atvykę Izraelin ir da
bar persikėlę V. Vokietijon. 
Latvių gimnazija, pasak kape
liono kun. F. Kristbergo, turi 
62 moksleivius, kurių 57 yra 
evangelikai, 5 katalikai. Moks
leivių skaičiumi ji yra beveik 
lygi su Vasario 16 gimnazija. 
Didelis skirtumas jaučiamas 
tik religijų požiūriu. Kape
lionas kun. Ferenczy pranešė, 
kad vengrų gimnazijoje mokosi 
250 moksleivių: 200 katalikų 
ir 50 evangelikų. Baigiant su
važiavimą, buvo nutarta sekantį 
susitikimą 1984 m. surengti 
pietinėje V. Vokietijos dalyje.



prisiminsime juos/
MALONŪS KANADOS 
LIETUVIAI,

Šiais metais jau praleido
me didžiuosius lietuviškus 
parengimus, kainavusius 
daug tūkstančių dolerių. Pri
vačiai daugelis važinėjome 
įvairiuose kraštuose, lan
kydami gimines, draugus ir 
pažįstamus. Pirkome daug do
vanų. Pinigų viskam užtekome. 
Bet paklauskime save, ar kar
tais nepainiršome savo sesių 
ir brolių pavergtoje tėvynė
je, ar mes jiems padėjome sun
kioje kovoje už tėvynės lais
vę ir tautos likimų? Ar kiek
vienas atidavėme bent mažu
tę auką Tautos Fondui — Lie
tuvos laisvinimo darbams?

Minėdami Vasario 16-tąją, 
nepriklausomybės gimtadienį, 
nevisi prisiminėme aukoti 
laisvės kovai. Minėjome Rug
sėjo 8-ją — Tautos džiaugsmo 
ir pasididžiavimo šventę, bet 
kas ir kiek ta proga aukojo
me savosios tautos laisvei? 
Ateis ir lapkričio mėnuo — 
laisvos pasaulio tautos pa
puoš savo karių kapus. Kas, 
o kas padės rožės žiedą ant 
Lietuvos laisvės kovotojų, 
partizanų kapų, kurie išblaš

Vėl susitikome...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Pirmąją koncerto dalį baigė 
vikrusis "Atžalynas”, labai 
drausmingai pašokęs Juodąjį 
Jonkelį ir Pasiutpolkę. Per
traukos metu žiūrovai turėjo 
progos pablaškyti savo dėme
sį, pavartyti 48 psl. dailų LD 
metraštį, kuriame buvo at
spausdinta ir koncerto pro
grama.

Po pertraukos sceną užėmė 
Toronto “Aro” choristai, vad. 
muz. Vaclovo Verikaičio. Šis 
vyrų vienetas bene bus buvęs 
pats didžiausias koncerte ir 
vyriausias amžiumi. Padaina
vo šešias patriotines dainas, 
jaudinusias klausytojus ir la
bai tikusias tokiai šventei.

Sol. I. Černienė jautriai per
davė O. Metrikienės ir B. Bud- 
riūno patriotiką, o prisijun
gus sol. V. Paulioniui, duetiš- 
koj balsų pynėj klausytojų 
įtampą sušvelnino lengvesniu 
žanru: muz. Bašinsko “Palik 
tik dainą man" ir Mozarto 
“Don Giovanni” arija.

Po ilgokos vokalinės dalies 
Toronto “Gintaro” užplūdimas 
scenoje buvo kaip koks stai
gus netikėtumas. Grupė, vad. 
Ritos ir Juozo Karasiejų, savo 
šokių pyne, pritariant ansamb
lio dainos vienetui, vad. G. 
Paulionienės, ypač vadinamai
siais “rateliais", čia pastili- 
zuotais ir pritaikytais, žiūro
vus pagavo nauja dvasia, iš se
novės iškilusiu naujumu, pra
siveržusiu iš tolimųjų šimtme
čių. kur šokio ritmas vaideno
si kaip gyvosios liaudies šir
dies plakimas.

“Volungės" choras, vad. muz. 
Dalios Skrinskaitės-Viskon- 
tienės, A. Vanagaičio "Sau
lėlydžio giesme” (žodž. B. Sruo
gos) klausytojus kilstelėjo bent 
viena menine pakopa. Taipgi 
jautriai skambėjo Č. Sasnaus
ko visada gražus "Karvelėli", 
šį kartą su sol. I. Černiene, 
J. Gruodžio “Mergužėle, mano 
miela” sąskambiai pūstelėjo 
linksma nuotaika, paprastu 
švelnumu.

Jungtinis choras, vėl Ritos 
Vilienės diriguojamas, įspū
dingai atliko G. Verdi vergų 
ariją iš operos “Nabucco", o 
jungtinė šokių grupė vos vos 
tilpo scenoje ir gyvu trankiu 
“Rateliu” baigė 3 vai. užtru
kusį koncertą, po kurio padė
kos žodelį tarė KLB krašto val
dybos pirm. J. Kuraitė-Lasie- 
nė. Tautos himnas šios šven
tės pabaigai tarsi visus iš 
naujo surišo ateinančių die
nų veiklai ir darbams.

Bendrų pastabų poskyryje 
pažymėtina: šokančio jauni
ke dar užtenka, o ima trūkti 
dainuojančio; beveik visiems 
dainų vienetams akompanavo 
muz. J. Govėdas; trūko scenos 
gilumoje įprastos kokios nors 
šventę išreiškiančios emble
mos; abi vėliavos galėjo būti 
paliktos prie mikrofono, už
uot jas pastačius šešėliuose; 
techniškas sutvarkymas sklan
dus; torontiečių žiūrovų ne
daug; bendras įspūdis geras.

Č. Senkevičius

Lietuvių Dienų leidinys
Ir šiais metais KLD rengė

jas — KLB Londono apylinkė 
išleisdino informacinį met
raštį, kuriame pateikiamas 

kyti Lietuvos laukuose, tarsi 
kupstai, kupsteliai, apaugę 
žolėmis, be kryžiaus, be pa
garbos, be motinos ir be se
sers rankos, be gėlės, tik kur 
ne kur sudžiūvęs kraujo laše
lis ant akmenėlio, atiduotas 
už tėvynės laisvę? Ar prisimin
sime juos savo aukomis?!

Nuoširdžiai prašau visus lie
tuvius prisiminti savo tauti
nę pareigą: siųskime aukas 
savo apylinkės Tautos Fondo 
įgaliotiniui ar atstovybei. 
Ypatingai prašau Toronto ir 
jo apylinkių lietuvius, kurių 
nepajėgiu vienas visų aplan
kyti. Malonėkite atsiliepti į 
pasiųstus Jums laiškus. Kurie 
negavote Tautos Fondo laiškų, 
pasinaudokite čia nurodomu 
Tautos Fondo atstovybės ad
resu ir pasiųskite savo auką, 
už kurią Jums būsime labai 
dėkingi.

Darbu ir aukomis padėkime 
pavergtos tėvynės laisvei!

A. Firavičius,
Tautos Fondo pirmininkas 

Kanadoje
Tautos Fondo atstovybė Ka

nadoje: 6 Constance St., To
ronto, Ont. M6R 1S4. Tel. 
535-9864.

žiupsnelis žinių apie Londo
no lietuvių veiklą ir kitų vie
tovių kultūrinius vienetus, 
dalyvaujančius 28-jų KLD pro
gramoje. Įdėta pagrindinio 
renginio — koncerto progra
ma, keletas augštųjų pareigū
nų bei institucijų sveikinimų 
ir visa eilė komercinių skel- 
bimų-sveikinimų.

Leidinys pavadintas metraš
čiu, bet tai toli gražu nėra 
Kanados lietuvių metraštis, 
nes apima tiktai Londono apy
linkę ir keletą kultūrinių bei 
meninių vienetų. Jam geriau 
tiktų kuklesnis KLD leidinio 
pavadinimas. Jame pasigenda
ma rūpestingesnės tvarkytojo 
rankos. Pvz. nevietoje įdėtas 
KLB pirmininkės žodis. Yra 
klaidų pavadinimuose, pvz. 
koncerto programoje įrašytas 
“Kankinių Parapijos choras” 
(25 psl.). Tokio choro iš viso 
nėra. Yra tik Lietuvos Kanki
nių par. choras. Techniškai 
48 psl. leidinys neblogai atlik
tas, nors yra nelygumų teks
tuose ir nuotraukose. Dailus 
bei prasmingas viršelis, pieš
tas kun. J. Staškaus. Jis vaiz
duoja Rūpintojėlį, vargo mo
kyklą ir laužytomis sruogomis 
šviečiančią saulę — Lietuvos 
viltį.

Aplamai, ir šios KLD buvo 
džiugus reiškinys lietuvių iš
eivijos gyvenime. KLB Londo
no apylinkės rengėjų komite
tas,vadovaujamas M. Chainaus- 
ko, savo uždavinį gerai atli
ko. Matyt, vadovaudamasis pa
tirtimi, išvengė ir kalbų, ku
rių praeityje būdavo gausu. 
Dalyvių skaičius galėjo būti 
didesnis. Gausus buvo atlikėjų 
būrys — apie 200, bet žiūrovų 
skaičius galėjo būti žymiai 
gausesnis. Mažoka buvo toron
tiečių ypač sekmadienio rengi
niuose. Galbūt dėl informaci
jos bei reklamos kuklumo. Di
dieji renginiai reikalingi ir 
didęsnės reklamos. Bet tai ne
žymūs trūkumai, kurie neuž
temdo viso džiugaus rengi
nio. Dl.

Vancouver, B. C.
PAPILDYMAS. “TŽ” 37 nr. iš- 

spaudintoje padėkoje per klaidą 
praleista U. Z. Tumaičių pavardė. 
Už klaidą labai atsiprašome.

E. H. Gumbeliai

Calgary, Alberta
LIETUVIŠKOS PAMALDOS. 

Kun. P. Baltakis, OFM, lietuvių 
pranciškonų provincijolas, buvo 
atvykęs į savo vienuolijos suva
žiavimą Cochrane, Alberta. Šv. 
Onos šventykloje (spalio 9) Kal- 
garyje jis atnašavo šv. Mišias ir 
pasakė apie Marijos garbinimą 
lietuviams pamokslą. Po pamaldų 
buvo dalyvavusių suneštinės vai
šės. KLB Kalgario apylinkės val
dyba suorganizavo pamaldas. K. 
Dubauskas padėkojo Kanados 
Kunigų Vienybės valdybai, vietos 
lietuviams už atsilankymą, A. Ja- 
neliūnui už kunigo priėmimą. Kun. 
P. Baltakis, yra darbavęsis 
Toronte Prisikėlimo parapijoje. 
Kalgaryje rado apsigyvenusius 
savo buvusius parapijiečius — 
Tarvydus. Šlekius, Kviečius, As
travu s.

Reiktų nepamiršti, kad pamal
dos lietuvių kalba yra ryšys su 
tėvyne Lietuva. Kai meldžiamės 
už ją yra ženklas, kad ir nedide
lėje apylinkėje dar nėra visai iš
nykusi savoji kalba ir lietuviški 
papročiai. K.

Pirmoji jaunų šeimų stovykla Kanadoje N. Wasagoje 1983 metų vasarą Nuotr. R. Pranaičio

Diskusinės mintys bei nuomonės

Kaltė, atsakomybė ir žydai
Atsiliepimas į dr. S. Sereikos mintis

BIRUTĖ KEMEŽAITĖ

"TŽ" 1983.IX.1 dr. S. Serei
ka “Kaltės bei atsakomybės 
jieškant" straipsnelyje rašo, 
esą visi žydų klausimu rašę 
mūsų autoriai apsiriboja “lie
tuvių tautos nekaltumo įro
dymais ir visą kaltę meta tuo
metinei Hitlerio valdomai Vo
kietijai, naciams ir esesinin
kams. Tuo tarpu likę gyvi žy
dai yra kitos nuomonės ir pir
moje eilėje kaltina lietuvius 
dėl žydų žudymo 1941 m.”

Jeigu mes “pirmoje eilėje" 
būtume buvę kalti, tai visame 
pasaulyje būtų išgarsėjęs ne 
Hitleris, o mūsų prezidentas 
A. Smetona ... Dr. S. gyvena 
Vokietijoje, kurios archyvuose 
yra sukaupta pati gausiausia 
to laikotarpio dokumentacija, 
tad galėtų pasisemti žinių iš 
rimtų politinių šaltinių, bet 
ne iš žydų nepagrįstų kaltini
mų.

I
Dr. S. rašo: "Jei atsitinka 

nusikaltimas mūsų akivaiz
doj, ir mes nieko nedarom jam 
sukliudyti, tampam taip pat 
kalti”.

Kaip lietuviai turėjo sukliu
dyti žydų šaudymą, kai jie ne
turėjo jokių galimybių sukliu
dyti Lietuvos okupacijos? Ko
dėl dr. S. nerūpi, kad lietu
viai negynė ir neapgynė Lie
tuvos, o tiktai jaudinasi, kad 
negynė žydų? Lietuvių trėmi
mai į Sibirą vyko ne tik žydų 
akivaizdoje, bet ir jų žinioje 
bei galioje. Kodėl dr. S. neke
lia klausimo žydams, ką jie 
darė lietuvių tautos naikini
mui sukliudyti? Lietuviai, ri
zikuodami gyvybe, nuo mirties 
išgelbėjo šimtus žydų, o kiek 
žydai išgelbėjo lietuvių nuo 
ištrėmimo į Sibirą? Priešin
gai. Žydai okupantams padėjo 
į Sibirą ištremti apie 600,000 
mūsų tautos žmonių.

Hitlerio įsakymu žydų šaudy
mas vyko viso pasaulio tautų 
akivaizdoje, tuo pačiu ir žy
dų tautos akivaizdoje. Ką da
rė turtingi Amerikos ir kitų 
valstybių žydai, kad išgelbė
tų savo tautos dalį?

Jacob Oleiski pasirašytame 
Lietuvos Žydų Draugijos laiš
ke lietuviams rašoma, kad į 
Sibirą buvo tremiami ir žydai, 
kad 7000-8000 jų buvo ištrem
ta 1941 m. birželyje — visa 
“buržuazija”. Sunku patikėti, 
kad žydai, veikę kartu su ru
sais, būtų trėmę ir žydus. 1941 
m. tremtinių atsiminimuose 
nėra minimi žydai...

Bet, jei iš tiesų žydai su so
vietais trėmė ir saviškius, tai 
kodėl patys būdami kalti, jie 
dabar jieško žydams nusikaltu
sių? Rusų okupacijos metu žy
dai. užėmę svarbias valdiškas 
vietas, būdami sovietų drau
gais, galėjo pasirūpinti Lie
tuvos žydų evakuacija į Rusi
ją. Tai kodėl okupantų valdžio
je buvę įtakingi žydai nieko 
nedarė, kad išgelbėtų Lietu
vos žydus? Vėliau jie su bė
gančiais iš Lietuvos rusais 
pabėgo į Rusiją ir išliko gy
vi. Dabar šitie nusikaltėliai 
gaudo nusikaltėlius, kad tuo 
savo kaltes paslėptų.

Nieko nuostabaus, jei vie
nas kitas lietuvis, žiauriai nu
kentėjęs nuo žydų iš despera
cijos įsijungė į okupantų vo
kiečių veiklą prieš žydus. Jie 
buvo nelaimingos, pačių žydų 
žiauraus elgesio nesąmonin
gam kerštui išprovokuotos 
aukos...

II
Ar dr. S. žino, kiek žydai 1944 

m. rudenį nužudė lietuvių? 

Netenka abejoti, kad tų žudi
kų tarpe buvo ir tokių žydų', 
kuriuos lietuviai nuo vokie
čių išgelbėjo. Aš nemanau, 
kad nors vienas lietuvis žyd- 
šaudis būtų išlikęs gyvas, pa
tiems žydams uoliai vykdant 
egzekucijas. Štai viena tokia 
egzekucija, kurios liudininke 
aš pati esu.

1944 m. vasarą išvykusi iš 
Kauno sustojau Galbuogių 
ūkyje, Raseinių aps., apie 3 
km nuo Stakių miestelio. Jų 
kiemas šliejosi prie tankaus 
miškelio. Gerai neprisimenu, 
bet, rodos, buvo rugpjūčio pa
baigos pavakarys, kai pamatė
me iš miškelio išeinančius 
tris ginkluotus vyrus, kurie 
artėjo į mus, Galbuogiai juos 
gerai pažino, nes tai buvo jų 
apylinkės žydai. Kadangi aš 
buvau svetima, tai jų dėme
sys pirmiausia nukrypo į ma
ne. Kaip aš, jauna mergaitė, 
vienui viena, be tėvų atsidū
riau šioje apylinkėje? Smulk
meniškai išklausinėję apie vi
są mano šeimą, paprašė Galb- 
uogius maisto. Tada, pagrasi
nę, kad visi lietuviai, net 
mažiausiai žydams nusikaltę, 
bus nubausti, nuėjo.

Tą vakarą nedrįsome eiti į 
mišką. Kitos dienos rytmetį 
Birutė Galbuogytė, jos sesuo 
Gražina, brolis Mindaugas ir 
aš įėjome ties ta vieta, iš 
kur buvo išėję žydai. Ten ra
dome medžio šakomis prideng
tą vyro lavoną. Jis buvo nužu
dytas — gal nukankintas. Vei
das baisiai sutinęs. Matėsi 
krauju apkrekėjusių prakir- 
timų. Tai buvo Galbuogių kai
mynas, gyvenęs Kaune ir tik 
prieš parą sugrįžęs pas moti
ną į tėviškę. Atrodo, jiems bu
vo žinoma kada jis grįš, ir jo 
laukė.

Teko girdėti žmones kalbant, 
kad žydai, po tris ar keturis 
grupėmis siautė ir kitose dar 
rusų neužimtose apylinkėse. 
Ką pagaudavo, nukankindavo. 
Kur tie žydai yra dabar? Grei
čiausiai, pasikeitę pavardes, 
gyvena Izraelyje ar kur nors 
Amerikoje ir gaudo karo nusi
kaltėlius ...

Birutė Galbuogytė, ištekė
jusi, dabar gyvena Hamiltono 
mieste, Kanadoje, o jos sesuo 
Gražina, taip pat ištekėjusi, 
gyvena Klevelande, JAV. 
Prieš maždaug metus prašiau 
Birutę Galbuogytę, kad man 
parašytų tų trijų žydų ir nu
žudyto lietuvio pavardes, 
bet atsakymo negavau. Negi 
išeivijoje nėra daugiau tos 
apylinkės žmonių?

Prieš keliolika metų para
šiau laišką į okup. Lietuvą 
savo buvusiai draugei, tada 
studijuojančiai Vilniaus uni
versitete, norėdama ką nors 
sužinoti apie Svėdasų dvaro 
savininką K. Juodviršį. Atsa
kydama ji man rašė, kad nieko 
apie Juodviršį nežino, tiktai 
apie tą žydę, kurią jis išsau
gojo. Esą šimtai lietuvių žiau
riai nuo jos nukentėjo, ir vi
sos apylinkės gyventojai smer
kia aklą Juodviršio humaniš
kumą.

Tą žydę į Juodviršio dvarą 
atgabeno jo žmonos sesuo (ma
no buvusi mokytoja), kai Svė
dasų miestelyje ją slėpti pa
sidarė nesaugu, nes ji buvo 
labai triukšminga. Akiplėšiš
kai kaltino visą lietuvių tautą, 
kad žydų neišgelbėjo. Kai mė
gindavo aiškinimais ją įtikin
ti, jog tai netiesa, ji delnais 
užsidengusi ausis šaukdavo: 
“Jūs, jūs, lietuviai, jūs iš- 
šaudėte žydus!” Tačiau Svėda
sų dvare ji buvo išsaugota. 
Įsivaizduoju, kaip ši žydė vėl 

išskėstomis rankomis sutiko 
sugrįžtančius raudonarmie
čius. O dvarininkas Juodvir
šis? Jo žmona su mažamečiais 
vaikučiais buvo ištremta į Si
birą. Tos žydės sulaukti drau
gai, buvo jo priešai...

III
Tiesiog sunku suprasti dr. 

S. pastangas lietuvius įtikinti, 
kad jie apsikaltintų žydų žu
dymu. Štai jo žodžiai: “1941 m. 
yra įvykęs nežmoniškas nusi
kaltimas. Kad reikia nusikal
tėlius bausti, savaime supran
tama. Politinė atsakomybė yra 
taip pat kaltė. (...) Aš neno
riu tikėti, kad mūsų tautoje 
nebūtų sąžinės ir Dievo jaus
mo. Todėl negaliu suprasti, 
kodėl nė vienas iki šiol ra
šiusių autorių nekalbėjo apie 
moralinę mūsų kaltę?”

Deja, dr. S. “neprisimena”, 
kad 1941 m. birželyje įvyko 
nežmoniškai baisus lietuvių 
tautos naikinimas. Jis nerei
kalauja, kad lietuvius žudę 
prakalbėtų apie savo morali
nę kaltę lietuvių tautai, ne
svarsto jų sąžinės ir Dievo 
jausmo ir nesiūlo lietuvių 
tautos naikintojus nubausti. 
Toks krikščioniškosios mei
lės vienašališkumas man nėra 
suprantamas...

IV
1983.VIII.25 “TŽ” dr. S. rašė: 

“Šimtai tūkstančių mūsų tau
tiečių matė žydų mirtį 1941 m.” 
Aš nesu girdėjusi, kad Lietuvo
je būtų buvę viešų žydų šau
dymo spektaklių, kuriuos būtų 
stebėję minios žmonių. Šimtai 
tūkstančių matė tiktai į Sibi
rą trėmimus, turgaviečių aikš
tėse išmestus, išniekintus, 
nuogus lietuvių partizanų la
vonus.

Nesuprantamai įtaigus yra 
dr. S. pasakymas: "Nejaugi 
yra tik viena pusė, t.y. kad 
vokiečiai žudė, o mes nesam 
kalti?” Jis vartoja žodį “mes”. 
Tai reiškia, kad ir jis pats į 
tą nusikaltėlių “mes” grupę 
įeina, reikalaudamas ir save 
prisipažinti kaltu. Tai kodėl 
jis neprisipažįsta, jeigu yra 
kaltas? Kodėl reikalauja mus, 
kurie žydų nešaudėme, pri
versti tai padaryti?

Į A. Kalniaus įrodymus, kad 
naciams galėjo talkinti tiktai 
mažas lietuvių skaičius, o ne 
visa tauta, dr. S. "TŽ” 1982.X1. 
11 šitaip prieštarauja: “Tai 
yra netiesa. Izraelyje ar kur 
kitur bus išleista oficiali 
dokumentacija apie baisius 
įvykius ir iš jos bus galima 
spręsti, koks buvo lietuvių 
vaidmuo žydų žudyme 1941 m.”

Kam dr. S. reikalingi doku
mentai? Ar žydai nesugebėjo 
visu 100% jo įtikinti be jokių 
oficialių dokumentų? Juk žy
dai visus savo turimus oficia
lius dokumentus jau paskelbė, 
juos įteikdami JAV teisingu
mo departamento kriminali
niam skyriui (specialių ty
rinėjimų įstaigai OSI). Jie 
išvartė viso pasaulio tautų 
archyvus, jieškodami medžia
gos lietuviams ir kitų sovietų 
okupuotų kraštų žmonėms ap
kaltinti. Tačiau, net talkon 
pasikviesdami Sov. Sąjungos 
KGB, nepajėgė surasti nė po
ros lietuvių, kurie būtų šau
dę žydus. Kazį Palčiauską nu
teisė tik todėl, kad buvo Kau
no burmistru (buvimas toje 
pareigoje buvo palaikytas per
sekiojimu). Prie jo bylos net 
buvo pridėta tokia nesąmonė, 
esą vokiečiai įsteigė žydams 
gelbėti getus nuo lietuvių 
partizanų savivaliavimo.

J. Kungys buvo kaltinamas
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Australijos sportininkų viešnagė
Australijos lietuviai sportinin

kai, pakeliui į II PLD Čikagoje, 
š.m. birželio 18-23 d.d. viešėjo To
ronte. Šį kartą net 91 sportinin
kas, vadovaujamas A. Laukaičio, 
aplankė daug Š. Amerikos lietu
vių kolonijų.

Birželio 18 d. atskridę į Toron
tą svečiai iš orauosčio buvo auto
busais atvežti į Toronto Lietuvių 
Namus. Priėmimo komiteto pirm.
J. Gustainio pasveikinti svečiai 
vaišinosi p. Gataveckienės paruoš
tais skanumynais.

Aprūpinti turistine Toronto ir 
lietuviška informacija, svečiai
K. Budrevičiaus buvo išskirstyti 
nakvynėms pas vietinius lietuvius.

Sekančią dieną svečiai ir šei
mininkai rinkosi į sporto sales. 
Krepšininkai išbandė jėgas su 
Londono, Hamiltono ir Toronto 
komandomis. Svečiams nelabai se
kėsi, turbūt dėl kelionės nuovar
gio. Tinklininkai svetingoje Ana
pilio salėje jautėsi lyg namuose. 
Aktyviai sportuojant diena grei
tai prabėgo, o vakare vėl visi rin
kosi į Anapilio salėje rengiamą 
sportininkų susipažinimo vakarą 
— balių.

Po trumpo Kanados sporto apy
gardos vadovo R. Sondos pasvei
kinimo J. Gustainis įteikė Aust
ralijos delegacijai dovaną — 
skulptoriaus Dagio medžio skulp
tūrą. Padėkos žodį tarė austra
liečių vadovas A. Laukaitis. Me
ninę vakaro programą atliko sve
čias iš Lietuvos. Po skanios vaka
rienės visi linksminosi “Malūno" 
muzikos lydimi. Ačiū Anapilio so
dybos korporacijai ir Lietuvos 
Kankinių parapijai už nemokamai 
duotas patalpas ne tik sporto var
žyboms, bet ir baliui.

Sekmadienį svečiai dalyvavo iš
kilmingose pamaldose visose tri
jose parapijose. Po pamaldų krep
šininkai ir tinklininkai tęsė var
žybas, o golfininkai dalyvavo To
ronto golfo turnyre. Vakare 
visi rinkosi į “Vilnius” paviljoną 
Prisikėlimo par. patalpose. Sve
čiai praleido jose nevieną vakarą. 
Ačiū Prisikėlimo parapijai, viso
keriopai rėmusiai sportininkus 
bei davusiai duosnią auką svečių 
vakarienei Anapilio salėje apmo
kėti. Ačiū ir kun. P. Dilio vado
vaujamai evangelikų parapijai. 
Neturėdami didelių patalpų, jie 
labai daug padėjo patarimais, mo
raline ir materialine parama.

Pirmadienį svečiai, K. Budre
vičiaus ir Z. Bersėnaitės lydimi,

Rochester,
ŠV. JURGIO PARAPIJAI 75 ME

TAI. 1983 m. sausio 8 d. Ročes- 
terio lietuvių katalikų Šv. Jurgio 
parapijai suėjo 75 metai. Ši reta 
sukaktis buvo pradėta minėti įvai
riais religiniais ir kultūriniais 
renginiais, nuo pat sukakties die
nos. Dar yra likusi pati pagrindinė 
data — spalio 23 d.

Minėjimas prasidės 11 v. Mišio- 
mis parapijos šventovėje. Daly
vaus vietos vysk. M. Clark ir vysk. 
V. Brizgys, lietuvių pranciškonų 
provincijolas P. Baltakis, OFM, ir 
kt. Giedos vietos lietuvių choras, 
vad. Jono Adomaičio, sol. Gina 
Čapkauskienė, sol. Birutė Čypie- 
nė ir sol. Vyt. Žmuidzinas. Var
gonais gros R. Obalis.

4.30 v.p.p. Mapledale Party 
House, 1021 Maple St., bus poky
lis su plačia menine programa. 
Išgirsime J. Adomaičio vadovau
jamą chorą dainuojant ir kartu su 
solistais Gina Čapkauskiene, Biru
te Čypiene ir Vyt. Žmuidzinu at
liekant St. Šimkaus “Atsisveiki
nimą su tėvyne". Be to, G. Čap
kauskienė, viešnia iš Montrealio, 
padainuos arijų ir operų “Travia
ta" ir “Lucia Lammermoor" ir lie
tuvių liaudies dainų. Akompanuos 
R. Obalis. “Lazdyno" šokėjai, va
dovaujami Jadvygos Reginienės,

dėl netikslios gimimo datos 
ir vietos. Tačiau visai nese
niai amerikiečių laikraščiuo
se buvo rašyta, kad žydai, siek
dami patekti į valdžią, pasi
keičia vardus bei pavardes, 
kad paslėptų žydišką kilmę ir 
būtų išrinkti. Ar tai ne dides
nis kriminalas? Bet dėlto žy
dai nėra nei teisiami, nei bau
džiami.

Tie “oficialūs dokumentai" 
dažnu atveju yra žydų ir KGB 
melas, paremtas milijonais. 
Už milijonus galima ir papirk
ti, ir nupirkti, ir išpirkti, 
o žydai milijonų turi...

Žydų naikinimas pasibaigė 
prieš 40 metų. Lietuvių tau
tos naikinimas — tebevyksta. 
Ateityje bus atrasti nauji ma
siniai lietuvių kankinių ka
pai, nauji sąrašai Sibiro trem
tinių ir nukankintų psichiatri
nėse ligoninėse, iškils naujos 
lietuvių kankintojų pavardės. 
Tad ne žydai, bet lietuviai iš
leis oficialią dokumentaciją 
apie baisius įvykius, iš kurių 
bus galima spręsti, koks buvo 
žydų vaidmuo lietuvių kanki
nime ir naikinime nuo 1939 m.

(Bus daugiau) 

išvyko pasigrožėti Kanados gamta 
ir vienu iš gražiausių pasaulio 
vaizdų — Niagaros kriokliu. Grį
žę Torontan, svečiai vaišinosi Pr. 
Bernecko suorganizuotame pri
ėmime “Molsono" alaus darykloje.

Antradienį svečiai, adv. Algio 
Pacevičiaus lydimi, lankėsi To
ronto miesto rotušėje, kur labai 
gražiai atstovavo lietuviams. Ten 
australiečiai kalbėjosi ir su ka
nadiečių spaudos atstovais. Lietu
viams reikšmingas pokalbis buvo 
atspausdintas “The Toronto Sun” 
dienraštyje 1983.VI.22.

Popietėje bei vakare Toronto 
Lietuvių Namai ūžė lyg bičių avi
lys. Besilinksminant ir bespor- 
tuojant laikas greitai prabėgo. 
Liūdnas atsisveikinimo akimir
kas Lietuvių Namuose pralinksmi
no A. Blauzdžiūnas, visus vaišin
damas nemokamais gėrimais. La
bai nuoširdus ačiū Toronto Lie
tuvių Namams už nemokamai duo
tas patalpas bei visokeriopą pa
galbą.

Australijos sportininkų viešna
gė buvo tikrai gražus tautinis įvy
kis. Už jo pasisekimą ypatinga 
padėka tenka plačiajai Toronto 
lietuvių visuomenei. Ačiū Jums už 
nakvynes, už gražų lietuvišką 
vaišingumą, parodytą svečiams. 
Ačiū Kanados Lietuvių Bendruo
menei. Kanados Lietuvių Fondui. 
Toronto Lietuvių Namams, Prisi
kėlimo parapijos ir “Paramos" 
bankeliams už piniginę paramą 
(iš viso organzicijos suaukojo 
$3,600.00).

Ačiū už aukas Montrealio, Ha
miltono, Toronto, Edmontono bei 
Čikagos lietuviams (aukų lapais 
buvo surinkta $1.910.00). Iš viso 
buvo sutelkta $7,336.00. Pajamos 
viršijo išlaidas $234.37, kurie per
duoti Kanados sporto apygardai. 
Ypatingos padėkos užsitarnavo ir 
visas 22 asmenų svečiams priimti 
komitetas. Dėkoju už labai didelę 
asmeninę pagalbą kun. Aug. Sima
navičiui. OFM, kun. J. Staškui, 
kun. P. Diliui, adv. A. Pacevičiui, 
P. Berneckui, A. Bumbuliui, V. 
Dauginiui, A. Vaičiūnui, K. Bud- 
revičiui, A. Balniui, A. Blauzdžiū- 
nui, V. Bačėnui, S. Krasauskui, K. 
Šapočkinui, B. Savickui, E. Stra
vinskui ir visiems, visiems kuo 
nors prisidėjusiems prie Austra
lijos lietuvių sportininkų sutiki
mo bei priėmimo Toronte.

Rimas Sonda, 
Kanados sporto apygardos vadovas

New York
pašoks tautinių šokių. Vakaro ve
dėjas — prof. dr. Antanas Klimas. 
6.45 v.v. — vakarienė, grojant or
kestrui ir dainuojant.

Šiose iškilmėse laukiami visi 
Ročesterio ir apylinkės lietuviai 
ar betkada gyvenę Ročesteryje.

“ŠV. JURGIO PARAPIJA ik RO
ČESTERIO LIETUVIAI". Tokiu 
pavadinimu jau baigiama spaus
dinti ne tik Šv. Jurgio parapijos 
75 metų, bet ir visų Ročesterio 
lietuvių 80 metų istorija. Knyga 
gausiai iliustruota ne tik nuotrau
komis iš pirmųjų ateivių gyvenimo, 
bet ir iš pastarųjų dienų veiklos. 
Kadangi parapiją sumanė organi
zuoti tik atvykę jauni pirmieji 
ateiviai, todėl ir šios vietovės 
lietuvių istorija nėra išskirta iš 
vietos parapijos istorijos. Jie vei
kė ir veikia vieni kitus paremda
mi ar papildydami. Todėl šalia 
parapijos 75 metų istorijos plačiai 
yra aprašomas ir Ročesterio lie
tuvių 80 metų visuomeninis gyve
nimas.

Prie knygos išleidimo jau yra 
prisidėjęs gana gražus būrys pa
rapijiečių. Patys stambiausi: dr. 
Bernard Platt-Platakis (buv. veik
lių parapijiečių sūnus) su $1,000, 
po $500 aukojo Marija Kislauskai- 
tė ir DeVonis. Kiti aukojo mažes
nėmis sumomis. įamžindami savo 
tėvus, mirusius vyrus ar žmonas 
bei draugus.

KITOS ŽINIOS. Birutė Litvi- 
nienė, augštesnės mokyklos moky
toja, praėjusios vasaros atosto
gas praleido V. Vokietijoj ir P. 
Europoje. — Petras Matiukas, 
veiklus vietos lietuvis, šios va
saros atostogas praleido V. Vo
kietijoj, Šveicarijoj, Olandijoj 
ir D. Britanijoj. — Kun. Justinas 
Vaškys, OFM Šv. Jurgio parapijos 
klebonas, šį pavasarį po sunkios 
širdies operacijos jau yra pilnai 
pasveikęs. Vieno mėnesio atosto
gas praleidęs Maine pajūrio vasar
vietėje, dabar rūpinasi Šv. Jurgio 
parapijos 75 metų sukaties iškil
me, pasitelkęs gausų būrį jaunes
nių parapijiečių. — Algis ir Euge
nija Bulsiai susilaukė pirmagimės 
dukrelės. Abu yra veiklūs visuo
meniniame lietuvių gyvenime. — 
Arnoldas Olis neseniai atidarė 
skaitytuvų (kompiuterių) parduo
tuvę “Micro World", 531 E. Ridge 
Rd. Atsilankiusius supažindina 
ne tik su naujausiais modeliais, 
bet ir teikia patarimų, kuris skai
tytuvas kuriai profesijai ar as
meniui parankiausias. A. Olis ir 
jo žmona Danutė Krokytė yra veik
lūs visuomeniniame lietuvių gyve
nime. —Juozas Jurkus, vietos ALT 
ir BALFo pirmininkas, 6 savaitėm 
yra išvykęs į V. Vokietiją. —a.sb.
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BRONYS RAILA pasirašo autorines savo knygas Klevelande — kun. G. 
KIJAUSKUI, SJ, ir rašytojui V. KAVALIŪNUI Nuotr. V. Bacevičiaus

Ketvirtasis baltistikos simpoziumas
Rengiamas š. m. lapkričio 5 d. Toronto universitete

Dėmesio vertas teatras

Jau eilę mėty Baltistikos 
Draugija Kanadoje (Associa
tion for Advancement of Bal
tic Studies — AABS) rengia 
svarstytas (simpoziumus) įvai
riais klausimais mokslinin
kams bei visuomenei. Praėju
sių svarstybų tema buvo su
rišta su Baltijos kraštų menu 
Šiais metais minėtoji draugi
ja, bendradarbiaudama su To
ronto Universiteto Rusų ir 
Rytų Europos Studijų Centru, 
rengia ketvirtąsias metines 
svarstybas istorijos ir eko
logijos problemom gvildenti 
š. m. lapkričio 5, šeštadienį, 
nuo 9.30 v.r. iki 5.00 v.p.p., 
George Ignatieff teatre. Ge
rald E. Larkin pastate, Trini
ty College, Toronto universi
tete. (George Ignatieff teatro 
adresas: 15 Devonshire Place, 
truputį į pietus nuo Varsity 
stadijono ir yra lengvai pasie
kiamas iš St. George požemi
nio traukinio stoties Bedford 
gatvės išėjimo).

Rytmečio sesija nuo 9.30 iki 
12.00 v. bus skirta diskusijoms 
šių laikų Baltijos kraštų isto
rijai. Paskaitas skaitys ir dis
kusijoms vadovaus Romualdas 
Misiūnas (Yale universitetas) 
ir Rein Taagepera (Kaliforni
jos universitetas, Irvine cam
pus), autoriai knygos "The Bal
tic States: Years of Depen
dence 1940-1980" (išleista Uni
versity of California Press 
1983 m.). Šią knygą bus galima 
papiginta kaina įsigyti.

Popiečio sesijos paskaitinin
kai nuo 1.30 iki 5.00 v.p.p. pa
lies visas tris Baltijos res
publikas su dabartinėmis jų 
ekologinėmis problemomis. 
Mare Taagepara iš Kaliforni
jos universiteto kalbės apie 
Estijos ekologines problemas 

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO TARYBA

pripažindama didelę lituanistikos katedros reikšmę 
lietuviškos kultūros išlaikymui laisvajame pasaulyje,yra 
nutarusi jos įsteigimą visais galimais būdais remti.

Steigimo aktą Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
pasirašė su Ilinojaus universitetu Čikagoje 1981.X.20. Iki 
š.m. liepos 1 d. aukų buvo surinkta apie $150.000. Kad 
katedra pradėtų veikti 1984-85 mokslo metų pradžioje, 
reikia iki š.m. lapkričio 1 d. įmokėti pradinį įmokėjimą 
$200,000.

Prašome šį labai svarbų lietuvybei projektą paremti 
gausiomis aukomis.

Mokėjimus galima išdėstyti ketveriem metam. Pra
šome pasinaudoti žemiau skelbiama korele ir čekius 
rašyti “Lithuanian World Community Foundation", 5620 
South Claremont Ave., Chicago. Ill. 60636. USA. Galima 
čekius siųsti ir Kanados Lietuvių Bendruomenei, 1011 
College St.. Toronto, Ont. M6H 1A8. Šios aukos Kanadoje 
nuo valstybinių mokesčių neatleidžiamos.

Smulkesnes informacijas galima gauti krašto ir 
apylinkių valdybose.

KLB krašto valdyba

LITUANISTIKOS KATEDRA
ILINOJAUS UNIVERSITETE ČIKAGOJE

Prašome aukų čekius rašyti ir siųsti:
“Lithuanian World Community Foundation” 
5620 South Claremont Avenue,
Chicago, Illinois 60636, USA

Pasižadu lituanistikos katedrai
paaukoti iš viso $.....................
kuriuos mokėsiu per (2, 3 ar 4) metus.
Dabar siunčiu pirmąjį įnašą $.....................
Siunčiu vienkartinę auką $.....................

Parašas ...................................................................................
Vardas ir pavardė ...................................................................
Adresas ...................................................................................

ir ypač apie didžiulį naują 
uostą, kuris dabar statomas 
prie Talino. Antras kalbėto
jas Juris Dreifelds iš Brock 
universiteto palies dabar vyks
tančius ekologijos srities dar
bus Latvijoje. Trečias paskai
tininkas — lietuvis Augusti
nas Idzelis iš Kento univer
siteto gvildens dabartinės Lie
tuvos įstaigų pažiūrą į ekolo
ginius klausimus. Prof. Idzelis 
šiuo metu dirba mokslinį dar
bą. surištą su pasaulio didžiau
sios branduolinės energijos 
stoties statyba, kuri prasidė
jo 1975 m. prie Ignalinos, Lie
tuvoje. Ekologijos sesija bus 
baigta dr. K. Ėringio komen
tarais, liečiančiais visas tris 
paskaitas. Dr. K. Ėringis buvo 
vedėjas aplinkos ekologijos 
laboratorijos botanikos insti
tuto mokslo akademijoje Vil
niuje. Dr. K. Ėringis, pabėgęs 
iš sovietų laivo Seychelles sa
lose, Indijos okeane, dabar 
gyvena Čikagoje ir toliau do
misi ekologinėm problemom 
ypač Lietuvoje.

Vyno ir sūrio užkandžiais 
bus baigtos popiečio sesijos. 
Registracijos mokestis pilnai 
programai $20. Vien priešpie
čio programa $10 ir vien po
piečio programa (su vynu ir 
sūriu) $15. Studentams ir pen
sininkams $15 visai dienai, 
$5 rytmečiui ir $10 popiečiui 
su vynu ir sūriu. Dalyviai gali 
registruotis prie George Igna
tieff teatro durų svarstybų die
nos rytą. Norį iš anksto užsi
registruoti prašomi siųsti če
kius (prieš lapkričio 1 d.) šiuo 
adresu: K. Raudys, 17A Leland 
Ave., Toronto, Ont. M8Z 2X6. 
Daugiau informacijų gausite 
skambindami tel. 978-3330 ar
ba 699-5538 (vakarais). Inf.

ALFONSAS NAKAS

Apie Ontario Londono 
“Grand Theatre" daugelis esa
me girdėję. Jis buvęs pastaty
tas prieš daugiau kaip šimtą 
metų, kai dabartinis beveik 
300.000 gyventojų miestas ne
turėjo nė 20.000 sielų. Jo 
reikšmė ėmė kilti prieš ke
letą metų, kai aktorius-re- 
žisorius William Hutt, nebe- 
sutardamas su Stratfordo festi
valio vadovybe, laikinai buvo 
tapęs šio teatro meno vadovu 
ir keliais pastatymais pakėlė 
jo prestižą.

Bet vieno Williamo Hutt ne
susipratimai su Stratfordo 
festivaliu būtų likę tik dū
mais be didesnės ugnies. Rei
kalai visiškai pasikeitė po 
Stratfordo festivalio 1980 m. 
rudens krizės. Apie ją daug 
rašė didžioji Kanados bei JAV 
spauda, o šių eilučių auto
rius keletą kartų informavo 
ir lietuvių spaudą, tad tik 
labai trumpai šią krizę dabar 
prisiminsiu. Tuo metu (1980 
m. rudenį) baigėsi festivalio 
meno vadovo darbo sutartis. 
Sunku pasakyti, ar didelio 
garso režisorius ir aktorius 
anglas Robin Phillips po sep- 
tynerių metų darbo pats Strat- 
forde nebenorėjo likti, ar di
rektorių taryba nebekvietė, 
bet, paskelbus jo pasitrauki
mą, imta jieškoti kito meno 
vadovo. Siūlant meno vadovu 
kitą anglą, paskui amerikie
tį, smarkiai pasipriešino 
Kanados aktorių sąjunga rei
kalaudama kanadiečio meno 
vadovo. Po ilgų tąsynių, gra
siusių 1981 m. sezono iškriti
mu, o gal ir visišku susinai
kinimu, pagaliau buvo suras
tas visiems priimtinas meno 
vadovas, neutralizuotas Kana
dos pilietis John Hirsch, ir 
festivalis vėl atsigavo.

Tuo tarpu Robin Phillips ne 
tik negrįžo į Angliją, bet ne
nuklydo nė į kurį milijoninį 
Kanados didmiestį. Jis liko 
Ontario Londone, už 40 mylių 
nuo Stratfordo, ir sukūrė “The 
Grand Theatre Company”. Ka

tsiųsta paminėti
Ava Saudargienė, VĖJAS IŠ RY

TŲ. Europinių kelionių įspūdžiai. 
"Nidos” knygų klubo leidinys 105 
nr. London 1983, 151 psl. Kaina — 
3.50 sv. (Adresas: 2 Ladbroke Gar
dens, London Wil 2PT, Gt. Bri
tain).

Balys Gaidžiūnas, BERNELIŲ 
MIŠIOS. Eilėraščiai. Viršelis 
dail. Jono Račilos, leidinio me
cenatai — Dalia ir dr. Jonas Mau
rukas, leidėjai — BNG and Co. 
(9038 Chardon Rd.. Kirkland. OH 
44094). Atspausta 600 egz. VI. Vi- 
jeikio spaustuvėje. Čikaga 1983 
m., 24 psl. Kaina — $2.00.

LIETUVA, filatelistų draugi
jos biuletenis, 1983 m. 2 nr.. skir
tas Dariaus-Girėno 50-čiui. Spau
dai paruošė J. Adomėnas ir A. Be- 
leška. Metinė prenumerata (išeina 
3 kartus j metus) — $5.00. Adre
sas: A. Žakas, 5723 S. Merrimac 
Ave., Chicago, IL 60638. USA. 

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Puiki dovana 1983 metų Kalėdoms siuntinys nr. 3 -1983
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su įrašu "All wool made in 

England". 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei; 1 svaras 
geriausių vilnonių "Mohair" siūlų; 2 metrai "crimplene" medžiagos 
suknelei: 1 pora "Wrangler" geriausių "denim jeans”; 1 pora "Levi” 
velveto džinsų; vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė. Šio siunti
nio kaina su muitu ir persiuntimu.............. ............................  $440.00.

į šį siuntinį dar galima įdėti 7 svarus įvairių prekių, pavyzdžiui, 
medžiagos galima įdėti 4 metrus ir dirbtinio minko kailio 3 metrus.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu): 
Avikailiai, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio
kailio pamušalas, graži apikaklė, sveria 5 svarus .................  $242.00
Avikailiai, tikro kailio viršus ir pamušalas, sveria 6 svarus....... 440.00
Dirbtinio minko kailis apsiaustui, De-Lux, 3 metrai,
sveria 5 sv.................................................................................. 110.00
Džinsai rumbuoto velveto ..........................................................  46.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis .......................................... 48.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė .......................................................  13.00
Sudedamasis lietsargis....................................... -..................... 13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ................................................  48.00
Puiki medžiaga suknelei ............................................................  44.00
Šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 metrai.............................. 73.00
Aksomo medžiaga eilutei, dvigubo pločio, 3 metrai ..................  88.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai ............................... 73.00

.............................................................  88.00 
.........................................  110 00 

Šie maisto gaminiai leidžiami siųsti su drabužiais:
1 sv. arbatos — $9.00, 1 sv. kavos ("neseafe") — 13.00, 2 sv. pupelių 
kavos — 15.00, 1 sv. šokolado — 7.50. 40 cigarečių — 5.50.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui $57.00.
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpi

ninkaujame išsirūpinant Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensi
jas. persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. Juros

11 London Lone, Bromley, Kent, BR1 4HB, England.
Tel. 01 460 2592.
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dangi Stratfordo festivalyje 
spektakliai vyksta vasarą, o 
“Grand Theatre” sezonai bus 
žiemos metu, vis dar priven
giama atvirai kalbėti apie 
abiejų institucijų varžybas. 
Bet jau vien faktas, kad Ro
bin Phillips spėjo iš Strat
fordo paveržti tokius scenos 
didžiūnus, kaip William Hutt, 
Martha Henry, Barry MacGre
gor, Carole Shelley ir Susan 
Wright (tik keletą iš kelio
likos tesuminint), kas galėtų 
paneigti, kad tai atviros var
žybos?

Pirmasis “Grand Theatre 
Company” sezonas prasidėjo 
1983 m. rugsėjo 20 d. ir truks 
iki 1984 m. gegužės 5 d. Sezo
no repertuare — 9 kūriniai: 
Michael Tebelako muzikinis 
veikalas “Godspell", G. B. 
Shaw “The Doctor’s Dilemma", 
John Murrellio “Waiting for 
the Parade”, William Shake- 
speare’o “Timon of Athens”, 
Eve Merriam “The Club”, Jo
seph Kesselringo "Arsenic 
and Old Lace", Warren Graves 
adaptacija “The Prisoner of 
Zenda”, Shakespeare’o “Ham
let” ir Jean Anouilh “Dear 
Antoine”. Be to, šalia “rim
tų" spektaklių, dar bus stato
ma keletas veikalų (o gal skai
toma?) vadinamoj McManus 
scenoje jauniems (mažiems) 
žiūrovams.

Teatras yra Londono vidur- 
miestyje (Grand Theatre Com
pany, 471 Richmond Street, 
London, Ont., Canada N6A 
3E4). Bilietus galima užsa
kyti telefonu: iš Londono 
672-8800, iš Ontario apylin
kių, turinčių numerius 416, 
519 ir 705 naudojantis neap
mokama linija 1-800-265- 
1241; Detroito vietine lini
ja 961-4918; Čikagos vietine 
linija 332-0590.

Turiu pastebėti, kad infor
maciją teikiu naudodamasis 
man siunčiamais biuleteniais 
spaudai ir iš dalies Londono 
spaudos ištraukomis. Kada 
nors šį rudenį ruošiuosi teat
rą aplankyti ir savo įspūdžiais 
su skaitytojais pasidalinti.

Leonas Lėtas, TRAKAS. Eilė
raščiai. 1981 m., 126 psl. Išleista 
JAV-se.

PASAULIO LIETUVIS, 1983 m. 
8-9 nr. Leidėjas — Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba, re
daktorius — Bronius Nainys. Me
tinė prenumerata — $10 JAV. 
Adresas: 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636, USA.

30 LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
SAVAIČIŲ EUROPOJE. Dokumen
tinis rinkinys, apžvelgiantis reng
tų studijinių savaičių programas, 
atspaustas daugintuvu ir iliust
ruotas fotografinėmis nuotrau
komis. Pradžioje įdėtas dr. K. J. 
Čeginsko atidaromosios kalbos 
tekstas iš 1956 m. ir dr. A. Macei
nos dalis paskaitos "Dvejopa trem
tis” iš 1953 m. Paruošė ir išleido 
30-sios ELS Savaitės rengėjai. Ki
tų bibliografinių duomenų nėra.

2

KLB kultūros komisijos pirmininke ANGELIKA SUNGAILIENE sveikina Lituanistikos Instituto narių suva
žiavimų Toronte 1983.IX.3. Jos kairėje — prof. J. SLAVĖNAS ir U pirm. prof. R. ŠILBAJORIS Nuotr. B. Tarvydo

Pirmoji Gailiušio beletristikos knyga
PR. NAUJOKAITIS

Iš įrašų knygos aplanko pa
raštėje sužinome, kad Antanas 
Gailiušis yra kilęs iš Panevė
žio aps., Troškūnų vis. Gimna
ziją baigė Ukmergėje, Kauno 
universitete studijavo teisės 
mokslus. Po to buvo teisėju 
keliose Lietuvos vielose. 1944 
m. pasitraukė į Vokietiją. Ame
rikon atvyko 1949 m., apsigyve
no Filadelfijoje, įsitraukė į 
Lietuvių Bendruomenės veik
lą. rašė publicistinius straips
nius lietuvių spaudoje dau
giausia Bendruomenės klausi
mais. į grožinę literatūrą 
įžengė tik 1983 m. išleista 
pasakojimų knyga "Visaip atsi
tinka".

Knygoje yra 9 pasakojimai, 
kuriuos autorius pavadino no
velėmis. Tačiau dėl novelės 
žanro galima būtų su autoriu
mi gerokai pasiginčyti. Beveik 
nėra nė vieno pasakojimo, ku
ris atitiktų visus novelės rei
kalavimus. "Motiejaus Gobšio 
turtas" sudėta iš kelių sava
rankiškų epizodų — apysaka.

Pirmajame epizode iš tikro 
pasakojama, kaip Motiejus, 
sunkiai dirbdamas, prastai 
rengdamasis, pusbadžiu gy
vendamas susikrauna didelį 
turtą, įsigyja daugelio butų 
namus, kuriuose nuomoja bu
tus kitiems lietuviams ir sve
timiesiems. Ta dalis yra gana 
vientisa ir užbaigta Motiejaus 
mirtimi.

Antras apysakos epizodas 
pasakoja apie talentingus ir 
labai gabius Motiejaus Gob
šio giminaičius Volunges. Iš 
prigimties abudu buvo linkę 
į vaidybą ir baletą. Lengvai 
baigė baleto mokyklą ir tuo
jau pateko į žymų teatrą. Čia 
kilte kilo į meno viršūnes, 
garsėjo visoje šalyje. Netikė
tai, kaip artimi giminaičiai, 
paveldėjo didelius Gobšio tur
tus. Tada metė teatrą, pradė
jo linksmą naktinį gyvenimą. 
Vien tik smagurių jieškoji- 
mas, kortavimas, alkoholis ir 
moterys smukdė jų gyvenimą. 
Nyko ir paveldėti turtai. Va
dinasi, turtas tam tikrais at
vejais yra blogis, žudąs talen
tus, žlugdąs žmones morališ
kai.

Trečias epizodas vaizduoja 
pulkininko Puloko ir jo jau
nos žmonos Jonės šeimos gyve
nimą. Persikėlę į didesnį mies
tą, Pulokai prarado šeimos 
darnumą, trukusį dvejus me
tus po vestuvių. Šaltas ir 
šiurkštokas pulkininko būdas 
stūmė žmoną nuo artimesnių 
su vyru santykių. Mieste atsi
rado jos garbintojų, vilioto
jų, tarp kurių buvo ir vienas 
Volungė. Pulkininkas ilgai 
sėdėdavo prirūkytame kari
ninkų klube, lošdavo korto
mis ir girkšnodavo, o žmona 
vis dažniau lankydavosi pas 
Volungę. Kartą Pulokas žmo
ną ir užtiko Volungės bute. 
Už tai pulkininkas išmetė 
žmoną iš namų ir rengėsi 
skyryboms.

Staiga atšalo ir Volungės 
meilė Jonei. Net pasijuokė vie
šai iš jos ir atsisakė prašomas 
nuvežti ją automobiliu į gele
žinkelio stotį. Už vestuvių žie
dą pirktu mažo kalibro pistole
tu Jonė įpykusi peršauna Vo
lungę. Tas ligoninėje miršta. 
Dėl lengvinančių aplinkybių 
teismas Jonę nuteisia tik dve
jiem metam kalėjimo, įskai
tant ir prieš teismą kalėtus 

metus, o antruosius metus pa
skiria lygtinai.

Tačiau ir pulkininko gyveni
mas be žmonos pasidaro niū
rus. Pamatęs prie teismo rū
mų žmoną, Pulokas prieina ir 
susitaiko su ja. Tai pats il
giausias ir geriausias knygos 
phsakojimas. liečiąs ir giles
nes šeimos gyvenimo proble
mas.

Novelės formai labiausiai 
priartėja pasakojimas "Užugi- 
rių profesorius". Tai humo
ristinis kūrinys, gal kiek iš
tęstas. Pasakojama, kaip ame
rikietis siuvėjas, parvykęs į 
Lietuvą, sostinėje įsteigė ame
rikietiško stiliaus siuvyklą, 
kurią pavadino “Drabužių kir
pimo ir siuvimo akademija".

Sagoms siūti j siuvyklą buvo 
priimtas apsukrus jaunuolis 
Gandrėnas. Sagų siuvimas se
kėsi, pinigų pakako,- bet Gand- 
rėnienė įsigeidė dar garbės 
— įrašydino vyrą į gyvulių 
globos draugiją. Vietiniame 
laikraštyje atsirado net nuo
traukų. Farsas prasidėjo, kai 
Gandrėnai sugalvojo atosto
gas praleisti Rytų Aukštaiti
joje, Užugirių kaime, prie 
gražaus ežero ir didelio šilo. 
Gandrėnienė savo vyrą, progai 
pasitaikius, pavadino profeso
rium. Tuojau atsirado intere
santų, norinčių išsiaiškinti 
kaimiečiams rūpimus klausi
mus. Deja. Gandrėnas nieko 
nežinojo iš agronomijos, nei 
iš medicinos, nei teisės, nei 
kitų mokslų. Painiavų pridarė 
ir atsivežtas mažytis, kaip 
nusususi žiurkė, šuniukas. 
Vaikai jį pavadino žvyne ir 
visaip išjuokė. Tragiška pa
dėtis susidarė, kai piktas ir 
stiprus šeimininkų šuo žvyną 
sukandžiojo ir nužudė. Supykę 
Gandrėnai tuojau išvažiavo iš 
kaimo, nesumokėję net už ato
stogų maistą ir kambarį, o už 
šuniuką reikalavo 300 litų. 
Teisme Gandrėnai bylą pralai
mėjo, nes neturėjo įrodymų, 
kad šeimininkai tyčia žvynę 
išleido pas piktą šunį. Sumo
kėję šeimininkams skolą ir 
teismo išlaidas, Gandrėnai 
pasiryžo daugiau į kaimą ato
stogų nevažiuoti. Humoristi
nis atspalvis pasakojimą pa
daro visai maloniai skaitomą.

Prie humoristinių pasako
jimų priklauso ir feljetonas, 
kaip lietuviai Amerikoje ame- 
rikietino savo pavardę, kol 
pagaliau pavirto į juokingai 
skambančius Mister and Mis
sis BeARKLO. Paprastas, mo
kyklinio lygio gamtos aprašy

Sol. GINA ČAPKAUSKIENĖ pasirašo ant savo ką tik išleistos plokštelės 
Čikagoje vakaronės metu. Iš kairės: J. bulaitis, J. Janušaitis, sol. G. 
Čapkauskienė-Capkas. J. Talandis Nuotr. Z. Degučio

mas yra vaizdelis “Pasaka 
apie lapą".

Dauguma kitų pasakojimų 
liečia šeimos, problemas: lai
mingas ir nelaimingas vedy
bas, meilę, namų nesantaikas, 
neištikimybę. Štai “Astos lai
mėje" pasakojama, kaip Ame
rikoje gimusi lietuvaitė iš
tekėjo už neseniai iš Euro
pos atvykusio ir čia jau augš- 
tuosius mokslus baigusio, be
siruošiančio profesūrai Ri
manto Valiaugos, darbštaus ir 
protingo vyro. Tačiau netru
kus po vestuvių geologas Va- 
liauga su moksline ekspedici
ja turėjo išvykti j tolimą sve
timą. laukinį kraštą. Žmona 
nenorėjo pasilikti namie, bet 
turėjo tai padaryti. Netrukus 
apie ją pradėjo pintis įvairios 
meilės intrigos, ypač prilipo 
kažkoks donžuanas Daugnora. 
Santykiai pradėjo išeiti net 
viešumon, bet grįžus vyrui, 
vėl šeimos gyvenimas suside
rino.

Mokytojo ir mokinės meilės 
bei vedybų santykiai gvilde
nami kūrinyje “Gyvenimo ba
lansas".

Lėkštesnio turinio yra pa
sakojimai “Pokalbis traukiny
je", “Prietaringa Aldona” ir 
"Nestipriai suveržtas”.

Knyga stamboka ir gana turi
ninga, tik jos autorius dar ne
turi savito stiliaus. Pasako
jama sklandžiai, bet sakiniai 
yra publicistiniai. Pasitaiko 
ir taisytinų kalbos klaidų. 
Vaizduojami žmonės yra pa
kankamai gyvi, paimti iš rea
laus aplinkos gyvenimo (dau
giausia Amerikoje). Autorius 
sugeba ir kiek pašaržuoti (Užu
girių profesorius). Tačiau prie 
beletristinio stiliaus, prie 
literatūrinio vaizdo reikėtų 
dar gerokai padirbėti.

Antanas Gailiušis. VISAIP 
ATSITINKA. Novelės. Viršelį 
nupiešė dail. R. Viesulas. 
Išleido "Darbininkas”, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Knygoje yra 9 pasako
jimai. 272 psl. Kaina — $6.

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).



Poetas regėjo erdvių pasaulį
Adomas Mickevičius, jo gyvenimas ir vizijos

STEPAS VARANKA

Adomą Mickevičių savinasi 
gudai, lietuviai ir lenkai. Ko
kios iš tikrųjų buvo kilmės, 
tiksliai nėra nustatyta. Teko 
skaityti viename lenkų "Kul
tūros” straipsnyje, kad jo gys
lose buvo ir žydiško kraujo. 
Savo kūrinius rašė lenkų kal
ba apie Lietuvą. Save laikė DL 
Kunigaikštijos piliečiu, kilu
siu iš Rymvydų-Mickevičių gi
minės, atsikėlusios XVII š. į 
Naugarduką.

A. Mickevičius gimė 1798. 
XII.24 Zaoso vienkiemyje prie 
Naugarduko. Tėvas — Mikalo
jus, advokatas, motina — Bar
bora Majevskaitė turėjo 5 vai
kus. Adomas buvo antras. Poe
to tėvas buvo Tado Kosciuškos 
karys. Vaikus auklėjo patrio
tiškai.

Adomas vaikystės ir anksty
vos jaunystės metus praleido 
gražioje Naugarduko apylin
kėje tarp vietos gyventojų. 
Vėliau per visą savo audringą 
gyvenimą grįždavo mintimis į 
numylėtą gimtinę — Lietuvą. 
Vedė Celiną Simanovską 1834 
m. ir su ja turėjo 6 vaikus.

Studijos Vilniuje
Adomas, atvykęs į Vilnių 

studijuoti, apsigyveno pas de
kaną Juozą Mickevičių, kuris 
vėmė neturtingus studentus. 
Netrukus susipažino su Tomu 
Žanu ir Juozu Jezovskiu, įsto
jo į slaptą filomatų sąjūdį. 
Tuo laiku Vilniaus universi
teto kuratoriumi buvo kuni
gaikštis Adomas Čartoriskis.

Kai Rusijos caras Aleksand
ras I tapo Lenkijos karaliumi, 
Lietuvoje po Napoleono nesėk
mės Rusijoje užsiviešpatavo 
nevilties laikotarpis. Pirmiau
sia tai pajuto moksleiviai, stu
dentai ir spauda. Steigėsi įvai
rios slaptos organizacijos. Vie
na jų buvo "szubrawcow” (ne
naudėlių) draugija, remiama 
mokslininkų, kaip Andrius 
Sniadeckis ir kiti. Ji skleidė 
masonų ir laisvamanių idėjas. 
Aleksandras, kad pakreiptų 
minėtų organizacijų judėji
mą į ramesnę veiklą, pats įsto
jo į masonus. Lietuvos maso
nai veikė viešai. Iš jų vėliau 
dalis jaunimo pasišalino ir 
pasivadino filomatais. Ado
mas veikė toje organizacijoje 
iki jo išvykimo į Kauną. Toji 
filomatų draugija nebuvo gau
si, nors kandidatų netrūko. 
Ji nutarė .įsteigti kitą — filia- 
retų draugiją, kuri greitai au
go narių skaičiumi ir savo veik
la.

Adomui Vilnius buvo labai 
mielas miestas. Čia formavosi 
jo asmenybė, čia prasidėjo 
jo kūryba, čia buvo išleistos 
jo pirmos knygos. Prie jo as
menybės formavimo daug pri
sidėjo literatūros, istorijos 
ir kalbų studijos.

Mokytojas Kaune
Baigęs studijas Vilniaus 

universitete 1819 m., A. Micke
vičius atvyko į Kauną vos su ke
liais rubliais kišenėje. Čia tu
rėjo atlikti prievolę kaip mo
kytojas keturklasėje mokyklo
je už gautą studijų metu Vil
niuje stipendiją. Dabar ten 
Kaune yra Adomo Mickevi
čiaus vardu pavadinta vidu
rinė mokykla.

Pedagogo darbas Adomui ne
buvo mielas. Kaune jis nesu
rado draugų. Laiške vilnie
čiams skundėsi: “Įsivaizduo
kite. nuo atvykimo į Kauną 
iš nieko neišgirdau: Adomai". 
Niekas jam nenusišypsojęs, 
niekam nuoširdžiai nepaspau- 
dęs rankos. Iš mokyklos grįž
davęs dažnai įširdęs ir supy
kęs.

J ieškojo paguodos knygose 
ir kūryboje. Pradėjo savaran
kiškai mokytis anglų kalbos. 
Su žodyno pagalba skaitęs Bai
roną ir Šekspyrą ir vokiečių 
veikalus.

Savo kūrybos vaisius Ado
mas siuntė vilniečiams. 1819 
m. sukūrė "Adomo dainą”, kuri 
tapo filomatų himnu. Adomas 
rašė. "Kas niekint žmogų drįs
ta, pats niekas bus rytoj”. 
Kaune sukūrė "Lelijas”, “Ma
rilės kalvą”, “Odę jaunystei” 
ir kt. Kaune pradėjo kurti 
“Gražiną”, “Vėlines” ir kitus 
veikalus. Labai skaudžiai per
gyveno motinos Barboros mir
tį ir nelaimingą meilę Mari
lei Vereščiakaitei.

Kauniečiai dažnai matydavo 
susimąsčiusį poetą prie Kau
no pilies griuvėsių. Daug va
landų praleisdavo prie Nemu
no ir Neries pakrančių. Ne

mažai valandų praleisdavo 
Kauno Ąžuolyno slėnyje prie 
Girstupio upelio. Adomui ne
paprastai patiko toji rami, 
paslaptinga vieta, kuri “Gra
žinoje" taip skamba:
Y'ra slėnys prie Kauno netoli, — 
Undinės ten kas vasarą, kas šviesią 
Gėles ir veją žaliąją patiesia. 
Atsigrožėt slėniu negaliu.

(Vertė Justinas Marcinkevičius)

Tame slėnyje yra didokas 
akmuo su poeto iškaltais “A.M. 
1823" inicialais. Slėnys pava
dintas Adomo Mickevičiaus 
vardu.

Suėmimas ir teismas
Poetas Vilniuje patyrė ir ne

malonumų. Prasidėjo nuo 
smulkmenos. Vienas studentų, 
rodos Flateris, užrašė: “Vivat 
Konstancija”, Cechvic pridėjo
— "Konstitucija”, kiti prirašė
— "saldi lenkams”.

Universiteto vadovybė stu
dentus, kurie buvo įmaišyti 
tame “pokšte", uždarė 3 die
nom tik su duona ir vandeniu. 
Po to ant domininkonų vienuo
lyno sienų pasirodė įvairūs 
tautiniai užrašai. Tardymo 
komisija, vadovaujama Novo- 
silcovo, pradėjo tardymus.

Rektorius Twardowskis taip 
pat buvo suimtas. Rasti nusi
kaltę buvo išsiųsti į tremtį 
Rusijon. Pirmasis buvo Jan
kovskis. Pas jį rado eilėraš
čių apie ištvirkusį carienės 
Katarinos gyvenimą. Jankovs
kis išdavė visus draugus. Ta
da buvo suimtas ir Adomas 
Mickevičius. Tardymai vyko 
bazilijonų vienuolyne — ka
lėjime. Tardymo metu paaiš
kėjo, kad Kražiuose veikia 
"Juodųjų Brolių Draugija”. Jos 
steigėjas Jančevskis buvo iš
siųstas į kariuomenę. Kėdai
niuose du mokiniai už atsišau
kimų lipdymą ant sienų buvo 
suimti ir išsiųsti į Sibirą 
iki gyvos galvos. Suimtieji 
filomatai ir filiaretai taip 
pat buvo išsiųsti į Rusiją. 
Adomas buvo rastas kaltas ir 
ištremtas iš Lietuvos. 1824- 
1829 m. gyveno Maskvoje. Pet
rapilyje, Odesoje ir Kryme. 
Prieš tremtį, užtariant Lele
veliu!, Adomas buvo laikinai 
išleistas. Nuvyko į Kauną at
sisveikinti su dr. Kovalska. 
Aplankė Palangą, kur pirmą 
kartą savo gyvenime pamatė 
jūrą. Kalėjime poetas buvo 
išlaikytas 6 mėnesius.

A. Mickevičiaus 1829 m. iš
spausdinta Rusijoje baladė 
"Trys Budriai” labai išpopm 
liarėjo ir buvo verčiama į 
įvairias kalbas. Prieš Lietu
vai atgaunant nepriklausomy
bę, Vilniuje Vileišiai — Pet
ras, Antanas ir Jonas buvo va
dinami “Trimis Budriais”, vė
liau taip buvo vadinami ir Bir
žiškos — Mykolas, Vaclovas ir 
Viktoras. Sakoma, kad pirmas 
Adomo baladę “Trys Budriai" 
į rusų kalbą išvertė Puškinas. 
Jo vertimas taip skamba: “Tri 
u Budrysa syna, kak i on, tri 
litvina”.

"Konrade Valenrode" A. 
Mickevičius su skaudančia 
širdimi skundėsi:
Svetur, vienatvėj, mano dienos 

merkias.
Ir neturiu, deja, kam dainą skirti. 
Dėl Lietuvos esu akis išverkęs, 
Bet. jei norėčiau tėviškėj numirti. 
Aš nežinau, į gimtą savo šalį 
Kurį turėčiau pasirinkt lakelį.

(Vertė V. Mykolaitis-Putinas)
Tremtiniams visa, kas pri

mindavo Lietuvą, buvo bran
gu, miela ir graudu. Ištremti 
vilniečiai savo pavardes lie- 
tuvino: Budrevičių vadino 
Budriu, Daškevičių Daškumi, 
Mickevičių Mickumi, Petraške
vičių Petrošiumi. K. Daške- 
vičius-Daškus 1828 m. rašė iš 
Maskvos poeto pažįstamai C. 
Simanovskai, kad jie vieną 
dieną su Adomu pietavę pas 
Kazlauskus, kur buvo muzi
kos ir dainų. Kai jie išgirdo 
lietuviškas dainas, širdis su
virpėjo ir kvapą užėmė krūti
nėje.

Ateities vizijos
Iki šiol bemaž nebuvo žino

ma, kad romantikas poetas 
bandė rašyti eiliuotą apysaką 
apie 2000 metus. Būdamas 
tremtyje, 1829 m. turėjo jau 
pradėtus tris projektus — “His- 
toire de l’avenir" — ateities 
istoriją prancūzų kalba. Rasta 
30 puslapių poeto pradėtos 
būsimos erdvių eros istorijos. 
Poeto artimas bičiulis Odyniec 
laiške savo draugui Korsakui 
rašė apie poeto padarytą toje 

srityje pažangą. Toji knyga, 
atrodo, nebuvo išleista. Ody- 
nieco laiškuose užtinkami tos 
knygos “recenzijos” trupinė
liai. Pvz. A. Mickevičius tais 
laikais, kai pasaulyje buvo 
vos tik 18 km geležinkelio 
tarp Stocktono ir Darlingto- 
no, pranašavo, kad greitu lai
ku visas pasaulis bus išraižy
tas geležinkelio tinklu.

Poetas savo ateities vizijų 
knygą pradeda nuo 2000 metų. 
Jis mato naują pasaulį erdvė
je, kur atsiranda nauji mies
tai ir susisiekimas tarp pla
netų. Autorius buvo išjuok
tas dėl tų fantastiškų prana
šavimų. Spėjama, kad išvykęs 
iš Rusijos, jis nutraukė tos 
knygos rašymą. Apie tai rašo
ma Henriko Szypero knygoje 
"Adam Mickiewicz — poetą i 
czlowiek czynu” (Adomas Mic
kevičius — poetas ir veiklos 
žmogus).

Vakaruose
1828 m. gavęs iš valdžios lei

dimą, A. Mickevičius išvyksta 
į Vakarus. Aplankė Romą, Ber
lyną, klausė universitete Hė
gelio paskaitų. Weimare aplan
kė Goethę, dalyvavo “Fausto” 
operoje. Po to išvyko į Šveica
riją, Italiją, lankė poetus ra
šytojus ir menininkus. Sužino
jęs. kad tėvynėje vyksta suki
limas, grįžo jame dalyvauti. 
Deja, sukilimas buvo numal
šintas su didelėm aukom. Po 
skaudžios sukilimo tragedi
jos poetas sukūrė naujų da
lykų: “Reduta”, “Ordona”, 
"Pulkininko mirtis”, “Nakvy
nė", "Kareivio daina" ir kt.

Po nesėkmingo sukilimo 
parašė III dalį “Vėlinių”. Su 
grupe draugų pabėgėlių išvy
ko į Paryžių, kur dėstė Col
lege de France slavų kalbas. 
Paryžiuje sukūrė vieną di
džiausių savo kūrinių "Pan 
Tadeusz". Tame eiliuotame 
veikale yra sudėta bemaž vi
sa Lietuvos-Lenkijos istori
ja. Nuo 1849 m. redagavo tarp
tautinį laikraštį "Liaudies 
Tribūna",kuris kovojo už pa
vergtų tautų laisvę.

1848 m. revoliucija Prancū
zijoje, vadinama "tautų pava
sariu", sukėlė naujų vilčių. 
Adomas išvyko Italijon organi
zuoti lenkų dalinių, kurie ko
votų už pavergtų tautų laisvę. 
Deja, iš tų svajonių niekas ne
išėjo.

Grįžęs į Paryžių. A Micke
vičius gavo menkai apmoka
mą bibliotekininko tarnybą 
“Bibliotheque de 1’Arsenal”. 
Ten jis gavo drėgną ir šaltą 
butą, kuriame apsigyveno su 
šeima: sergančia žmona Celi
na, 19 metų dukra Marynia, 
sūnum Vladu ir 4 metų Juozu
ku. Celina sirgo neišaiškin
ta liga, buvo, be to, psichiškai 
nesveika. Visą laiką gulėjo 
lovoje.

Vaikų mokytojas —žemaitis
Adomas, būdamas Paryžiu

je. susirado žemaitį Korylskį, 
kuris prižiūrėjo ir mokėjo vai
kus. Korylskis dažnai kalbė
davo savo krašto kalba ir su 
vaikais. Pas poetą dažnai va
karais ateidavo jo draugai: 
Aleksandras Biergiel, Ignas 
Klukovskis, Aleksandras 
Chodzko ir kiti. Vieną vėlyvą 
vakarą svečiai išgirdo iš ser
gančios žmonos kambario Ado
mo dukters Marynios dainą:

Atėjo žalnieros per lauką. 
O mūsų niera kam isąjoti. 
Tatuszys senas, brolis jaunas. 
O mūsų niera kam iszjoti...

Tai buvo daina, kurios vai
kus išmokė Kory Iškiš. Duktė 
vėliau tą dainelę pakartojo 
lenkiškai. Taip rašo Leslaw 
M. Bartelski knygoje "Mickie
wicz na wschodzie", išleisto
je Lenkijoje. Adomo žmona Ce
lina mirė 1854 m., turėdama 
42 metus.

1855 m. A. Mickevičius iš
vyko su žydu Armand Levy, 
geru draugu. į Konstantino
polį organizuoti lenkui-pašai 
Sadykui ir kunigaikščiui Čar- 
toriskiui lenkų dalinių-legi- 
jonų.

Neilgai Adomui teko toli
muose rytuose veikti tarp ne
sugyvenančių veikėjų — užsi
krėtė siaučiančia cholera ir 
mirė 1855.XI.26. Prie mirštan
čio poeto buvo pakviestas kun. 
Lavrinavičius, gydytojai Gem- 
bickis, Drozdowskis, Narke
vičius ir Sostakovskis. Mir
ties liudininkais buvo taipgi 
namų šeimininkė Rudnicka, 
Levy ir Sluzalskis. Laidotu-

Istorikas JONAS DAINAUSKAS kalba apie Basanavičiaus “Aušrą” Litua
nistikos Instituto suvažiavime Toronte Nuotr. B. Tarvydo

Istorinio pagarbumo knygos 
1883-1886 m. leista "Auszra” perspausdinta dviejuose tomuose 

1983 metais

ALGIRDAS GUSTAITIS

Yra knygų, kurių pilnokas 
aptarimas, įvertinimas sun
kiai įmanomas dėl jose su
kauptų žinių, duomenų. O jei 
pridėsime, kad tos knygos iš
leistos lietuviškos spaudos 
draudimo laikotarpiu, maž
daug prieš 100 metų, turėsi
me dar pagarbesnį žodyną.

1883 m. Prūsų Lietuvoje pra
dėtas spausdinti žurnalas 
“Auszra”. Jame įrašyta: "Laik- 
rasztis, iszleidziamas per Dra. 
Basanawicziu. Del redakcijos 
atsiliepia J. Mikszas Ragai
nėje".

Per 100 metų "Aušros” nu
meriai sudilo, išsimėtė, buvo 
sunaikinti, o likusieji eg
zemplioriai buvo laiko dulkių 
pagraužti. Kas daryti, kaip iš
saugoti tokias brangias kny
gas?

Dabar okupuotoje Lietuvoje 
rusai stengiasi sunaikinti lie
tuvių (autos praeitį deramai 
primenančius duomenis. Taigi 
jie tokio rinkinio nepakartos. 
Gi užsienio lietuviams atrodė 
nepelningas reikalas, be to, 
labai varginantis.

Užsienio lietuvių laimei Či
kagoje gyvena Alicija Rūgytė, 
pagrindinė Lietuvių Istorijos 
Draugijos ašis. Jinai, pasita
rusi su kitais nuoširdžiais is
torikais, nutarė įvykdyti didį
jį sumanymą — išleisti "Auš
ros" numerius dviem tomais.

Kas lėšomis parems išleidi
mą. įrišimą, kas vykdys pla
tinimą, viskuo rūpinsis? Tokių 
organizacijų, tokių asmenų 
nerasta. Visą "Aušros" lėšų 
telkimo naštą pasiėmė Alici
ja Rūgytė. Ji ir kiti istori
kai sugaudė reikalingus žur
nalo numerius, gražiai sutvar
kė. Istorikas Jonas Damaus
kas pavyzdingai parengė, pa
rašė "Aušros" apžvalgą, suda
rė labai keblų anais laikais 
buvusių bendradarbių slapy
vardžių bei jų vartotų pavie
nių raidžių aiškinimą.

A. Rūgytė ėmė rinkti prenu
meratas būsimiems “Aušros” 
tomams. Paskiri žmonės netgi 
pridėjo daugėliau, o Jonas 
Markvaldas mielai paklojo 
visą tūkstantį dolerių. Aš 
turėjau retą progą tą asmenį 
sutikti kaip tik aukos dieną. 
Jis kukliai atsakė, kad tuo iš 

vės įvyko 1855.XII.31. Išeinan
tis Konstantinopoly prancūziš
kas laikraštis “Journal de 
Constantinopol” pranešė apie 
poeto laidotuves. Karstas bu
vo palydėtas iki uosto, kuria
me stovėjo pašto laivas “Euf- 
rat". Iš Prancūzijos Adomo 
palaikai 1890 m. buvo perga
benti Lenkijon į Vavelį, prie 
karalių ir kunigaikščių poil
sio vietos.

(Šį straipsnį rašant naudo
tasi: Leslaw M. Bartelski, Mic
kiewicz na wschodzie, lenkų 
laikraščiu "Gwiazda Polarna" 
1980.H.9 ir V. Junevičiaus 
straipsniu seiniškėje “Auš
roje" 1980 m. 1 nr.). 

dalies nori atsilyginti lietu
vių tautai ir nepriklausomai 
Lietuvai, jam davusiai išsila
vinimą ir teisingą gyvenimo 
kryptį.

Surinkusi pirmuosius tūks
tančius dolerių. Alicija nusku
bėjo pas Čikagoje ir visame 
laisvame pasaulyje garsų 
spaustuvininką dr. Mykolą 
Morkūną. Išsigąs jisai ar ne? 
Priims tokį margą, sudėtin
gą spausdinimą ar ne? Kada 
padarys?

M. Morkūnas priėmė keblų 
“Aušros” komplektų perspaus
dinimą ir nuostabiai greitai 
1983 metais perspausdino du 
“Aušros” tomus. Pirmasis — 
734 psl., antrasis — 760 psl. 
Puikiai įrišti mėlynos spal
vos drobėje, aukso spalvos 
raidės.

"Aušros” I tome yra dr. 
Jono Basanavičiaus ir Juozo 
Mikšo atvaizdai, II t. pradžio
je — atvaizdai Jono Šliūpo ir 
Martyno Jankaus. Tai keturi 
asmenys, nepaprastai daug 
rūpinęsi, kad pasirodytų 
“Aušra”.

Leidinio H t. yra vertingų, 
senų piešinių, iliustracijų. 
647-741 psl. spausdinama stu
dija antrašte “Aušra’ ir jos ga
dynė”, parengta Jono Dainaus- 
ko. Ji pateikia įvairių duome
nų apie “Aušrą", jos bendra
darbius. Psl. 742-752 — bend
radarbių nuotraukos, net 74.

Leidinio patarėjas prof. Jo
nas Račkauskas. Knygos pabai
goje mecenatų, aukotojų, pre
numeratorių sąrašai, įgalinu
sių išleisti du “Aušros" tomus.

Knygų kaina nepažymėta, 
bet tai neturėtų sulaikyti nuo 
jų pirkimo. Galima rašyti tie
siai Lietuvių Istorijos Draugi
jai, 6547 S. Washtenaw Ave., 
Chicago. Illinois 60629, USA, 
arba Lithuanian Historical 
Society, 10425 S. Kenton Ave., 
Oak Lawn, Illinois 60453. USA.

Knygos vertos turėti, kiliems 
dovanoti.

Senų laikų lietuvis kanklininkas 
— dail. DAGIO medžio skulptūra
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Bendroji lietuvių dailės paroda 

lapkričio 4 d. bus atidaryta Čika
goje. antrojoje Čiurlionio Galeri
joje, Ine., 4038 Archer Avė. Daly
viams bus paskirtos trys premi
jos: dail. M. Šileikio $500— už ta
pybą ar skulptūrą, Čiurlionio Ga
lerijos, Ine. $300 — už betkurios 
technikos kūrinį, dail. T. Petrai
čio $200 — už akvarelę ar grafiką. 
Visais šio parodos reikalais rašy
ti dail. M. Šileikiui, 6729 So. 
Campbell Ave., Chicago. IL 
60629. USA, arba skambinti tel. 
(312)434-6155.

Mažajame Zalcburgo festiva
lyje buvo atliktas kompoz. Ernsto 
Kreneko “Antrasis koncertas vio
lončelei ir simfoniniam orkestrui”, 
sukurtas 1982 m., užsakytas Aust
rijos radijo tinklo. Koncertą at
liko simfoninis radijo orkestras, 
diriguojamas Hanso Zenderio, ir 
žymusis violončelistas Dovydas 
Geringas, kilęs iš Lietuvos. Da
bar jis gyvena ir dirba dėstytoju 
Augštojoje Luebecko muzikos 
mokykloje. Koncertuose D. Ge
ringas visada pabrėžia lietuvišką 
savo kilmę.

Los Angeles jaunimo grupė "Vi
va, Europa”, prieš keletą metų 
su savo spektakliais sėkmingai 
aplankiusi kelias lietuvių koloni
jas, vėl žada pradėti kūrybinę sa
vo veiklą. Praėjusią vasarą dvi 
šios grupės dalyvių poros sukū
rė lietuviškas šeimas. Šv. Kazi- 
merio parapijos šventovėje rug
pjūčio 13 d. buvo sutuokti akom
paniatorius Rimas Polikaitis ir 
Ramutė Juškaitė, rugpjūčio 20 d. 
— sol. Vita Polikaitytė ir Vyte
nis Vilkas. Buvo nutarta atgaivin
ti grupės “Viva, Europa" veiklą 
ir sekančiais metais paruošti kom
poz. Giedros Gudauskienės opere
tės “Aldona” premjerą. Libreto 
autorė yra Rūta K. Vidžiūnienė. 
Šį dviejų moterų kūrinį režisuos
D. Barauskaitė-Mažeikienė.

Poeto Petro Karužos raštus 
"Draugo" spaustuvei Čikagoje 
įteikė jo brolis Kazys Karuža. 
Velionis P. Karuža, gimęs Ang
lijoje 1906 m. balandžio 17 d., 
su tėvais grįžęs Lietuvon 1912 m., 
mirė Kaune 1933 m. kovo 15 d. 
Jis studijavo lietuvių ir prancū
zų literatūras, pedagogiką ir psi
chologiją Kauno universitete, 
dirbo "Ryto" redakcijoje, bend
radarbiavo kituose laikraščiuo
se, rašė ir spausdino savo eilė
raščius. Vienintelis jų rinkinys 
“Giesmės apie daiktus ir žmones" 
buvo išleistas 1933 m. po jo mir
ties. Rinkinį redagavo B. Braz
džionis, biografiją paruošė M. 
Jurkynas. 1 dabartinį P. Karužos 
raštų leidinį yra įjungtos "Gies
mės apie daiktus ir žmones", poe
to biografija, kritikos straips
niai, nekrologai ir atsiminimai. 
Šią apie 400 psl. turėsiančią kny
gą redagavo poetas Bernardas 
Brazdžionis ir rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis.

Oskaro Milašiaus rinktinių raš
tų tomą anglų kalba ruošiasi iš
leisti amerikiečių leidykla “The 
Lindisfarne Press”. RD 2. West 
Stockbridge, MA 01266, USA. 
Leidykla priklauso to paties pava
dinimo draugijai, kuri valdžios 
įstaigose yra įregistruota kaip 
pelno nesiekianti auklėjimo ir kul
tūros organizacija. Mūsų prancū
ziškai rašiusio poeto, metafiziko 
ir Lietuvos diplomato Oskaro Mi
lašiaus rinktinių raštų toman “The 
Nobel Traveler O. V. de L. Mi
losz — Poet — Philosopher — 
Mystic” bus įjungti du metafizi
niai jo veikalai “Ars Magna” (Di
dysis menas) ir “Les Arcanes” 
(Slėpiniai), anglų kalbon išvers
ti jo giminaičio poeto Česlovo Mi
lašiaus (Czeslaw Milosz), litera
tūrinės 1980 m. Nobelio premijos 
laureato. Jis taipgi parašė įvadą, 
pateikdamas biografinę informaci
ją apie Oskarą Milašių, asmeni
nius savo prisiminimus. Kny
gą papildys 36 O. Milašiaus eilė
raščiai. kuriuos anglų kalbon iš
vertė — Christopher Bamford. 
David Gascoyne, John Peck. Ken
neth Rexroth ir Edouard Roditi. 
Priedan bus įjungti ir tų eilėraš
čių prancūziški originalai. Knyga 
turės apie 450 psl. Jai išleisti rei
kės apie $15.000. Leidėjai talkon 
pakvietė Lietuvos pasiuntinybę 
Vašingtone, finansinės paramos 
paprašė JAV' LB kultūros tarybą. 
Ji yra būtina, nes iš kilų šaltinių 
buvo gautas tik trečdalis išleidi
mui reikalingos sumos. Jieškoma 
rėmėjų ir skaitytojų paramos, ku
rion turėtų įsijungti ir lietuviai, 
pasinaudodami leidyklos adresu. 
Lig šiol Oskaras Milašius mažai 
buvo žinomas angliškai kalbančia
me pasaulyje, kurin jam dabar ke
lius atvertų rinktinių raštų tomas 
anglų kalba.

Liaudies Meno Draugijos Šiau
lių skyrius surengė dvi savaites 
trukusią kūrybinę akmentašių 
stovyklą Kalniškių kaime, kuria
me augo, gyveno ir rašė poetas 
Jonas Krikščiūnas-Jovaras, popu
liarios dainos “Ko liūdi, berže
li?” autorius. Išraiškingas skulp
tūras šioje stovykloje sukūrė: A. 
Martinaitis — “Muzikantą”, J. 
Liaudanskas — “Lietuvaites”, 
A. Ganusauskas — “Mergaitę”. 
Skulptūrų rinkinys atidarytas li
teratūros vakaru, kuriame buvo 
dalijamasi atsiminimais apie Jo
varą, klausomasi Šiaulių literatų 
eilėraščių.

Vilniečius pirmą kartą aplan
kė A. Upyčio dramos teatras iš 
Rygos, vadovaujamas aktoriaus ir 
rež. A. Janušano. Rugsėjo 29 — 
spalio 2 d.d. svečiai suvaidino J. 
Bondarevo romano “Pasirinki
mas” inscenizaciją, M. Bulgakovo 
“Moljerą", prancūzo J. Žamiako 
pjesę "Ponas Hamilkaras”, italo
E. Skarpetos komediją "Varguo
menė ir augštuomenė". Savo kūry
bos vakarą svečiai iš Rygos su
rengė Vilniaus meno darbuotojų 
rūmuose.

Apžvalginę savo grafikos kū
rinių parodą Vilniuje surengė 
dail. Valerijonas Galdikas, š.m. 
rugsėjo 12 d. sulaukęs amžiaus 
šešiasdešimtmečio. Jis yra atida
vęs nemažą duoklę propagandai, 
tokiais ciklais, kaip "Leninas Vil
niuje". "Lenino keliu", bet labiau
siai pasižymėjo Maironio, V. Krė
vės, P. Cvirkos. E. Mieželaičio, 
V. Bubnio bei kitų rašytojų kny
gų iliustracijomis. Šiuo metu ruo
šiasi iliustruoti K. Donelaičio 
"Metus” ir J. Baltušio “Sakmę apie 
Juzą”.

Kelinės rajono kraštotyrininkai 
renka medžiagą apie savo liau
dies meistrus. Jie jau užrašė Juo
zo Liaudansko atsiminimus, nufo
tografavo jo skulptūras iš akmens. 
Kraštotyrininkų ekspedicija vasa
ros mėnesiais surinko informaciją 
apie 13 rajone gyvenančių liaudies 
meistrų, nemažai jų kūrinių, ku
rie papildys Kelmės kraštotyros 
muzėjaus fondus. Ekspedicija už
baigta liaudies meistrų švente, 
jų kūrinių paroda.

Vilniaus “Dailės” salonas lan
kytojus pakvietė į pirmąją asme
ninę dail. Algio Kariniausko ta
pybos darbų pardoą, kuriai jis bu
vo sutelkęs apie 50 paveikslų — 
peizažų, portretų, natiurmortų. 
Dail. A. Kariniauskas yra Vilniaus 
dailės instituto auklėtinis, anks
čiau dalyvavęs respublikinėse bei 
sąjunginėse tapybos, scenografi
jos. plakato parodose. Jis yra su- 
kųręs scenovaizdžius trylikai spek
taklių.

Vilniaus dramos teatras 44-jį 
savo veiklos sezoną pradėjo gast
rolėmis rugpjūčio mėnesį, aplan
kydamas Biržus. Rokiškį, Zara
sus. Lazdijus. Telšius, Šiaulius 
bei mažesnius miestelius. Dar
bas savo scenoje buvo pradėtas 
rugsėjo 24 d. vilniečiams dar ne
matyta anglų dramaturgo J. Os
borne dviejų dalių pjese “Kome
diantas". jau suvaidinta Šiauliuo
se. Premjerą paruošė vyr. rež. H. 
Vancevičius, scenovaizdžius sukū
rė Vilniaus operos ir baleto teat
ro dail. H. Ciparis. muziką — 
kompoz. F. Latėnas, pagrindinius 
vaidmenis — J. Janušauskaitė, A. 
Chadaravičius, V. Tomkus, R. 
Kirkilionytė, A. Žebrauskas. Nau
jąjį teatro repertuarą jau papildė 
jauno rež. R. Tumino ir vyr. dail. 
V. Idzclytės paruošta amerikiečio 
Tennessee Williams pjesė “Katė 
ant įkaitusio skardinio stogo". 
Premjerų sąrašan yra įtraukta A. 
Vampilovo drama “Praėjusią vasa
rą . . ." (rež. A. Lapenas, dail. 
M. Pcrcovas), A. Ostrovskio 
"Kiekvienam gudruoliui pakanka 
kvailumo” (rež. H. Vancevičius), 
M. Bulgakovo "Moljeras” (rež. I. 
Bučienė). Lietuviškos dramatur
gijos spragą tikimasi užpildyti B. 
Bušmos ir R. Tumino baigiama ra
šyti pjese apie darbininkų gyve
nimą “Pažvelk rytoj diena ir šven
tė", vyr. rež. H. Vancevičiaus ruo
šiama V. Bubnio romano “Po vasa
ros dangum” inscenizacija. Mažie
siems žiūrovams bus skirta J. Švar
co “Raudonkepuraitė”, kurios 
pastatymu rūpinasi rež. A. Lape
nas ir dail. F. Linčiūtė-Vaitiekū- 
nienė. Vilniaus dramos teatras 
spalio 20 d. savo gastroles A. Upy
čio dramos teatre Rygoje pradės
F. Dostojevskio apysakos “Stepa
nčikovo dvaras ir jo gyventojai" 
inscenizacija. Latviams taipgi bus 
suvaidintas J. Marcinkevičiaus 
“Mažvydas". V. Šekspyro “Kara
lius Lyras", H. Ibseno “Junas Gab
rielis Borkmanas”, A. Gelmano 
“Akis į akį su visais”. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 23 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: =

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

MOKA UŽ:
90 dienų termln. Indėlius....... 8’/z%
180-185 d. termln.ind............. 8'/2%
term, indėlius 1 metų............ 9 %
term, indėlius 2 metų............ 9’/z%
term. Indėlius 3 metų............ 10 %
pensijų s-tą........................... 10 %
spec. taup. s-tą..................... 8 %
taupomąją s-tą ..................... 7'/2%
depozitų-čekių S-tą............... 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ....................  12 %
mortglčius nuo.........  10’/< - 13 %

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

Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgižius 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

STEPHAN'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.

Handy-Man

Atlieku vėsinimo ir šaldymo sistemų 
remonto darbus namuose, automobi
liuose ir komerciniuose pastatuose.

Savininkas — Danny Jurėnas
Toronte tel. 233-9185 (tarnyba veikia 24 valandas)

HOMETARIO Insurance Brokers
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda?Prieš mokėdami, pažiūrėkite (mūsų kalnas. Prašykite —
“Ted" tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS j NAMUS 
-----------------------o---------------------------

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

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

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

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

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

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

r Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
r Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai

taisymai, -k Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
Savininkas FRANK PETITT

*
* GOODRICH, RADIAL ir kt.

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

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

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

TIM’S AUTO BODY ltd.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei 
dažymas (bakeoven) 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

Kanados lietuvių šaudytojai, dalyvavę etninių grupių šaudymo varžybose.
Iš kairės: R. Svilas, V. Lumbys, p. Lumbienė, A. Šimkevičius

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

net pusė apklaustų kvebekie- 
čię tebėra neapsisprendę. 
Praktiškai tai reiškia, kad jie 
nusivylė liberalais, bet neži
no kuria linkme pasukti: grįž
ti pas liberalus ar pereiti pas 
konservatorius, kuriems dabar 
vadovauja dvikalbis Kvebeko 
sūnus B. Mulroney. Ontario 
provincijoje iš trijų apsispren
dusių gyventojų du remia kon
servatorius, vienas — libera
lus. Tokia abiejų partijų pro
porcija yra ir V. Kanadoje. 
Skirtumas tik tas, kad ten kon
servatoriai sustiprėjo libera
lų sąskaiton, Ontario provin
cijoje — socialistų. Tačiau ir 
visos Kanados mastu rugsėjo 
mėnesį buvo užregistruotas 
rekordinis net 34% neapsi- 
sprendusių skaičius, pakilęs 
nuo 26% rugpjūtyje.

(domius viešosios nuomonės 
tyrimus Kvebeko provincijo
je atliko Montrealyje leidžia
mas laikraštis “Le Devoir”, 
angliška radijo stotis CJAD ir 
švietimo reikalams skirtas 
“Radio-Quebec” televizijos 
tinklas. Ten 56,2% apsispren
dusių apklaustųjų pasisakė už 
ministerio pirmininko P. E. 
Trudeau pasitraukimą, o jo va
dovybę rėmė 38,6%. Panašių 
rezultatų susilaukė ir Kvebeko 
premjeras R. Levesque. Naujo 
vado Kvebeko partijai norėjo 
50,2%, paramą premjerui R. 
Levesque žadėjo 41,4%. Duo
menys taipgi liudija, kad nau
ju Kanados liberalų partijos 
vadu 26,5% apsisprendusių 
kvebekiečių norėtų turėti iš 
politikos pasitraukusį J. Tur
ner), buvusį finansų ministe- 
rį, 23,8% — dabartinį finansų 
ministerį M. Lalonde. Atsaky
dami į klausimą, už ką jie bal
suotų, jeigu dabar būtų Kana
dos parlamento rinkimai su tu
rimais vadais, 59% pasirinko 
liberalus, 34% — konservato
rius, 3,6% — NDP socialistus, 
3,5% — neseniai įsteigtą tau
tinę Kvebeko partiją.

Ontario švietimo ministerija 
paskelbė mokslo pakeitimus 
gimnazijai priklausančiose 
klasėse. Anksčiau buvo galima 
gauti dvylikos ir trylikos kla
sių brandos atestatus. Siekian
tys dvylikos klasių diplomo per 
ketverius metus privalėjo tu

Aukojo “Tėviškės Žiburiams”
$40: Marcelė Zalatorienė; $33: 

dr. Gražina Girdauskaitė-Szabo; 
$30: grupė — N. Berškys, A. Kami
čaitis. A. Artičkonis. H. Sakalaus
kas, P. Dambrauskas, A. Bekeris; 
$25: Irena ir Vytas Biskiai, Stan
ley Kovai. K. Manglicas, dr. A. Šid
lauskaitė, KLB Staynerio-Wasagos 
apylinkės valdyba; $20: Katarina 
ir Juozas Jauneika, E. Rasokienė, 
Rytas Babickas. S. Rakštienė; $15: 
N. Ruslytė; $13: N. Kaspariūnienė; 
$12: Jonas Kirvaitis, Teodora Tra- 
kymienė; $11: J. Blekaitis. Marty
nas Račys; $10: Vytautas Lumbis, 
E. Žakas, Juozas Leiberis, A. Ste- 
paitienė. T. Benotų šeima: $8: Sta
sys Damulis, A. Pauliukonienė; 
$6: Vytautas Jaučiukas, J. Mace
vičius. Antanas Padolskis; $5.25: 
L. Garbačauskas; $5: Stasė Bal
čiūnas, A. Urbonas, Jonas Girdžiu- 
nas, Leonas Meškauskas, Antanas 
Kiškis, kun. V. Katarskis. Juozas 
Červinskas; $4.23: R. Baublys: $4: 
Bronius Saulėnas.

$3: Eugenija Avižienė, K. Bulo
tiene, Michael Kasper, V. Anelaus- 
kas, Pranas Kaziukonis, Martynas 
Kringelis, A. Blauzdžiūnas. Juozas 
Gasperas, Bronė Jakubonis. Jonas 
Mejus, Antanas Garbas, A. Mikš- 
tas, V. Buttinger (Mrs.), Aleksas 
Laikūnas, Kazys Gogelis, Juozas 
Gedminas, Jonas Kriščiūnas, Alek
sandra Mikoliūnas, Augustas 
Underys, J. Jarominskienė, Ed
vardas Žiaušys, Klemas Naudu- 
žas, K. Andruškevičius, Daina Ko- 
jelytė, K. Brazauskas, Kazimie
ras Malaske, Jonas Vinčiūnas, L. 
V. Petrušaitis.

$2: Pranas Krilavičius; $1: Jo

rėti 27-nių kursų užskaitas, 
siekiantys trylikos klasių dip
lomo per penkerius metus — 
33-jų kursų užskaitas. Dabar 
abiem grupėm įvedama 30 kur
sų, kuriuos bus galima atlik
ti per ketverius metus. Prak
tiškai tai reikštų XIII klasės 
panaikinimą, bet ji paliekama 
silpnesniems moksleiviams, 
kuriems paspartintas mokyma
sis būtų persunkus. Pagrindi
nis pakeitimas liečia privalo
mų kursų padidinimą nuo 9 li
gi 16. Laisvam pasirinkimui 
paliekama tik 14. Šia reforma 
norima sustiprinti mokslo ly
gį, nes moksleiviai dažnai pa
sirinkdavo lengvesnius kur
sus, silpninančius bendrą iš
silavinimą. Dėlto universite
tai skųsdavosi, kad abiturien
tai reikiamai nemoka anglų 
kalbos, daug klaidų daro raši
niuose, nesusigaudo matemati
koje. Privalumų kursų padidi
nimu norima atitaisyti tas klai
das. įvedamas ir privalomas 
prancūzų kalbos kursas. Nau
joji sistema bus pradėta įves
ti sekančiais mokslo metais 
VII, VIII ir IX klasėse. Ji pil
nai įsigalios per keletą metų.

Toronto spauda pritarė švie
timo reformai, siekiančiai su
stiprintu mokymusi ateityje 
visiškai panaikinti XIII klasę, 
kuri tėra Ontario provincijo
je. Į paliekamas spragas dė
mesį atkreipė tik dienraštis 
“The Toronto Star” savo veda
muoju “Kas yra Napoleonas, 
kur yra Paryžius?" Laikraštis 
teisingai primena, kad į priva
lomus kursus liko neįjungta 
istorija ir geografija už Kana
dos ribų. Esą tai praktiškai 
reiškia, kad daug abiturientų, 
gimnaziją baigusių su augštu 
įvertinimu, neturės jokios nuo
vokos, kas buvo Napoleonas, 
į kokį karą teko įsivelti W. 
Churchilliui, kuriam žemynui 
priklauso Egiptas arba kur yra 
Lenkija. Pasak dienraščio, 
tai yra apgailėtina spraga pa
skelbtoje reformoje, silpni
nanti švietimo lygį, neleidžian
ti jo pavadinti puikiu. Pasau
lio istorija ir geografija labai 
svarbi, kai jį slegia dabar
tinės komplikuotos problemos. 
Esą iš tokios istorijos ir geo
grafijos galima susidaryti vaiz
dą iš kur mes esame kilę ir kur 
atsidursime ateityje.

nas Tarvydas, M. Traškevičienė, 
Jonas Kriščiūnas, S. Mazlaveckie- 
nė, Leonas Galvosas, Alf. Gačio- 
nis, Kazys Aranauskas. A. Riau
ba, M. Liegienė, Jonas Cipkus, Vy
tas Petrulis, A. Vilčinskas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$35: Br. Ignatavičius; $30: 'Jus

tinas Krasauskas, M. Rybienė, Ele
na Jasiūnienė, Juozas Domeika.

$25: Julius Klypas, Elzbieta Ka- 
zickienė, Genovaitė Bulotienė, 
Petras Mazaitis, Liucija Kurku- 
lienė, Stasys Mureika. Juozas Ša
rūnas, Vytautas Biskys. Jurgis Jur
gutis, J. Labenskas, M. Butkevi
čius, Tadas Tarvydas, S. Kažemė- 
kaitis, Albinas Krakaitis, A. Di
džiulis, Tėvai jėzuitai (Klevelan- 
das), Ignas Gervinąs, G. M. Šernas, 
Leonas Meškauskas, Stasys Kaz
lauskas, dr. Jonas Yčas, archit. 
dr. Stasys Kudokas, Antanas Ma- 
saitis, J. Kavaliūnas, B. Bernatt, 
Karolis Lukošius, Vytautas Kru
čas, A. Judd-Juodgalvis, K. Man
glicas. W. Kulmatickas, A. P. Ne
vada, dr. A. Šidlauskaitė, A. Pa- 
vilonis, kun. J. J. Matutis, Jonas 
Nastajus, Stasys Ruibys, Algirdas 
Mitalas, Vacys Rociūnas, Petras 
Ščepavičius. Emilija Aleksienė, 
V. Kudirkienė, J. B. Aukštaičiai, 
A. Kantautas, Juozas Leiberis, Ed
vardas Punkris, Alfonsas Juška, 
G. D. Pudy, Irena Raškevičienė, 
Adolfas Sekonis, Petras Lukošius, 
John Kalau, Juozas Červinskas, 
Stasys Pabrinkis, A. Trinkūnas.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratą atsiuntė K. Kačiulis.

Nuoširdus ačiū visiems už pa
ramą lietuviškai spaudai.

Ateitininkų žinios
Studentai, dėmesio! Lapkričio 

5, šeštadienį. 9.30 v.r., įvyks AABS 
baltistikos simpoziumas Toronto 
universitete. Kalbės angliškai 
Yale prof. R. Misiūnas ir prof. R. I 
Taagepera (estas) apie Stalino 
metus, Chruščiovą, Brežnevą ir 
Andropovą. Po pietų tema — ideo ! 
logija ir ekologija Baltijos kraš-| 
tuose. Lietuviams atstovaus prof. 
A. Idzelis ir dr. K. Ėringis. Tele
fonai informacijai 978-3330 dieno
mis, 699-5538 vakarais.

Jaunučiai renkasi kas antrą sa
vaitę, pradedant spalio 22 d., po 
šeštad. mokyklos pamokų pas sese
les. Jiems vadovauja Giedrė Če- 
paitytė (621-2343) ir N. Slivinskai- 
tė (439-7848). Jei tėveliai dar no
rėtų įrašyti savo vaikus, prašome 
susisiekt su vadovėmis.

Moksleivių dalis vyksta į Kle- 
velandą spalio 22-23 d.d., kur ruo
šiamos studijų dienos. Paskaiti
ninkai — P. Alšėnas ir dr. V. Vy
gantas.

Moksleiviai džiaugiasi laimė
ję I vietos premiją, skirtą MAS 
centro valdybos už kuopos laikraš
tėlį. Praėjusių metų "Pirmyn Jau
nime" redaktorė buvo Leta Vaito- 
nytė. L. U.

Skautų veikla
• Sukaktuvinis koncertas — 

lapkričio 20 d., 3 v.p.p., Lietuvių 
Namų Mindaugo menėje. Bilietų 
platinimą tvarko s. D. Keršienė 
(tel. 762-5521). Yra kviečiami bi
lietų platinimo talkon visi skau
tininkai ir visos skautininkės. At
likime metinį gerąjį darbelį Ro
muvai. Koncerto organizavimu rū
pinasi mūsų rėmėjas St. Kuzma. 
Po koncerto 5 v.v. Vytauto Didžio
jo menėje bus vakarienė, į kurią 
įėjimas tik $6 asmeniui.

• Mindaugo dr-vės rudens iš
kyla įvyks spalio 29-30 d.d. Kandi
datai ir jaunesni iškylaus tik vie
ną dieną, visi kiti — dvi dienas. 
Draugovės reikalais skambinti 
Gailiui tel. 233-7321.

• Dail. J. Dagio skulptūrų pa
roda — spalio 29-30 d.d. Prisikė
limo parodų salėje. Parodą glo
boja skautininkai-kės. Č. S.

Baltiečių plaukimo 
pirmenybės

Lapkričio 13 d. Garden City, 
Mich., prie Detroito rengiamos Š. 
Amerikos baltiečių plaukimo pir
menybės. Varžybas rengia Detroi
to LSK Kovas Garden City High 
School baseine (6500 Middle-Belt 
Rd.. Garden City, Mich.).

Varžybos prasidės 11 v.r. regis
tracija — nuo 10 v.r. Varžybos 
apims visas amžiaus klases ir vi
sus plaukimo stilius. Registraci
jos ir informacijos reikalu pra
šome kreiptis pas ŠALFASS plau
kimo komiteto vadovą Antaną Gri- 
garą šiuo adresu: 31403 Anita Dr., 
Warren, MI 48093, USA. Tel. (313) 
268-0585. A. S.

VYČIO ŽINIOS
Tinklinio treniruotės vyksta 

trečiadieniais 5-7.30 v.v. Anapi
lio salėje. Tuo tarpu jos yra bend
ros, bet ateityje jas numatoma iš
skirstyti įvairiomis grupėmis ir 
skirtingu laiku. Norinčius pradė
ti žaisti tinklinį kviečiame atvyk
ti į Anapilį minėtu laiku.

35-čio balius — visų buvusių ir 
dabartinių vytiečių pasimatymas. 
Pakvietimai jau gaunami pas Vy
čio valdybos narius.

Krepšinio stovykla buvo pradė
ta rengti maždaug prieš 15 metų 
Gerojo Ganytojo stovyklavietės 
aikštelėje Wasagoje. Tai kartu 
buvo ir pirmoji stovykla visoje 
Ontario provincijoje. Ją surengė 
ir ilgus metus jai vadovavo Mamer
tas Duliūnas. Ilgainiui stovykla 
tobulėjo ir išsiplėtė. Vėliau to
kių stovyklų atsirado Ontario pro
vincijoje daugiau, ir Vyčio sto
vyklą laikinai teko uždaryti. Tą 
stovyklą pasiryžta sekančią vasa
rą atgaivinti. Ji bus rengiama su 
kitais lietuvių sporto klubais.

Krepšininkai dalyvavo Kanados 
Lietuvių Dienų sportinėse žaidy
nėse spalio 8 d. Londone. Pirmo
se rungtynėse Vyčio vyrai pralai
mėjo šeimininkams — Londono 
Taurui 31-48. Komandoje žaidė: 
Stravinskas 2, Simonaitis 6, Na- 
cevičius 4, T. Karpis 12, Duliū
nas 1, Pullman 6. Geriau sekėsi 
antrose rungtynėse ir vytiečiai 
įveikė Aušros II-ją 73-48. Žaidė: 
T. Karpis 16, Simonaitis 10, Pul
lman 23, Naeevičius 10, Stravins
kas 2, Duliūnas 12, Stanulis. Šia
me turnyre vytiečiams atiteko 
III vieta. Komandai trūko J. Kar
pio.

Jauniai krepšininkai taip pat 
dalyvavo Lietuvių Dienų žaidynė
se. Vienintelėse jaunių A rung
tynėse vytiečiai įveikė Londono 
Tauro jaunius 49-41. Komandoje 
žaidė: Dunderas, Šimonis, T. Kar
pis 12, P. Karpis 9, L. Ažubalis 
18, R. Stanulis 6, E. Stanulis 4.

Mūsų rėmėjams — KLB krašto 
valdybai ir J. N. nuoširdžiai dėko
jame. A. S. (Nukelta į 9-lą psl.).

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame m jb jį Į1 a 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE ----- -------

MOKA:
8'/z% už 90 dienų term, indėl.
8’/z% už 6 mėn. term, indėlius
9 % už 1 m. term. Indėlius 
9’/z% už 2 m. term. Indėlius

10 % už 3 m. term. Indėlius
10 % už pensijų planą
9 % už namų planą
8 % už specialią taup. s-tą 
7’/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........... 12 %
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .................... KP/4%
2 metų ...................12 %
3 metų ...................13 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .........101/«%
(variable rate)

AKTYVAI virš 36 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortglčius iki 75% Įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
510,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (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 M6P1A6

F"REALTOR

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- 
gičiųparūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

A.E.LePAGE

1566 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A4

* Nemokamas namo įkainojimas *

Daiva T. Dalinda, b.a.

Tel.
Namų

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431
769-9424

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

Juozas-Eimis Ramas
Tel. 364-5081, namų 766-5857

ZlIlCtžltP Simpson’s, 176 Yonge St.,nilOiaiC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

"TYPE MASTER GRAPHICS"
3317 Bloor Street West, Toronto, Ontario M8X 1E7 

Telefonas: 236-1048
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavlenei arba Vidai Siaučlullenel

Telefonas 535-1258
PARKSIDE &
335 Roncesvalles Avė 
Toronto, Ontario

Dabar turime įvairių silkių pigia kaina: kibiras — $32.50 
arba $1.39 už svarą (kibire yra 25 svarai — 50-70 silkių) 

Turime įvairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS 

su 30 metų patirtimi. Atlieka 
išorės ir vidaus dažymo bei po- 
pieriavimo darbus. Skambin
ti vakarais po 6 v.v. 769-70-14 To
ronte, KAROLIS ABROMAITIS

COMPOSITE TRADES
Namų remontai bei pagerinimai
Mūsų specialybė: virtuvės, vonios kambariai, 

poilsio kambariai (“recreation rooms"), 
verandos (“decks").

Darbo apžiūrėjimas ir Įkainojimas — nemokamai 
Darbo kokybė garantuota. Skambinkinte vakarais — 
Eugenijus Girdauskas 762-0660 Toronte



SKAITYTOJAI PASISAKO
AR TAI NEVIENINGUMAS?

•*TŽ” 1983.IX.22 straipsnyje "Ne
mesk kelio ..rašoma apie KLB 
silpnėjimo žymes ir mažą dėmesį 
rinkimams į krašto tarybą.

Bendruomenės silpnėjimas kar
tu su visu lietuvišku gyvenimu — 
parapijomis. organizacijomis, 
mokyklomis, chorais ir t.t. vyks
ta jau daugelį metą. Torontas, bū
damas didžiausia ir dominuojanti 
Kanados lietuvių kolonija, papras
tai pastebi silpnėjimo žymes vė
liausiai, kartais 10 metų vėliau 
kaip mažos kolonijos. Pernai stai
ga pastebėjo, kad Toronto šešta
dieninėje mokykloje yra tik apie 
160 mokinių, kai kadaise (1966 m.) 
buvo 620. Šiemet staiga pasirodė, 
kad trūksta kandidatų j krašto 
tarybą. Montrealyje jau 10 metų 
nebūna rinkimų; sako ir tuos rei
kalingus 10 sunku surasti.

Straipsnyje nenurodoma prie
žasčių, kalbama tik apie simpto
mus. Vienas tokių simptomų esąs 
nevieningumas renkant PLB 
valdybą, nes, atrdodo, nevisi Ka
nados atstovai seime (Čikagoje) 
balsavo už kandidatų sąrašą, ku
riame šeši iš septynių buvo kana
diečiai.

Tai klaidingas teigimas, jog tai 
rodo KLB nevieningumą. Balsavi
mas vyko, kaip ir kituose seimo 
rinkimuose, individualiai pagal 
laisvą asmens pasirinkimą. Balsa
vimo prieš betkurį sąrašą, kaip 
straipsnyje minima, išviso nebuvo.

IV-me seime Vašingtone (1973) 
Kanados atstovai, susirinkę prieš 
rinkimus, nutarė, kad balsuos in
dividualiai, pagal savo pasirin
kimą. Vienas kanadietis sutiko 
kandidatuoti, bet nebuvo išrink
tas.

Prieš V-jį seimą Toronte (1978) 
kanadiečiai du mėnesius mėgino 
sudaryti savo sąrašą. Nepavykus 
tartasi su Klevelando grupe, bet 
galų gale tik vienas kanadietis 
sutiko prisijungti prie tos gru
pės ir buvo neišrinktųjų tarpe. 
Balsavimas vyko individualiai pa
gal atstovų pasirinkimą.

Šiais metais keletas JAV lietu
vių ėmėsi iniciatyvos sudaryti ka
ndidatų sąrašą iš kanadiečių, ir 
vių ėmėsi iniciatyvos sudaryti kan
didatų sąrašą iš kanadiečių, ir 
misijai bei pasiuntė jį laikraš
čiams. Pasiūlymo rašte šis sąra
šas nebuvo vadinamas Kanados 
sąrašu.

Keturi iš įrašytų septynių kan
didatų buvo įrašyti be jų sutiki
mo ir trys net jų neatsiklausus. 
Jie atsisakė būti kandidatų są
raše. Šie asmeflys' per pastaruo
sius 10 metų buvo aktyvūs KLB 
valdybose, komisijose, kongresų 
rengime ir nemanė, kad Kanado
je būtų įmanoma surasti ateinan
tiems 5 metams pakankamai asme
nų darbingoms PLB institucijoms.

Apatija krašto tarybos rinki
mams, nuolatiniai sunkumai su
daryti valdybas ir pagaliau šio 
“TŽ” straipsnio pastabos patvir
tina tos nuomonės teisingumą.

Seime nebuvo nei JAV, nei Ka
nados sąrašų, bet buvo inž. V. Ka- 
manto ir dr. J. Songailos asme
niškai pasiūlyti kandidatų sąra
šai. Pastarajame vienas asmuo bu
vo iš Čikagos (švietimo komisijai) 
ir buvo dar painformuota, kad ki
ta komisija bus Detroite.

JAV ar Kanados sąrašus galėtų 
siūlyti JAV LB ar KLB valdybos, 
bet to jos nedarė. Bendruomenė 
yra demokratinė atskirų asme
nų organizacija ir visai tinkama, 
kad jos paskiri nariai kandida
tuoja, organizuoja sąrašus bei 
ragina už juos balsuoti, bet ke
lių asmenų sudarytas sąrašas ne
atstovauja krašto bendruomenei. 
Labai abejotina, kad visi JAV LB 
atstovai balsavo už tariamą "Ame
rikos” sąrašą, ir neatrodo, kad 
kas nors juos dėl to laikytų ne
vieninga bendruomene.

Ir šį kartą prieš balsavimus bu
vo Kanados atstovų pasitarimas. 
Kaip ir ankstyvensiuose seimuo
se, pasirinktas laisvas, asmeninis 
balsavimo būdas. Todėl visiškai 
neteisinga teigti, kad toks visuo

tinai pripažintas demokratinis 
balsavimo būdas yra visos Bend
ruomenės nevieningumo ar suski
limo žymė.

J. V. Danys
Red. pastaba. Kad PLB seime 

Čikagoje Kanados LB atstovai tu
rėjo teisę balsuoti pagal asmeni
nį savo nusistatymą, niekas ne
abejoja, tačiau kelių ar kelioli
kos kanadiečių atstovų balsavi
mas prieš kanadiečių sąrašą pa
liko nevieningumo įspūdį. Minė
tame “TŽ” 1983 m. 38 nr. straips
nyje taip pasakyta: "Daugelio 
nustebimui dalis kanadiečių de
legacijos narių pasisakė ir bal
savo prieš savąjį sąrašą (viešai 
žinoma paslaptis). Tai paliko sei
me suskilusios KLB įspūdį. Nors 
iš esmės ji nėra suskilusi, bet šiuo 
atveju vieningumu nepasižymėjo". 
Kai viena to paties krašto grupė 
kandidatuoja, o kita (ar jos dalis) 
boikotuoja, ar tai vieningumo ap
raiška? Minėtu atveju Čikagoje 
tokiai apraiškai, matyt, buvo pa
grindo. bet tai nepakeičia palik
to įspūdžio, kurį galima buvo pa
tirti daugelyje pokalbių.

LIETUVIU BENDRUOMENĖ
Perskaitęs “TŽ” 1983 m. 38 nr. 

vedamąjį "Nemesk kelio...", la
bai apsidžiaugiau: pagaliau re
dakcija pataikė į mano svajonių 
sūkurį ir taikliai išryškino LB "li
gos” ženklus. Deja, nenorėčiau su
tikti, kad tai yra tik Kanados LB 
rūpesčiai. Manau, jog tai viso lais
vojo pasaulio LB ne tik rūpestis, 
bet ir įpareigojanti užduotis kiek
vieno lietuvio būti sąmoningu ir 
suprasti, nežiūrint visokių ideo
logijų. kad visų pirma reikia bū
ti geru LB nariu ir tik po to rūpin
tis partiniais ar kitokiais žaidi
mais.

Panašūs straipsniai turėtų būti 
spausdinami visoje mūsų periodi
nėje spaudoje. Gal tada tautie
čiams paaiškėtų ką jie turi savo 
doleriais ir veikla remti. Dar daug 
kas mano, kad aukoti reikia tiktai 
Tautos Fondui, remiančiam VLI- 
Ko veiklą. L. Bendruomenė yra ne
mažiau reikalinga aukų bei pa
ramos. V. Čiuprinskas,

Vienna, Ont.

• Nesijausti tremtiniu tėvynės 
nelaisvės akivaizdoje — reikštų ne
pergyventi bei neįsisąmoninti tau
tinės dramos ir neatveikti į tautos 
nelaimę. A. MACEINA

Amerika smerkia 
sovietų siautėjimą

Lietuvoje
JAV Valstybės Departa

mentas pareiškė visuomenei, 
kad šiuo metu Sov. Sąjungoje 
vyksta kitaminčių persekioji
mas. Jau prasidėjo ar dar pra
sidės trijų naujų kitaminčių 
teismai, būtent, žydų tauty
bės Josifo Bėgtino, kunigo 
Sigito Tamkevičiaus ir Olego 
Radvinskio. Kun. S. Tamkevi- 
čius esąs ar dar bus teisiamas 
už tai, kad drauge su kun. 
Alfonsu Svarinsku įsteigė ti
kinčiųjų teisėms ginti komi
tetą. Jis buvo suimtas 1983 m. 
gegužės 5 d. Vilniuje kun. A. 
Svarinsko teismo metu. Pasta
rasis buvęs nubaustas 7-riais 
metais griežto režimo lagerio 
ir 3-jąis metais tremties už 
“Antisovietinę agitaciją bei 
propagandą". JAV-bių vyriau
sybė smerkia persekiojimą tų, 
kurie siekia įgyvendinti savo 
teises bei religijos laisvę. 
JAV-bių pareiškime sakoma: 
“Tikimės, kad kun. Tamkevi
čiaus likimas nebus toks, kaip 
kun. Svarinsko."

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

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

NAUJAS TELEFONAS: (416)232-1111

* nuosavybių įvertinimas
* priežiūra ligos ar nelaimių atveju
* palikimų nuosavybių tvarkymas
* patarimai perkant ar parduodant

“AULTHE
CHOICE

MASKELL INSURANCE
vvorld-
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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 •

10 TO ROM T
Ann Jillian (Jūratė Nausė

daitė) serijinę savo televizi
jos komediją “Jennifer Slept 
Here” pradeda spalio 21, penk
tadienį. Hamiltono XI kanalas 
ją transliuos 8 v.v., Buffalo II 
kanalas — 8.30 v.v. Komedijoje 
ji vaidina žuvusios Holly- 
woodo aktorės Jennifer Far
rell vėlę, pasilikusią sena
jame name, pasirodančią jin 
atsikėlusios šeimos vaikams.

Naujasis Kanados konser
vatorių partijos vadas B. Mul
roney pavedė skyriams už
megzti glaudesnius ryšius su 
tautinėmis grupėmis. Tokį 
kvietimą yra gavę ir lietu
vių veikėjai. Konservatorių 
vadovybė norėtų patirti tau
tinių grupių pageidavimus. 
Tuo tikslu šaukiamas susirin
kimas Liet. Namuose spalio 
25, antradienį, 7.30 v.v. Suin
teresuoti kviečiami dalyvauti.

Ukrainiečiai rengia parodą, 
kurioje bus pavaizduotas 
išvietintų asmenų gyvenimas 
išvietintų asmenų stovyklose 
po II D. karo. Paroda pava
dinta “The D. P. Experience: 
Ukrainian Refugees after 
World War II". Ji bus atida
ryta š. m. lapkričio 1, antra
dienį, 6 v.v. ir veiks iki gruo
džio 22 d. Main Display Area, 
John P. Robarts Research Li
brary, 130 St. George St.

Toronto latviai, minėdami 
žymiojo savo muziko J. Vito- 
lio 120 metų gimimo ir 25-rių 
metų Toronto latvių muzikos 
draugijos veiklos sukaktis, 
rengia koncertą lapkričio 5, 
šeštadienį, 8 v.v., Castle Frank 
High School salėje (711 Bloor 
St. E.). Dalyvaus 150 choristų 
ir 50 orkestrantų. Soliste pa
kviesta G. Čapkauskienė-Cap-
kas. įėjimas — $12, studentams 
— $8.

Dirbantiem su įvairiom 
tautinėm grupėm bus dėsto
mas specialus kursas Toronto 
universitete "Ethnic Encoun
ters in Everyday Living” pir
madieniais nuo lapkričio 7 iki 
28 d. Kursą organizuoja School 
of Continuing Studies, 158 St. 
George St., Toronto, Ont. M5S 
2V8. Telefonas (416) 978-2400.

Muzikos, cepelinų ir vyno 
vakarą Prisikėlimo par. salė
je lapkričio 18 d. rengia jau
nų šeimų sekcija. Meninei pro
gramai pakviestas mimikas,P. 
Rajeckas iš Niujorko.

Telefonu iš Klevelando pra
nešta, kad spalio 14 d., 10 
v.r., ligoninėje mirė žymusis 
muzikas a.a. Alfonsas Mikuls
kis. Vietinė visuomenė su ve
lioniu atsisveikino spalio 17 
d. Palaidotas spalio 18 d. iš 
Nuolatinės Marijos Pagalbos 
šventovės. Iš Toronto laido
tuvėse dalyvavo velionies šei
mos bičiuliai — A. Rinktinas, 
J. Rinkūnienė, R. Paulionis, 
G. Paulionienė.

Muzikas Darius Lapinskas 
su savo šeima lankėsi To
ronte ir tarėsi su vietiniais 
chorais bei solistais dėl jų 
dalyvavimo pastatyme kazi- 
mierinės operos — misterijos 
Toronte 1984 m. rugsėjo 1 ir 
2 dienomis, kai čia įvyks Re
liginis Pasaulio Lietuvių Ka
talikų Kongresas šv. Kazimie
ro 500 metų mirties sukakties 
proga. D. Lapinskas, lydimas 
dr. J. Sungailos, aplankė “TŽ” 
ir painformavo apie organi
zuojamus minėtos operos — 
misterijos pastatymo paruo
šiamuosius darbus.

Dienraštis “London Free 
Press” 1983.X. 10 Kanados Lie
tuvių Dienų proga išspausdino 
informaciją apie lietuvius bei 
jų renginius Londone, cituo
damas KLB Londono apylin
kės pirm. M. Chainauską, ku
ris pabrėžė tokių renginių 
svarbumą lietuviams, norin
tiems išlaikyti dvasinį ryšį 
su savo tėvyne ir jį perduoti 
jaunajai kartai. Dalyvių skai
čius— 600. Informacijoje trum
pai paminėta ir Lietuvos pra
eitis. Prie informacijos pri
dėta didelė nuotrauka Toron-
to "Atžalyno” šokėjų — Janet
te Campbell ir Riek Dauginio.

AfA
EUGENIJUI STARKUČIUI

netikėtai jauname amžiuje iškeliavus amžinybėn, 
jo tėveliams KASTUTEI ir STASIUI STARKUČIAMS 
bei velionies sesutei su šeima reiškiame gilią 

užuojautą -

Juozas ir Lilija Kvederiai Emilija Kvederienė

PantŲ gydytojas

Dr. P&r&r L. Xfoljcts
5635 Yonge St., Suite 216, Willowdole, Ont. 
(prie Finch požeminio stoties) Tel. 221-4544 
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki šeštadienio, įskaitant 

vakarus, pagal susitarimą

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga
kviečia visus į

jaunimo šokius 
“KALVELIO SUBATĖLĖ”
1983 m. lapkričio 19, JĮ
šeštadienį, 8.30 v.v.,
Prisikėlimo parapijos O-
salėje, W
1011 College St. W.,Toronto 
Įėjimas: $2.99 su "cowboy" apranga. 

$3.99 paprastai apsirengusiems w
Muzika — “Disc Jockey" j

Iki malonaus pasimatymo! ;;
KLJS valdyba

sukaktuvinis koncertas
1983 metų lapkričio 20, sekmadienį, 3 v.p.p., 

Lietuvių Namuose

Kun. dr. F. Jucevičius, 
buvęs Šv. Kazimiero para
pijos klebonas Montrealyje ir 
pastaruosius metus gilinęs sa
vo studijas Romoje, grįžo Ka- 
nadon, apsigyveno Toronto 
Prisikėlimo parapijos klebo
nijoje ir talkina parapijos 
darbuose. Jis yra parašęs ir 
išleisdinęs Kanadoje: “Tau
ta tikrovės ir mito žaisme”, 
"Menas spalvų ir formų žais
me”, “Mintis dialektiniame 
žaisme". Be to, yra parašęs 
visą eilę straipsnių periodi
nėje spaudoje ir skaitęs daug 
paskaitų įvairiuose suvažia
vimuose.

Ukrainistikos katedra vei
kia Toronto universitete. Jai 
vadovauja prof. Paul R. Magoc- 
si, atvykęs iš Harvardo un-to. 
Ši katedra apima ukrainiečių 
tautos istoriją, kultūrą ir po
litinę ekonomiją. Ukrainiečių 
kalba ir literatūra dėstoma 
slavistikos skyriuje nepriklau
somai nuo ukrainistikos ka
tedros, kurią finansuoja dau- 
giakultūris Kanados direkto- 
riatas ir ukrainiečių komite
tas. Toronto universitete taip 
pat veikia vengristikos kated
ra nuo 1978 m. Ją finansuoja 
federacinė Kanados vyriausy
bė ir vengrų organizacijos, 
o administruoja slavistikos 
skyrius.

A. a. Stasio Gaidelio atmi
nimui vietoje gėlių paaukojo 
“T. Žiburiams" A. O. Biveiniai 
$10.

A. a. Vaclovo Kecoriaus at
minimui vietoj gėlių paaukojo 
“T. Žiburiams” po $20 S. I. 
Girdzijauskai, dr. Aldona ir 
Vacys Lukai; $10 — A. Pr. Au- 
gaičiai; $30 — V. J. Plečkaičiai.

Vasario 16 gimnazijai paau
kojo $37 L. Narkevičius iš 
Mt. Brydges, Ont.

A. a. Karolio Liuberto atmi
nimui vietoje gėlių Juozas ir 
Bronė Čirvinskai “T. Žibu
riams” paaukojo $20.

Mielam dėdei a.a. Karoliui 
Liubertui mirus, vietoj gėlių 
paaukojo “T. Žiburiams” $20 
Irma ir Fredas Meyn.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms ren

gėjoms už suruoštą man tokį gra
žų mergvakarį. Ypatingai dėko
ju p. Čeponienei, Krikšto ir Sutvir
tinimo motinoms — p. Kvederienei 
ir p. Kazanavičienei, taipgi Valy
tei Čeponytei. Dėkoju visoms vieš
nioms, dalyvavusioms šiame po
būvyje, ir toms negalėjusioms da
lyvauti. Ačiū už gausias ir nau
dingas dovanas, kurios labai pra
vers mano ir Tomo gyvenime. Jū
sų nuoširdumas man liks neuž
mirštamas.

Visoms dėkinga -
Rita Poškutė

Ekskursija į Romą 
1984 m. kovo 1-10 dienomis 
Kaina — $1.1 64.50 (kanadiškais). 
Šv. Kazimiero metų proga Romoje Šv. Petro bazilikoje 
Šv. Tėvas atnašaus Mišias kovo 4 dieną. Toronto lietuviai 
klierikai aprodys Romos įžymybes. Viešbutis — “Villa 
Lituania" su pusryčiais ir pietumis. Smulkesnių žinių
teirautis čia žemiau nurodytu adresu Ir telefonu.

. I M E N AS
All Seasons Travel, B.D

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ontario M6P 1A5

fe/. 533-3531

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

nuo 11 v.r. Iki 7 v.v.
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AUŠROS ŽINIOS
(Atkelta iš 8-to psl.)

Kanados Lietuvių Dienų proga 
Londone spalio 8 d. įvyko krepši
nio ir tinklinio rungtynės. Auš
ros sporto klubas dalyvavo su 
dviem vyrų krepšinio komandom 
ir moterų tinklinio komanda. Auš
ros H komanda turėjo žaisti prieš 
Hamiltono Kovo II. bet buvo dis
kvalifikuota, nes pavėlavo 20 min.

Aušros 1 — Hamiltono Kovo I 
rungtynės neapvylė ten buvusių 
žiūrovų. Abi komandos išvystė 
greitą žaidimą, rinko tašką po 
taško, ir pirmas kėlinys baigėsi 
36:36. Antras kėlinys prasidėjo 
tą pačia sparta, bet S. Žulys ir R. 
Kaknevičius pradėjo kontroliuoti 
abi lentas ir didinti krepšių skai
čių. R. Underys jiems gerai talki
no savo gerais pasavimais, gynėjai 
V. Gataveekas, A. Nakrošius ir V. 
Dementavičius gerai talkino puo
lėjams. E. Norkus ir K. Bartuse
vičius buvo nepamainomi pakaitai 
tiek puolime, tiek gynime. Aušra 
rungtynes laimėjo 88:79. Aušros 
komandoje žaidė: S. Žulys 34, R. 
Kaknevičius 32, A. Nakrošius 7. V. 
Dementavičius 7, E. Norkus, K. 
Bartusevičius 2, R. Underys, V. 
Gataveekas 6.

Moterų tinklinio runtynėse Auš
ra — Londono Tauras Aušros ko
manda buvo vispusiškai pranašes
nė ir laimėjo visas 5 rungtis. Auš
ros komandoje žaidė: G. Žukaus
kaitė, L. Radžiūnaitė, L. Jasie- 
nė, K. Norkutė, V. Vitkūnaitė, J. 
Krikščiūnienė, V. Olekaitė, G. 
Olekaitė. Treneris— M. Lekniekas.

K.Š.

Pajieškojimas
Jieškomas Juozas Skruzdis sū

nus Juozo gyvenęs Panevėžio ap
skrityje. Naujamiesčio valsčiuje. 
Strulionių kaime. Jieško Irena 
Rutkauskaitė, Vytauto. Prašau 
atsiliepti arba, kas apie jį žino, 
pranešti sekančiu adresu: P. Ka
raliūnas, 45 Alhambra Ave., To
ronto. Ont.. M6R 2S4 Canada.

Pianino technikas 
A. BR1ČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 255-9924 Toronte.

Bookbinding Studio 

“SAMOGITIA” 
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Ave. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

AR

SKAMBINKITE

BIRUTEI GRIGAITYTEISPUDIENEI
431-5462
445-9469

A. E. LePAGE
REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE

3630 Lawrence Ave. East
Scarborough, Ont. M1G 1P6

PERKATE

NAMUS?

A & L Windows
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai

Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida Skambinti telefonu 

(416) 545-6556 Hamiltone, 
Toronte ir apylinkėse

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 233-0303

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

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

3031 Bloor St.w., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

TA T> T? Q TT T7 R INSURANCE & UlĮl-jUJTL real estate brokers

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

insurance * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TO RO N T
Anapilio žinios

— Metinė parapijos vakarienė 
— lapkričio 13, sekmadienį, 
5 v.p.p., Anapilio salėje. Me
ninę programą atliks Lietu
vos Kankinių par. choras. Ta 
proga bus įteikta studentui ar 
studentei kun. P. Ažubalio fon
do stipendija. Bilietai gaunami 
par. raštinėje ir sekmadieniais 
po pamaldų par. salėje.

— Praėjusį sekmadienį per 11 
v.r. pamaldas giedojo sol. G. 
Čapkauskienė.

— Parapijos raštinėje regis
truojami maldininkai į Romų ir 
Šv. Žemę. Kelionė įvyks 1984 m. 
kovo 1-17 d.d. Kovo 1 d. numaty
ta lietuvių audiencija pas Šv. 
Tėvų, kovo 3 — lietuvių pokylis 
viešbutyje (kaina — $25), kovo 
4 — Šv. Tėvo Mišios Šv. Petro 
bazilikoje.

— Rudeninis kapinių lankymas 
Vėlinių proga — spalio 30, sek
madienį, 3 v.p.p.

— Paaukojo lietuvių kapinėms 
$1000 J. Beniušis, $25 — J. Do
meika; religinei Lietuvos šalpai 
$100 — J. Prišas.

— Mišios spalio 23, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Juozą Valešką 
ir giminės mirusius, 11 v.r. — už 
LK Moterų Dr-jos mirusias nares.

— A. a. Birutė Pšezdzieckienė, 
69 m., palaidota spalio 17 d. 
lietuvių kapinėse.

išganytojo parapijos žinios
— Pamaldas spalio 23, sekma

dienį, 11.15 v.r., anglų kalba lai
kys estų kun. Udo Petersoo. Po 
pamaldų — moterų draugijos su
sirinkimas šventovėje.

— Kun. P. Dilys spalio 23, sek
madienį, laikys lietuviams evan
gelikams pamaldas Montrealyje. 
Jam išvykus, pastoraciniais rei
kalais kreiptis į M. Dambarienę 
tel. 536-1433.

— Šv. Rašto apmąstymai —spalio 
20 ir 27 d., 7 v.v., šventovės salėje.

— "Halloween" vakaras jauni
mui — spalio 29 d., 7.30 v.v., pas 
E. ir M. Bumeisterius (418 Tema- 
gami Cres., Mississauga). Dėl in
formacijos skambinti K. Damba- 
raitei 536-1433 arba I. šturmienei 
274-3529.

— Parapijos taryba rengia eku
meninio pobūdžio iškilmę M. Liu
terio 500 m. gimimo sukakties pro
ga Toronto Liet. Namuose lapkri
čio 6, sekmadienį, 3 v.p.p. Akade
minėje dalyje kalbės kun. dr. prof. 
A. Jurėnas ir kun. dr. Pr. Gaida. 
Koncertinę dalį atliks parapijos 
choras ir smuikininkai Bankai. 
Visuomenė kvečiama dalyvauti. 
Įėjimas nemokamas.

Lietuvių Namų žinios
— LN švietimo fondo "Labdara" 

pagrindinį įnašą $30.000 papildė 
Jurgis Strazdas, pridėdamas savo 
auką $1000.

— Prasidėjus rudens metui, vi
sos LN salės ir kambariai būna 
užimti posėdžiams, susirinki
mams, taut, šokių repeticijoms, 
iškilmėms, madų parodoms, pie
tums ir 1.1.

— Sėkmingai praėjo "N. Lietu
vos” spaudos balius spalio 15 d. 
Dalyvavo gana gausus būrys tau
tiečių. Meninę programą atliko 
sol. G. Čapkauskienė ir sol. R. 
Strimaitis.

— Svečių knygoje pasirašė: J. 
Kalėda iš Čikagos, J. ir M. Viz
girdai iš Auroros, 111., V. ir S. 
Zeikai iš Anapolio, Md., V. ir R. 
Meliniai su dukrele iš Matawan, 
NJ, J. ir J. Stanaičiai iš Hamil
tono, V. ir E. Sakai iš Hamil
tono, E. Tūlis iš Bostono, Mass., 
V. Melinienė iš Hazlet, NJ, L. 
Venckus iš Vankuverio, BC, S. 
Zatorskis iš Windsoro, I. Kara- 
lienė-Vaitkienė iš Čikagos, J. ir 
O. Kručai iš Sudburio, J. Renkaus- 
kas iš Floridos, O. Čapkauskienė 
iš Mqntrealio.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį 10.15 

v. Mišiose dalyvavo Maironio 
mokyklos mokiniai. Pamokslą 
sakė kun. A. Grauslys. Giedojo 
D. Pranaitienė, L. Marcinkutė 
ir V. Verikaitis.

— Kun. A. Grauslys, per visą 
vasarą mūsų šventovėje sakęs 
pamokslus, grįžo Čikagon. Atsi
sveikinimo proga jis pravedė sa
lėje pokalbį įvairiomis temomis.

— Spalio 14 d. buvo palaidotas 
a.a. Vaclovas Kecorius, 71 m., 
spalio 15 d. — a.a. Antanina 
Morkūnaitė, 72 m.

— Pakrikštytas Adam-Justin, 
Vidos (Adomonytės) ir Peter 
Thomas sūnus.

— Susituokė Jonas Vailokaitis 
(Vail) su Diane Winters.

— Vaikų Mišios sekmadienį, 
spalio 30 d., 10.15 v.r., muzikos 
studijoje. Visi kviečiami daly
vauti su vaikais, ypač priešmo
kyklinio amžiaus. Ruošia para
pijos tarybos jaunų šeimų sek
cija.

— KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyriaus susirinkimas 
— lapkričio 6 d., po 10.15 v. Mi
šių. Programoje — adv. A. Pace- 
vičiaus paskaita apie testamen
tus. Metinė šventė — gruodžio 11 
d., po 11.30 v. Mišių, Parodų sa
lėje. Paskaitą skaitys kun. dr. 
F. Jucevičius apie šv. Kazimierą.

— Parapijai aukojo: V. Kecorie- 
nė $300, M. B. Remeika $200. Č. 
B. Joniai $150, E. G. Kuchals- 
kiai $100, G. J. Dičpetriai $100, 
St. Starkutis $100, J. B. Mazi
liauskai $50, T. Trakymienė $50, 
M. Antanaitis $50; Kun. A. Graus- 
lio knygos mecenatai: B. Truka- 
navičius $100, E. Šileika $100, P. 
Gaidelis $100, V. Kecorienė $100. 
Siuntinių išlaidom padengti au
kojo M. Morkūnas $100, V. Stir- 
bienė$20.

— Mišios spalio 23, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Vaclovą Pliop- 
lį, 9.30 v.r. — už St. Bubelienės 
šeimos mirusius, 10.15 v.r. — už 
a.a kun. Izidorių Grigaitį, 11.30 
v.r. Lietuvių Katalikių Moterų 
Dr-jos intencija (75 metų sukak
ties proga), 7 v.v. — už a.a. Juozą 
Adomavičių.

— Smulkesnių žinių apie To
ronto parapijų organizuojamą 
kelionę į Romą, Egiptą ir Šv. 
Žemę 1983 m. kovo 1-17 d.d. gali
ma gauti parapijos raštinėje.

LK Moterų Draugijos 75 
metų veiklos sukakties iškil
mės prasidės spalio 22, šeš
tadienį, 5 v.p.p., Prisikėli
mo par. salėje. Kalbės visuo
menės veikėjos — sesuo Au
gusta Sereikytė ir dr. A. Ja- 
načienė-Šlepetytė iš JAV. Me
ninę programą atliks “Volun
gės" choras. Tikimasi, daly
vaus ir prel. J. Balkūnas, ku
ris prieš pokylį sukalbės in- 
vokaciją. Spalio 22, sekmadie
nį, 11 v.r. iškilmingos pamal
dos bus Lietuvos Kankinių 
šventovėje. Po pamaldų — vai
šės Anapilio salėje.

KLK Moterų Dr-jos Lietu
vos Kankinių parapijos skyrius 
kapinių lankymo proga spa
lio 30 d. rengia meno parodą 
Anapilio parodų salėje. Lie
tuvos vaizdų paveikslus ma
tysime dailininko P. Bigaus- 
ko kūryboje. Pirmą kartą lie
tuvių visuomenei pasirodys 
dailininkė L. Bigauskienė su 
gėlių piešiniais. Be minėtų 
dailininkų, parodoje dalyvaus 
gėlių krautuvės savininkė V. 
Siminkevičienė su gražiom ir 
meniškai sudarytam gėlių 
puokštėm. Tai bus gera proga 
įsigyti ir pasigrožėti minėtų 
asmenų kūriniais.

Moterų

organizuotos 
veiklos 
metų

minėjimas
spalio 22, šeštadienį, 5 v.p.p., Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

Akademinėje dalyje kalbės sesuo Augusta ir dr. A. Janačienė, 
meninę programą atliks “ Volungės" choras. Vakarienė. Įėjimas — $14.00

n Rengėjos: KLKMD centro valdyba ir Pasaulio LKM Organizacijų Sąjunga 1

Toronto Lietuvių Namuose, Vytauto Didžiojo menėje, 
K 1983 m. spalio 22, šeštadienį,

ren
gia
mas

REIKALINGA MOTERIS saugoti 
vienerių metų vaikui Mississau- 
goje netoli Anapilio. Skambinti 
tel. 848-2509 po 7 v.v. lietuviškai 
arba angliškai.

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

WILLOWDALE-YONGE IR FINCH 
rajone, netoli požeminio traukinio, 
išnuomojami: 1. Jaukus vieno mie
gamojo butas rūsyje; pilnai apsta
tytas; yra vieta pastatyti automo
biliui. 2. Gražus pirmame augšte 
kambarys su baldais ir visomis vir
tuvės privilegijomis bei atskiru 
šaldytuvu. Pageidaujama nerūkanti 
moteris ar studentė. Tel. 221-9648 
Toronte.

M MONTREAL

i/ Programoje:
“Kalev” — estų 10 mergaičių ritminės gimnastikos grupė. 
Naujas Toronto dainos vienetas "Rūtelės” ir sol. Ed. Punkris 
atliks liaudies ir populiarias dainas. Šokiams gros 6 asmenų 

orkestras "Malūnas", dalyvaujant jų solistams. Vadovas - Ch. Goudy. 
Salė atidaroma ir kokteiliai - 6.30 valandą vakaro. Koncertas - 7.30 valandą vakaro. 
Veiks maisto bufetas. Bus turtinga loterija. Bilietai - $6.00 asmeniui; $5.00 - studentams 
ir pensininkams. Platina V. Kulnys tel. 769-1266. Iš anksto užsakant stalus, duodama 
nuolaida. Visi maloniai kviečiami dalyvauti. Rengia LN Vyrų Būrelis

Sėkmingai praėjo sol. Ginos 
Čapkauskienės naujos plokšte
lės sutiktuvės Montrealyje. Pro
gramą pradėjo J. Šiaučiulis, ko
miteto pirmininkas. Naują plokš
telę apibūdino Zigmas Lapinas. 
Sol. Gina atliko keletą dainų iš 
pokštelės ir kitų. Jai akompana
vo muz. Jonas Govėdas iš Toronto. 
Programoje taip pat dalyvavo ir 
dr. H. Nagys su savo kūryba. Tuo 
būdu tai buvo ne vien plokštelės 
sutiktuvės, bet ir dainos bei dai
liojo žodžio vakaras. G. Čapkaus
kienė padėkojo visiems už visoke
riopą paramą, ypač muz. A. Stan
kevičiui už jo pastangas plokšte
lei išleisti. Vakaro metu nemažai 
dalyvių įsigijo naująją G. Čapkaus
kienės plokštelę, besivaišindami 
šeimininkių paruoštomis vaišė
mis.

KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyriaus susirinkimui seselių na
muose pirmininkavo Julija Ada- 
monienė. Skyriaus pirm. D. Stas
kevičienė padarė trumpą prane
šimą apie tolimesnę veiklą ir pra
nešė, kad tos, kurios važiuos į 
KLK Moterų Dr-jos 75 m. sukakties 
iškilmes Toronte, gaus iš Dr-jos 
iždo po $25 kelionei; ragino, kad 
atsirastų daugiau norinčių va
žiuoti.

Po trumpos ligos mirė pirmoji 
AV parapijos šeimininkė a. a. 
Eleonora Andrejauskaitė. Vos 
pradėjus parapijai kurtis, ji be 
jokio atlyginimo daug dirbo, nors 
nebuvo virtuvės ar tinkamo tam 
reikalui kambario. Buvo giliai 
religinga ir rūpinosi okupuoto
je Lietuvoje pasilikusiais gimi
nėmis. Palaidota iš AV šventovės 
Cote Dės Neiges kapinėse.

AV parapijos komitetas lapkri
čio 27 d. ruošia parapijos pietus. 
Seniau buvo rengiamos vakarie
nės, kurios sutraukdavo labai 
daug žmonių ir tokių, kurie tik 
kartą į metus pasirodydavo salė
je, nes jautė pareigą savo para
piją remti. Pelnas tokių vakarie
nių būdavo gana geras, nes lote
rijos laimikius patys parapijie
čiai suaukodavo. Be to, loterijo
je galima būdavo laimėti spalvo
tą televiziją ir kitus vertingus 
daiktus. Šiais metais nutarta apsi
riboti pietumis. Parapijiečiai pra
šomi paaukoti laimikių loterijai.

Stefanijai ir Mikalojui Meškaus
kams dukters Otilijos ir Mikalo

jaus brolio Jono iš Toronto ini
ciatyva buvo suruošta 60 metų ve
dybinės sukakties iškilmė Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Daly
vavo, be vietinių svečių, nemaža 
dalis ir iš JAV, taipgi Mikalojaus 
brolis Kostas iš Hamiltono. Sukak
tuvininkų intencija abiejose lie
tuvių šventovėse atnašautos Mi
šios. N. B.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Lan
kėsi svečias misijonierius sale
zietis kun. Petras Urbaitis iš Bra
zilijos. Jis yra aplankęs daugelį 
kraštų ir dabar lanko lietuvių pa
rapijas, ragindamas jaunimą pa
galvoti apie pašaukimą į kunigus. 
Jis yra darbavęsis Kinijoje 20 me
tų (komunistų buvo kalinamas 2 
metus). Dabartiniu metu jis dirba 
lietuvių šeimų sielovadoje P. Ame
rikoje. Jis yra parašęs knygą “Ki
nija — Azijos milžinas”. Knyga 
kietais viršeliais, gražiai išleis
ta, gausiai iliustruota, 360 psl. 
Tai reta knyga lietuvių kalba. Sve
čias pasakė pamokslą apie pašau
kimus, priminė, kad be lietuvių 
kunigų neišsilaikys mūsų parapi
jos. — Parapija turi naują vargoni
ninką Lucien Manseau. Jis yra bu
vęs Mont Laurier St. Jaques ka
tedros vargonininku. Klebonas, 
chorvedys ir choras dėkoja ligi 
šiol dirbusiai vargonininkei G. 
Masiotte ir sveikina naująjį, ku
rį mums surado J. Skėrys. — V. 
Lukausko mirimo data yra š. m. 
rugpjūčio 18 d. (ne 17). Jo dukros 
Danutės pavardė yra Guevara (ne 
Guavera). Angelės pavardė Mclos- 
ky (ne Myklowsky), vyro vardas 
George (ne Jurgis). Jų naujagimio 
vardas Ričardas. Už klaidas at
leiskite. Sk.

Kanados Lietuvių Fondui aukojo 
montreališkiai, atsisveikindami 
su a.a. dr. Aldona Jaugeliene: po 
$50 — J. Vilgalys, Z. B. Vizkontai. 
J. Zabieliauskas; $30 — P. Luko
ševičius; $25 — J. Kibirkštis; po 
$20 — J. Adomaitis, O. Bieliūnai- 
tė, V. Kačergius, H. Nagys, B. Staš
kevičius, Jūratė Tanner, J. Žurke- 
vičius; po $10 — P. Baltuonis, V. 
Ūsoris, J. Mickutas. — D. J. Mozū- 
raitis aukojo KL Fondui a.a. Ant. 
Račiūnienės atminimui.

• Užsakykite “Tėviškės Žibu
rius" kaip dovaną jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems

PARDUODAMAS AUTOVEŽIMIS 
1979 m. “Ford Executive Van”. Pro
fesionaliai įrengtas vidus. Auto
matinis vairas ir stabdžiai, stereo 
ir daug kitų pagerinimų. Naujo kai
na $18.500. Prašo $10.500. Skam
binti vakarais po 6 v.v. tel. 822-3491 
Mississaugoje.

DĖMESIO! MIAMI BEACH, FLO
RIDOJE, netoli jūros išnuomoja
mas privatus kambarys su visais 
patogumais. Skambinti vakarais 
tel. 625-3632 Toronte arba nuo spa
lio 1 d. iki sausio 30 d. tel. 1-305- 
861-2161 Floridoje.

IŠNUOMOJAMAS penkių kamba
rių atskiras namas su virtuve ir 
prausyklomis. Mūrinis dviejų au
tomobilių garažas. Roncesvalles 
ir Howard Park rajone. Skambinti 
vakarais tel. 533-6635 Toronte.

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

ATLIEKU visokius namų remonto 
ir staliaus darbus, lauko ir vidaus 
dažymus, valau grindų kilimus ir 
sofas (steam cleaning) pigia kai
na. Skambinti po 7 vai. vakaro tel. 
532-3410 Toronte - J. Baliūnas.

JAU 20 METU veikia natūralaus 
gydymo klinika, kurioje su medi
ciniškom ir pooperacinėm proble
mom daugybė žmonių pasveiko ar
ba rado pagerėjimą. B. NAUJALIS 
— Mass. Ther. N.D.R.N.A. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto. Ont. 
M6R 2N5. Tek 533-8008.

Atsižvelgdama į tėvų pa
geidavimą Toronto Mairo
nio mokykla atidarė jaunes
niųjų parengimo skyrių. Kvie
čiame vaikučius 4 metų (gimu
sius 1979 m.) užsiregistruoti 
ateinantį šeštadienį Šv. Vin
cento Pauliečio mokykloje. 
Šio darželio mokytoja bus Jū
ratė Čeponkutė-Neimanienė. 
Taip pat norime priminti, kad 
spalio 29, šeštadienį, įvyks 
tėvų susirinkimas. Yra būtina, 
kad visi tėvai dalyvautų ir pa
remtų mūsų pastangas. Vedėja

KLB Toronto apylinkės tary
bos metinis susirinkimas — 
lapkričio 1, antradienį. 7.30 
v.v., Toronto Lietuvių Namuo
se, 1573 Bloor St. W. Kviečia
mi organizacijų pirmininkai 
arba įgaliotiniai. Rinktiems 
tarybos nariams dalyvavimas 
privalomas. Bus Toronto apy
linkės valdybos ir komisijų 
veiklos pranešimai, renkama 
nauja apylinkės valdyba. Kvie
čiame visus tautiečius, ku
rie domisi apylinkės veikla, 
dalyvauti šiame susirinkime.

Apylinkės valdyba

Lietuvių pensininkų Mi
šios už mirusius narius — 
lapkričio 2, trečiadienį, 11 
v.r., Prisikėlimo šventovėje. 
Pietų nebus, nes netrukus 
įvyks pensininkų namų atida
rymas su vaišėmis.

Choras "Volungė" pradėjo 
savo metinę veiklą. Spalio 9 
d. dalyvavo Kanados Lietu
vių Dienose Londone. Tą sa
vaitgalį chorą apnakvyndino, 
ypatingai šiltai priėmė ener
gingoji p. J. Valaitienė. Ji 
buvo apdovanota kukliomis 
dovanėlėmis ir “Volungės” 
ženkleliu. Jai tenka didelė 
padėka.

Spalio 22 d. “Volungė" at
liks programą katalikių mo
terų 75 m. veiklos minėjime 
Prisikėlimo salėje. Dalis pro
gramos bus J. Govėdo chorui 
harmonizuota pynė.

Toronto Liet. Namų rudens 
parengime lapkričio 5 d. me
ninę programą atliks muziki
nis vienetas "Jinai ir trys gin
tarai" iš Niujorko. Šio viene
to dainininkai J. Nakutavičius- 
Nakas ir D. Striugaitė yra iš
leidę plokštelę “Dainuok ir 
šok”.

Vasario 16 gimnazijoje 
šiais mokslo metais iš Ka
nados mokosi M. Balaišytė ir 
Britt Germann (motina lietu
vė, iš Burlingtono. Ont.).

Š.m. spalio 23, sekmadienį, 5 v.p.p., 
Lietuvių Namų Mortos menėje rengiama 

paskaita ir rodomos skaidrės tema

“KINIJA XX AMŽIUJE”
Paskaitą skaitys kun. P. Urbaitis, gyvenęs 20 metų Kinijoje. 
Skaidres rodys A. Kalinauskas, neseniai lankęs Kiniją.
Paskaitininkai atsakys ir į klausimus. Įėjimas nemokamas. 
Visi kviečiami dalyvauti Rengėjai -

Lietuvių Namų Vyrų Būrelis

Pranešame, kad

Toronto Lietuvių Namų

narių susirinkimas
C*

įvyks 1983 m. spalio 23, sekmadienį, 3 v.p.p..
Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas
2. Valdybos pranešimai

a. pirmininko,
b. iždininko.

3. Diskusijos dėl pranešimų
4. Sumanymai ir pasiūlymai
5. Susirinkimo uždarymas

Po susirinkimo P. Krukonis rodys skaidres iš Lietuvos 
praeities ir dabarties gyvenimo.
Visus narius dalyvauti kviečia - Lietuvių Namų valdyba

Š. m. spalio 29, šeštadienį, nuo 2 iki 6 v.v. 
ir spalio 30, sekmadienį, nuo 10 iki 2 v.p.p. 

cJoil. DAGY5, 
skautų padedamas, rodys savo 

naujos ir senesnias skulptūros 
Prisikėlimo parapijos Parodų salėje, 

(1011 College Street, Toronte)
Visi kviečiami atsilankyti

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. 667-8260 arba 667-8280 Toronte.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
įvairiomis progomis skambinti i “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 
1.1. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

30 METŲ
ADAMONIS

INSURANCE AGENCY INC.
Dėkojame Dievui už sveikatą. 
Dėkojame bendradarbiams už darbą. 
Dėkojame klientams už.pasitikėjimą. 
Dėkojame visiems už dėmesį ir 
rekomenduotus klientus.

* * *
Prieš 30 metų, t.y. 1953 m. spalio mėnesi pradėjome 
“ADAMONIS IR BUDRIUNAS” namų pardavimo, 
namams paskolų parūpinimo ir namų draudimo patar
navimą.
Laikui bėgant keitėsi darbo apimtis. Daugiau kaip 20 metų 
dirbame vien tik ugnies, automobilių, atsakomybės, gy
vybės draudos srityje.
Linkime, kad mūsų darbas būtų paskatinimas jaunajai 
kartai siekti savarankiškumo, betkurioje profesijoje ar 
užsiėmime.
Tikimės visų dėmesio tolimesniam mūsų darbui. 
Kviečiame pasinaudoti mūsų 30 metų patirtimi.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY
TEL: 722-3545

I MONTREALIO lietuvių 
), KREDITO UNIJA______

KASOS VALANDOS

1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2JML Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: = DUODA
certifikatus 1 m.................... 9.5 % PASKOLAS:
Terminuotus indėlius;

1 metų ...........................9 % Nekilnojamo
180-364 d..................  8.25% turto,
30- 179 d.................... 7.75% asmenines ir
Trumpalaikiai indėliai prekybines.
$20,000 ar daugiau Paskolos

Taupomosios sąskaitos: mirties
specialios.................... 7.25% - atveju
su drauda ............. '........ 7 % f draudžiamos

Čekių sąskaitos; .................. 5 % iki $10.000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

1475 De Seve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč.............. 9.00 - 3.00 4.00 - 8.00
Ketvirtadieniais........... 12.00 - 8.00 2.00 - 6.00
Penktadieniais............10.00-6.00
Sekmadieniais nuo spalio 15 iki gegužės 15
1475 De Seve ir Šv. Kazimiero par. salėje: 10.30-12.30


