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A.tcitin ar užmarštin?
Sovietų pavergtos Lietuvos laisvinimas yra vienas 

didžiausių išeivijos uždavinių. Jis tebėra lygiai aktua
lus, kaip ir prieš 40 metų, nors jo aktualumą bando su
menkinti sovietinė politika. Diplomatinėje srityje ji sten
giasi tą klausimą nugramzdinti negrįžtamon užmarštin, 
kad jo niekas nekeltų viešumon tarptautiniuose foru
muose. Didžiausia sovietų rakštis — išeivija. Ji kelia Lie
tuvos laisvės klausimą kiekviena pasitaikiusia proga vi
same laisvajame pasaulyje. Tai daro ne tiktai Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, bet ir kiti veiks
niai bei organizacijos. Jei lietuvių išeivijos organizaci
jos šalia Lietuvos laisvinimo turi ir kitų uždavinių, tai 
VLIKas rūpinasi tiktai Lietuvos laisvinimu. Tą savo pa
skirtį jis vykdo jau 40 metų, tuo būdu įrodydamas savo 
reikalingumą. Per tą laikotarpį jis atliko gana daug po
zityvių žygių politinėje plotmėje, tačiau per tuos dešimt
mečius neteko stambių veikėjų ir gerokai susilpnėjo, 
liko paliestas ir senatvės žymių. Kai kur pasigirdo bal
sų, kad VLIKas savo paskirtį jau atliko ir gali eiti poil- 
sin, o jo vietą teužima kiti veiksniai. Tai betgi pavojin
gi balsai, nes VLIKo iškritimas būtų didelė spraga ir ža
la dabartiniame lietuvių tautos gyvenime. VLIKą reikia 
ne likviduoti, ne silpninti, o stiprinti ir skatinti.

IŠEIVIJOS gyvenime VLIKo stiprybė reiškėsi ne
vienodai — tarpais ji buvo stipresnė, tarpais silp
nesnė, priklausomai nuo tarptautinės politinės si
tuacijos ir nuo VLIKe dirbančių asmenų. VLIKo ryšiai 

su visuomene taip pat buvo nevienodi — kartais jie ro
dė tendenciją izoliacijon, kartais orientavosi visuome
nės linkme. Šiuo metu tie ryšiai su visuomene atrodo ge
rokai susilpnėję. Tai rodo kad ir šis faktas: VLIKui su
ėjo 40 metų veiklos sukaktis, bet visuomenėje ji mažai 
tebuvo pastebėta. Šie metai skelbiami VLIKo metais, bet 
irgi nesėkmingai. Kelių asmenų iniciatyva su KLB Toron
to apylinkės valdybos talka buvo paminėta VLIKo su
kaktis gana kukliai, o daugelyje kitų vietovių visai ne
paminėta. Spaudoje apie VLIKo veiklą mažai tematyti 
informacijų bei rašinių, liečiančių VLIKo darbus. Tai vis 
ženklai, kurie rodo, kad VLIKas pradeda tyliai eiti pra
eitin ir galbūt užmarštin. Visuomenėje nebėra dar ne taip 
seniai matyto susidomėjimo VLIKo veikla, jo vadų pra
nešimais fit darbais. Vyresnioji karta dar don'ūsf iayJ-rū* 
peščiais, remia VLIKo veiklą lėšomis, nors irgi sų aiš
kiai mažesniu entuziazmu, bet vidurinioji ir ypač jau
noji karta yra gerokai nutolusi nuo vyresniųjų ryžto. Tai
gi kyla visai realus klausimas: kur eina VLIKas — atei- 
tin ar užmarštin? Jei užmarštin, tai visa išeivija turėtų 
tuo susirūpinti, ypač VLIKo vadovybė.

NORINT užkirsti kelią užmarštin, reikia VLIKui 
visų pirma iš naujo laimėti visuomenės domesį. 
Kaip tai padaryti, neįmanoma išrašyti receptą 
keliomis eilutėmis. Nesunku betgi pastebėti, kad da

bartiniame išeivijos gyvenime kelias į visuomenę pasau
liniu mastu eina per Lietuvių Bendruomenę ir kitas gy
vąsias organizacijas. VLIKo konfliktas su Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdyba buvo tas slenkstis, nuo ku
rio VLIKo izoliacija pradėjo didėti. VLIKas be visuoti
nės Bendruomenės talkos lieka be pakankamos atramos 
išeivijos visuomenėje. Remdamasis vien jį sudarančio
mis politinėmis partijomis bei grupėmis, jis pasiekia 
tiktai mažą mūsų visuomenės dalį. Ir tai labai supran
tama — natūrali partijų dirva yra nepriklausoma valsty
bė. Išeivijoje tokios dirvos nėra. Tai jau seniai ir aiškiai 
matome. Dėl to norint, kad VLIKas išvengtų užmaršties, 
reikia plėsti jo atramas bei jas stiprinti. Dabartinės iš
eivijoje esančios politinės partijos, kad ir daug nusipel
niusios praeityje, negali užtikrinti nei savo, nei kitų 
veiksnių ateities, nes jaunoji karta eina kitais keliais. 
Ir VLIKui reikėtų orientuotis panašia visuomenine link
me, nepažeidžiant turimo tęstinumo bei politinės pa
skirties. Galbūt teisiniu požiūriu tai nelengva suderin
ti, tačiau ten, kur yra noras, atsiranda ir kelias. Apdai
rumu galime laimėti ateitį, apsileidimu —ją prarasti.

Pasaulio įvykiai
VILTIES TAIKAI SALVADORE ATNEŠĖ PREZ. J. N. DUARTĖS 
susitikimas su keturiais partizanų vadais La Palmos miestely
je. Susitikimą su jais prez. J. N. Duartė buvo pasiūlęs spalio 8 d. 
Jungtinėse Tautose pasakytoje kalboje. Pagrindiniu partizanų 
kalbėtoju buvo G. Ungas, kurį J. N. Duartė buvo pasirinkęs vice
prezidentu 1972 m. laimėtuose rinkimuose. Prez. J. N. Duartę 
tada nuvertė ir iš Salvadoro ištrėmė kariuomenė. Salvadoran jis 
vėl grįžo 1979 m. tęsti kovos demokratinėmis priemonėmis. G. 
Ungas dabar yra tapęs politiniu revoliuciją pasirinkusių parti
zanų vadu. Pokalbiai vyko vietinėje miestelio šventovėje, dalyj 
vaujant ir sostinės Salvadoro arkiv. A. R. y Damui. Pastarasis 
pranešė, kad abi pusės nutarė sudaryti specialų komitetą, į jį

KANADOS ĮVYKIAI

Grąžins mirties bausmę?
Mirties bausmės grąžinimo 

klausimą vėl išjudino rekordi
nis šešių policininkų žuvimas 
Kvebeke ir Ontario provinci
joje per nepilnus du mėnesius. 
Televizijos ekranuose kas sa
vaitę buvo rodomos iškilmin
gos žuvusiųjų laidotuvės, ku
riose dalyvavo ne tik polici
ninkai iš Kanados, bet ir kai 
kurių JAV vietovių. Nusikaltė
liai žudo ir kitus kanadiečius, 
kartais bandydami juos api
plėšti, kartais suvedžiodami 
sąskaitas, nesuvaldydami savo 
pykčio. Kai pokario metais at
vykome Kanadon, žmogžudys
tė Toronte ar jo apylinkėse 
būdavo labai retas įvykis, o 
dabar be jos nepraeina nė sa
vaitė. Kanados kalėjimuose 
taip pat pagausėjo tarnautojų 
ir net kalinių nužudymai. 
Panaikinus mirties bausmę, 
žmogžudžiams liko tik kalėji
mas iki gyvos galvos, o žmog
žudystė buvo suskirstyta į dvi 

rūšis. Už pirmą rūšį kalėjime 
tenka praleisti 25 metus, už 
antrą — tik 15 metų. Teismuo
se dažnai pasirenkamas ant
ros rūšies žmogžudystės kalti
nimas, lengviau įrodomas, daž
nais atvejais susietas su žudi
ko prisipažinimu, siekiant ma
žesnės 15 metų bausmės. Yra 
atvejų, kai žmogžudys vėl nu
žudo žmogų kalėjime, iš jo pa
bėgęs ar jau išleistas laisvėn.

Mirties bausmė buvo panai
kinta Kanados parlamento 
1976 m. birželio 22 d. posėdy
je. Parlamento nariams tada 
buvo duota teisė nesilaikyti 
politinės savo partijos linijos, 
balsuoti pagal sąžinę. Laimė
jo bausmės panaikintojai 133: 
125 santykiu, vos aštuonių bal
sų dauguma. Atrodo, balsavi
mui vis dėlto daug įtakos turė
jo partijų vadų sprendimai. 
Žurnalistas R. MacDonaldas 
dienraštyje “The Toronto Sun”

JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenių bei jaunimo sąjungų vadovybių konferencijoje 1984. IX. 22-23 Dainavos 
stovyklavietėje prie Detroito. Iš kairės: JAV LB pirm. dr. A. BUTKUS, PLB valdybos vicepirm. T. REMEIKIS, 
PLB pirm. A. KAMANTAS, “Pasaulio lietuvio” red. B R. NAINYS, KLB krašto valdybos pirm. adv. A. PACEVIČIUS. 
Jie svarstė bendruosius veiklos planus įvairiose srityse Nuotr. J. Urbono

Pranešimas iš Švedijos

Laisvės kovotojai - kunigas ir pasaulietis
Rugsėjo 22 d. sukako 50 me

tų estų laisvės kovotojui Mar- 
tui Nikiui. 1981 m. jis buvo nu
teistas už tariamą sovietinės 
valstybės įžeidimą 15 metų 
laisvės atėmimo bausme. Šiuo 
metu laikomas Čistopolio ka
lėjime.

Laisvės kovotojų diena
Estų politinių kalinių ir jų 

šeimų globos organizacija 
Stockholme rugsėjo 22-ją pa
skelbė Estijos laisvės kovoto
jų diena. Ta proga Švedijos 
sostinėje Stockholme buvo su
rengtas iškilmingas minėji
mas, o po to — demonstracija. 
Minėjime dalyvavo apie 300 
asmenų, o eisenoje — apie 500. 
Pagrindinę minėjimo kalbą 
pasakė apie Martą Nikių bu
vęs politinis kalinys Einaras 
Kompas, kuris su juo drauge 
kalėjo apie 1960 m., kai Nikius 
buvo pirmą kartą nuteistas.

Kalbėdamas apie Niklaus 
charakterį, Kompas pavaiz
davo jį kaip energingą veik
los žmogų. Tai kovotojas už 
teisybę ir Baltijos tautų teises 
Sov. Sąjungoje. Nikius buvo 
vienas iš nedaugelio, kuris 
dvasios tvirtumu įveikė iki 
šiandien žmonėse nuo Stalino 
laikų išlikusią baimę. Esą Nik
ius džiaugėsi sutikęs lageriuo
se į save panašios dvasios lie
tuvius, su kuriais artimai bend
radarbiavo iki antrojo suėmi
mo. Draugaudamas su lietu
viais laisvės kovotojais, Nik
ius ir lietuviškai pramoko.

Kalbėtojas paminėjo pirmo
je eilėje gerą Niklaus bičiu
lį Viktorą Petkų, į kurio teis
mą Vilniuje 1978 m. Nikius bu
vo kviečiamas liudytoju. Teis
me jis tyla atsiliepė į visus 
klausimus, ligi baramas ir gra
sinimas buvo išvarytas iš teis
mo salės.

Motinos apsilankymas
Buvęs kalėjimo draugas la

bai vertina Niklaus inteligen
ciją, jo mokslinius ir meninius 
sugebėjimus. Lagerio išgveru
siu pianinu laisvą valandėlę 
jis gaivindavo kitų kalinių 
nuotaiką kalsikinės muzikos 
kūriniais. Einaras Kompas su 
Martu Niklum kartu kalėjo 
Mordovijos lageriuose. Nuo 

dabar teigia, kad laisvo balsa
vimo teisę pažeidė pats minis- 
teris pirm. P. E. Trudeau, slap
ta įsakęs savo kabineto minis- 
teriams balsuoti už mirties 
bausmės panaikinimą. Šiuo

(Nukelta į 8-tą psl.) 

to laiko kalinių sąlygos labai 
pablogėjo. Neseniai Vakaruo
se buvo gauta žinių, kad Nik
laus motina šių metų pradžio
je buvo gavusi leidimą aplan
kyti sūnų kalėjime. Kai moti
na prakalbėjo į sūnų estiškai 
ir sūnus jai gimtąja kalba at
sakė, sargybiniai perspėjo juos 
kalbėti tik rusiškai. Kai sū
nus toliau estiškai kalbėjo, 
jis buvo jėga iš pasimatymų 
kambario išvilktas. Veltui var
go motina, nukeliavusi tris 
tūkstančius kilometrų, kad pa
matytų kalinamą sūnų.

Susirinkimas priėmė protes
to pareiškimą ir nutarė tele
gramomis pasveikinti Marto 
Niklaus motiną Tartu mieste 
sūnaus 50 metų amžiaus su
kakties proga ir patį Nikių.

Baigdamas susirinkimą, es
tų politinių kalinių ir jų šei
mų globos organizacijos pirm. 
Antasas Kiparas pasakė: “Mes 
viliamės, kad telegrama pa
sieks Niklaus motiną. Martas 
Nikius tikriausiai telegramos 
nepamatys, bet ji pateks į jo 
bylą”.

Demonstracija
Po minėjimo Stockholmo 

gatvėmis demonstrantai nešė 
plakatus, reikalaudami lais
vės Martui Nikiui. Eisena su 
tautinėmis estų spalvomis — 
mėlyna, juoda, balta — pasi
baigė prie sovietinės ambasa
dos rūmų. Čia per garsiakal
bius buvo perskaitytas protes
to pareiškimas, tačiau, kai de
monstrantų atstovai norėjo 
raštą perduoti ambasadoriui, 
geležiniai ambasados vartai 
jiems neatsidarė.

Pavojingas rankraštis
Šiemet lapkričio mėnesį su

kanka penkeri metai, kai estų 
evangelikų kunigas Vello Sa
turnas buvo sulaikytas kagė
bistų, atleistas iš pareigų ir 
uždarytas ypatingoje psichiat
rinėje klinikoje pietų Estijo
je. Ir už ką tokia bausmė? Sau
gumiečiai surado kunigo rank
raštį tema “Tauta ir tautybė”. 
Tai turėjo būti paskaita ar pa
mokslas, kurio kunigas Salu- 
mas niekada nepasakė, nesus
pėjo pasakyti. Bet saugumie
čiam užteko, kad autorius sa
vo rašte ragino saugoti nacio
nalines ir kultūrines tautos 
vertybes. Jis nurodė pavyzdžiu 
praeities laikų dvasininkus, 
kurie svetimųjų valdymo lai
kais daug prisidėjo prie estų 
tautinės kultūros ir valstybin
gumo puoselėjimo.

“Ko reikia taikai?”
Protestai, kuriuos Vakaruo

se sukėlė pranešimai apie ku
nigo Salumo įkalinimą, prisi
dėjo prie to, kad jis po kiek 
laiko buvo paleistas. Tačiau 
jis nebuvo vienintelis estų dva
sininkas, išdrįsęs žadinti sa
vo tautiečių sąmonę. Šiomis 
dienomis iš Estijos Vakarus 
pasiekė kito esto kunigo — Ha
rio Miotsniko raštų pluoštas, 
kuris Estijoje slaptai platina
mas eina iš rankų į rankas. 
Nuorašas slaptai persiųstas į 
Švediją su prašymu plačiau 
paskleisti. Rinkinys bus iš
spausdintas Švedijos estų ti
kinčiųjų žurnale ir verčiamas 
į anglų bei vokiečių kalbas. Iš 
viso dvylika pamokslų su už
baigos žodžiu bendra antrašte 
“Ko reikia taikai?”

Didžiausia kliūtis
Autorius Miotsnikas labai 

griežtai smerkia sovietinę 
valstybės ir visuomenės san
tvarką dėl to, kad ji nori su
naikinti pagrindines krikščio
niškos dorovės sąvokas, kaip 
tiesos meilė, artimo meilė, 
nuodėmių išpažinimo ir atgai
los reikšmė, kėsinasi pakeis
ti garbingas estų tautos tra
dicijas sovietinėmis, socialis
tinėmis, ateistinėmis klaido
mis. Komunsitinės valdžios 
antikrikščioniškas siautėji
mas yra didžiausia kliūtis ke
lyje į tikrą taiką. Savo užbai
gos žodyje autorius pažymi, 
kad marksistinė-leininė ideo
logija yra visų piktadarybių 
pagrindas šiandieniniame pa
saulyje. Jis primena Pietų Ko
rėjos keleivinio lėktuvo nu
šovimą, karą Afganistane, prie
spaudos politiką Lenkijoje, 
areštus ir smurto veiksmus 
Baltijos kraštuose, jų ūkinį 
išnaudojimą ir militarizavi
mą. Iš to išvada: “Baimę dėl 
mūsų pačių, dėl mūsų vaikų 
ateities, dėl jų dvasinio iš
siauklėjimo kelia blogis, glū
dintis režimo dėsningume”.

Pora žodžių apie šių drąsių 
žodžių autorių. Haris Miostni- 
kas gimė 1928 m., baigė aukš
tuosius teisės mokslus, dirbo 
technikos srityje, studijavo 
Talino teologijos institute, 
kurio negalėjo baigti. 1972 m. 
buvo įšventintas evangelikų 
kunigu. Kurį laiką buvo suo
mių evangelikų liuteronių ku
nigas Leningrado srityje, po 
to dėl intrigų perkeltas į ma
žesnę parapiją pastoriaus pa
dėjėju.

A. Lembergas 

paskirdamos po keturis savo ♦ 
atstovus, o tarpininku bus kata
likų vyskupas. Prez. J. N. Duar
tė partizanams pasiūlė amnes
tiją, jeigu jie vėl grįžtų demo
kratijom Jiems būtų leista su
daryti savo partijas, dalyvauti 
rinkimuose. Pasiūlymas betgi 
nepalietė karo paliaubų. Par
tizanų vadai pareikalavo, kad 
būtų sustabdytos karinės ope
racijos prieš civilius gyven
tojus, padidinti atlyginimai 
darbininkams ir ūkininkams, 
užtikrinta sveikatos apsauga 
ir švietimas visiems Salvado
ro gyventojams. Konkrečių nu
tarimų pirmajame abiejų gru
pių susitikime nebuvo pada
ryta. Vilties betgi teikia jau 
numatytas antrasis prez. J. N. 
Duartės susitikimas su parti
zanų vadais lapkričio mėne
sį. Beveik penkerius metus 
trukusiame pilietiniame kare 
žuvo apie 60.000 salvadoriečių.

Prašneko Černenka
Dienraštis “The Washington 

Post” paskelbė savo korespon
dento D. Dddėrio pasikalbėji
mą su sovietų kompartijos va
du K. Černenka. Jame jis pa
teikė keturis pasiūlymus da
bartinei įtampai tarp JAV ir 
Sovietų Sąjungos sumažinti. 
Pasak K. Černenkos, bent vie
no pasiūlymo įgyvendinimas 
atneštų atoslūgį tarp abiejų di
džiųjų valstybių: 1. pradėti de
rybas išjungti branduoliniams 
ginklams iš tolimųjų erdvių,
2. abiejose pusėse užšaldyti 
branduolinių ginklų arsenalą,
3. patvirtinti 1974 ir 1976 m. 
pasirašytas sutartis, liečian
čias branduolinių ginklų ban
dymus požemyje, 4. viešas JAV 
įsipareigojimas nesmogti pir
mo smūgio branduoliniais 
ginklais. Tokį pažadą jau yra 
padariusi Sovietų Sąjunga, bet 
jis laikomas tik propagandi
niu. Istorija rodo, kad ji yra 
nuolatinė sutarčių bei pažadų 
laužytoja, kuria negalima pa
sitikėti. Dabartinio arsenalo 
užšaldymas taip pat nėra vilio
jai ti s, kai į taikinius V. Euro
poje jau yra nukreiptos net 378 
modernios sovietų “SS-20” ra
ketos, kiekviena turinti po tris 
branduolinius užtaisus, galin
čius pasiekti skirtingus tai
kinius. Amerikietiškos “Per
shing II” raketos, turinčios 
vieną užtaisą, tik pradedamos 
išdėstyti V. Vokietijoje.

Taikos ofenzyva
K. Černenkos keturių dalių 

pasiūlymas sutapo su Rumuni
jos, Vengrijos ir net R. Vokie
tijos staiga išjudinta taikos 
ofenzyva. V. Vokietijoje apsi
lankė Rumunijos kompartijos 
vadas N. Ceausescus. Pokal
biuose su kancleriu H. Kohliu 
jis pasisakė už Maskvos nu
trauktų derybų atnaujinimą su 
Vašingtonu. Esą tik tų derybų 
dėka būtų pašalinta branduo
linio karo grėsmė pasauliui. 
Apie skubų derybų atnaujini
mą kalbėjo ir Vengrijos kom
partijos vadas J. Kadaras, at
vykęs Paryžiun pas prez. F. 
Mitterrandą. Tokią mintį pa
kartojo ir Helsinkyje apsilan
kęs R. Vokietijos kompartijos 
vadas E. Honeckeris, negavęs 
Kremliaus vadų sutikimo rug
sėjo mėnesį viešėti Bonnoje. 
Tokį numatytą vizitą atšaukė 
ir Bulgarijos kompartijos va
das T. Živkovas. Drąsiausias 
buvo su Maskva ne visada su
tinkantis N. Ceausescus, ne 
tik neatsisakęs apsilankymo, 
bet ir viešai pareiškęs oficia
liame priėmime, kad Maskvai 
ir Vaš;ngtonui atėjo laikas 
užbaigti branduolinių ginklų 
varžybas, išgelbėti žmoniją 
nuo gresiančios katastrofos.

Bombos Bulgarijoje
Sofijos radijas pranešė, kad 

buvo įvykdyta mirties bausmė 
P. A. Penčevui, kurio į pašto 
siuntinius įdėtos bombos š. m. 
balandžio 6 d. nužudė penkis 
asmenis ir sužeidė devynis. 
Bombų siuntimo priežasties 
radijas neatskleidė. Šia pro
ga užsienio diplomatai Sofi
joje prašneko apie nutylėtus 
bombų sprogimus, prasidėju
sius liepos mėnesį, kai Bulga
rija ruošėsi švęsti savo komu
nistinės santvarkos keturias
dešimtmetį. Liepos 28 d. bom
ba buvo surasta centrinėje So
fijos geležinkelio stotyje. Mi
licija nušovė bombos padėji
mu įtariamą asmenį. Nors 
bomba nesprogo, ji vis dėlto 
sukėlė gaisrą stotyje. Rugpjū
čio 30 d. keli asmenys žuvo nuo 
Plovdivo geležinkelio stotyje 
sprogusios bombos. Plovdivas 
yra antrasis savo dydžiu mies
tas Bulgarijoje. Tą pačią die
ną bomba sprogo ir Juodosios 
jūros vasarvietės Varnos ora- 
uostyje.

Šiame numeryje: 
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Amerikiečiai lanko kanadiečius
Midlandas, lietuvio sodyba, Huronija, miško obuoliai

<? RELIGIOIIAME GYVENIME
Kardinolas Lawrence Shehan 

mirė Baltimorėje 1984.VII.26, 
sulaukęs 86 m. amžiaus. Nuo 
1961 m. iki 1974 m. jis vadovavo 
Baltimorės arkivyskupijai. Vys
kupu konsekruotas 1945 m. ir 
paskirtas vyskupu-pagalbinin- 
ku Baltimorės bei Vašingtono 
arkivyskupijai. 1953 m. paskir
tas Bridgeporto vyskupu, o 1961 
m. — Baltimorės arkivyskupu. 
1965 m. Paulius VI jį pakėlė kar
dinolu. Paskutiniu metu velio
nis kaip pensininkas gyveno 
Baltimorėje.

Arkiv. Philip F. Pocock, buvęs 
Toronto arkivyskupas, mirė 1984. 
IX.6, sulaukęs 78 m. amžiaus. Ku
nigu įšventintas 1930 m. Londo
ne, Ont. Nuo 1934 m. iki 1944 m. 
dėstė moralinę teologiją bei ka
nonų teisę Londono Šv. Petro ku
nigų seminarijoje, o 1944 m. pa
skirtas Saskatoono vyskupu. 
1951 m. pakeltas tituliniu arki
vyskupu ir paskirtas Winnipego 
arkivyskupijos administrato
rium, 1952 m. — Winnipego arki
vyskupu, 1961 m. —Toronto arki
vyskupijos arkivyskupu-pagal- 
bininku. Nuo 1971 m. iki 1978 m. 
buvo Toronto arkivyskupu. Pasi
traukęs iš arkivyskupijos valdy
mo pareigų darbavosi Brampto- 
no miesto parapijoje kaip vika
ras, atsidėdamas daugiausia li
gonių, paliegėlių bei kalinių 
lankymui.

Išsilaisvinimo teologijos rei
kalu Vatikano tikėjimo ir doktri
nų kongregacija išleido specia
lų dokumentą, kuriame pasisa
koma prieš populiariąsias “iš
silaisvinimo teologijas” ir nuro
doma, jog šventraštinė išsilais
vinimo sąvoka pirmoje vietoje 
kaip pagrindą turinti išsivada
vimą iš nuodėmės vergijos. Vi
sos kitos vergijos kultūrinėje, 
ekonominėje, socialinėje bei 
politinėje plotmėje esą kilu
sios iš nuodėmės vergijos ir 
kliudo žmonėms gyventi savojo 
orumo aukštumoje. Teologai to
dėl turį įžvelgti kas yra tikrasis 
išsilaisvinimas ir skirti jį nuo ša
lutinių išsilaisvinimo pasekmių.

Pirmas išeivių evangelikų liu
teronų kunigų ir pasauliečių 
atstovų suvažiavimas įvyko š. m. 
rugsėjo 10-14 d.d. V. Vokietijo
je, Annaberge. Dalyvavo 15 lat
vių, 12 estų, 9 lietuviai, 4 veng
rai, 2 lenkai, iš viso 42 asmenys. 
Lietuvių grupę sudarė: garbės 
senjoras kun. A. Geležinius, sen. 
kun. J. Urdzė, V. Urdzienė, kun. 
M. Klumbys, kun. Fr. Skėrys, 
teol. stud. V. Grigužis, mokyk
los tarėjas R. Baliulis, dr. A. 
Kėnigis, M. Mileris. Visi iš V. 
Vokietijos. Programoje buvo pa
maldos, pamokslai, paskaitos, 
pranešimai. Kun. Fr. Skėrys pa
darė pranešimą apie Vasario 16 
gimnaziją, dabar turinčią 80 
mokinių. Iš jų 50 yra katalikai, 
28 evangelikai. Dauguma iš V. 
Vokietijos, 22 iš JAV, po 1 — iš 
Kanados, Venezuelos, Kolumbi
jos, Argentinos, Brazilijos, Mali 
(Afrikos), Australijos. Kun. Fr. 
Skėrys aptarnauja 8 vietoves P. 
Vokietijoje. Pranešimus pada
rė taip pat kun. J. Urdzė ir kun. 
A. Gelžinius. Iš kitų pranešimų 
paaiškėjo, kad latvių gimnazi

joje yra 82 mokiniai (75 evange
likai, 7 katalikai), vengrų gimna
zijoje — 252 mokiniai (200 katali
kų, 52 evangelikai). Suvažiavi
me buvo apgailestautas vengrų 
vyskupo Z. Kaldy išrinkimas sep- 
tyneriem metam Pasaulio liute
ronų sąjungos pirmininku. Jis 
esąs socialistinio Vengrijos sei
mo narys, gerokai linkęs į kairę. 
Tikimasi, jo laikyseną atsvers 
kiti komiteto nariai, kurių yra 30.

Kai kurie teologai esą bando 
pabrėžti išsilaisvinimą iš žemiš
kų ir laikinų vergijų iki tokio 
laipsnio, kad tikrasis išsilais
vinimas iš nuodėmės tampa 
antraeilės svarbos ir iškreipia 
pačią išsilaisvinimo sąvoką. Ki
ti teologai, pasak dokumento, 
norėdami tiksliai atskleisti ša- 
lintinos žemiškos vergijos prie
žastis, be kritiško apdairumo 
naudojasi pasiskolintom sąvo
kom iš įvairių ideologinių sro
vių, kurios nesiderina su krikš
čioniškuoju tikėjimu bei iš jo 
plaukiančiais elgsenos reikala
vimais. Pasisavinimas tokių 
klaidinančių sąvokų galiausiai 
veda ne prie nuskriaustųjų iš
laisvinimo, bet juos išduoda dar 
didesnei vergijai.

Minėtame dokumente sakoma, 
kad eilė populiariųjų “išsilais
vinimo teologijų” skelbėjų var
toja marksistinę “mokslišką 
analizę”, bandydami atskleisti 
struktūrines vargingumo prie
žastis. Toji analizė nesanti nei 
moksliška, nei tiksli. Sociali
niuose moksluose esą daugybė 
metodų bei pažiūrų, kurios pa
teikia tik vieną, kun daugialy
pės tikrovės bruožą. Todėl to 
bruožo negalima taikyti visai 
tikrovei. Be to, marksizmo at
veju, visa stebimoji aplinka su
traukiama į vieną ideologinės 
struktūros globalinį požiūrį ir 
todėl, priėmus pagal tą požiūrį 
padarytą analizę, priimamas ir 
tas požiūris bei jo ideologija. 
Dokumente nurodoma, jog mark
sistinės teorijos pagrindą su
daro ateizmas ir žmogiškojo 
asmens orumo, jo laisvės bei tei
sių paneigimas. Todėl marksiz
mo metodai esą pilni klaidų, 
kurios graso net ir žemiškajam 
žmogaus gyvenimui. Todėl, pa
vyzdžiui, sumaišius Šventraš
čio “vargdienius” su marksizmo 
“proletariatu” prieinama prie 
smurtu paremtos krikščionių 
kovos už vargšų teises.

Dokumente pabrėžiama, kad 
šiuo dokumentu nebandomi pa
teisinti žemiškieji turčiai bei 
galiūnai, kurie vargšus bei pri
spaustuosius išnaudoja. Jų, kaip 
krikščionių, pareiga esanti ge
rinti vargšų bei savo valdomųjų 
padėti, remiantis kiekvieno žmo
gaus kaip išskirtino asmens oru
mo samprata.

Galiausiai dokumente sako
ma, kad tikrasis laisvinimasis 
turįs remtis trimis pamatiniais 
ramsčiais: tiesa apie Jėzų Kris
tų kaip Išganytoją, tiesa apie 
Kristaus įsteigtą Visuotinę 
Bendriją, tiesa apie žmogų bei 
jo orumą, išplaukianti iš to, kad 
jis sukurtas pagal Dievo paveiks
lą ir panašumą. Kun. J. Stš.

KRAUTUVĖS:
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Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
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Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai
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PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Vakaruose —
137 RONCESVALLES Avė. 2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 537-1442
Krautuvės atidarytos nuo

J. V. SŪDUVAS
Kanada — didelis, turtin

gas ir daugiausia europinės 
kilmės žmonių retokai apgy
ventas kraštas. Gamtovaizdį 
puošia puikūs žalių miškų ma-. 
syvai, tyvuliuojanys ežerai, 
plačios laukų lygumos su re
tokai vienas nuo kito išsimė
čiusiais ūkininkų vienkie
miais. Dideli dirbamos žemės 
plotai su banguojančiais ja
vais ir gausiais vaismedžių 
sodais liudija krašte dominuo
jantį žemės ūkį. Kanados mies
tuose ir ūkiuose gyvena nema
žai senosios ir naujosios imi
gracijos lietuvių, kurie čia gra
žiai įsikūrę, ir nepamiršę sa
vo gimtosios žemės — Lietuvos 
gyvenimo būdo, tradicijų ir 
vaišingumo.

Misijonierių pėdomis
Vasaros mėnesiais Kanadą 

aplanko daug turistų, norin
čių atsipalaiduoti nuo miestų 
įtampos, triukšmo, pakvėpuoti 
tyru, pramonės nesuterštu oru, 
pasigėrėti natūraliu gamtos 
grožiu ir aplankyti istorines 
krašto vietas.

150 km į šiaurę nuo Toronto, 
prie 12-to greitkelio, privažiuo
jame nedidelį Midlando mies
telį, išsistačiusį didelio eže
ro Huronia pusiasalyje, įsiki- 
šusį į Šv. Jurgio įlanką. Prie 
miestelio yra tautinė Kanados 
šventovė, kurioje palaidoti 
pirmųjų Kanados ir visos Š. 
Amerikos šventųjų kankinių 
palaikai. Mūrinė gotiko sti
liaus šventovė, apsupta seno 
parko aukštoje pašlaitės vie
toje, nuostabiai puošia visą 
miestelio ir paežerės vaizdą. 
Šventoriuje stovi ir lietuviš
ka ornamentacija papuoštas 
didelis kryžius, Kanados lie
tuvių dovana tautinei švento
vei.

Midlando vietovę atrado 
1639 m. prancūzai — jėzuitai, 
misijonieriai, atplaukę Šv. 
Lauryno upe iš Montrealio. Jie 
čia įsteigė misijų centrą ir sėk
mingai darbavosi tarp taikin
gų huronų indėnų genties, mo
kydami juos europietiško gy
venimo būdo, amatų ir skelb
dami krikščionybę. Misijonie
riai Huronijoje pastatė Šv. 
Marijos koplyčią, ligoninę, 
amatų dirbtuvėles, pasodino 
įvairių medžių parką. Vieto
vė augo, plėtėsi ir turtėjo, pa
laikydama prekybos ryšius 
upe su Montrealiu.

Tačiau Huronijos augimas 
sukėlė pavydą aplinkinių ka
ringų indėnų genčių. 1649 m. 
vadovaujantys misijonieriai 
— Brebeuf ir Lalemont šešios 
mylios nuo kaimelio buvo prie
šiškų indėnų nužudyti. Netru
kus kankinių mirtimi mirė ir 
likusieji misijonieriai bei pa
krikštyti huronai — indėnai. 
Huronijos kaimelis buvo sude
gintas ir apleistas. Ir tik 1926 
m., Šv. Tėvui kanonizavus kan
kinius jėzuitus-misijonierius 
ir paskelbus juos pirmaisiais 
Š. Amerikos šventaisiais, Hu
ronija buvo atstatyta, pasinau
dojant 340 metų senumo rašy
tais dokumentais. Puošnios Šv. 
Marijos šventovės kriptose yra 
laikomos šventųjų misijonie
rių relikvijos. 1984 m. rugsė
jo mėnesį, lankydamas Kana
dą Šv. Tėvas Jonas-Paulius II, 
atvyko pasimelsti į Kanados 
šventovę prie misijonierių 
kapų.

Lietuvio sodyboje
Ir kur nesurasi begyvenan

čių mūsų lietuvių! Pasirodo, 
prie Midlando miške turi savo 
ūkį torontietis Petras Vilutis, 
mūsų bendrakeleivio Klaudi
jaus Šakenio svainis. Jo kvie
čiami pasukome iš greitkelio į 
lietuvišką sodybą. Petrą ra
dome bestatantį cementinius 
vartus prie išvažiavimo iš 12-to 
greitkelio į savo sodybą, sle
piamą pušyno apie 400 metrų 
nuo kelio.

Šeimininkas buvo maloniai 
nustebintas, sulaukęs netikė
tų svečių (telefono neturi) net 
iš Amerikos. Mūriniai vartai 
dar nebuvo užbaigti, bet jų 
geležinių sijų konstrukcija 
rodė “Gedimino stulpų” ženk
lus. Pasiteiravus kokiu tiks
lu tolimoje laukų ir miškų glū
dumoje stato tokius kapitali
nius vartus, Vilutis atsakė: 
“Šiuo keliu pro mane į Kana
dos šventovę važiuos Jonas- 
Paulius II, tai prie mano var
tų iškeltos Kanados ir Lietu
vos tautinės vėliavos tegul jam 
byloja apie lietuvio pagarbą 
katalikų tikėjimui ir gimta
jai žemei”.

Pagyrėme šeimininko užsi
mojimą ir pas jį viešėdami ke
letą dienų visi trys turistai — 
Jonas, Stasys ir Klaudijus tal
kinome Vilučiui mūryti vartus.
Teisininkas — dabar ūkininkas

Petras Vilutis — rytų aukš
taitis, 1938 m. baigęs Kauno Vy
tauto Didžiojo universitete 
teisės mokslus, kurį laiką to
je srityje specializavosi Pran
cūzijoje. Lietuvai atgavus Vil
niaus kraštą, buvo paskirtas 
pirmuoju Vilniaus miesto tai
kos teisėju. Rusams okupavus 
Lietuvą, pasitraukė į Vakarus. 
Atvykęs su žmona Aldona į Ka
nadą apsigyveno Toronte ir 
dirbo pašto įstaigoje. Prieš 
kiek laiko Vilučiai Midlande, 
netoli ežero, nusipirko 100 
akrų miško ir atostogų metu 
čia statė lietuvišką sodybą, 
būsimą pensininkų rezidenci
ją-

Dabar Petras jau pensinin
kas. Per vasarą darbuojasi 
savo sodyboje. Žmona, būda
ma jaunesnė, su sūnumi Algi
mantu gyvena Toronte ir dir
ba vietiniame banke. Petro 
sodyba stovi iškirsto miško 
aikštelėje. Aplinkui ošia šimt
metinės pušys, savo lieknumu 
ir grožiu primenančios Punios 
šilo pušis.

Aplink pastatus užveistas 
sodas ir dideli daržai. Mecha
nine žemseme iškastas didelis 
tvenkinys, kuriame galima pa
siirstyti ir laiveliu. Tvenkinį 
gaivina per jį sruvenantis miš
ko upelis.

Daržuose Vilutis augina vi
sokias daržoves ir gėles — nuo 
bulvės, kopūsto iki žaliosios 
rūtos ir mėtos. “Dieną nuo 
ankstyvo ryto, — pasakoja Vi
lutis, — darbuojuosi miške, 
daržuose, o poilsio metu skai
tau lietuvišką spaudą”.

Svečių namelyje Petras turi 
nemažą bibliotekėlę, kurioje 
radau beveik visus mūsų perio
dinės spaudos leidinius, daug 
beletristikos lietuvių ir sve
timomis kalbomis, net ir Rey- 
monto “Kaimiečius” — keturi 
tomai, išversti į lietuvių kal
bą. Taip leidžia savo saulėly
džio dienas kai kurie' mūsų 
pensininkai svetimoje žemėje.

Kas mėgsta .Etiško rimtį, pu
šimis kvepiantį, gaivinantį 
tyrą orą, domisi laukiniais 
žvėreliais ir paukščiais, Pet
ro Vilučio sodyboje randa dva
sinį ir fizinį poilsį. Vasaros 
nakties mėnesienoje Kanados 
miškas, kaip ir lietuviška se
novės giria, šlama, ošia, tik 
jam suprantama kalba.

Sodybos kiemelyje be bai
mės bėginėja miško kiaunės, 
barsukai, širmonėliai, šūkau
ja apuokai, zuja pelėdos, šikš
nosparniai ir kitokie žvėre
liai, kurie jau išnykę Ameri
kos miškuose. Niekas čia jų 
negąsdina, nešaudo, nebent 
Petro draugas — margiukas ap- 
loja greitai į medį lipančią 
kiaunę ar rakūną. Lietuvis 
iš prigimties myli mišką ir jo 
gyvūniją.

Laukinės obelys
Aplink Vilučio sodybą esan

tis miškas ne visur yra vienti
sas. Jo prošvaistėse, prie pel
kėtų upeliukų auga visokie 
krūmai, laukinės avietės, bruk
nės, mėlynių krūmai, o tarpais 
ir didelės išsišakojusios lau
kinės obelys. Jos kas antri me
tai užaugina gerų obuolių, tik 
reikia nuvažiuoti ir prisiraš- 
kyti, kiek tik nori. Iš laukinių 
obuolių Petras spaudžia nau
dingą obuolių sunką, padaro 
actą ir kitką. Spalio mėnesį 
miškiniai obuoliai jau būna 
pilnai prinokę. Juos raškant 
tankmėje pasitaiko ir nuoty
kių. Štai, apie vieną tokį pa
sakoja pats šeimininkas Vilu
tis.

“Trumpa rudens diena ėjo 
vakarop. Užsivedžiau savo

sunkvežimio motorą, prikabi
nau priekabą ir žinomu miško 
keleliu nudardėjau jieškoti 
gerų miško obuolių (jie nėra 
vienodo skonio; priklauso nuo 
obels rūšies ir dirvožemio). 
Upelio slėnyje susiradau dvi 
obelis. Obuoliai nebuvo dide
li, bet gero skonio. Prisisky
niau kone pilną sunkvežimio 
priekabą. Lėtai važiuodamas 
gilyn į mišką, tarpe tankių laz
dynų krūmų pastebėjau seną, 
plačiai išsišakojusią obelį. 
Jos viena šaka prie viršūnės 
buvo aplipusi dideliais gels
vai raudonais obuoliais. Su
sigundžiau. Sustabdžiau sunk
vežimį, užsikabinau virvines 
kopėčias ir atsargiai lipu prie 
obuolių. Besiekdamas juos 
raškyti, kairėje pusėje paste
bėjau obels dvišakume sėdin
tį nematytą žvėrį. Panašus į 
mešką, tamsiai rudo, ilgais 
plaukais kailio. Bet supratau, 
kad tai ne meška. Žvėrelis ra
miausiai sau snaudė, nekreip
damas į mane dėmesio. Su sa
vim neturėjau jokio ginklo, 
tik nedidelį kišeninį peiliu
ką. Žvėries baidyti nesiryžau, 
o pro jį praeiti prie obuolių 
nebuvo galima. Atsargiai išli
pau iš medžio, užvedžiau sunk
vežimio motorą. Žvėrelis vis 
miegojo, ir temstant parvažia
vau į sodybą. Kas buvo per žvė
ris ir dabar nežinau. Tokių 
niekad neteko matyti ir miške 
aplink sodybą. Matyt, buvo iš 
kur toliau atkeliavęs ir obuo
lių priėdęs snaudė”.

Atsisveikinę su vaišingu šei
mininku ir padėkoję už įdo
miai praleistas dienas, išva
žiavome į Torontą.

Anapilio sodyboje
Lietuvių kolonija Toronte 

yra didelė, gerai organizuo
ta, turinti savo lietuviškas 
institucijas ir žymių mūsų tau
tinę kultūrą puoselėjančių 
žmonių. Jų veiklą aprašyti rei
kėtų ištisos knygos. Mus do
mino lietuviškas kultūros cent
ras Mississaugoje, 15 mylių į 
vakarus nuo Toronto. Svetimo 
miesto kelių raizginyje ne taip 
paprasta orientuotis. Čia 
mums mielai padėjo torontiš
kis bičiulis Henrikas Gelaž- 
ninkas — nuvežė savo ąųtomo?, 
biliu.

Mississaugoje vienoje vie
toje sutelktos trys lietuviškos 
institucijos, žinomos viso pa
saulio lietuviams: didžiausio 
mūsų lietuviško savaitraščio 
tremtyje “Tėviškės žiburių” 
redakcija, kultūrinių paren
gimų salė ir prie jos švento
vė, lietuviškos Anapilio kapi
nės, įsteigtos a.a. kun. P. Ažu
balio. Keliolika minučių teko 
pasikalbėti su “TŽ” redakto
rium kun. dr. Pr. Gaida ir susi
pažinti su laikraščio leidimo 
technika. ,

Netoli prie pušyno esančio
se kapinėse aplankėme kapus 
žymių Lietuvai ir mūsų trem
ties kultūrai nusipelniusių 
žmonių, atvežtų palaidoti iš 
Amerikos ir kitų kraštų. Tar
pe jų suradau kapus ir savo 
mirusių mokslo draugų bei pa
žįstamų. Kai kurios ištisos šei
mos Anapilio kapinėse yra ap
sirūpinusios vieta savo amži
nam poilsiui, pasistačiusios 
gražius paminklus. Anapilio 
kapinės savo išskirtinai gražia 
vieta, daugeliu lietuviška or
namentacija stilizuotų marmo- 
ro ir granito paminklų bei įra
šais ilgus metus bylos besilan
kančiam keleiviui apie čia gy
venusių lietuvių dvasinę kultū
rą ir meilę už Atlanto pasili
kusiam gimtajam kraštui.

Prisirinkę nepamirštamų 
įspūdžių, sugrįžome į Toron
tą. Svetingų torontiečių Juozo 
ir Monikos Vaškevičių namuo
se pasivaišinę ir pernakvoję 
leidomės į pietus Amerikos 
link.

Toronto miesto burmistras ART EGGLETON įteikia suvenyrą D. KA- 
LENDRAITEI tautybių mugėje “Fort York” patalpose Nuotr. K. Raudžio

Pranešame
savo draugams ir pažįstamiems, kad 1984 m. rugsėjo 
mėn. 16 d. Los Angelėj, trečią dieną po sėkmingos šir
dies arterijų operacijos netikėtai mirė mūsų mylimas 

vyras, tėvelis, tėvukas ir uošvis

AfA
JONAS MOCKUS.

Palaidotas rugsėjo 20 d. Forest Lawn kapinėse 
Glendale, California.

Liūdesyje pasilikę -

žmona Nelė S. Mockuvienė

dukterys Rūta, Vilija ir

sūnus Gintaras su šeimomis

AfA 
BRONIUI VILIMUI

mirus, 
jo žmonai ONUTEI ir visoms giminėms nuoširdi 

užuojauta -
A. S. Podsadecki ir šeima D. G. Bonner ir šeima

J. J. Vitkūnai ir šeima

AfA 
BRONIUI VILIMUI

staiga iškeliavus amžinybėn,
žmoną ONUTĘ, jos sesutę ZUZANĄ ir visus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame -

Danutė ir Petras Babinai

AfA 
JUOZUI KLEVUI

iškeliavus amžinybėn Lietuvoje, 
brolį LEONĄ, jo žmoną EUGENIJĄ, dukrą MARGARITĄ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Danutė ir Petras Babinai
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KAZIMIERUI GALIAUSKUI
mirus,

jo žmonai ELENAI, sūnui RIMANTUI, dukrai DALIAI
DAINORIENEI ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia -

Valdemaras ir Apolonija Šenbergai

MYLIMAM TĖVELIUI
Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame RAMUTĘ NOVOGRODSKIE- 
NĘ bei jos šeimą ir kartu liūdime -

Sigita ir Algis Štuopiai
Lilė ir Norman Dyer

PADĖKA
Mano vyrui

a.a. VLADUI KLEMKAI
mirus,

sulaukiau visokios pagalbos iš draugų, giminių ir pažįstamų.
Dėkoju kunigams už pamaldas laidotuvių namuose ir 

šventovėje, visiems, aplankiusiems velionį laidotuvių na
muose ir pamaldose. Ačiū už gėles, užprašytas šv. Mišias ir 
aukas fondams. Dėkoju karsto nešėjams, choristams už 
giedojimą ir visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu pareiškė 
man užuojautą.

Tegu Dievas Jums visiems atlygina -
Anelė Klemkienė

Canadian 9rt cm oriais; Htb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

Namų telefonas 278-4529

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

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

Atlieka Įvairius kapų paminklų 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



Organizuota Kanados lietuvių veikla
Kanados Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažiavimas, kuriame atsispindėjo šio krašto 

lietuvių darbai, rūpesčiai, ateities planai

J. VARČIUS

KLB XH-sios tarybos antro
sios sesijos suvažiavimas įvy
ko 1984 m. spalio 13 d. Toronto 
Lietuvių namuose. Dalyvavo 
užsiregistravusių — 51 tarybos 
narys ir 11 svečių. Suvažiavi
mą pradėjo KLB krašto valdy
bos pirm. A. Bacevičius sveiki
nimo žodžiu. Ev. kun. P. Dilys 
sukalbėjo invokaciją. Pirmi
ninkavo V. Piečaitis, P. Augai- 
tis ir dr. E. Birgiolas, sekre
toriavo L. Girinis-Norvaiša ir 
S. Rudienė. Suvažiavimą žo
džiu sveikino gen. Lietuvos 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, 
VLIKo pirm. dr. K. Bobeliu ir 
PLB valdybos pirm. V. Kaman- 
tas. Šia proga dr. A. Pacevičius 
įteikė V. Kamantui Kanados 
lietuvių fondo čekį $5,000.00, 
skirtą lituanistikos katedrai 
Ilinojaus universitete Čika
goje.
Krašto valdybos veikla

KLB krašto valdybą sudaro: 
adv. A. Pacevičius — pirminin
kas, J. Lasienė — vicepirmi
ninkė ir visuomeniniai reika
lai, V. Bireta — vicepirminin
kas ir švietimo komisijos pirm., 
H. Stepaitis — vicepirminin
kas, R. Jonaitienė — sekreto
rė, J. Krištolaitis — iždininkas, 
R. Kurienė — kultūros komisi
jos pirm., S. Bersėnaitė — KLJ 
Sąjungos pirmininkė, V. Son- 
da — Kanados apygardos spor
to vadovas. Valdybos pareigū
nai supažindino tarybos narius 
su 1984 m. atliktais darbais 
ir veikla.

Pirm. A. Pacevičius padarė 
apžvalgą valdybos veiklos, 
kuri siekė įgyvendinti 1983 m. 
gruodžio 3-4 d.d. įvykusios ta
rybos sesijos nutarimus. Buvo 
palaikomi ryšiai su Kanados 
valdžios bei partijų atstovais, 
Toronto miesto pareigūnais ir 
kitataučiais, kuriems buvo su
ruoštas Vasario 16-tosios pro
ga priėmimas su atitikama in
formacija ir programa. Daly
vauta Baltiečių vakare Otavoje 
š. m. vasario 22 d., kuriame bu
vo pasikalbėta su svarbiais val
džios ir partijų pareigūnais. 
Palaikomi ryšiai ne tik su lat
viais ir estais, bet ir vengrais, 
ukrainiečiais, lenkais, iš ku
rių atstovų, įskaitant ir lietu
vius sudarytas pavergtų Rytų 
Europos kraštų specialus ko
mitetas. Valdybos atstovai da
lyvavo š. m. gegužės m. Niujor
ke įvykusioje PLB, ALB, KLB 
ir PLJ politinėje konferenci
joje rugsėjo m., visuomeninės 
veiklos konferencijoje, “Dai
navos” stovyklavietėje.

Ižd. J. Krištolaitis pateikė 
finansinę apyskaitą laikotar
pio 1983.X.31 — 1984.IX.20. Pa
jamų gauta $33.480.00, išlaidų 
buvo $32,419.00. Pagrindines 
pajamas sudaro Vasario 16-to
sios minėjimų aukos ir solida
rumo įnašai. Pinigai yra laiko
mi “Paramos”, “Talkos” ir Pri
sikėlimo parapijos kredito ko
operatyvuose.

Visuomeninių reikalų komi
siją sudaro: pirm. J. Lasienė, 
J. Danys, E. Čuplinskas, D. Juo
zapavičiūtė, A. Juzukonis, R. 
Rudaitytė. Pagrindinė komisi
jos veikla, kaip aiškino jos 
pirm. J. Lasienė, vyksta Toron
te ir Otavoje. Komisija dirba 
kartu su Baltiečių federacija. 
Užmegzti ryšiai su valdžios 
atstovais Otavoje. Kanados 
misijai Jungtinėse Tautose 
įteiktas memorandumas, pra
šantis kelti Lietuvos okupaci
ją Jungtinėse Tautose. Plan
uojama išleisti sulankos “Li
thuanians” ir “Lithuanians in 
Canada”, paruošti Kanados 
parlamento nariams memo
randumą supažindinantį juos 
su pagrindiniais Kanados lie
tuvių rūpesčiais, pasiruošti 
Žmogaus teisių ekspertų kon

Lietuvių grupė, dalyvavusi Šv. Tėvo sutikime Unionvillėje prie slovakų 
katedros, prie Toronto, kur dalyvavo ir “Volungės” choras

ferencijai Otavoje, sekti OSI 
veiklą JAV-ėse ir Kanadoje, 
ruošti Baltiečių vakarą Ota
voje ir priėmimą Toronte Va
sario 16-tosios proga.

Labai veikli yra kultūros 
komisija, kurią sudaro: pirm. 
R. Kurienė, V. Dauginis, J. Čup- 
linskienė, D. Juozapavičiūtė, 
I. Lukoševičienė, K. Mangli- 
cas, A. Sungailienė, D. Viskon- 
tienė ir N. Vytaitė. Š. m. vasa
rio m. buvo išsiųsta apylinkių 
valdyboms anketa surinkti ži
nioms apie jų veiklą ir proble
mas, pagal kurias krašto valdy
ba galėtų paruošti planus ir 
padėti apylinkėms. Gauta atsa
kymų tik iš 10 apylinkių. Komi
sija palaiko ryšius su JAV LB 
kultūros taryba, su kuria su
tarta daryti bendrus posėdžius. 
Planuojama paruošti mažo
sioms apylinkėms vaizdajuos
tes apie svarbesnius rengi
nius. Tyrinėjama galimybė iš 
federacinės valdžios gauti pa
šalpą Kanados lietuvių istori
jai išleisti. Šį pranešimą pa
pildė D. Juozapavičiūtė apie 
kultūros komisijos pastangas 
organizuoti Kanados lietuvių 
archyvą, kuris ateityje būtų 
pagrindinis informacijos cent
ras. Pagal sąmatą archyvui 
įsteigti reikia per $16.000, ne
skaitant patalpų nuomos. Pla
nuojama telkti archyvinę me
džiagą Prisikėlimo parapijos 
bendruomenei skirtose patal
pose ir vėliau tartis su Toron
to Lietuvų namais.

Organizacijų pranešimai
Apie sportininkų veiklą kal

bėjo Kanados apygardos vado
vas R. Sonda. šiais metais To
ronte įvyko ŠALFAS žaidynės, 
kuriose per 500 sportininkų iš 
JAV ir Kanados dvi dienas var
žėsi sporto aikštėse, ir Lais
vės olimpiada. Apygardos 
sporto žaidynės įvyko Lietuvių 
dienų metu Hamiltone. Sporto 
klubai apie 40% finansinės pa
ramos gauna iš lietuvių finan
sinių institucijų bei organi
zacijų. Nusiskundė, kad didė
ja apatiškumas, esąs reikalin
gas veiklos metodų keitimas.

H. Stepaitis painformavo, 
kad Kanados lietuvių fondas 
turi per $600.000 kapitalo ir 
iš gautų palūkanų šiais metais 
paskirta aukų per $70.000, iš 
kurių trys ketvirtadaliai teko 
Kanados lietuvių bendruome
nei ir jos padaliniams.

Su Tautos fondo atstovybės 
Kanadoje veikla supažindino 
pirm. A. Firavičius. Aukas ren
ka apylinkėse įgaliotiniai. 
1983 m. VLIKo seime, Detroi
te, įteiktas čekis $60.000. Pir
mininkas prašė lietuvių orga
nizacijas ir finansines insti
tucijas padidinti aukas paverg
tos Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Apie Kanados Lietuvių žmo
gaus teisėms ginti komiteto 
veiklą išsamų pranešimą pa
darė pirm. dr. M. Uleckienė, 
kuriai talkina nariai — D. Čup
linskas, D. Juozapavičiūtė, R. 
Girdauskaitė, V. Žalnieriūnai- 
tė, R. Rudaitytė ir M. Damba- 
rienė. Veiklos tikslas — kelti 
okup. Lietuvoje žmogaus tei
sių bei reiligijos priespaudą, 
raginti lietuvius perduoti in
formacijas svetimtaučiams ir 
teikti visokeriopą pagalbą Lie
tuvos laisvės kovotojams, ken
čiantiems sovietų kalėjimuose 
ir koncentracijos lageriuose. 
Komitetas paruošė peticiją 
kun. A. Svarinsko ir kun. S. 
Tamkevičiaus išlaisvinimo rei
kalu, surinko apie 3000 para
šų ir per kardinolą E. Carterį 
ji buvo įteikta Šv. Tėvui jo vi
zito metu Toronte. Palaikomi 
ryšiai su tarptautinėmis orga
nizacijomis. Apie okupuotos 
Lietuvos sąžinės kalinius in
formuojama kanadiečių spau
da, platinami atitinkami lipi- 
nukai, brošiūros ir kiti leidi

niai. Prie šio darbo aktyviai 
prisidėjo Otavos, Montrealio, 
Hamiltono ir Vankuverio apy
linkių valdybos. Kiekvienais 
metais rudenį pravedama akci
ja siųsti sveikinimus mūsų ka
liniams Sov. Sąjungoje, prie 
kurios prisideda Toronto Mai
ronio mokykla, skautai ir atei
tininkai. Komiteto išlaidas 
padengia gautos aukos.

Kanados Lietuvių jaunimo 
sąjungos veiklai vadovauja 
pirm. S. Bersėnaitė, kuri supa
žindino su atliktais darbais 
ir planais. Šiuo metu vykdo
mas jaunimo surašymas. Jau 
suregistruoti jaunuoliai di
desnėse lietuvių kolonijose. 
KLJS suvažiavimas įvyko Ha
miltone spalio 6 d., kuris nu
tarė paskelbti 1985 metus Ka
nados lietuvių jaunimo mobili
zacijos metais. Apie tai spau
doje bus skelbiami atitinka
mi straipsniai ir ruošiami ren
giniai. Sąjunga padėjo rinkti 
parašus peticijai kun. A. Sva
rinsko ir S. Tamkevičiaus rei
kalu. Šiais metais panašią pe
ticiją ruošia PLJS, kuri bus 
įteikta Jungtinių Tautų jauni
mo sekcijai. Ateities projek
tai: padėti PLJ sąjungai ruoš
ti baltiečių laisvės ir taikos 
laivo ekskursiją, telkti lėšas 
PLJ kongresui Australijoje 
1985 m., rengti Vakarų Kana
doje jaunimo stovyklas.

Dalyvauti partijose
Popietinėje sesijoje Trento 

universiteto profesorius dr. 
R. Vaštokas, kandidatavęs kaip 
liberalų partijos atstovas į 
Kanados parlamentą, pasida
lino mintimis su suvažiavimo 
dalyviais apie Kanados parti
jas, jų veiklą ir reikšmę lie
tuvių bendruomenei. Jis pa
brėžė, kad lietuvių dalyvavi
mas politinėje veikloje yra iš
imtis, o ne norma. Organizuo
tos veiklos partijose nėra, pa
sireiškia tik atskirų asmenų 
inciatyva. Lietuviai partijų 
veikla nesidomi ir dėl to nu
kenčia mūsų bendruomenės 
interesai. Ragino visus susi
domėti Kanados partijų veik
la, aktyviai jose dalyvauti ir 
įstoti į partijos narių eiles, or
ganizuoti lietuvių liberalų ir 
konservatorių klubus.

Svarstybos
Tema: “Dvikalbiškumas - 

lietuvių kalbos išlaikymo klau
simai šeimose”. Svarstyboms 
vadovavo G. Petrauskienė. N. 
P. Marijos vienuolijos vaikų 
darželio vedėja seselė Marga
rita nagrinėjo darželio auklė
jimo įtaką vaiko kalbos ir lie
tuviškos sąmonės formavime. 
D. Čuplinskas kalbėjo apie sa
vo asmeninius pergyvenimus ir 
patyrimus, lankant šeštadie
ninę lietuvių mokyklą; siūlė 
keisti švietimo sistemą, vado
vėlius ir mokymo metodus. Ire
na Ross nagrinėjo mišrios šei
mos problemas. Šios svarsty
bos ir diskusijos užtruko po
rą valandų ir joms aprašyti 
reikalingas atskiras straips
nis. Dvikalbiškumo klausimas 
šiuo metu yra labai aktualus, 
ir valdybos vicepirm. J. Lasie
nė įžanginiame svarstybų žody
je paminėjo, šį reikalą studi
juoja visuomeninių reikalų ko- 
msija.

Apylinkių veikla
Kanadoje yra 20 Lietuvių 

Bendruomenės apylinkių. Pra
nešimus padarė žodžiu 8 apy
linkių atstovai, iš kitų gauti 
pranešimai raštu. Veikliausios 
apylinkės yra didžiosiose 
lietuvių kolonijose — Toron
te, Montrealyje, Hamiltone. 
Mažosios apylinkės turi narių 
nuo kelių asmenų iki 150. Iš 
jų išskirtinos yra Otavos ir St. 
Catharines apylinkės, kurios 
savo veikla neastilieka nuo 
didžiųjų kolonijų. Tai suma
nių ir veržlių pirmininkų nuo
pelnas. Otavos apylinkei pir
mininkauja J. Danys, St. Catha
rines — A. Šetikas. Kitos ma
žesnės apylinkės neturi suma
nių idealistų vadovų, sunku 
išrinkti valdybas.

Vasario 16-toji yra pagrin
dinė lietuvių šventė ir ją sten
giasi kiekviena apylinkė pa
gal išgales iškilmingai pami
nėti. Lietuvių dienos rengia
mos dažniausiai Ontario pro
vincijos didesnėse ir veikles
nėse kolonijose. Vakarų Kana
doje Lietuvių dienos išnyko. 
Mažosios kolonijos mažėja, 
nes daug šeimų keliasi į To
rontą ir Hamiltoną.

(Nukelta į 5-tą psl.)

Sv. Tėvo Jono-Pauliaus II belaukiant Toronte prie Ontario parlamento 
rūmų. Iš kairės: VIDA PETKEVIČIŪTĖ-VALIULIENĖ, INDRĖ ČUP- 
LINSKAITĖ Nuotr. D. Petkevičiūtės

Rusų ir lenkų spaudoje pasidairius
Slaptas komitetas Lietuvoje. Lenkai Vilniaus krašte. 

Duomenys apie Lietuvą ir Lenkiją

Rusų žurnalas “Posev” 1984 
m. rugpjūčio mėn. laidoje ra
šo, kad šalia viešai Lietuvo
je veikiančio Tikinčiųjų tei
sėms ginti komiteto nuo 1984 
m. pradžios ėmė lygiagrečiai 
veikti panašaus pobūdžio slap
tas komitetas. Tai padaryta 
todėl, kad dėl persekiojimų 
viešai veikti yra neįmanoma. 
Šis komitetas jau platina me
džiagą apie tikinčiųjų perse
kiojimus ryšium su šv. Kazi
miero 500 metų mirties sukak
ties minėjimu.

Krokuvoje leidžiamas lenkų 
katalikų savaitraštis “Tygod- 
nik powszechny” 1984 m. rug
sėjo 9 d. laidoje praneša apie 
Šv. Tėvo rugpjūčio 25 d. atlai
kytas Mišias lietuviškai ir apie 
jo kalbą per Vatikano radiją 
Lietuvai. Šis savaitraštis yra 
Lenkijos komunistinės val
džios cenzūruojamas.

Šio savaitraščio toje pačio
je laidoje Helena Pasierbska 
rašo apie kultūrinę lenkų veik
lą Vilniuje ir jo apylinkėse. 
Šiuo metu Vilniuje veikia ke
lios mėgėjų grupės, kurių ge
riausiai žinoma yra dainos bei 
šokių ansamblis “Wilia”. Jis 
veikia jau 29-ri metai. Šalia 
jo yra vaikų šokių ansamblis 
“Wilenka”, iš kurio “Wilia” 
gauna pakaitus išeinančių 
veteranų vieton. Panašūs an
sambliai 1981 m. susiorgani
zavo Lentvaryje ir Nemenčinė
je.

Vilniuje veikia mėgėjiškas 
lenkų dramos teatras, kurio 
būstinė yra Lenino prosp. 30 
nr. Šis teatras veikia nuo 1962 
m. ir gauna paramą iš Varšu
vos lenkų tautinio teatro. 
Straipsnio autorė gailisi, kad 
1980 m. dėl žinomų įvykių Len
kijoje šis teatras negalėjo ten 
gastroliuoti. Geležinkeliečių 
kultūros rūmuose veikia šalia 
kitų ir lenkų liaudies teatras, 
kuris daugiausia vaidina iš 

globojama Katalikų informacijos centro
rengiama GIDEONO KELIONIŲ AGENTŪROS 

923-7337
Kaina — $3,495.00 (kanadiškais) padengia:
• Kelionę lėktuvu iš Toronto ir atgal
• Pervežimus iš aerodromų į viešbučius ir atgal
• Kambarius geruose viešbučiuose ir maistą
• .Įžymybių apžiūrėjimą bei išvykas. Angliškai kalbančių vadovų 
paslaugas. Aerodromų ir vizos mokesčius.

Labai įdomi kelionė su kunigu Tomu Dove

Smulkesnių informacijų gausite užpildę ir atsiuntę šią atkarpą: 
GIDEON TRAVEL AGENCY, 60 St. Clair Ave. East
Toronto, Ont. M4T 1N5

Vardas, pavardė Tel............

Adresas ..........................................................................................

lietuvių ir rusų kalbų išvers
tas dramas.

Paryžiuje leidžiamas mė
nesinis “Solidarnosc” organi
zacijos žurnalas “Kontakt” 
1984 m. liepos-rugpjūčio mėn. 
laidoje rašo, kad lietuviai Lie
tuvoje nepasiduoda rusinimui. 
Lietuvių skaičius auga ir da
bar sudaro 80% respublikos 
gyventojų. Šis lenkų žurnalas 
praneša, kad Nijolė Sadūnai- 
tė dėl nuolatinių policijos per
sekiojimo nuo 1982 m. lapkri
čio 22 d. buvo priversta slaps
tytis. Ji pogrindyje rašo savo 
atsiminimus, kurie greitu lai
ku žada pasirodyti Vakaruose.
1983 m. spalio 5 d. tardomas 
vyskupas Julijonas Steponavi
čius sovietų pareigūnams pa
reiškė didžiuojąsis tokiu dva
siškiu kaip Sigitas Tamkevi- 
čius.

Lenkijos pogrindyje veikian
čios liberalų partijos mėne
sinis žurnalas “Niepodleglosc”
1984 m. gegužės mėn. laidoje 
rašo apie slaptai sudarytą sta
tistiką į kurios anketą atsakė 
per 5000 paklaustųjų. Esą, jei
gu šiuo metu krašte būtų laisvi 
rinkimai, juos laimėtų krikš
čionių demokratų partija, su
rinkdama 37.6% balsų. Komu
nistai gautų 0.1% balsų. (Vie
nas iš Lenkijos krikščionių 
demokratų partijos steigėjų 
dar prieš I D. karą buvo vysk. 
Jurgis Matulevičius. Jo laikais 
ši partija turėjo socialinį, o 
ne politinį pobūdį, J.B.).

Tas pats žurnalas birželio 
mėn. laidoje skelbia vieną “So
lidarnosc” atsišaukimą, kuria
me sakoma, kad ateities Lenki
ja turėtų palaikyti glaudžius 
santykius su nepriklausoma 
Lietuva, Gudija ir Ukraina. 
Ateities siena Rytprūsiuose 
tarp Lietuvos ir Lenkijos tu
rėtų eiti į šiaurę nuo Karaliau
čiaus. Ji būtų nustatyta dip
lomatiniu keliu. J.B.
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PRANEŠIMAS IŠ A USTRALIJOS

Lietuvių dienos krašto sostinėje
B. STRAUKAS

Suorganizuoti Lietuvių die 
nas Australijoje yra gana rim
tas užmojis, reikalaujantis 
stambių lėšų ir nemažo būric 
aktyvių darbininkų. Gal dėl 
tos priežasties Lietuvių die
nos ruošiamos tik kas antri me
tai, ir tai tik trijose didesnė
se lietuvių kolonijose — Ade
laidėje, Melburne ir Sydnėju- 
je. Kitos kolonijos yra per ma
žos, o pvz. Perthas per tolimas. 
Bet 1982 m. krašto tarybos su
važiavime Kanberos lietuviai 
išreiškė pageidavimą, kad se
kančias Lietuvių dienas būtų 
leista rengti Australijos sos
tinėje Kanberoje. Vispusiškai 
pasiūlymą apsvarsčius, buvo 
nutarta 1984 m. Lietuvių die
nas ten ir rengti.

Tenykštė lietuvių kolonija 
nėra gausi, bet jos daugumą 
sudaro jauni žmonės su aukš
tuoju mokslu, užimantys aukš
tas pozicijas įvairiose val
džios įstaigose. Nedelsiant ir 
su dideliu entuziazmu buvo su
darytas Lietuvių dienoms 
rengti komitetas, į jį įtraukiant 
visas aktyviąsias vietines pajė
gas. Kanberiškiai, ilgai kovo
ję už teisę surengti Lietuvių 
dienas, gavę šią privilegiją, 
pasijuto rimtai įsipareigoję 
prieš visą Australijos lietu
vių visuomenę. Kuo geriausiai 
Lietuvių dienos suorganizuoti 
pasidarė kanberiškiams pres
tižo reikalas. Tad į paruošia
muosius darbus įsikinkė ko ne 
visa kolonija.

Didžiausias rūpestis — su
rasti tinkamas sales kultūri
niams parengimams ir sporto 
varžyboms, kurios trunka be
veik visą savaitę. Nemažiau 
svarbus uždavinys — apgyven
dinti į LD atvykusius svečius, 
kurių tikimasi nemažai. Pra
eityje suvažiavę dalyviai bū
davo apgyvendinami pas vieti
nius lietuvius, nieko neskai
tant už pastogę ir už maistą. 
Apgyvendinimas buvo pagrįs
tas tradiciniu svetingumu. 
Kanberos lietuvių visuomenė 
dėl negausumo ir labai norė
dama šio švetingumo parodyti 
negali. Bet ir ši problerAa bu
vo palankiai išspręsta. Lietu
vių dienų metu — gruodžio 25- 
31 Australijoje yra vasaros 
atostogos. Universitetas ir 
aukštesniosios mokyklos būna 
uždarytos. Visi bendrabučiai 
lieka tušti. Vietoje brangių 
viešbučių svečiams galima už 
gana pigią kainą tokius kamba
rius pernakvojimui išnuomoti. 
Žinoma, kas norės didesnių pa
togumų ir nesivaržys su išlai
domis, visuomet galės rasti 
prieglaudą viešbučiuose ar 
moteliuose.

Kanbera yra labai įdomus 
ir naujas miestas, pradėtas 
statyti kaip sostinė šio šimt
mečio pradžioje. Rūpestingai 
išplanuotas ir gal strateginiais 
sumetimais nukeltas į krašto 
gilumą. Visi didieji Australi
jos miestai yra pastatydinti 
pajūriuose ir tuo būdu iš jūros 
lengvai pažeidžiami. Žinoma, 
dabar šie kariniai apskaičia
vimai mažai beturi vertės. 
Naujoji sostinė įdomi ne vien 
savo geografine padėtimi (ar
ti kalnų, apsupta ežerų), bet 
ir moderniu išplanavimu, akį 
patraukiančia architektūra, 
imponuojančiais pastatais ir 
daugeliu kitų įdomybių, kurių 
nerasite kitų kraštų didmies
čiuose. Su šia įdomia sostine 
nėra susipažinę net daugelis 
Australijos lietuvių. Visas šias 
atrakcijas kartu su Lietuvių 
dienų parengimais siūlo sve
čiams rengėjai ir kviečia visus 
paskutinę šių metų savaitę pra
leisti dideliame lietuvių būry 
Kanberoje.

GIDEON TRAVEL AGENCY 
60 St. Clair Ave. E. Toronto 

kviečia praleisti

KALĖDAS BETLIEJUJE 
1984 m. gruodžio 21 — 1985 m. sausio 4 
Aplankysime: Amaną, Petrą, Jeruzalę, Betliejų, Nazaretą, Ga
lilėją, Romą ir Vatikaną

$2,495.00 (kanadiškais) padengia:
• Kelionę lėktuvu iš Toronto ir atgal
• Pervežimus bei pernešimus iš aerodromų į viešbučius ir atgal.
Įžymybių apžiūrėjimą, išvykas, angliškai kalbančių vadovų pa
slaugas. Kambarius geruose viešbučiuose ir du valgius per 
dieną (pusryčius ir pietus) Telefonas: 923-7337

Lietuvių dienų metu įvyks 
Australijos Lietuvių Bendruo
menės krašto tarybos suvažia
vimas, Australijos lietuvių ka
talikų federacijos, LKVS “Ra
movės” atstovų, Australijos 
lietuvių inžinierių ir archi
tektų, Australijos lietuvių fi
zinio auklėjimo s-gos suva
žiavimai. Pasinaudodami di
džiuoju sąskrydžiu, be abejo
nės, pasitarimams susitiks ir 
kitų organizacijų, fondų bei 
institucijų atstovai.

Krašto tarybos atstovų suva
žiavimas priims buvusios kraš
to v-bos veiklos apyskaitą, nu
statys sekantiems dvejiem me
tam naują “sostinę”, išrinks 
naują krašto v-bą, o taip pat 
nutars, kur po dvejų metų bus 
rengiamos Lietuvių dienos.

Minėti ir neminėti suvažia
vimai vyks dienos metu. Taip 
pat dienos šviesa naudosis 
sportininkai ir meniniai vie
netai savo repeticijom. Visą 
laiką bus atdara meno ir tau
todailės paroda. Iš kulūrinių 
parengimų minėtini dainų 
šventė, tautinių šokių šventė, 
Klivlando okteto koncertas, 
jaunimo koncertas vyks vaka
rais.

Pasiruošimai Lietuvių die
noms jau nuo pernykščių me
tų vyksta visoje Australijoje. 
Chorai ruošia dainų repertua
rą, pasiryžę kuo geriausiai 
dainų šventėje pasirodyti. De
ja, dainos fronte mūsų jėgos ge
rokai išsekusios. Jei dar prieš 
dešimt metų į dainų šventes at
vykdavo šeši, septyni chorai, 
tai šiais metais pasirodys tik 
trys, patys didieji, bet irgi ge
rokai apkarpytais sparnais. 
Vienok būtų neteisinga tvir
tinti, kad čia lietuviai jau bai
gia išmirti. Reikalui atsiradus, 
jų prisirenka pilnos salės, 
ir bendruomeninis gyvenimas 
gana gyvas. Tačiau didžioji da
lis aktyviosios visuomenės ap- 
seno, pasidarė viskam apatiš
ka ir vengia kur nors įsiparei
goti. O tokio ilgalaikio įsipa
reigojimu dainuoti chore būti
nai reikia. Trūkstant pasišven
timo, sunku tikėtis ko nors pa
siekti.

Aplamai, kultūrinis gyveni
mas nėra apmiręs. Jame vis 
aktyviau ima reikštis jauni
mas, bet ir vyresnieji įsiparei
gojimų nesikrato. Kaip visur, 
taip ir čia tautinio gyvenimo 
dinamiškumas priklauso nuo 
vadų. Gyvastingiausios yra tau
tinių šokių grupės. Jaunimas 
noriai į jas jungiasi ir parei
gingai šokiuose dalyvauja. Ti
kimės, kad tautinių šokių šven
tė Kanberoje bus įspūdinga.

Lietuvių dienos bus baigtos 
gruodžio 31 d. tradiciniu Nau
jų Metų sutikimo baliumi, į 
kurį paprastai susirenka visi 
LD dalyviai. Bent keliom va
landom iš tolimų vietovių su
sirinkę lietuviai pasijunta vie
nos šeimos nariais. Užmiršę 
visus rūpesčius ir amžiaus ne
galavimus šį vakarą skiria 
džiaugsmui, draugystės ir pa
žinčių atnaujinimui. Naujų 
Metų dieną dar visi susitiks 
atsisveikinimo gegužinėje, ir 
didysis Australijos lietuvių 
susibūrimas bus baigtas. Pra
sidės kelionė atgal į savas so
dybas, kurias pasiekti ne vie
nam teks keliauti tūkstantį ar 
daugiau kilometrų. Grįžus į 
namus tačiau ne ilgai teks dy
kinėti. Netrukus prasidės pla
navimas sekančių Lietuvių 
dienų, kurios yra tapusios mū
sų visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo varikliu. Ir kas svar
biausia, į šiuos parengimus su 
entuziazmu įsijungia ir mūsų 
jaunimas. Tikimės, kad šios, 
nors ir tryliktos LD, nebus 
paskutinės.
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® PAVERGTOJE TEVWEJE
® LIETUVIAI PASAULYJE

NUTEISĖ SPORTININKĄ
Balys Čebatorius “Tiesos” 

rugsėjo 25 d. laidoje skaitytojus 
supažindina su respublikines 
bei sąjungines varžybas laimė
jusiu boksininku V. Krivojujni. 
Jo suktumus atskleidžia prane
šimas iš teismo salės “Klastotė”. 
Pasak B. Čebatoriaus, sporti
ninkui nėra lengva dirbti gamyk
loje ir siekti sportinio meistriš
kumo. Esą suderinti darbą 
ir treniruotes sugeba tik spor
tui atsidavę žmonės. Geriau- 
siems sportininkams padeda 
darbo draugai, darbovietės va
dovai, išleisdami juos į treni
ruočių stovyklas ir varžybas. 
Šias paslaugas grubiai pažeidė 
boksininkas V. Krivojus, jas pa
naudodamas pasipelnyrtio tiks
lams. V. Krivojus, dirbęs Vil
niaus autoremonto gamykloje, 
gyventi persikėlė į Kauną ir ten 
įsidarbino antrojoje statybos 
valdyboje. Vilniaus autoremon
to gamyklai nepranešė perėji
mo į kitą darbą. Jai siuntinėjo 
ant įvairių sportinių organiza
cijų blankų savo trenerių pasi
rašytas pažymas apie dalyvavi
mą treniruotėse ir varžybose. 
Atseit, V. Krivojus negalėdavo 
pasirodyti darbovietėje, nes 
kumščiu “gynė” vilniečių auto- 
remontininkų garbę ringe arba 
ruošėsi naujoms pergalėms tre
niruočių stovyklose. Taip iš Vil
niaus autoremonto gamyklos V. 
Krivojus neteisėtai gavo apie 
1.500 rublių. Vilniaus miesto 
Lenino rajono liaudies teismas 
sukčiaujantį boksininką V. Kri- 
vojų nuteisė pataisos darbais 
darbovietėje vieneriems me
tams. Iš jo atlyginimo valdžiai 
bus atskaityta 20%. Neuždirbtus 
pinigus V. Krivojus turėjo su
grąžinti Vilniaus autoremonto 
gamyklai. Pylos susilaukė ir 
treneriai, lengva ranka rašan
tys įvairias pažymas, prašymus 
atleisti nuo darbo.

KOVA SU BRAKONIERIAIS
Brakonieriais yra vadinami 

medžioklės ir žvejybos taisykles 
pažeidžiantys asmenys. Gamtos 
apsaugos komiteto darbuotojai 
Angelė Adomaitienė ir Gintau
tas Kičas “Tiesos” 207 nr. rašo 
apie Molėtų rajono gamtos ap
saugos inspektoriaus A. Vaišvi
los ir jo pagalbĮninko V. Gry
bausko kovą ankstyvą rudens 
rytą Asvejos ežere su brakonie
riais L. Tomaševskiu ir I. Šupa. 
Pirmasis buvo pensijon išėjęs 
vietinis gyventojas, antrasis — 
jo vilnietis giminaitis, dirban
tis vairuotoju Lietuvos ryšių 
statybos treste. Jų valtyje buvo 
rastas, ką tik ištrauktas tinklas 
su šviežia žuvimi: “Inspektorius 
A. Vaišvila, prisistatęs pažeidė
jams, pareikalavo atiduoti tink
lą ir kitus žūklės įrankius, pasi
sakyti pavardes. Supratę, kad 
šviežios žuvelės neteks paragau
ti ir dar reikės brangokai sumo
kėti, brakonieriai ėmė priešin
tis. Nutaikęs momentą, kol vyko 
‘derybos’ su inspektoriumi, I. 
Šupa griebė iš V. Grybausko irk
lą ir galu kirto jam per ranką, o 
L. Tomaševskis savo irklu nusvė
rė gamtosaugininkų valties kraš
tą. Tą pat akimirką abi valtys 
apvirto, visi keturi atsidūrė van
denyje. I. Šupa mokėjo plaukti, 

AUDRA
Travel 

kviečia sutikti
šv. Kalėdas ir

Naujus Metus su giminėmis

Lietuvoje arba Australijoje
16 dienų kelionė į Lietuvą 
gruodžio 21 - sausio 6

su "Air France", 10naktų Vilniuje, 1 diena Kaune, 2dienos 
Maskvoje, 2 naktys Paryžiuje. Kelionės kaina
iš Toronto $1,824 kanadiškais arba $1,399 JAV, iš 
Montrealio — kanadiškais $1,794 arba $1,376 JAV.

23 dienų kelionė į Australiją 
gruodžio 19 - sausio 11

2 dienos Havajuose, 16- Australijoje, 3-N. Zelandijoje,
2 - Fidži saloje. Bilieto kaina iš Toronto - $2,213 kanadiškais 

Jau priimami užsakymai pirkti šventines dovanas 
giminėms Lietuvoje.

• Sutvarkomi dokumentai iškvietimams.
• Tarpininkaujama suteikiant giminėms Lietuvoje labai nau
dingą finansinę paramą nuperkant automobilius, kooperati
nius butus bei tvarkant palikimus.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnes informacijas teikia
AUDRONĖ arba JŪRATĖ adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

ir, palikęs likimo valiai net sa
vo giminaitį, plačiais mostais 
nuplaukė kranto link. A. Vaišvi
lai ir V. Grybauskui šiaip taip 
pavyko nusitverti už apvirtusios 
valties ir laimingai pasiekti 
krantą. Inspektorius su draugu 
skubiai išpylė iš valties vande
nį ir nuplaukė gelbėti ežero vi
duryje likusio L. Tomaševskio, 
tačiau senuką rado panirusį vei
du į vandenį ir jau be gyvybės žy
mių. Taip beprasmiškai vanduo 
pasiglemžė dar vieną auką . ..”

VIEŠBUTIS MALŪNE
Dvidešimtojo šimtmečio pra

džioje Prienuose, ant gražaus 
Nemuno kranto, buvo pastatytas 
vandens malūnas, kurio girnas 
suko Revuonos upelio į Nemuną 
krintantys vandenys. Malūnas 
dirbo daugiau kaip pusę šimto 
metų, kol pagaliau prarado savo 
vertę. Tada buvo nutarta sena
me vandens malūne įrengti vieš
butį. Pertvarkymo projektą pa
ruošė kaunietė architektė V. 
Paleckienė. Kauniečiai daili
ninkai R. Ručinskas ir V. Va
lentas sukūrė gražias reklami
nes freskas, apipavidalino ves
tibiulį. Viešbutis pavadintas 
“Revuonos” vardu, susietu su 
girnas sukusiu Revuonos upeliu. 
Naujame “Revuonos” viešbuty
je, priėmusiame pirmuosius sve
čius, yra 46 vietos. Kambariai, 
apstatyti gražiais baldais, tu
ri daug šviesos ir erdvės.

FILHARMONIJOS SUKAKTIS
Gediminas Pilaitis “Tiesos” 

spalio 3 d. laidoje džiaugiasi 
muzikos centru Klaipėdoje tapu
siu Vilniaus filharmonijos sky
riumi, savo veiklą pradėjusiu 
prieš dvi dešimtis metų. Esą šia
me skyriuje surengtuose koncer
tuose apsilankė daugiau kaip 
pusantro milijono klausytojų. 
G. Pilaitis mini žymesniuosius 
koncertus bei jų atlikėjus, bet 
visiškai nutyli istorinį faktą, 
kad filharmonijos skyriaus ati
darymas yra susietas su kompar
tijos įvykdytu Klaipėdoje poka
rio metais pastatytos vieninte
lės naujos šventovės atėmimu iš 
tikinčiųjų, jos pavertimu fil
harmonijos skyriaus sale. Raši
nys iliustruotas dviem nuotrau
kom. Anuometinio klebono kun. 
L. Povilonio, dabartinio vysku
po, tinkinčiųjų aukomis pasta
tytai šventovei nugriautas bokš
tas, pakeista frontinė siena, tu
rinti įrašą “Liaudies filharmo
nija”. Po stogeliu esančias du
ris iš abiejų pusių supa platūs 
langai, primenantys krautuvių 
vitrinas. Koncertams panaudota 
tik vidinė išniekintos šventovės 
dalis. Nuo abiejų šalutinių že
mesnių dalių ir langų ją kadai
se skyrė tik kolonos, tarp kurių 
dabar yra iki lubų kylančios sie
nos. Salė pilna išrikiuotų kėdžių 
su palyginti labai siauru priėji
mu prie jų. Kiekvienam apdai
resniam žiūrovui matyti, kad tas 
“Liaudies filharmonija” vadina
mas pastatas niekada nebuvo jai 
suplanuotas, kad koncertinė sa
lė tėra dalis išniekintos šven
tovės. Kažin ar tokiu atveju ver
ta džiaugtis Vilniaus filharmo
nijos skyriaus Klaipėdoje per 
dvidešimt metų pasiektais lai
mėjimais? v. Kst.

Klivlando lietuvių pensininkų klubo surengta išvyka į Toronto miestą, kur š. m. rugsėjo 1 ir 2 dienomis įvyko 
Religinis pasaulio lietuvių katalikų kongresas ir opera “Dux Magnus” Nuotr. V. Bacevičiaus

Delhi, Ontario
PARAPIJOS PIETŪS. Vietinis 

katalikių moterų skyrius ir parapi
jos komitetas spalio 28, sekmadie
nį, tuoj po pamaldų, apie 12 v., pa
rapijos salėje rengia pietus ir vi
sus kviečia dalyvauti. Bilietai po 
$10 gaunami pas parapijos komite
to narius. Pelnas skiriamas sava
jai parapijai paremti. K.

St. Catharines, Ont.
DAUG KATARINIEČIŪ dalyva 

vo Lietuvių dienose ir grįžo su gra
žiais įspūdžiais. Pastabėlė gali 
būti tiktai ta, kad gatvės apie ka
tedrą buvo prikimštos automobi
lių, tuo tarpu milžiniška autoaikš- 
tė už katedros buvo beveik tuščia.

VYNUOGIŲ FESTIVALIS ir 
šiemet praėjo labai sėkmingai. 
Dalyvavo per 160 paradinių vie
netų. Ir “Miss Lithuanian Commu
nity” Rasa Zubrickaitė pravažia
vo su lietuviška vėliava. Tik ke
lios tinkamo amžiaus lietuvai
tės beliko mūsų bendruomenėje, 
bet iki šiol jos visos labai gražiai 
kelia Lietuvos vardą šiame vynuo
gių krašte.

NETOLI ST. CATHARINES 
esančiame Port Coulborne mies
te mirė Antanas Pivoriūnas, poli
cijoje ištarnavęs 27 metus. Kor.

Windsor, Ontario
LIETUVIŲ PARAPIJA čia ne

pasižymi parapijiečių skaičiumi, 
bet labai vieninga. Kiekvieną 
sekmadienį yra rengiamos kavu
tės. Parapijiečiai labai paten
kinti, nes čia turi progą pasida
linti naujienomis ir draugiškai 
pasišnekučiuoti. Didžiausia para
pijos šventė — tai tradiciniai ru
dens pietūs. Tą dieną atvyksta 
daug tautiečių iš Detroito ir 
Windsoro apylinkių. Tai gera pro
ga susitikti seniai matytus drau
gus ir paremti parapiją.

Windsoro parapijos pietūs įvyks 
š. m. lapkričio 4 d. Darbščiosios 
parapijos moterys labai stropiai 
ruošiasi šiuos pietus padaryti 
kaip galima iškilmingesnius. Bus 
labai turtinga loterija ir daug 
kitų netikėtumų. Windsoro para
pijos komitetas kviečia visus 
Windsore, Detroite ir apylinkėse 
gyvenančius lietuvius atsilanky
ti. Vanduolis

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T AI IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 ALIYA
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 20 MILIJONŲ DOLERIŲ

IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask........... 1372%
asmenines paskolas.......  14%
Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000. 
Nemokama asmeninių 
paskolų drauda iki $10.000.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus A

(Esu “Union Gas” ZĄ) 
atstovas) 88

Jurgis Jurgutis 
Tel. 383-9026 

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Pasirenkant laidotuvių namus
Brolių Brown laidotuvių namų 
ROSS CRAIG KOPLYČIA 
turi puikias patalpas pigiomis kainomis

• Patirtis laidojant katalikų apeigomis
\ » Erdvūs, patogūs lankymo kambariai

• jaukūs salionai su kava ir sausainiais
• Du erdvūs šešių durų "Cadillac”limuzinai, 

prieinami kiekvienai šeimai
• Maldų kortelės anglų ir lietuvių kalbomis, 

apdengtos specialia apsaugine medžiaga
• Baldakimas apeigoms kapinėse šeimos bei 

draugų apsaugai nuo blogo oro
• Kėdės šeimos nariams sėdėti apeigų metu 

kapinėse
• Du policijos pareigūnai palydai į kapines 

kiekvienų laidotuvių
• Iš anksto sutartas bei iš dalies apmokėtas pianas, 

nepakeliantis laidotuvių kainos
• Pervežimas į bet kurią užmiestinę vietovę
• Erdvi autoaikštė
• Patogi, centrinė vieta

Rinkdamiesi laidotuvių namus, palyginkite mūsų 
kainas bei teikiamas paslaugas

Ross Craig Chapel 
Brown Bros. Funeral Homes

1357 Queen Street West (at Lansdowne) Toronto 
K. Neil Webster, Mgr. Tel. (1-416) 532-4446

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main Street Eąst Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of sanford) HAMILTON, Ontario

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .................. 6%
santaupas.............................9%
kasdienines palūkanas 
už santaupas................... 872%
term, indėlius 1 m..........12’/«%
term, indėlius 3 m..........1272%
reg. pensijų fondo............ 97«%
90 dienų indėlius.............  11%
(minimum $5.000)

JA Valstybės
“Laisvės” radijo transliacijos 

lietuvių, latvių ir estų kalbomis 
nuo š. m. spalio 8 d. perduotos 
taip pat Miunchene veikiančiam 
“Laisvosios Europos” radijui. 
Tai padaryta JAV senato komi
sijos užsienio reikalams bei 
jos pirm. Ch. H. Percey inicia
tyva. “Laisvės” radijas įvairio
mis kalbomis savo programas 
transliuodavo Sovietų Sąjungai, 
o “Laisvosios Europos” radijas 
jas skirdavo Čekoslovakijai, 
Lenkijai, Vengrijai, Bulgari
jai ir Rumunijai. Dabar savo 
skyrių šio radijo tarnyboje su
silaukė Lietuva, Latvija ir Esti
ja. Jų perkėlimas į “Laisvosios 
Europos” radiją ir išjungimas iš 
“Laisvės” radijo geriau pabrė
žia ligšiolinę JAV politiką ne
pripažinti priverstinio Balti
jos respublikų įjungimo Sovie
tų Sąjungon. Lietuva, Latvija 
ir Estija, nors okupuotos So
vietų Sąjungos, iš tikrųjų pri
klauso ne jai, bet Europai. 
Transliacijoms į tas tris Balti
jos šalis geriau tinka “Laisvo
sios Europos” radijas. Baltie- 
čių skyriai dabar bus vadinami 
“Laisvosios Europos” radijo lie
tuvių, latvių ir estų tarnybomis. 
Jų išlaikymo biudžetas nebus 
pakeistas. Tarnautojams betgi 
bus prieinami stambūs “Laisvo
sios Europos” radijo šaltiniai 
tyrimams atlikti.

Dabartinė Lietuvių žurnalis
tų sąjungos centro valdyba savo 
trejų metų kadenciją baigia š. 
m. guodžio 31 d. Čikagoje įvyku
siame posėdyje nutarta iki to 
laiko pravesti naujos centro val
dybos, kontrolės komisijos ir 
garbės teismo rinkimus. Rinki- 
minėn komisijon Čikagoje įsi
jungė žurnalistai — Juozas To
liušis, Juozas Šlajus ir Vincas 
Urbonas. Į centro valdybą)reikia 
bent 7 kandidatų, kontrolės ko
misiją — 4, garbės teismą — 4. 
Kiekvienam organui siūlomi 
kandidatai turi būti iš vienos, 
nors ir skirtingos vietovės, kad 
pilnus savo posėdžius galėtų tu
rėti valdyba, kontrolės komisi
ja ir garbės teismas. Kandida
tų sąrašus su jų sutikimu kan
didatuoti reikia atsiųsti iki š. 
m. lapkričio 15 d. dabartinės 
centro valdybos vicepirm. Algir
dui Pužauskui, 7339 So. Talman 
Ave., Chicago, IL 60629. Centro 
valdyba visieiųs, nariams išsiun
tinės bendralaiškį, apimantį 
trejų metų veiklą, dar šioje ka
dencijoje paskirs P. Daužvar- 
džio fondo premijas jauniesiems 
spaudos bendradarbiams. Jos 
bus įteiktos Čikagoje. Kandida
tus premijoms pasiūlys laikraš
čių redaktoriai.

Emilija Railienė, gyvenanti 
Baltimorėje, yra sovietinėse en
ciklopedijose garbinamo revo
liucinio poeto Juliaus Janonio 
sesuo, į JAV atvykusi iš Biržų 
1921 m. Ji daug padėjo naujie
siems ateiviams pokaryje atvyk
ti į JAV ir čia įsikurti, parūpin
dama savo garantijas ir globą. 
Brolis J. Janonis buvo jautrus 
jaunuolis, anksti pradėjęs ra
šyti eilėraščius, įsijungęs į so
cialdemokratų veiklą Petrapi
lyje. Žandarų persekiojamas, 
slapstėsi, susirgo džiova ir savo 
gyvenimą užbaigė po traukinio 
ratais Petrapilyje 1917 m. ge
gužės 17 d. E. Railienės atsi
minimai apie brolį J. Janonį, 
įrašyti į magnetofono juostą, 
yra saugomi Vašingtone.

Brazilija
Šilinės atlaidams ir Tautos 

šventei buvo skirtos pamaldos 
Šv. Kazimiero parapijoje. Mi
šias laikė klebonas kun. Pr. Ga
vėnas, SDB, savo pamoksle iš
ryškinęs šios dvigubos šventės 
reikšmę lietuvių ir portugalų 
kalbomis. Pastaroji buvo įjung
ta dėl gausių jaunimo dalyvių. 
Suneštinės vaišės įvyko parapi
jos salėje. BLB valdybos pirm. 
Alfonsas Petraitis apžvelgė Bra
zilijos lietuvių veiklą paskuti
niame dešimtmetyje. Įdomų pra
nešimą padarė iš Vasario 16 gim
nazijos grįžęs Morkus Lipas, 
kalbėjęs ne tik apie gimnaziją, 
bet ir apsilankymą Lietuvoje. 
Visus stebino per vienerius me
tus gerokai patobulinta jo lie
tuvių kalba.
Argentina

“Nemuno” draugija Berrise iš
sirinko naują valdybą, kurią da
bar sudaro: pirm. dr. H. Bražiū- 
nas, sekr. A. Markus, ižd. O. Na
vickienė, nariai — A. Dulkė, H. 
Baubinas, R. Grilauskas ir E. 
Batvinis. Revizijos komisijon 
išrinkti — L. Radžiūnas, J. Da- 
linkevičius, J. Valuntas. Nau
joji valdyba jau ruošiasi “Nemu
no” draugijos 75 metų sukakties 
minėjimui.

Australija
Metinis Australijos lietuvių 

fondo narių susirinkimas įvyko 

rugsėjo 23 d. Lietuvių namuose 
Melburne. Dalyvavo 30 narių, su 
įgaliojimais turėjusių 54 bal
sus. Tylos minute pagerbus mi
rusius narius, pranešimą pa
darė pirm. dr. K. Zdanius. Fon
das šiuo metu turi 255 atskirus 
narius ir 10 jin įsijungusių or
ganizacijų. Apyskaitiniais 1983- 
84 m. kapitalas gerokai padidė
jo. Jį ypač padidįno testamenti
nis velionies N. Butkūno $23.797 
palikimas ir į jį dar neįjungtas 
neparduotas miškas, vertas apie 
$7.500. Už “Talkoje” laikomus 
pinigus gauta $11.593 palūka
nų. 1984 m. birželio 30 d., už
baigiant apyskaitinius metus, 
buvo $104.292. “Australijos lie
tuvių metraščiui” išleisti buvo 
paskirta $8.000, premijoms, mo
kykloms bei kitų knygų spausdi
nimui išleista $5.933. Į 1984-85 
m. apyskaita bus įtraukta $10.000 
suma, papildomai paskirta š. m. 
liepos mėnesį minėtam lietuvių 
metraščiui. Fondo valdybon dve
jiem metam išrinkti — M. Didžys, 
J. Meilus, jn., ir R. Šemetas. Iš 
senosios valdybos joje pasiliko 
dr. K. Zdanius ir V. Rekešiuš. 
Revizorium patvirtintas Jonas 
Karia. Revizijos komisija pa
likta ta pati — V. Ališauskas, 
J. Balčiūnas ir A. Obeliūnas.

Adelaidės lietuvių katalikų 
moterų draugijos valdyba, iš
rinkta rugsėjo 2 d. narių susi
rinkime Lietuvių katalikų cent
re, pasiskirstė pareigomis: pirm. 
— S. Pusdešrienė, ižd. —J. Jani- 
lionienė, sekr. — R. Kubilienė, 
renginių vadovė — E. Baltutie
nė, pietų organizatorė — L. Gu- 
diškienė.

Britanija
Lietuvių socialdemokratų orga

nizacija Britanijoje savo veiklą 
aptarė rugpjūčio 25 d. Mančeste
rio lietuvių klube sušauktame 
susirinkime, į kurį atvyko na
riai iš visos Anglijos. Praneši
mą apie atliktus darbus pasta
rųjų kelerių metų laikotarpyje 
padarė pirm. K. Tamošiūnas. 
Dalyvauta tarptautiniuose so
cialistų suvažiavimuose, juose 
ginti Lietuvos reikalai. Sekr. 
J. Vilčinskas yra paruošęs kny
gą apie Lietuvos darbo sąjūdžio 
siekius. Ji jau renkama “Nidos” 
spaustuvėje Londone ir skaity
tojus pasieks dar šiais metais. 
Susirinkime nutarta iš organi- 
zadijoš'iždo šiai knygai paskir
ti 100 svarų. Kai" kurti? dalyviai 
prisidėjo asmeninėmis savo au
komis. Perrinkta organizacijos 
valdyba, kurion įėjo: K. Tamo
šiūnas, J. Vilčinskas, A. Vigels- 
kas, A. Pupelis ir S. Lauruvė- 
nas. Revizijos komisijon išrink
ti — A. Stankevičius ir V. Motu
zą. Kuklių vaišių metu K. Tamo
šiūnas pasveikino deimantinės 
amžiaus sukakties sulaukusį J. 
Vilčinską. Jam sugiedota “Il
giausių metų”. Kitas Britanijo
je gyvenančių lietuvių social
demokratų susitikimas numaty
tas po dvejų metų.

Vokietija
Kun. Alfonsas Bernatonis, 

OFM, Cap., atšventė amžiaus 
septyniasdešimtmetį. Sukaktu
vininkas gimė 1914 m. rugsėjo 
16 d. Alytaus apskirtyje, vidu
tinio ūkininko vienuolikos vai
kų susilaukusioje šeimoje (turė
jo 8 brolius ir 2 seseris). Aštuo
niolikos metų amžiaus įstojo į 
kapucinų ką tik atidarytą gimna
ziją Plungėje, gyveno jos bend-
rabutyje. Vienuolijon įsijungė 
1936 m. Baigęs gimnaziją 1940 
m., išvyko Vokietijon studijuo
ti teologijos Miunsteryje, Westf. 
Kunigu įšventintas 1943 m. rug
pjūčio 1 d. Baigęs teologijos stu
dijas 1944 m., buvo paskirtas 
lietuvių kapelionu Berlyne. Dėl 
masinių bombardavimų ten ne
galėjo dirbti sielovadinio dar
bo, turėjo persikelti į Mainzą. 
Pokaryje įsijungė lietuvių sie- 
lovadon, kurioje be pertraukos 
tebedirba ir dabar. Kai kan. F. 
Kapočius 1950 m. išvyko į JAV, 
buvo paskirtas Lietuvių katali
kų sielovados vadovu V. Vokie
tijoje ir Austrijoje. Šias parei
gas ėjo iki 1966 m. Sukaktuvinin
kui taipgi teko būti BALFo įga
liotiniu, padėti šimtams lietu
vių, kurių bylos buvo įstrigusios 
emigracijos įstaigose, išvažiuo
ti iš V. Vokietijos. Kai 1953 m. 
Vasario 16 gimnazija iš Diebhol- 
zo turėjo persikelti į kitą vietą, 
jis surado amerikiečių zonoje 
Hiutenfelde parduodamą Ren- 
hofo sodybą su senąja pilimi, 
kurią iš anglų zonos persikelian- 
čiai gimnazijai nupirko VLB 
krašto valdyba. Sukaktuvininkas 
dabar vadovauja Vasario 16 gim
nazijos kuratorijos valdybai, 
rūpinasi visomis jos problemo
mis. Nuo pat VLB įsteigimo da
lyvauja jos veikloje, kasmet ren
kamas į krašto tarybą. Dabarti
niu metu yra tos VLB tarybos 
prezidiumo pirmininkas.



Pensilvanijos Lucernos folkloriniame festivalyje š. m. spalio 25-28 d.d. dalyvauja ir lietuviai su savo tautodaile 
ir tautiniais šokiai, kuriuos atliks Klivlando “Grandinėlė”. Nuotraukoje — Dorothy Banos ir Nellie Bayoras prie 
savo audinių, paruoštų minėtam festivaliui Nuotr. Tom Beky

Turiu teisę tik badu mirti...
Jono Kadžionio pareiškimas sovietinei valdžiai, išspausdintas 

Lietuvos pogrindžio "Aušros” 41 numeryje

Organizuota Kanados lietuvių veikla
(Atkelta iš 3-čio psl.)

KLB krašto valdyba gavo so
lidarumo įnašų tik iš 11 apy
linkių $4.448.00 ir Vasario 16- 
tosios minėjimuose surinktų 
aukų iš 14 apylinkių $11.911.00. 
Diskusijose dėl mažų kolonijų 
veiklos atgaivinimo padaryta 
sugestijų valdybos pareigas 
perduoti betkuriai veikian
čiai organizacijai arba, jei 
veikia daugiau organizacijų, 
sudaryti valdybą iš organiza
cijų atstovų. Veiklai atgai
vinti mažose apylinkėse reika
lingas asmeniškas kontaktas 
KLB krašto valdybos narių su 
kolonijos lietuviais.

PLB valdybos veikla
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės (PLB) valdybos pirm. V. 
Kamantas, dalyvavęs suvažia
vime, supažindino atstovus su 
šios organizacijos veikla. Pa
saulyje veikia 19 kraštų lie
tuvių bendruomenių, kurių di
džiausios yra JAV-bėse, Kana
doje ir Australijoje. PLB val
dyba savo veiklą vykdo pagal 
1983 m. seimo priimtus nuta
rimus. Valdyba rūpinasi pa
sauliniu mastu švietimo, kul
tūros, jaunimo, finansų, poli
tikos ir kitais reikalais. Šį dar
bą vykdo atitinkamų sričių val
dybos pareigūnai. -oi

Informacijos reikalais pir
mininkas lanko kraštų bend
ruomenes, dalyvauja jų suva
žiavimuose, informuoja apie 
PLB valdybos veiklą, sužino 
kraštų valdybų pageidavimus 
ir derina bendrą veiklą poli
tinėje srityje. Labai aktualūs 
pasidarė švietimo reikalai, nes 
reikalingi švietimo sistemos 
pakeitimai. Lituanistinio švie
timo tikslas yra ne vien tik mo
kyti lietuvių kalbos, istorijos, 
geografijos, bet ir ugdyti lie
tuvišką sąmonę jaunojoje kar
toje. Veikiančioms šeštadie
ninėms mokykloms reikalingi 
nauji vadovėliai, nauji moky
tojai ir nauji metodai. Šiais 
reikalais rūpinasi PLB švieti

mo komisija ir jau ruošia pla
nus.

Vienintelė pasaulyje lietu
vių Vasario 16 gimnazija Vo
kietijoje yra šiuo metu gerai 
tvarkoma naujo direktoriaus 
A. Šmito, tos gimnazijos buvu
sio aibituriento. Svarbu šią 
gimnaziją išlaikyti aukomis 
ir mokiniais. Po įvykusio gais
ro reikalingas patalpų atsta
tymas. Vokiečių vyriausybė pa
lanki lietuviams, duos dalį 
pinigų statybai, bet kitą dalį 
turi sumokėti apie $200.000 
lietuviai.

Lituanistinė katedra Ilino
jaus universitete, Čikagoje, 
pradėjo veikti š. m. rugsėjo m. 
Jos vedėjas yra dr. B. Vaške
lis. Jis turi tik tris studentus, 
siekiančius aukštesnių moks
lų laipsnių. Netrukus studen
tų skaičius padidės, nes yra 
pasiteiravimų. PLB valdyba 
pagal pasirašytą sutartį su 
universitetu į specialų fondą 
jau įmokėjo $300.000 ir per 
sekančius trejus metus reikės 
įmokėti dar $300.000. Tad fi
nansų problema PLB valdybai 
yra labai sunki. Turi prisidė- 
•ti visi lietuviai.

Savo kalboje V. Kamantas 
palietė santykius su VLIKu, 
kurie, jo nuomonė, vystosi pa
lankia bendradarbiavimo link
me. Šiems reikalams spręsti 
yra sudarytos VLIKo ir PLB 
valdybų komisijos.

Baigiamoje kalbos dalyje 
V. Kamantas supažindino su 
veikla politinėje srityje, apie 
pastangas susirišti su Šveica
rijoje internuotu lietuviu, ku
rį Afganistano kovotojai per
davė Tarptautiniam raudona
jam kryžiui. Ragino paremti 
PLB darbus aukomis ir prenu- 
mertuoti “Pasaulio lietuvį”.

Po šio pranešimo vyko gyvos 
diskusijos.

Nutarimai
Svarstant organizacinius rei

kalus, buvo nutarta: a. Kana
dos Lietuvių dienos įvyks To
ronte 1985 m. spalio m. Padė

kos šventės savaitgalyje; jų 
rengimu rūpinasi KLB Toron
to apylinkės valdyba; b. KLB 
tarybos suvažiavimo 1985 m. 
datą ir vietą nutaria KLB kraš
to valdyba; c. krašto valdyba 
įpareigota išstudijuoti ir per
žiūrėti valdybos rinkimų tvar
ką ir apie tai painformuoti ta
rybos suvažiavimo atstovus.

Diskutuojant mažųjų ir di
džiųjų kolonijų reikalus, vėl 
išsivystė gyvos diskusijos, 
kurios daugiau lietė mažąsias 
kolonijas. Pageidauta, kad jos 
būtų dažniau lankomos su pa
skaitomis, meniniais viene
tais, aprūpinamos vaizdajuos
tėmis ir kitomis priemonėmis. 
Pritarta archyvo steigimui, 
šeštadieninių mokyklų progra
mų ir vadovėlių pakeitimui 
pasauliniu mastu.

Suvažiavimas, prasidėjęs 10 
v.r. baigtas apie 7 v.v. Lietuvos 
himnu ir pasiryžimu skleisti 
lietuvišką šviesą visose Kana
dos lietuvių kolonijose.

Pianino technikas 
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.

Skambinti 762-6128 Toronte.

Asmeninės dovanos giminėms Lietuvoje
...--------- ,T. , , ..................................... , ■

Po naujų pertvarkymų ir pakeitimų siuntiniams į Lietuvą dabar 
muitą už dovanas turės sumokėti patys siuntinių gavėjai. Siūlome 
ir toliau pasinaudoti mūsų patyrusiu ir praktišku tarpininkavimu.

Kalėdinė dovana — siuntinys 4 nr. 1984 m.
1 vyriškas arba moteriškas megztinis, 1 vyriški išeiginiai marškiniai, 
1 bliuskutė, 2 p. vyriškų kojinių, 2 p. moteriškų nailoninių kojinių, vilnonė 
arba šilkinė gėlėta skarelė, 40 angliškų arba amerikietiškų cigarečių, 
1/2 sv. arbatos, 1 sv. grynos pupelių kavos, 1 p. džinsinių kelnių, denim 
arba rumbuoto aksomo firmų “Wrangler” arba "Levi”, 1 vyriška arba 
moteriška žieminė striukė — anorak.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

SOS! SOS! SOS!
1978 m., po ketvirčio amžiaus 

nelaisvės, į Lietuvą sugrįžo 
buvęs partizanas Jonas KA- 
DŽIONIS ir apsigyveno Pajū
rio miestelyje (Šilalės raj.) pas 
savo žmoną Malviną, kuri taip 
pat išbuvo rusų nelaisvėje 14 
metų, ir šiuo metu yra invali
dė. Kadangi sovietų valdžios 
pareigūnai J. Kadžionio Lietu
voje nepriregistravo, jis nie
kur Lietuvoje negalėjo gauti 
darbo. Pajūrio klebonas V. 
Abramavičius leido J. Kadžio- 
niui dirbti Pajūrio bažnyčio
je zakristijonų, tačiau KGB pa
reigūnai davė klebonui nuro
dymą J. Kadžionį iš zakristi
jono pareigų atleisti.

Kiti Kadžionių šeimos var
gai matyti iš pareiškimo, kurį 
1983 m. J. Kadžionis nusiuntė 
TSRS AT prezidiumo pirmi
ninkui.
TSRS AUKŠČIAUSIOSIOS TA
RYBOS PREZIDIUMO PIRMI
NINKUI

Kadžionio Jono, s. Alekso, 
gyvenančio, kur papuola

PAREIŠKIMAS
Aš, Kadžionis Jonas, gimiau 

1928 m. sausio 29 d. Lietuvos 
resp. Anykščių rajono Piktaga- 
lio kaime. 1953 m. aš buvau 
areštuotas ir sovietinio teis
mo nuteistas 25-eriems metams 
laisvės atėmimo už dalyvavi
mą lietuvių partizaniniame 
judėjime.

1978 m. gegužės 23 d. mano 
bausmės laikas pasibaigė ir 
mane paleido iš Permės sri
ties Čusovo rajono priverčia
mųjų darbų lagerio. Palei
džiant buvo išduota pažyma, 
kurioje nurodyta mano busi
moji gyvenamoji vieta Lietuvos 
TSR, Šilalės rajone, Pajūrio 
miestelyje. Ten aš ir nuvažia
vau, nes Pajūryje gyvena mano 
žmona Gedžiūnaitė Malvina. 
Tačiau MVD darbuotojai atsi
sakė ten priregistruoti mano 
pasą, nenurodydami įstatymu 
paremtos priežasties.

Mano mėginimas prisiregist
ruoti Baltarusijos TSR taip 
pat buvo nesėkmingas, nes Vi
tebsko srities Braslavo sky
riaus MVD inspektorius V. Ho- 
nonovas man pareiškė, kad aš 
privalau prisiregistruoti toje 
vietoje, kuri yra nurodyta pa
žymoje, t.y. Lietuvos TSR Pa
jūrio miestelyje.

Tačiau Lietuvos TSR MVD 
pareigūnai ne tiktai uždrau
dė man Lietuvoje prisiregist
ruoti, bet taip pat uždraudė 
dirbti Pajūrio bažnyčioje. To
kiu būdu štai jau šešti metai 
esu nepriregistruotas, netu
riu darbo ir nuosavų lėšų pra
gyvenimui.

Kad išgelbėtų nuo pražūties 
mane ir mano nedarbingą žmo
ną, kuri yra invalidė, mano bro
lis Aleksandras Kadžionis, 
gyvenantis Anglijoje, 1982 m. 
gegužės 28 d. per Britanijos 
pasiuntinybę Maskvoje atsiun
tė mano ir mano žmonos M. Ge- 
džiūnaitės vardu oficialų kvie
timą išvažiuoti pas jį į Brita
niją nuolatiniam gyvenimui. 
Atitinkamus dokumentus man 
atsiuntė ir Britanijos pasiun

tinybė Maskvoje, tame tarpe 
pažymas mano ir mano žmonos 
M. Gedžiūnaitės vardu, kad 
mums bus išduotas įvažiavi
mo vizos į Didžiąją Britaniją.

Bet kuomet visus dokumen
tus pateikiau Šilalės rajono 
vizų ir registracijos biurui 
prie MVD skyriaus, tai parei
gūnai atsisakė mano dokumen
tus priimti remdamiesi tuo, 
kad mano pasas nepriregist
ruotas.

Tokiu būdu aš patekau į pra
žūtingus spąstus: tarybiniai 
valdininkai neleidžia man 
prisiregistruoti ir tie patys 
tarybiniai valdininkai nepri
ima mano dokumentų išvyki
mui į užsienį, remdamiesi tuo, 
kad mano pasas nepriregist
ruotas . ..

Kadangi susidarė padėtis be 
išeities, 1982 m. rugsėjo 12 d. 
nusiunčiau pareiškimą TSRS 
AT prezidiumui, prašydamas 
išleisti mane ir mano žmoną 
į Didžiosios Britanijos Jung
tinę Karalystę. Pareiškimo ko
piją nusiunčiau Britanijos 
pasiuntinybei. Tačiau iki šiol 
negavau į tą pareiškimą jokio 
atsakymo — galbūt ir Maskvo
je niekas manęs nelaiko nei pi
liečiu, nei žmogumi. Už tai vie
tos pareigūnai mano atžvilgiu 
rodo aktyvią pagiežą: Šilalės 
rajono vykdomasis komtetas 
dar anksčiau mane nubaudė 
10 rb. bauda už tai, kad gyve
nu neprisiregistravęs. Šių me
tų liepos 18 d. aš gavau antrą 
iškvietimą į Šilalės rajono vyk
domojo komiteto administra
cinės komisijos posėdį. Tai 
reiškia, kad man bus paskirta 
nauja bauda arba galiu būti 
nuteistas metams laisvės atė
mimo.

Galutinėje išvadoje aš So
vietų Sąjungoje praktiškai ne
turiu teisės turėti gyvenamąją 
vietą, darbą, neturiu netgi tei
sės emigruoti į užsienį. Turiu 
tik teisę mirti badu arba sė
dėti kalėjime. Bet kadangi aš 
jokio nusikaltimo nepadariau, 
tai visą likusį gyvenimą pra
leisti kalėjime nematau pras
mės. Todėl nuo 1983 m. liepos 
mėnesio aš esu priverstas gy
venti kur papuola, slėpdama
sis nuo sovietų valdžios pa
reigūnų.

Turėdamas galvoje, kad taip 
su manimi elgdamiesi sovietų 
valdžios atstovai nori mane 
padaryti nusikaltėliu, o vėliau 
galbūt fiziškai sunaikinti — 
aš noriu šiuo pareiškimu apie 
visa tai informuoti TSRS AT 
prezidiumą.

Šio pareiškimo kopiją siun
čiu Didžiosios Britanijos pa
siuntinybei. J. Kadžionis 
1983 m. rugpjūčio 2 d.

P.S. 1983 m. vasarą iš namų 
išvarytą ir besislapstantį J. Ka
džionį ėmė gaudyti KGB ir mi
licijos darbuotojai, norėdami 
apkaltinti “veltėdžiavimu”, 
nors tikrovėje jis niekada ne
buvo be darbo ir niekada ne- 
veltėdžiavo. Norėdamas iš
vengti arešto, J. Kadžionis su 
žmona turėjo bėgti iš Lietuvos. 
Bet ar toli nubėgsi, kai visur 
yra KGB šnipų? Bet kokiu atve
ju Kadžionių šeimos likimas 
nėra pavydėtinas.
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Los Angeles lituanistinės mokyklos mokiniai domisi senosios Lietuvos 
karią kepurėmis, kurios buvo išstatytos draudžiamosios lietuvių spaudos 
ir senienų parodoje, atvežtoje Br. Kviklio iš Čikagos Nuotr. Kulikausko

Kongresiniai reporterio nuotykiai
Šiandien sekmadienis, rug

sėjo pirmoji diena Toronte. 
Šiame Kanados didmiestyje 
baigsis pasaulio lietuvių ka
talikų kongresas. Rytą pabu
dęs, per “Royal York” viešbu
čio 18-to aukšto langus žvelgiu 
į didmiesčio gatves. Jos tuš
čios ir lietaus skalaujamos. Po 
saulėto penktadienio ir šešta
dienio štai Kanados didmiestį 
nusiaubė lietus. O juk šiandien 
nuo miesto rotušės į Šv. Myko
lo katedrą turi žygiuoti lietu
vių procesija su vėliavomis ir 
plakatais, kuri atkreiptų di
džiosios spaudos ir televizijos 
dėmesį į lietuvius, į tikinčiųjų 
padėtį Lietuvoje, į ten perse
kiojamus bei kalinamus kuni
gus ir žmogaus bei tikinčiųjų 
teisių gynėjus.

Vakar vakare “Dux Magnus” 
operos pasaulinės premjeros 
nematėm. Pailikom viešbutyje, 
kur vyko puiki lietuvių jauni
mo vakaronė. Kartu buvo pro
gos kai ką įrašyti į magneto
fono juostą. Tad šiandien, nu
sileidus į viešbučio vestibiu
lius ir į valgyklą, kur visur mai
šosi suvažiavę lietuviai, pir
miausia įdomu patirti, kokius 
įspūdžius paliko K. Bradūno- 
Da Lapinsko “Dux Magnus” 
operos pasaulinė premjera. 
Deja, mano užkalbintųjų įspū
džiai labai nekokie, išskyrus 
vieną muzikę iš Čikagos, kuri 
operoje rado įr reto grožio ga
baliukų. ;<

Susitikęs Europos lietuvių 
vyskupą emeritą Antaną Deks- 
nį, tos pačios Aukštaitijos sū
nų, sutariu vėl susitikti 10 v. 
pasikalbėjimui. Mano bendra
darbis Romas Sakadolskis, per 
dvi dienas paruošęs kelis pui
kius pranešimus apie kongre
są, jau išskrido atgal į Čikagą, 
kur jo laukia nauji, skubūs už
daviniai, nes jis pranešimus 
ruošia ne vien tik “Amerikos 
balso” radijo lietuvių tarny
bai, bet ir visam Europos sky
riui. Šiandien popiet į Vašing
toną grįš ir kitas bendradar
bis — Linas Rimkus su žmona. 
Tad šios dienos pareigų krūvis 
krenta ant mano ir amerikie
čio radijo inžinieriaus pečių. 
Rytą valgydamas pusryčius 
“Royal York” viešbučio valgyk
loje nesitikėjau, kad sekantis 
dienos valgis bus tik apie 9 v. 
vakaro kongreso uždarymo po
kylyje.

Kaip buvo susitarta, 10 v.r.

susitinkam su vyskupu A. Deks- 
niu. Kalbamės viešbučio 18-to 
aukšto kambaryje. Pirmiau
sia oficialus pokalbis radijui 
apie pasaulio lietuvių kata
likų kunigų suvažiavimą, apie 
kazimierinius metus ir pasau
lio lietuvių katalikų kongre
są Toronte, apie vyskupo pa
reigas Europos lietuviams. 
Vyskupas pastebi, kad ir da
bar, pasitraukęs poilsin, pa
siliks Europoje ir kiek galė
damas padės naujam vyskupui 
Pauliui Baltakiui. Tačiau vys
kupą A. Deksnį kankina emfi
zemos liga, jam vis sunkiau pa
kelti tas nuolatines keliones. 
Todėl labai džiaugiasi, kad Šv. 
Sostas paskyrė naują, žymiai 
jaunesnį vyskupą.

Įrašę oficialų pokalbį, kalba
mės apie gimtąją Aukštaitiją — 
Rokiškį, Biržus ir kitas vieto
ves. Tuo metu suskamba tele
fonas. Skambina mano žmo
nos pusseserė Janina Vieno- 
žinskaitė-Adamonienė, į kong
resą su vyru atvažiavusi iš 
Montrealio. Vyskupas A. Deks- 
nys nugirsta jos pavardę. Taip, 
jie abu rokiškėnai, vyskupas 
A. Deksnys, dar gimnazistu 
ir klieriku būdamas, ne kartą 
lankėsi Vienožinskų ūkyje 
Rokiškio apskrityje. Vyskupas 
perima iš manęs telefono ra
gelį. Abu su Janina, tada bu
vusia dar jauna gimnaziste, 
nesimatę daugiau kaip 40 me
tų. KoRs įdomus Jų tas neti
kėtas pokalbis po tiek laiko!

Artėja sekmadienio vidudie
nis. Dar kiek lynoja. Viešbu
čio vestibiuliuose psigirsta 
užuominų, kad numatyta pro
cesija iš miesto rotušės į Šv. 
Mykolo katedrą neįvyks. Su 
čikagiškiu dr. V. Šauliu ir jo 
žmona išeinam į gatvę pasigau
ti taksio. Jis tuštokomis mies
to gatvėmis nuveža tiesiai prie 
katedros. O čia už katedros du
rų jau didžiulė lietuvių spūs
tis. Į katedrą dar neleidžia, 
nes ten nepasibaigusios kitos 
Mišios. Mataųt tokią minią prie 
katedros, visai realu manyti, 
kad procesija tikrai atšaukta. 
Tačiau vėliau paaiškėjo ir 
nuotraukos paliudijo, kad pro
cesija, nors ir ne tokios apim
ties, kaip buvo tikėtasi, žygia
vo Toronto vidurmiesčio gat
vėmis. Tačiau, viešbučio vesti
biuliuose paskleisti gandai 
apie procesijos atšaukimą ne 
vieną, kaip ir čia rašantį radi
jo reporterį, suklaidino.

PARKDALE-HIGH PARK GYVENTOJAMS

Šio siuntinio kaina su pašto ir dokumentų sutvarkymo išlaidomis $275.00 
Jei kas pageidauja, gali ir pats sudaryti siuntinį savo nuožiūra iš 

Lietuvoje pageidaujamų dalykų, kuriuos čia išvardiname:
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos “Adidas" .................... 40.00
Siuntinyje gali būti 2 poros................................................................ 67.00
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos "Olympus”...............  28.00
Siuntinyje gali būti 2 poros ................................................................ 55.00
Sportiniai kostiumai firmos “Adidas”.................................................46.00
............................................................................................................ 67.00 
Sportiniai kostiumai firmos “Olympus” .............................................24.00
........................................................................................................... 54.00 
Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės ............................. 29.00
Žieminiai moteriški ilgi batai su šiltu pamušu ................................ 110.00
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai ........................................55.00
Vyriški kostiumai............................................................................ 185.00
Moteriški kostiumėliai .................................................................... 130.00
Moteriški arba vyriški megztiniai ....................................................... 38.00
Vyriški išeiginiai marškiniai ............................................................... 22.00
Bliuskutės .......................................................................................... 22.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės........................................................... 9.00
Vyriškos arba moteriškos striukės-anorakai ................................. 100.00

Sudarant siuntini savo nuožiūra, reikia pridėti pašto ir 
draudos išlaidom ...................................................... $48.00 (48.00)
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun

čiame palikimus prekėmis arba valiuta.
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England.
Tel. 01 460 2592. Nauja tvarka galioja dabar.

Ačiū jums!
Kaip naujai išrinktas parlamento narys reiškiu padėką jums už 

paramą man 1984 metų rugsėjo 4 dienos rinkimuose. Tas išrinkimas 
jums atstovauti yra man suteikta garbė.

Jūsų tarnyboje
Dabar aš atstovauju visiems Parkdale-High Park gyventojams, 

net ir tiems, kurie už mane nebalsavote. Mano durys atviros visiems. 
Mano šūkis: lygios paslaugos visiems be jokių specialių privilegijų! 
Mano tarnyba skirta visiems.

Kreipkitės, kai reikes
Toronte

Andrew Witer, M.P.
Constituency Office 
1673 Bloor St. W. 
Toronto, Ont. M6P 1A6
Tel. 535-6593

Parlamente
Andrew Witer, M.P. 
House of Commons 
Ottawa, Ont. KIA 0A6 
Tel. (613) 995-6296 
Nereikia pašto ženklų parlamento 
sesijos metu

Laimėjimas tėra pradžia
Dabar mes pradedame. Nauja grupė. Naujas valstybinis užmojis. 

Dėkoju už pasitikėjimą, kurį parodėte man. Dirbsiu uoliai, stengda
masis atlikti savo įsipareigojimus jums ir mūsų kraštui.
(Spausdinta ne visuomenės lėšomis)

Nuoširdžiai jūsų - 
Andrew Witer 

P. C. Parkdale-High Park

Tie, kurie buvom susirinku
sių prie katedros minioje, pa
stebėjom, kaip visi lietuviai 
kunigai nešdamiesi liturginius 
drabužius, rinkosi į rūmus 
priešais katedrą, iš kur jie į 
katedrą iškilmingoje procesi
joje atlydėjo Toronto kardino
lą Carterį. Todėl pikta buvo 
“Dirvoje” skaityti St. Dargio 
paskelbtą straipsnį, kaltinan
tį lietuvius kunigus, kad jie 
nedalyvavo eitynėse nuo mies
to rotušės į katedrą. Lietuviai 
vyskupai ir kunigai turėjo ki
tus nurodymus, o eitynių daly
vių skaičiui, bent mano many
mu, labiausiai pakenkė tie, 
kurie paskleidė gandus, kad 
eitynės atšauktos.

Jau buvau katedroje prie 
pat altoriaus ir po katedrą jau 
buvo plačiai išvedžiotas mūsų 
mikrofonų tinklas, kai ilga pro
cesija, giedant V. Verikai- 
čio vadovaujamam jungtiniam 
chorui, įžygiavo į katedrą. Apie 
20 organizacijų vėliavų ir apie 
50 lietuvių vyskupų, kunigų 
bei vienuolių atlydėjo Toron
to kardinolą Carterį į katedrą. 
Jį sekė didžiųjų dienraščių ir 
vietos televizijos reporteriai. 
Mano bendradarbis amerikie
tis radijo inžinierius, atsiųs
tas iš Vašingtono, mikrofonus 
taip puikiai išvedžiojo, kad ne- 

(Nukelta į 6-tą psl.)



Besiruošiant operai “Dux Magnus” Toronte. Kairėje — sol. J. VAZNELIS, 
atlikęs Vyskupo vaidmenį, ir kompoz. D. LAPINSKAS Nuotr. St. Dabkaus

I

Mokytojas, redaktorius, literatas
A. a. Praną Naujokaitį amžinojon Tėvynėn išlydėjus

Turininga savaitė prie Atlanto
Ateitininkų vasaros poilsio ir kultūros dienos Kennebunkporte

Č. MASAITIS

Šiemet rugpjūčio 11-18 d.d. 
per 80 asmeny kartu džiaugėsi 
Tėvų pranciškonų sodybos 
Kennebunkporte nuostabiai 
gražia aplinka ir šios sodybos 
administracijos rūpestingu
mu. Todėl ten kartu praleis
tas laikas yra daug daugiau, 
negu tik vasaros poilsis gra
žioje gamtos aplinkoje. Vai
šingų šeimininkų — Tėvų pran
ciškonų remiami ir skatinami, 
susirinkę į tradicinę ateiti
ninkų savaitę, šių atostogų 
dalyviai gali paruošti puikią 
kultūrinę programą, kuri dau
geliui dalyvių yra svarbiau
sias akstinas ten vykti. Už šią 
programą priklauso nuoširdi 
visų dalyvių padėka ne tik Tė
vams pranciškonams už jų pa
ramą šiai progratnai ruošti, 
bet dar labiau šios programos 
atlikėjams, kurie be jokio at
lyginimo aukoja savo laiką ir 
darbą, kartais net patys apmo
kėdami kelionės į Kennebunk- 
portą išlaidas. Visi šių metų 
programos atlikėjai — ir meni
ninkai, ir paskaitininkai yra 
kiekvienas savo srities profe- 
sijonalas, ir todėl jų nemėgė- 
jiškas pasirodymas juo labiau 
yra laikytinas nuoširdžia do
vana ir šios savaitės dalyviams.

Šiais metais dalyviai galė
jo pasidžiaugti trimis tikrai 
neeiliniais koncertais, įdo
miu literatūros vakaru, taip 
pat paįvairintu aukšto meni
nio lygio dainomis, ir keturio
mis aktualiomis paskaitomis.

Kanadietės koncertas
Savaitės programa pradėta 

sol. G. Čapkauskienės koncer
tu. Jos vardo visiems mums už
tenka koncerto lygiui nusakyti. 
Pirmoje koncerto dalyje girdė
jome lietuviškus kūrinius (Gai- 
levičiaus, Jakubėno, Budriū- 
no, Gaidelio, Metrikienės). 
Antrą dalį sudarė Puccinio, 
Strausso, Gounod ir Donizetti 
arijos.

Sekmadienio vakarą G. Čap- 
kauskienė atliko religinės mu
zikos koncertą, skirtą šv. Kazi
miero sukakčiai. Tarp kitų 
giesmių, šiame koncerte buvo 
nauja šv. Kazimiero giesmė, 
kurios žodžius parašė sės. Ona 
Mikailaitė, o muziką — lietu
vių kilmės kunigas K. Bona- 
dies.

Be šių dviejų koncertų, dar 
galėjome pasigrožėti Ginos 
dainomis, kurias ji savo ini
ciatyva ' įjungė į literatūros 
vakarą, įvykusį rugpjūčio 15 d.

Vargonų vakaras
Solistei akompanavo dr. V. 

Vasyliūnas. Be to, vienas šios 
savaitės vakaras buvo skirtas 
dr. Vasyliūno vargonų koncer
tui. Pažymėtina, kad Vokieti
jos laikraštis “Peiner Allge- 
meine Zeitung”, aprašydamas 
dr. V. Vasyliūno vargonų kon
certą vienoje V. Vokietijos 
šventovėje, vadina jį įspūdin
gu, neįtikėtinu, neįprastu, o 
patį menininką iškiliu. Tą pa
tį galima pasakyti ir apie jo 
ateitininkams padovanotą mu
zikos vakarą. Koncertas buvo 
tikrai įspūdingas, ypač turint 
galvoje, kad panaudotas in

strumentas nebuvo tikri vargo
nai, o tik labai kukli elektro
ninė šio instrumento imitacija.

Gaivinanti poezija
Atostogų savaitės literatūros 
vakaras buvo skirtas kun. L. 
Andriekaus jubiliejiniam 
gimtadieniui paminėti. Įvade 
kun. dr. V. Cukuras apibūdino 
sukaktuvininko poezijos savi
tumą. Sukaktuvininkas malo
niai sutiko paskaityti savo poe
zijos, kurios visi susirinkę su 
dideliu dėmesiu klausė ir pa
baigoje sugiedojo jam “Ilgiau
sių metų”. Po šio vakaro visi 
dalyviai su pakilia nuotaika 
įsijungė į maldos procesiją už 
“LKB kronikos” bendradar
bius bei redaktorius.

Lietuviai ir kitos tautybės
Pirmoje šios savaitės paskai

toje Elena Bradūnaitė palygi
no mūsų pastangas išlaikyti 
savo kalbą ir papročius Ame
rikoje su kitų tautybių pana
šiom pastangom. Ši paskaita 
buvo įdomi ne tik savo minti
mis ir įvairių tautinių mažu
mų veiklos sugretinimu, pa
remtu išsamiom studijom, bet 
ir buvo malonu jos klausyti 
dėl gyvo ir gražaus kalbos sti
liaus. Įdomu buvo išgirsti, kad 
kitų tautybių šeštadieninių 
ar panašių mokyklų progra
mos teapima daugiausia tik 
pradinių mokyklų kursą, ku
ris kartais pratęsiamas iki 
vidurinių mokyklų lygio, ir 
tik lietuviai turi akademinio 
lygio studijas. Tik jie vieni 
paruošia savo mokykloms nau
jų mokytojų. Kitos mažumos 
turi tenkintis naujai iš jų 
kraštų atvykusiais mokytojais, 
kurie retai supranta čia gimu
sių mokinių pasaulėžiūrą ir 
nuotaikas. Paskaitininke pa
brėžė pranašumą dvikalbišku- 
mo ir platesnio pasaulio paži
nimo, kuris įgyjamas susipažįs
tant su savo kilmės kraštu. Pla
tesnis pažinimas darosi kas
kart svarbesnis už pirštų mik
lumą ar siaurą specialybę.

Jinai taip pat iškėlė reikalą 
jieškoti naujų priemonių, pri
taikytų besikeičiančiom gyve
nimo sąlygom, savo kalbai ir 
kultūrai perteikti naujom kar
tom.

Besikeičianti Amerika
Ateitininkų savaitės daly

viai turėjo progos pažvelgti į 
svarbiausias mūsų besikei
čiančio gyvenimo sroves per 
dr. Elonos Vaišnienės dviejų 
dalių paskaitą, kurioje ji il
giau sustojo prie fakto, kad 
šis kraštas iš pramoninio pa
sidarė informaciniu, t.y. da
bar čia jau dauguma žmonių 
užsidirba pragyvenimą ne ga
mindami suvartojamas prekes, 
bet informacijos rinkimu, jos 
apdirbimu ir tam reikalingų 
priemonių gaminimu.

Dėl prelegentės išraiškios 
ir tikrai gražaus stiliaus kal
bos buvo labai įdomu klausyti 
apie naujas šio krašto gyve
nimo linkmes, nors jos tesu
daro tik mūsų organizacijų 
veiklos foną, tiesiogiai lietu
viškos veiklos neliečia. Tačiau 
reikia sutikti su paskaitinin- 
kės mintimi, kad mes turėtume

(Nukelta į 7-tą psl.)

K. JANKŪNAS

Pasitraukęs su visa lietuvių 
banga nuo artėjančios Raudo
nosios armijos, Pranas Naujo
kaitis su žmona ir dviem augan
čiais vaikais atvyko į Vokieti
ją ir 1945 m. apsigyveno prie 
Lippe kunigaištijos sostinės 
Detmoldo esančioje Hidessen 
lietuvių tremtinių stovykloje.

Čia būdamas mokytojavo 
Detmolde suorganizuotoje lie
tuvių gimnazijoje ir buvo jos 
vicedirektoriumi. Perorgani
zuojant stovyklas, Hidessen 
stovykla buvo panaikinta, ir 
jos gyventojai perkeldinti į 
toliau nuo Detmoldo esančią 
bendrą baltiečių ir lenkų sto
vyklą Augustdorfe.

Čia teko gyventi apleistų 
medinių barakų viename kam
baryje, todėl protinio darbo 
sąlygos žymiai pasunkėjo. Pr. 
Naujokaitis ir čia mokytojavo 
iš Detmoldo perkeltoje lietu
vių gimnazijoje ir nuo 1946 m. 
spalio 12 d. redagavo anglų 
okupacinėje zonoje sukurtos 
Baltiečių centrinės tarybos 
lietuvių skyriaus leidžiamą 
savaitraštį “Lietuvių žodį”. Šį 
laikraštį rėmė anglų okupaci
nė valdžia: mokėjo redakto
riam ir tarnautojam šiokį tokį, 
atlyginimą ir parūpindavo po
pierių. Tad šis laikraštis, bū
damas tarytum anglų zonoje 
gyvenančių lietuvių oficiozu, 
turėjo derintis prie įvairaus 
politinio nusistatymo žmonių. 
Jam redaguoti buvo pakviesti 
trys redaktoriai: a. a. Jonas 
Kardelis, atstovavęs kairiajai 
srovei, Pr. Naujokaitis — deši
niąją! ir Bronius Aušrotas — 
tautinei.

Velioniui Pr. Naujokaičiui 
teko į šį laikraštį įdėti dau
giausia darbo, nes rūpinosi 
ne tik straipsnių parūpinimu, 
jų kalbos priežiūra, bet ir dar
bu spaustuvėje. Detmolde bu
vusi- spaustuvė buvo sunkiai 
pasiekiama iš Augustdorfo, 
nes tuo metu susisiekimas po 
karo dar nebuvo sutvarkytas.

Nepaisydamas sunkių gyve
nimo ir darbo sąlygų, velionis 
įstengė parašyti ir 1948 m. iš
leisti lietuvių gimnazijoms 
skiriamą literatūros istorijos 
vadovėlį “Lietuvių literatūra”.

Redaktoriaus darbą velionis 
dirbo iki 1949 m. vidurio, kol 
tais pat metais su šeima emi
gravo į JAV ir įsikūrė Brukli
ne. Dirbo sunkų fizinį darbą, 
bet ir čia rūpinosi švietimo 
bei kultūriniais reikalais. Pa
dėjo organizuoti, mokytojavo 
ir buvo kurį laiką vedėju čia 
įsteigtos šeštadieninės litau- 
nistinės mokyklos, kuri kiek 
vėliau pasivadino Maironio 
vardu.

Kiek prasigyvenus ir geriau 
įsikūrus, jo šeimą ištiko dide
lis smūgis — 1953 m. mirė jo 
žmona ir vaikų motina. Toles
nė vaikų priežiūra ir auklėji
mas krito ant jo pečių. Gavęs 
lengvesnį darbą Pfizer vaistų 
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gaminimo firmoje, velionis ga
lėjo daugiau laiko skirti kūry
biniam darbui. Be Lietuvoje 
1930 m. išleisto eilėraščių rin
kinio “Prie svyruojančių ber
žų”, čia parašė ir išleido lyri
nę poemą “Šviesos mergaitė” 
(1959 m.), lyrikos rinkinį “Auk
siniai rageliai” (1968 m.) ir 
paskutinį poezijos rinkinį 
“Saulėleidis” (1982 m.). Velio
nis parašė ir išleido šiuos ro
manus: “Upeliai negrįžta į kal
nus” — 1959 m., “Įlūžę tiltai” — 
1961 m., “Draugo” premiją lai
mėjusį “Žydinčios dienos” — 
1967 m. ir “Pasisėjau žalią rū
tą”—1972 m.

Augančiam jaunimui velio
nis parašė, o LB Niujorko apy
gardos valdyba 1960 m. išleido 
pasakojimus jaunimui “Maži 
žingsniai”.

Didžiausias velionies įnašas 
lietuvių tautai ir jos kultūrai 
yra jo keturių tomų veikalas 
“Lietuvių literatūra”, kuriame 
autorius rūpestingai surinko 
ir aptarė visą mūsų literatū
rinę kūrybą nuo pačios litera
tūrinės rašybos pradžios iki 
1975 m. Čia suregistruoti, įver
tinti ir visi okupuotosios Lie
tuvos rašytojai bei jų kūryba.

Ilgesnį laiką įvairių negala
vimų varginamas Pr. Naujokai
tis, keletą dienų sunkiai pasir
gęs, mirė Hackensack (NJ) Me
dical Center ligoninėje 1984 m. 
rugpjūčio 12 d. Jo kūnas buvo 
pašarvotas Ragucci-Kotran lai
dojimo namuose, Paterson, NJ. 
Čia jį paskutinį kartą lankė 
ir atsisveikino apylinkėje gy
veną kolegos rašytojai, jo ir jo 
šeimos bičiuliai bei pažįsta
mieji. Palaidotas Šv. Jono ka
pinėse Brukline.

Liko liūdinti velionies žmo
na Lina, su kuria jam teko kar
tu džiaugtis ir gyventi apie 22 
m., dukra Dalia su šeima, gy- 
ventini Kanadoje, sūnus Gedi
minas su šeima — JAV, poduk
ra Virginija Sirusienė su šei
ma, posūnis Vytautas Paulius 
ir kiti giminės bei artimieji.

Paskutinius kelerius metus 
velionis dėl sutrikusio regė
jimo pats negalėjo sekti spau
dos, nors gydytojai ir stengė
si operacijom ir vaistais re
gėjimą pataisyti. Jam pačiam 
negalint skaityti, kantriai tal
kino rūpestinga žmona, garsiai 
skaitydama į juostelę parink
tus straipsnius ar knygas, o 
vėliau velionis iš juostelės dar 
sugebėdavo pats parašyti 
straipsnį rašomąja mašinėle.

Velionis iki pat paskutinių 
dienų stengėsi paruošti pasi
rodžiusių knygų įvertinimus 
išeivijos spaudai, ypač “Tė
viškės žiburiams” ir okupuotos 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
apžvalgas “Darbininkui”. Jose 
velionis sugebėdavo nešališ
kai vertinti ten vykstančias 
kultūrines apraiškas, bet ir 
nevengdavo aštraus žodžio už 
pataikavimą okupantui ir jam 
padlaižiavimą.

Toronto “Aitvaro” ir Hamiltono “Aukuro” aktoriai vaidina A. RŪKO komediją “Vieno kiemo gyventojai” Hamil
tono bibliotekos salėje š.m. spalio 5 d. Tie patys aktoriai šią komediją vaidins Toronto “Adelaide Court” teatre š.m. 
lapkričio 8 ir 9 d.d. daugiakultūriame teatro festivalyje. Iš kairės: E. Kudabienė. V. Štuikys, Stp. Ramanauskas, 
A. Totoraitienė. Vaidinimo žiūrėjo gausi publika Nuotr. B. Tarvydo

Pirmuosius žingsnius pradedant
Naujojo lietuvių katalikų išeivijos vyskupo laiškas

MIELI, BROLIAI IR SESĖS 
LIETUVIAI,

primena 
specialią 

kiekvieno 
vertę, di-

Popiežius Jonas-Paulius II, 
savo inauguracijos dieną pa
reiškęs, kad jo popiežiavimo 
programą yra nustatęs II Vati
kano susirinkimas, ištikimai 
tai vykdo. Audiencijose, kelio
nėse ir enciklikose jis nuola
tos ir pabrėžtinai 
kiekvienos tautos 
misiją Dievo plane, 
žmogaus asmeninę 
dingumą, glaudų religijos ir 
kultūros ryšį.

Kadangi žmogus nėra koks 
nors beveidis internacionalis
tas, yra reikalingas savo pri
gimčiai, būdui atitinkamos 
dvasinės, kultūrinės ir socia
linės aplinkos, kad galėtų vis
pusiškai išsiskleisti, išaugti 
pilnu žmogumi, naudingu sava
jam kraštui, Bažnyčiai ir vi
sai žmonijai.

Gyveną gimtajame krašte, 
normaliose sąlygose, žmonės 
tai gauna savaime. Kitokioje 
padėtyje yra išvietintas, sve
timame krašte atsidūręs žmo
gus. Bažnyčia, tai suprasda
ma, visuomet stengėsi ateiti 
tam žmogui į pagalbą, o II Va
tikano susirinkimas primyg
tinai iš vyskupų reikalauja, 
kad atskirų tautybių tikintie
ji, gyveną, tame pačiame mies
te ar valstybėje, būtų ne tik 
aptarnaujami jų gimtąja kalba, 
bet ir būtų gerbiami jų papro
čiai, tradicijos bei sudaromos 
sąlygos puoselėti jų savitą kul
tūrą.

Tautinės parapijos turi būti 
ne vien religiniai, bet sykiu 
ir kultūriniai bei socialiniai 
centrai. Tačiau teorija ir prak
tika dažnai yra du skirtingi da
lykai. Kiekvienas vyskupas ir 
klebonas turi savo nuomonę, ir 
kartais labai aiškius Bažnyčios 

potvarkius savaip interpretuo
ja bei pritaiko.

Šv. Tėvas Jonas-Paulius H, 
žinodamas su kokiais sunku
mais kartais susiduria etni
nės bendruomenės, pertvarkė 
jų sielovadą, paskirdamas jom 
po vyskupą, kurie, kaip specia- ' 
lūs popiežiaus įgaliotiniai ir 
tiesogiai jam atsakingi, rūpin
tųsi, kad H Vatikano susirin
kimo nutarimai ir šioje srity
je būtų įgyvendinti. Kad vysku
pai atkreiptų į šį potvarkį rei
kiamą dėmesį, Vatikano nun
ciatūros, dar prieš viešai pa- 
skelbdamos apie tautinei iš
eivijos bendruomenės sielova
dai paskirtą vyskupą, specialiu 
raštu apie tai praneša visiems 
vyskupams, kurių vyskupijose 
gyvena tos etninės grupės ti
kinčiųjų.

Nors išeivijos etninėm bend
ruomenėm paskirti vyskupai 
neturi tiesioginės jurisdikci
jos tautinėm parapijom ir jose 
dirbantiem kunigam, tačiau, 
kaip liudija mūsų vyskupų Vin
cento Brizgio ir Antano Deks- 
nio patirtis, nuoširdžiai bend
radarbiaujant su lietuvių 
bendruomenės organizacijom, 
galima joms pozityviai ir daug 
pagelbėti.

Mažėjant lietuvių kunigų 
skaičiui bei neturint natūra
laus, emigraciniu būdu tauti
nio kraujo transfūzijos, mūsų 
lietuviškom parapijom pati
kėta misija kasmet darosi sun
kiau atlikti. Iškyla visa eilė 
naujų problemų, reikalaujan
čių centralizacijos, koopera
cijos, persitvarkymų.

Kadangi pastoracija išeivi
joje yra neatskiriamai susiju
si su visu mūsų gyvenimu, aš 
visus prašau nuoširdaus bend
radarbiavimo ir maldų. Kai 
žmonės tarpusavyje sutaria ir 
vieningai ko nors kilnaus sie
kia, Dievas visuomet laimina 
jų pastangas.

Dėkodamas mūsų ilgame
čiams ganytojams — vyskupui 
Vincentui Brizgiui bei vysku
pui Antanui Deksniui už viso
keriopą pagalbą naujose mano 
pareigose, taip pat ir Jums vi
siems, mieli broliai, sesės lie
tuviai, už išreikštus linkėji
mus, maldas bei dovanas “vys
kupo fondui” konsekracijos 
proga, — reiškiu viltį, kad ga- 
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BALTIC 
TOURS

10 dienų Lietuvoje
Nr. 128: Naujų metų sutikimas Lietuvoje 

gruodžio 28 — sausio 11 .................................. $1,499
10 dienų Vilniuje, 2 Helsinkyje. Išvykstama iš Montrealio

Visos kainos - JAV doleriais. Brošiūrų ir išsamesnių informacijų 
kreipkitės į “Baltic Tours" atstovą Kanadoje:

Algis Kazlauskis, 158 Geoffrey St., Toronto, Ont, M6R 1P5. 
Tel. (416) 533-5964 arba

“Baltic Tours”, 293 Auburn St., Newton, MA 02166, USA. 
Tel. (617) 965-8080 arba (617) 969-1190

“Baltic Tours” tvarko:
* giminių iškvietimo dokumentus
* nuperka automobilius, kooperatinius butus ir kitas 

dovanas Lietuvoje
* tarpininkauja palikimų sutvarkyme.

lesiu Jus aplankyti artimoje 
ateityje.

Su geriausiais linkėjimais ir 
malda,

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje, 
f Paulius A. Baltakis, OFM, 

vyskupas lietuviams 
katalikams išeivijoje

1984.IX.24
Kennebunkport, Maine

Kongresiniai...
(Atkelta iš 5-to psl.)

užilgo radijo bangomis galėr 
jom perduoti kardinolo Carte- 
rio tarto žodžio ištraukas su jo 
gyvu balsu anglų kalba, galė
jom perduoti kai kurias būsi
mo vyskupo Pauliaus Baltakio 
pamokslo ištraukas aukštai
tiška tarme, na, ir kai kurias 
jungtinio choro giesmių iš
traukas. Galingi mikrofonai ir 
elektroninė technika daug pa
dėjo, kad giesmės buvo gerai 
įrekorduotos ir netrukus jas 
Lietuvoje išgirdo tie, kurie 
klausosi užsienio radijo lai
dų. O užsienio radijas perduo
da teisingas pasulines žinias 
ir išeivijos lietuvių gyveni
mo svarbiuosius aspektus, su 
gyvais dalyvių balsais, gies
mių, dainų, pasikalbėjimų įra
šais, tuo stipriau pabrėžda
mas įvykusių faktų tikrumą.

Užsienio radijas (taip Lie
tuvoje vadinamos “Amerikos 
balso”, “Laisvės” ir Vatikano 
radijo laidos) Lietuvos nelais
vina, neskatina savo klausyto
jų priešintis valdžiai ar net 
rengti sukilimus, o tik infor
muoja apie tai, kas vyksta Jung
tinėse Valstybėse ir aplamai 
laisvajam pasaulyje. Todėl 
kongreso uždaromajame poky
lyje trijų kanadiečių politikų 
pasakytos politinės kalbos ra
dijo reporterio nedomino. Tuo 
tarpu kongreso manifestas bu
vo dokumentas. Vien dėl jo 
įrašymo buvo verta vykti į 
kongresą. O kur dar “Dux Mag
nus” opera, apie kurią po 
premjeros rašė net toks įta
kingas laikraštis kaip Londono 
“Times”. VI. R.

• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 
kaip dovaną jaunavedžiams, drau
gams, pažįstamiems.



ADELĖ KATELIENĖ prie skulptūrinių savo kūrinių Toronte. Jos ir ADE
LĖS ABROMAITIENĖS kūrinių (iš džiovintų lapų) paroda rengiama Ana
pilio Parodų salėje š. m. lapkričio 3 ir 4 dienomis Nuotr. St. Dabkaus

Švento Kazimiero lietuviškumas

Turininga savaitė prie Atlanto
(Atkelta iš 6-to psl.) 

atidžiai pažvelgti į gyvenimo 
pasikeitimus ir savo veiklą 
derinti su naujomis srovėmis, 
siekdami jos sėkmingumo.

Mąstymas sendraugiams
Savaitės dalyviai labai 

džiaugėsi dvasios vado kun. 
dr.. V. Cukuro paskaita apie 
sendraugių ateities veiklą. 
Jis palygino tolimos praeities 
sendraugių veiklą su dabarti
nėmis sąlygomis, pabrėžda
mas, kad Lietuvoje sendrau
gių veikla buvo palyginti jau
nų žmonių rankose ir kad jos 
akstinas buvo konkretūs gy
venimo uždavįųįąi. .Turint gal
voje ateitininkų organizaci
jos tikslą, suglaustai išreikš
tą mūsų šūkiu “Viską atnau
jinti Kristuje”, mūsų veiklos 
tikslas šių dienų pasaulyje 
nė kiek nemažesnis, negu bu
vo nepriklausomoje Lietuvoje. 
Tik dabar kitokie gyvenimo 
šešėliai, kurie aptemdo Dievo 
meilę pasaulyje ir kitokios 
priemonės Evangelijos tiesai 
įgyvendinti. Kalbėtojas iškė
lė kai kuriuos konkrečius veik
los būdus — pvz. panašių pro
fesijų sendraugių susitikimai. 
Panašūs susitinkančių intere
sai galėtų būti akstinu tokiems 
susitikimams, o taip pat ir tin
kamas fonas pajieškoti būdų 
ateitininkų tikslui siekti spe
cifinėse gyvenimo sąlygose.

Sovietinė kelionė
Gintė Damušytė labai įdo

miai papasakojo apie savo ke

Argi tai plagiatas?
ALEKSANDRAS RADŽIUS

Š.m. “TŽ” rugsėjo 18 d. nr. 
Aurelija Balašaitienė savo 
straipsnyje “Trečias kartas 
nemeluoja” klausia, kas yra 
tikrasis autorius “Ateiki dar 
kartą” eilėraščio, išspausdin
to “TZ” rugpjūčio 14 d. nr. Leng
va į šį klausimą be jokių dide
lių išvedžiojimų atsakyti, nes 
tą eilėraštį parašiau 1983 m. 
rugpjūčio 16 d., atostogauda
mas Kennebunkporte, Maine, 
pranciškonų vasarvietėje. Ma
ne prašė parašyti dr. Česlovas 
Masaitis, Šv. Kazimiero sukak
ties centrinio komiteto narys. 
Sakė, reikės kazimierinių gies
mių artėjančioms šv. Kazimie
ro iškilmėms.

“Ateities” žurnalo redakcija 
visai be bogos valios, per klai
dą pažymėjo, kad tai esanti 
giesmė iš Lietuvos. Nežinau, 
kokiu būdu šis eilėraštis “Atei
ties” redakcijon pateko. Aš jo 
ten nesiunčiau. Vyriausia žur
nalo redaktorė Stasė Peterso
nienė buvo maloni ir pažadėjo 
klaidą atitaisyti.

J. P. Nasvyčio nepažįstu, tik 
žinau, kad jis parašė muziką, ir 
Klivlando parapijiečiai šią 
naują giesmę giedojo. Taip 
pat šis eilėraštis, jau Fausto 
Strolios sukomponuota muzi
ka, buvo giedamas kazimieri- 
nio kongreso iškilmingų pa
maldų metu rugsėjo 2 d. To

lionę į Sov. Sąjungą. Šią kelio
nę parengė Amerikos religi
nių organizacijų grupė. Be abe
jonės, Sov. Sąjunga pritarė 
šiai turistinei ekskursijai, ti
kėdamasi paremti savo karto
jamą melą apie religinę lais
vę. Šiai grupei buvo leista lan
kyti kelis Rusijos miestus 
(Maskvą, Leningradą ir kitus), 
o taip pat Estijos Taliną. Lie
tuva, žinoma, nebuvo įtraukta 
į lankytinas vietas, nes ten, 
atrodo, jau per daug ryški so
vietinė tikėjimo “laisvė”. Ta
čiau ir be to, pagal kalbėtojos 
papasakotus susitikimus lan
komose vietose, net ir kraštu
tinio lankytojo naivumo neuž
tektų, kad galėtų rasti ten taip 
garsiai skelbiamą tikėjimo 
laisvę. Ši paskaita buvo gau
siai iliustruota puikiomis ke
lionės skaidrėmis.

Programa ateičiai
Savaitės dalyviai buvo taip 

pat susirinkę aptarti ateinan
čių metų ateitininkų savaitės 
programos. Vėl planuojami 
bent du koncertai, literatū
ros vakaras ir paskaitos, ku
rių dalis bus skirta modernio
sios technologijos ir besikei
čiančių šio krašto gyvenimo 
sąlygų poveikius į lietuvišką 
veiklą, ypač savo kultūros ir 
tradicijų perdavimą mokykli
nio amžiaus vaikams. Planuo
kime jau dabar vėl susitikti 
Kennebunkporte ir paskubėki
me užsisakyti kambarius, nes 
jie labai anksti vasarotojų re
zervuojami.

ronto katedroje. Be to, Šv. Ka
zimiero sukakties centrinis ko
mitetas yra paruošęs šv. Kazi
miero giesmyną, kuris netru
kus turėtų išeiti iš spaudos. 
Jame, kiek teko patirti, būsią 
nurodyti giesmių kompozito
riai ir tekstų autoriai.

A. Balašaitienė ne tik klau
sia, bet ir stipriai sugestijo- 
nuoja, kad šis eilėraštis esąs 
plagiatas. Ne tik sugestijonuo- 
ja, bet ir tvirtai tiki. Antraip 
jai nebūtų reikalo aiškinti, kad 
poezija esanti jautrus dalykas, 
kad bet koks bandymas imituo
ti tampąs plagiatu, lyg ji viena 
tai žinotų. Aš tai jau visai nuo
gai reikalą išrengčiau. Pasaky
čiau tiesiai, kad plagiatas tai 
kūrybinė vagystė. Šunkus ir ne
garbingas nusikaltimas. Bet 
kur įrodymai? Jokių. Vien tik 
įtarimai, “širdyje giliai” pa
slėpti spėliojimai, kaip ji pati 
straipsnyje rašo.

Savo sugestiją autorė remia 
labai jau šlubuojančia logika: 
jei neaišku, kas yra autorius, 
tai eilėraštis plagiatas. Su
prantamas autorės nežinoji
mas ir noras išsiaiškinti, bet 
kodėl, nežinant detalių, skubė
ti su įtarimais? Neturint įrody
mų, tokia implikacija tampa 
skaudžiu kaltinimu autoriui, 
įžeidimu, kuris taip pat yra 
nusikaltimas, kaip ir pla
giatas.

KUN. PROF. P. RABIKAUSKAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Bet į tai galima atsakyti, jog 
nei Ferreris, nei vėliau Sven- 
cickis, pirminiai apie tą ste
buklą šaltiniai, nesako, kad 
karalius būtų dalyvavęs tose 
pergalėse. Be to, yra kitų, su 
šventojo kanonizacija nesusi
jusių, nešališkų šaltinių apie 
tai, kas įvyko tais 1518 ir 1519 
metais. Svarbiausias jų yra 
lenkų kronikininkas Bernar
das Wapowskis, Krokuvos ka
pitulos prelatas. Jo prie,š 1535 
metus rašyta kronika apima 
laikotarpį tarp 1380 ir 1535 
metų. Ankstesniems laikams 
jis labai daug panaudojo Dlu
gošo kroniką, bet įvykius po 
1480 metų, kuriais mirė Dlu
gošas, jis parašė, didele da
limi remdamasis tuo, ką jis 
pats patyrė arba iš karaliaus 
dvaro sužinojo.

Štai ką rašo Wapowskis apie 
įvykius 1518 metais. Didelės 
iškilmės tais metais buvo Kro
kuvoje sekmadienį po Atvely
kio, t.y. balandžio 18 d.: kara
liaus Žygimanto vedybos su ita
le Bona Sforza ir naujos kara
lienės karūnacija. Iškilmėms 
pasibaigus ir svečiams išvaži- 
nėjus, karalius pasiuntęs dvi 
pasiuntinybes: vieną į Vengri
ją, kitą pas imperatorių. Ir čia 
Wapowskis tęsia (cituoju, iš
vertęs iš lotynų kalbos): “Kaip 
tik pasiuntiniams iš Krokuvos 
išvykstant, atėjo iš Lietuvos 
žinia, kad ten nuo maskviečių 
laimingai apginta Polocko pi
lis”.

Wapowskis aprašo tai, ką 
vėliau paskelbė Svencickis: 
lietuvių karių prie Dauguvos 
atskubėjimą, jiems netikėtą 
jauno raitelio ant balto žir
go pasirodymą, karių per Dau
guvą pervedimą, su maskvie
čiais susirėmimą ir jų nuga
lėjimą. “Visi buvo įsitikinę,
— priduria Wapowskis, — kad 
tasai, kuris parodė seklumą, 
buvo palaimintasis Kazimie
ras, karaliaus Žygimanto 
brolis. Šiandien visai aišku,
— tęsia jis, — kad lietuvius 
išgelbėjo ypatinga jo pagal
ba, nes jis yra garsus stebuk
lais”.

Ši kronikinė žinia leidžia 
mums gana tiksliai nustatyti, 
kada įvyko tas stebuklas prie 
Dauguvos. Karaliaus vedybos 
buvo balandžio 18 d. Pasiun
tiniai buvo išsiųsti po visų puo
tų ir iškilmių, kai, reikia ma
nyti, buvo gegužės mėn. pra
džia. Kautynės ties Polocku 
turėjo įvykti ‘kelias savaites 
anksčiau, maždaug apie Vely
kas, kurios tais metais buvo 
balandžio 4 d. Nesunku supras
ti, kad tuo metu, tirpstant snie
gui ir gal lyjant, Dauguva tu
rėjo būti gerokai patvinus. To
dėl atvykę į pagalbą lietuviai 
kariai negalėjo persikelti 
įprastoje vietoje per upę. Wa
powskis savo aprašymą papil
do įdomia smulkmena: į Kro
kuvą buvę atgabenti keli ru
sai, tuokart patekę į nelaisvę, 
ir perduoti karaliui “kaip žy
mios pergalės ženklas”. Taigi, 
lietuvių pergalė prie Daugu
vos yra istoriškas faktas, įvy
kęs 1518 metais apie Velykas.

Bet ir 1519 metais Lietuva 
buvo dideliame pavojuje. 
Maskva, pasinaudodama tuo, 
kad Lenkijos-Lietuvos kariuo
menė buvo nukreipta gintis 
nuo totorių, sutraukė kelias
dešimt tūkstančių savo karių 
(pagal Wapowskį jų buvę 
50.000, pagal vysk. Ferrerį ir 
Svencickį — 60.000). Jie įsiver
žė į rytines Lietuvos didžio
sios kunigaikštystės sritis. Ne
sulaikomi jie ėjo vis gilyn ir 

Toronto “Gintaro” vadovai džiaugiasi sugrįžę iš Britanijos, kur meno festivalyje jų grupė laimėjo pirmą vietą. Iš 
kairės: J. Karasiejus, R. Karasiejienė, G. Paulionienė, R. Paulionis Nuotr. J. Laurinavičiaus

gilyn į Lietuvą, viską terieda
mi, grobdami ir naikindami. 
Jau pasiekė Molodečną, Ašme
ną, Krėvą, priartėjo tik 12 my
lių nuo Vilniaus. Toliau jie ei
ti pabūgę, todėl apsigręžę ir 
su visu grobiu patraukę atgal.

Skubiai sutraukti keli nedi
deli lietuvių karių daliniai, 
pasiviję bėgančius maskvie
čius. Kilusi kova. Daug rusų 
žuvę, didelė grobio dalis bu
vusi atsiimta. Taigi ir antra
sis, 1519 m. lietuvių kariuome
nės netikėtas laimėjimas yra 
istoriškas įvykis. Wapowskis 
tą aprašymą papildo tarsi sa
vo prisiminimu: karalius Žy
gimantas ir karalienė Bona, 
gavę tą žinią (ji Krokuvą pa
siekusi 1519 m. rugsėjo mėn. 
pradžioje), labai džiaugėsi ir 
liepė visose Krokuvos bažny
čiose atlaikyti padėkos pamal
das.

Antrasis atvejis turėjo bū
ti daug dramatiškesnis, ypač 
Vilniaus gyventojams, už pir
mąjį. Galime nujausti, koks tą 
vasarą buvo išgąstis, koks są
myšis Vilniaus mieste, kai su
žinota, kad viską siaubią ir 
plėšią rusai jau pasiekė Molo
dečną ir Ašmeną ir, niekam 
nesipriešinant, gali už kelių 
dienų atsirasti ir prie pačios 
sostinės. Kad tokioje nelaimė
je vilniečiai bėgo prie stebuk
lais garsaus karalaičio Kazi
miero kapo ir šaukėsi jo pagal
bos, yra daugiau negu tikra, 
nors Wapowskis šiuo atveju to 
nemini. Ir po to, kai baisi grės
mė laimingai ir netikėtai atsi
tolino, buvo savaime aiškus da
lykas, kad karalaitis Kazimie
ras ir šį kartą stebuklingai pa
dėjo.

Už metų nuo to įvykio į Vil
nių' atvyko popiežiaus legatas 
vysk. Ferreris rinkti žinių apie 
Kazimiero gyvenimą ir stebuk

Dailininko Kureleko paroda
Ontario meno galerijoje To

ronte spalio 13 — gruodžio 2 
surengta ateivių sūnaus dail. 
William Kurelek (1927-1977) 
paveikslų paroda. Nuo 1982 
metų ji rodoma visose Kana
dos provincijose. Dabar rodo
ma paskutihį kart#

W. Kurelekas, ukrainiečio 
ateivio sūnus, yra gimęs Alber
toje, kur gyvenamoje aplinko
je buvo du javų sandėliai ir trys 
pastatai. Viskas aplinkui atro
dė tuščia ir nyku. Tėvų buvo 
laikomas nevykėliu, nejautė 
šeimos židinio šilumos. Nuo 
pirmos klasės mėgo meną. Bu
vo gyvenimu nepatenkintas, 
bet vėliau, perėjęs į katalikų 
tikėjimą, surado savo dvasinę 
ramybę, ypač po vedybų su ka
nadiete. Jis tikėjo, kad iš Die
vo gavęs gabumus dailei, turė
jo juos panaudoti Dievo tarny
bai. Paliko apie 4.000 pa
veikslų.

Jo paveiksluose matyti Ka
nados prerijos, lygumos su iš
plėstais atsumais, oro atmai
nos, įvairaus šviesumo nuo
taikos danguje, žmonių pergy
venimai, gamtos simoblika bei 
nuotaika. Matyti žmogaus izo
liacija prerijose, sudegusios 
sodybos, Kristaus kryžiavimas 
ne tik Palestinoje, bet ir ant 
kaimynų ežios, kai jie vienas 
kitam kerštauja ir nesutaria. 
Ateistą vaizduoja nudžiūvę 
medžiai ir nublankusi negyva 
žolė. Atominė bomba prime
na paskutinį teismą (negrįžk 
pasiimti švarko ..’.). Štai potvy
nis, šiaurės pašvaistė naktį, 
kuliant javus prerijose, lėk
tuvų stebėjimas, vilkas stau
gia prieš mėnulį ir t.t. Visi jie 

lus. Vilniuje kiekvienas pir
miausia prisiminė tą šiurpią 
miestui grėsmę ir iš jos išsi
gelbėjimą. Apie tai daugiausia 
ir buvo kalbama. Todėl vysk. 
Ferreris aprašė tiktai šį ant
rąjį lietuvių prieš rusus lai
mėjimą, o ne aną pergalę prie 
Dauguvos.

Šv. Kazimieras pradėtas gar
binti, jo imta šauktis, nes bu
vo žinomas kaip vargstančiųjų, 
nuskriaustųjų, pagalbos reika
lingųjų globėjas ir užtarėjas. 
Jo dar gyvo didelis žmonišku
mas — nuo senų laikų visų pri
pažintas lietuviams ypač bū
dinga savybe — traukė prie jo 
visus, ypač paprastus žmones. 
Kai jau nuostabaus ir ištikimo 
užtarėjo garsas buvo plačiai 
pasklidęs, į jį pradėjo kreip
tis ir galingieji: didikai, ka
ro vadai, karaliai. Todėl nu
tolsta nuo istorinės tikrovės 
tie, kurie bando aiškinti, jog 
šv. Kazimiero kultas ir jo į 
šventuosius iškėlimas esą tar
navę valdančiųjų interesams; 
tai buvę iš aukšto žmonėms pri
mesta, politiniais sumetimais 
sukurta ir visais laikais ska
tinta. Kad tai netiesa, nėra 
nė mažiausios abejonės. Net ir 
tais atvejais, kai šv. Kazimie
ro vardas atrodė tapęs šūkiu 
kovoje su Maskva, lietuviai jo 
šaukėsi į didžiausią nelaimę 
patekę, nebežinodami kaip 
gelbėtis nuo vergovės, nuo 
priespaudos, nuo gresiančio 
sunaikinimo. Niekad nėra įvy
kę, kad lietuvis- būtų šaukę
sis šv. Kazimiero pagalbos ru
sų žemėms pasigrobti, Maskvai 
ar kitiems jų miestams išgriau
ti, nekaltiems žmonėms naikin
ti. Su šventojo pagalba lietu
vis tik gynėsi užpultas, prie
šinosi pavergtas, sėmėsi kant
rybės ir ištvermės šviesesnių 
dienų laukdamas.

verčia žiūrovą sustoti ir pagal
voti.

Per paskutinius dvejus me
tus jis iliustravo 14 knygų. “The 
New York Times” du kartu 
įvertino jį kaip geriausią vai
kų knygų iliustratorių.

Mirė 50 metų amžiaus nuo 
kepenų vėžio, kurį iššaukė jo 
vartojami dažų chemikalai. 
Jo paveikslai dabar vertina
mi dešimtimis tūkstančių dole
rių. V. Matulaitis

Atsiųsta paminėti
Juozas Kralikauskas, ĄŽUOLAI 

PILIAKALNYJE. Devynių isto
rinių romanų gelmenys ir proble
mos. Išleido “Tėviškės žiburiai” 
ir specialus komitetas. Tiražas
— 700 egzempliorių. Viršelis — 
dail. Romo Viesulo. Tekstą su
rinko ir spaudai paruošė “Tėviš
kės žiburių” spaustuvė, atspaude 
“Litho-Art”. Torontas 1984 m., 207 
psl. Leidinys gaunamas pas platin
tojus ir “Tėviškės žiburių” admi
nistracijoje (2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ont. L5C 1T3, Ca
nada).

LIETUVA. Filatelistų draugi
jos biuletenis. 1984 m. gegužė-rug- 
pjūtis nr. 2 (194). Redagavo J. Ado
mėnas ir A. Beleška. Gaunamas 
pas A. Žaką, 5723 S. Merrimac Ave., 
Chicago, IL 60638, USA. Metinė 
prenumerata $5.00.

VARPAS, 1984 m. 19 nr. Žurna
las tautos bei žmogaus laisvei, 
tautinei kultūrai ir lietuvybei. 
Redaktorius — Antanas Kučys, 
administratorė — Elena Rūkienė 
(3346 West 65th Place, Chicago, 
IL 60629, USA). Leidėjas — Var
pininkų filisterių draugija. Kaina
— $4.00.
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□ KULTamiME JE VEIKLOJE
Montrealietis Pranas D. Gir

džius, knygos “Tos pačios moti
nos sūnūs” autorius, yra parašęs 
studiją apie Maironį. Su jos rank
raščiu lankėsi' Čikagoje, jieško- 
damas leidėjų.

JAV LB švietimo taryba pa
skelbė $1.000 skaitinių konkursą' 
romanams, apysakoms arba nove
lių rinkiniams, kurie skiriami 10- 
13 metų amžiaus vaikams. Pagei
daujama žodingos kalbos, lengvos 
sakinio konstrukcijos, patrauk
lios intrigos, daug veiksmo. Kū
riniai neturi būti mažesni kaip 
150 mašinėle rašytų puslapių. Juos 
reikia pasirašyti slapyvardžiu, į 
atskirą užklijuotą vokelį įdedant 
autoriaus vardą, pavardę ir adre
są. Konkursinių kūrinių iki 1985 
m. sausio 1 d. lauks Janina Janu- 
levičienė, 6453 S. California, Chi
cago, IL 60629, USA.

Trisdešimt ketvirtasis “Draugo” 
romano konkursas artėja prie 
pabaigos. Konkursui skirtus kū
rinius vertintojų komisijai > rei
kia atsiųsti iki š. m. lapkričio 1 d. 
“Draugo” adresu: 4545 West 63rd 
St. Chicago, IL 60629, USA. Kon
kursui priimamos ir apysakos. 
Rankraščiai turi būti perrašyti 
mašinėle, ne trumpesni kaip 200 
spausdintų puslapių. Juos reikia 
pasirašyti slapyvardžiu, užklijuo
tame vokelyje pridėti autoriaus 
vardą, pavardę, adresą ir telefo
ną. Bus atidarytas tik premiją 
laimėjusio slapyvardžio vokelis. 
Vertintojų komisija premijos ga
li nepaskirti, jei neras jos verto 
romano ar apysakos. Šiemetinės 
$2.000 premijos mecenatas yra 
Kalifornijoje gyvenantis Juozas 
Kaributas.

Pomirtinę dail. Juozo Pautie- 
niaus tapybos darbų parodą Čika
goje, Jaunimo centre veikiančio
je M. K. Čiurlionio galerijoje, 
surengė jo našlė Stasė ir iš Kali
fornijos atvykusi dukra Teresė 
Bogutienė. Parodai buvo skirti du 
savaitgaliai: rugsėjo 14-16 d.d ir 
rugsėjo 21-23 d.d. Atidaryman su
sirinkusius svečius pasveikino M. 
K. Čiurlionio galerijos direkto
rius dail. V. Lukas. Apie dail. J. 
Pautieniaus kūrybą, jos etapus 
bei jo išradingumą kalbėjo meno
tyrininkė Vktorija Kašubaitė- 
Matranga. Parodoje buvo išsta
tyti 89 paveikslai, kurių dalis ne
buvo rodyta kitose parodose. Dau
guma tų paveikslų yra šeimos nuo
savybė, o kiti buvo gauti iš M. K. 
Čiurlionio galerijos fondų ir pri
vačių dailės rinkėjų. Vyravo savi
tu stiliumi sukurti J. Pautieniaus 
peizažai, bet buvo ir keletas miš
rios technikos darbų, keli portre
tai. Kukles vaišes parodos atida
rymo dalyviams paruošė korpora
cijos “Giedra” visuomeninkės. Po 
parodos atidarymo dukra T. Bogu- 
tienė Jaunimo centro kavinėje ro
dė vaizdajuostę apie savo tėvo J. 
Pautieniaus kūrybos bei gyvenimo 
momentus, papildytus V. Petravi
čiaus bei kitų dailininkų pastabo
mis apie jo kūrybą.

Lietuvių foto archyvas Tėvų 
jėzuitų namuose Čikagoje spar
čiai telkia istorines lietuvių gyve
nimo nuotraukas ir negatyvus. 
Archyvas yra gavęs ne tik pavie
nių nuotraukų, bet ir jų ištisų rin
kinių. Ypač vertingas buvo jau mi
rusių fotografų V. Noreikos ir A. 
Gulbinsko palikimas. Visi jų ne
gatyvai sudėti Lietuvių foto ar
chyve, tik juos reikia surūšiuoti, 
įtraukti į kartotekas. Tokį darbą 
galėtų atlikti jaunimas, padedan
tis išaiškinti negatyvuose esan
čius Vaizdus, juose užfiksuotus 
įvykius. Talka galėtų įsijungti bu
vęs artimas V. Noreikos bendra
darbis J. Slabokas. Vertingą V. 
Noreikos palikimą archyvui parū
pino dr. A. Paulius. A. Gulbins
ko palikumu rūpinasi jo šeimos 
nariai, ypač Milda Lenkauskienė, 
su savo vyru dr. Edmundu Len
kausku auka parėmusį negatyvų 
tvarkymo darbą. Nemaža jo dalis 
jau atlikta. Dalį savo medžiagos 
archyvui yra atsiuntęs žymusis 
nepriklausomos Lietuvos laikų 
fotografas V. Augustinas. Visas 
savo nuotraukas, susietas su lie
tuviška veikla, archyvui yra ati
davęs Algimantas Kezys, SJ. Jis 
pats surūšiavo tų nuotraukų ne
gatyvus chronologine tvarka su 
nuospaudomis ir vardynais. Ar
chyvo vadovybė yra sudaryta iki 
1986 m. Tarybon įsijungė: pirm. 
Milda Budrienė, nariai Algiman
tas Kezys ir Stasys Žilevičius; val- 
dybon — pirm. Algimantas Kezys, 
sekr. Rūta Musonytė, ižd. Juozas 
Daunoras. Filmų archyvo vedėja 
liko Marija Smilgaitė, parodų ren
gimo komiteto vadovu — S. Žile
vičius. Nuotraukų tvarkymu rūpi
nasi J. Daunoras.

Centriniuose dailininkų rūmuo
se Maskvoje buvo surengta dvie
jų Lietuvos dailininkų — Bronės 
Valantinaitės-Jokūbonienės ir Al
girdo Lauciaus darbų paroda. Tai 
parodai jiedu atrinko reikšmin
giausius savo kūrinius. B. Valan- 
tinaitė-Jokūbonienė Maskvon nu
vežė gobelenus — “Uolos” (1972), 
“Vėjas” (1975), “Verpstės” 
(1975), “Keliai” (1977), “Ąžuo
lai” II (1982), batikos darbus — 
“Koralai” (1974), “Jūros dugnas” 
(1975) ir kitus, A. Laucius — įvai
riausias keramikines vazas.

Klaipėdos dramos teatras nau
jojo sezono pradžiai paruošė Juo
zo Marcinkevičiaus istorinę tri
jų dalių dramą “Saulė ir jos žmo
nės”, žiūrovus supažindinančią su 
Saulės mūšiui vadovavusiu žemai
čių kunigaikščiu Vykintu, pakė
lusiu kardą prieš Lietuvos valdo
vą Mindaugą. Vėliau pats Vykin
tas tapo vidaus rietenų bei intri
gų auka. Premjerą paruošė vyr. 
rež. P. Gaidys su dail. A. Kepe- 
žinsku ir kompoz. B. Kutavičiu
mi. Vykinto vaidmenį atliko B. Ba
rauskas, Mindaugo — V. Paukštė. 
Sovietinės II D. karo pergalės 
keturiasdešimtmečiui rež. M. 
Karklelis ruošia sceninę kompo
ziciją “Tavo akys — mano Tėvy
nės akys”. Vyr. rež. P. Gaidys re
pertuarą papildys ukrainiečių A. 
Kulišo “Amžinu maištu” ir aust
rų dramaturgo F. Brucknerio ko
medija “Napoleonas pirmasis”. 
Mažųjų žiūrovų laukia susitiki
mas su A. Liobytės pasaka “Kup
riukas muzikantas”.

Klimas Viščinis, darbštus tau
tosakos rinkėjas ir jos tyrinėto
jas, po sunkių širdies operacijų 
mirė rugsėjo 15 d., sulaukęs 53 
metų amžiaus. Velionis dirbo Lie
tuvos mokslų akademijos lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto tau
tosakos skyriuje. Jis ne tik pats 
rinkdavo tautosaką, bet ir organi
zuodavo rinkimo ekspedicijas, 
joms vadovaudavo. Daug laiko 
skyrė Lietuvių tautosakos rank
raštynui, turinčiam daugiau kaip 
milijoną užrašymų, kad tas rank
raštynas taptų vienu didžiausių 
Europoje, būtų moksliškai sutvar
kytas, gerai prižiūrimas. Rank- 
raštynan pats įtraukė apie du tūks
tančius tautosakos rinkinių, ku
riuose sukaupta apie 230.000 nau
jų įvairios rūšies tautosakinių 
kūrinių. Su kitais autoriais pa
ruošė “Lietuvių tautosakos” pen
kiatomį ir kai kuriuos kitus rin
kinius. Ypač domėjosi lietuvių 
liaudies humoru, šia tema plikda- 
mas keletą mokslinių straipsnių, 
beveik užbaigtą kandidatinę di
sertaciją.

Vilniaus dramos teatras naują
jį sezoną pradėjo premjeromis. 
Pirmajai buvo pasirinkta M. Bul
gakovo pjesė “Moljeras”, vilnie
čiams suvaidinta rugsėjo 22 d. 
Spektaklį režisavo I. Bučienė, 
scenovaizdžius sukūrė vyr. dail. 
V. Idzelytė, muziką — kompoz. 
V. Bartulis. Vaidino aktoriai — A. 
Chadaravičius, R. Adomaitis, J. 
Kavaliauskas, L. Noreika, E. Gab
rėnaitė, I. Garasimavičiūtė, J. 
Rygertas, V. Tomkus. Antroji 
teatro premjera — A. Ostrovskio 
komedija “Kiekvienam gudruoliui 
pakanka kvailumo”, paruošta vyr. 
rež. H. Vancevičiaus, kuriam tal
kino dail. V. Navickas ir kompoz. 
T. Makačinas. Repertuarą papil
dys lenko L. Kriučkovskio pjesė 
“Pirmoji laisvės diena”, mažie
siems žiūrovams skirtas K. Kubi
linsko “Molio Motiejukas”. Propa
gandinė duoklė sovietinės II D. 
karo pergalės keturiasdešimtme
čiui bus atiduota Č. Stonio vei
kalu, vaizduojančiu buvusio 16- 
tosios divizijos kario ir poeto Pau
liaus Širvio gyvenimą bei kūrybą.

Salomėjos Nėries muziejus 1961 
m. buvo įsteigtas Palemone, na
melyje prie Kauno marių. Jame 
ji su šeima gyveno nuo 1937 m. 
rudens iki karo pradžios. Muzie
juje atkurta anuometinė aplinka, 
išsaugotas poetės darbo kamba
rys. Pirmajame aukšte sutelkti 
S. Nėries gyvenimą ir kūrybą at
spindintys rodiniai — nuotraukos 
nuo vaikystės iki paskutiniųjų gy
venimo dienų, dokumentai, 1927 
m. Kaune išleistas pirmasis eilė
raščių rinkinys “Anksti rytą”, vi
sų kitų Lietuvoje spausdintų jos 
knygų egzemplioriai, eilėraščių 
vertimai į kitas kalbas. Muzie
jaus fondus papildė asmeniniai 
poetės daiktai, knygos su jos auto
grafais, jai skirti literatūros, dai
lės, muzikos kūriniai. Iš viso su
telkta apie puspenkto tūkstančio 
rodinių, kurių daugiau kaip 2.000 
saugomi muziejaus fonduose. Mu
ziejų lig šiol aplankė beveik pu
sė milijono žmonių. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 • 532-3414

AKTYVAI virš 25 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8
Šeštadieniais 9-1
Sekmadieniais 9-12.30

= M0KA UŽ:

= 180-185 d. termln. Ind.............  103/«%
= term, indėlius 1 metų............. 111/«%
= term, indėlius 2 metų.............  113/«%
= term, indėlius 3 metų............. 12 %
= pensijų s-tą............................ 10 %
= spec. taup. s-tą...................... 9 %
= taupomąją s-tą...................... 81/4%
= depozltų-čekių s-tą................ 6 %

= DUODA PASKOLAS:
E asmenines nuo ....................... 121/a%
E mortglčius nuo........... 111/z-14 %

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

STEPHAN’S FURS
» 2239 Bloor Street West.

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

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

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 
----------------------- o----------------------------

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

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

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

Antanas Genys (416) 231-2839
[j j Frank Barauskas Limited, Realtor, 3828 Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1K8

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

Agentas, kuris rūpinasi jumis
1. Jūsų namai yra svarbiausias mūsų 

rūpestis.

2. Pasirinkdami mus, jūs pasirenkate 
agentą, kuris rūpinasi jumis.

3. Skambinkite Antanui Geniui tel. 
231-2839, ir turėsite pirmos klasės 
patarnavimą.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, --------------------- "■ -----------------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

Greitas ir tikslus patarnavimas!
DRA.

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

ZIIICtatQ Simpson's, 176 Yonge St.,/nilOiaiC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge) 
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

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 

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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

metu apie 80% kanadiečių pa
sisako už jos sugrąžinimą. Nau
jasis konservatorių ministe- 
ris pirm. B. Mulroney atmetė 
reikalavimą šiuo klausimu 
pravesti specialų referendu
mą, kuris leistų pasisakyti vi
siems kanadiečiams. Jis betgi 
sutinka su antruoju laisvu bal
savimu Kanados parlamente. 
Tačiau ir jis, ir teisingumo mi- 
nisteris J. Crosbie mirties su
grąžinimo nelaiko svarbiu 
klausimu. Esą sprendimas ga
lės būti padarytas kitais me
tais, o dabar reikia rūpintis 
nedarbo sumažinimu bei ki
tais ekonominiais Kanados rei
kalais. Yra kanadiečių, kurie 
mirties bausmę laiko barba
rišku keršijimu žmogžudžiui. 
Pasak jų, tokia bausmė nesu
mažins žmogžudysčių skai
čiaus, nes žmogžudžiai jos su
silauktų tik po padaryto nusi
kaltimo. Dauguma betgi yra ki
tokios nuomonės — pirmiausia 
mirti nuteistas žmogžudys jau 
nepakartos tokio nusikaltimo. 
Be to, nuteistiems žmogžu
džiams įvykdytas sprendimas 
privers susimąstyti dar šio nu
sikaltimo neįvykžiusius asme
nis. Kažin ar jie tada taip daž
nai griebsis žmogžudystės, ži
nodami, kad dėl jos ir jų pačių 
laukia neišvengiama mirtis, 
kad po penkiolikos ar dvide
šimt penkerių kalėjime pra
leistų metų nebesugrįš į lais
vą gyvenimą.

Toronto - Volgogrado grupė, 
turinti 13 narių, sugalvojo ko
vą už taikos išsaugojimą per
kelti į Volgogradu pavadintą 
buvusį Stalingradą. Esą to 
miesto gatvėse taikos klausi
mais jie nori laisvai pasikal
bėti su gyventojais. Grupės 
organizatorių eilėse yra bu
vęs Toronto burmistras John 
Sewell, perėjęs dirbti žurna
listu į Toronte leidžiamą dien
raštį “The Globe and Mail”. 
Jis ir grupės vicepirm. Anne 
Hume nutarė gauti finansinės 
valdinės paramos tokio ne
realaus grupės žingsnio 
svoriui sustiprinti. Iš Kana
dos užsienio reikalų ministe
rijos buvo paprašyta $15.000, 
iš Toronto tarybos — $7.000. 
Toronto taryba šį prašymą per
davė lėšas tvarkančiam savo 
komitetui, kuris patvirtino

$4.000 paramą ir prašymą vėl 
grąžino tarybai. Po ilgos ko
vos jos posėdyje bet kokia fi
nansinė parama Toronto-Vol- 
gogrado grupei buvo atmesta 
13:7 balsų santykiu, blaiviau 
pažvelgus į žmogaus teisių lau
žymą Sovietų Sąjungoje. Kiek
vienam yra aišku, kad Sovietų 
Sąjungoje užsieniečiams nėra 
leidžiami laisvi pokalbiai su 
gyventojais be KGB sutikimo. 
Jeigu grupė būtų gavusi finan
sinę Toronto miesto paramą/ 
Torontas būtų buvęs įjungtas 
į sovietinę propagandą kaip 
oficialus tos grupės rėmėjas, 
siekiantis sovietinės taikos. 
Kanados užsienio reikalų mi
nisterijos sprendimas $15.000 
paramos klausimu dar ne
paskelbtas, bet ir jis greičiau
siai bus atmestas. Stebėtis ver
čia Toronto-Volgogrado grupės 
ir buvusio burmistro J. Sewel- 
lio neįtikėtinas politinis nai
vumas, nesupratimas, kad to
kiems ekskursantams Volgo
grade bus leista pasikalbėti 
tik su KGB paruoštais žmonė
mis, tarnaujančiais sovieti
nei propagandai, nieko bend
ro neturinčiais su taikos už
tikrinimu.

Kanada susilaukė pirmo ast
ronauto, kuriuo tapo kvebe- 
kietis Mare Garneau, erdvėse 
praleidęs 8 dienas, 23 minutes 
ir 36 sekundes. Šį kartą JAV 
erdvių lėktuvas “Challenger” 
turėjo rekordinę septynių as
menų įgulą. Tarp jų buvo dvi 
moterys — Kathy Sullivan ir 
Sally Ride, pastaroji skridu
si jau antrą kartą. Kathy Sulli
van tapo pirmąja amerikiete, 
iš lėktuvo išėjusia į erdves. 
Lėktuvo vadovui R. Crippe- 
nui tai buvo jau ketvirtas skry
dis. Prez. R. Reaganas, svei
kindamas virš Žemės skriejan
čius astronautus, atskirą žo
dį paskyrė kanadiečiui M. Gar
neau. Esą erdvių lėktuve da
bar yra trys stiprios kanadiš- 
kos rankos. Prie dviejų M. Gar
neau rankų jis pridėjo ir erd
vių lėktuvams Kanadoje paga
mintą metalinę ranką. M. Gar
neau, 35 metų amžiaus, yra Ka
nados laivyno karininkas. Jis 
buvo atrinktas iš grupės kandi
datų susilaukė specialaus ap
mokymo JAV. Erdvėse atliko 
Kanadoje paruoštų projektų 
bandymus.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame JA JA JA 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE ------

MOKA: X IMA:
101/4% už 90 dienų term, indėl. X už asmenines 
103/4% už 6 mėn. term, indėlius X paskolas nuo........... 121/z%
11’/4% už 1 m. term. Indėlius X už nekilnojamo turto pa- 
4 4 3(0/ . i “ skolas (mortgages):113/4% už 2 m. term, indėlius X su nekeičiamu nuošimčiu
12 % už 3 m. term, indėlius X įmetu....................123/4%
10 % už pensijų planą z 2 metų .....................131/z%
9 % už namų planą z 3 metų ................... 14 %
9 % už specialią taup. s-tą z (fixed rate)_________
81/4% už taupymo s-tas = su keič|amu nuošimčiu
6 % už čekių s-tas (dep.) z 1,2 ar 3 metų ....... 111/z%

5 (variable rate)

^SPORTAS
KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Šiose Kanados apygardos pir
menybėse Hamiltone spalio 6-7 
d.d. dalyvavo tik dvi A klasės 
komandos — Toronto “Vytis” bei 
Hamiltono “Kovas” ir dvi B kl. 
komandos — Hamiltono “Kovas” ir 
Londono “Tauras”. Kai nebuvo 
su kuo kitu varžytis, jos sužaidė 
po dvejas rungtynes, kurių su
dėti taškai nulėmė laimėjimą ar 
pralaimėjimą.

Džiugu buvo matyti į pirmeny
bes atsilankiusį vyskupą P. Balta
kį, OFM, lydimą Hamiltono AV 
par. klebono kun. Juvenalio Liau- 
bos, OFM.

Apsiribosiu tik vyrų B kl. varžy
bomis, nes tik jas sekiau. Apie 
kitas, manau, kiti parašys. Pirmos 
rungtynės pradėtos punktualiai 
10.30 v.r. Westdale gimnazijoje. 
Jaunųjų pareigūnų išvestas baig
mės taškų skaičius trimis taškais 
skyrėsi nuo londoniškių išvesto 
skaičiaus. Sunku buvo tikrinti, 
kai nebuvo elektrinės taškų ro
dyklės. Jų duomenimis, rungty
nės baigtos 67:58 Hamiltono “Ko
vo” naudai. Antrose rungtynėse 
3 v.p.p. taškų žymėjimas buvo 
tikslesnis, nes juos žymėjo vyres
nio amžiaus jaunuolis. Rungty
nės baigtos 77:69 Londono “Tau
ro” naudai. Oficialiais žymėtojų 
duomenimis, B kl. turnyrą laimė
jo Hamiltono “Kovas” vieno taš
ko persvara, būtent 136:135. Lon
donui laimėti trūko tik dviejų taš
kų, o jis pagal londoniškių žymė
jimą turėjo net tris. Rungtynės 
buvo labai įtemptos, didelės spar
tos ir įdomios. Komandos buvo 
apylygio pajėgumo.

Pirmenybių dažnai pasitaikan
tis trūkumas — netikslus taškų 
žymėjimas. Kai juos žymi jaunuo
liai ir jaunuolės (16 m. ir vyres
ni), paprastai viskas sklandžiai 
klostosi, bet kai šiai tarnybai pa
skiriami per jauni ar net vaikai, 
beveik visada kyla tam tikrų ne
aiškumų. Vaikai yra neužtenkamai 
rūpestingi, o viduramžiai ir senes
ni žmonės — neužtenkamai greiti. 
Taškų žymėjimas (ypač vyrų rung
tynėse, kuriose viskas vyksta di
dele sparta) nėra lengvos parei
gos. Todėl vaikų paskyrimas toms 
pareigoms — nėra tinkamas klau
simo išsprendimas, ypač jai ko
mandos yra maždaug vienodo pa
jėgumo. Jauniems žaidėjams tai 
gali sukelti ir nusivylimą pirme
nybėmis, o jeigu jie porą kartų

jomis nusivils, žinome, kokios 
sporto “ateities” galime laukti.

Draugiškose rungtynėse tai ma
žiau svarbu, bet pirmenybėse, 
manau, turėtų būti išpildomos 
šios sąlygos: 1. Taškus turėtų žy
mėti patyrę vyresnio amžiaus 
jaunuoliai. Siūlyčiau skirti tris: 
vieną laikrodžiui ar rodyklei, 
vieną bendram taškų skaičiui sek
ti ir vieną kiekvieno žaidėjo iš
kovotiems taškams žymėti, bau
doms ir t.t. Neatitikimo atveju 
— išvestas bendras taškų skai
čius turėtų nulemti santykį. 2. Bū
tinai turi būti elektrinė taškų 
rodyklė (scoreboard). 3. Tinkama 
apie būsimas pirmenybes infor
macija.

Iš karto padvelkia pirmenybė
mis nusivylimas, kai net ir vyrai 
turi žaisti be taškų rodyklės (score
board). Pajėgesni klubai ar apy
garda galėtų įsigyti nešiojamą 
rodyklę. Be jos neįmanoma sekti 
nei rungtynių eigos nei išsiaiš-

ROMAS J. BUDININKAS, baigęs 
biochemiją McMasterio universi
tete Hamiltone bakalauro laips
niu ir verslo administraciją To
ronto universitete magistro laips
niu 1984 m. Dirba Euro Brokers 
Harlow (Canada) bendrovėje To
ronte finansų srityje

Ateitininkų žinios
Moksleivių susirinkimas — šeš

tadienį, 6.30 v.v. Jame kuopos dva
sios vadas kun. dr. F. Jucevičius 
pateiks žinių apie dvasiškių pa
dėtį Lietuvoje. Taip pat bus rodo
mas filmas apie kenčiančius už ti
kėjimą.

Ryšium su rengiamom Kūčiom 
moksleiviai praneša, kad šiais 
metais kaip ir pernai bus renka
mos skardinės įvairaus maisto, 
skirto nepasiturinčių šalpai.

Visi Toronto ateitininkai svei
kina buvusį Federacijos vadą, 
Juozą B. Laučką, kuris už nuopel
nus Katalikų Bendrijai popiežiaus 
Jono-Paulius II yra pakeltas į Šv. 
Silvestro ordino riterius. L. U.

Skautų veikla
• Spalio 14 d. “Šatrijos” ir 

“Rambyno” tuntai pamaldomis 
Lietuvos kankinių šventovėje ir 
bendra sueiga oficialiai pradėjo 
žiemos laikotarpio veiklą. Dar
bingų metų linkėjo pamoksle dva
sios vadovas kun. klebonas J. Staš- 
kus ir sueigoje rajono vadas v.s. Č. 
Senkevičius. Dalyvavo per70skau- 
tų-čių. Už vaišes skautiškas ačiū 
v.sk. v.sl. G. Gaižutienei. Bendrie
ji renginiai: Kūčios — gruodžio 16 
d. Lietuvių namuose, Vasario 16 
sueiga — vasario 10 d. Prisikėli
mo salėj, Kaziuko mugė — kovo 3 
d. Prisikėlimo salėse.

• Iš skautininkų-kių suvažia
vimo minčių: skautininkai-kės tu
rėtų dalyvauti tuntų rengiamo
se iškilmingose sueigose bei ki
tuose renginiuose be atskirų asme
ninių kvietimų, nes esame viena 
šeima ir atsakinga už gražų pa
vyzdį.

• LSS rinkimų balsavimo la
pus grąžinti iki spalio 28 d.

• Vilkiukų sueigos vyksta kas 
antrą šeštadienį Prisikėlimo muzi
kos studijoj po Maironio mokyk
los pamokų. Pirmoji sueiga buvo 
spalio 20 d. Sueiga ir “kaukių ba
lius” su jaun. skautėm, bebrais ir 
ūdrytėm — lapkričio 3 d. Į vilkiu
kus priimami bernįukai 6-10 m. 
amžiaus. Draugininkas — ps. Kas
tytis Batūra. Tel. 239-8986.

• Jaun. skaučių draugininke 
— ps. Asta Šernaitė. Tel. 823-4768.

• Skaučių “Dainos” dr-vės suei
ga įvyko spalio 20 d. po Maironio 
mokyklos pamokų sk. būkle. Į dr; 
vę priimamos mergaitės 10-13 m. 
amžiaus. Draugininke — ps. Rūta 
Poškienė. Tel. 439-4318. Č. S.

kinti kilusių neaiškumų, nei kont
roliuoti galutinės pergalės. Be 
jos rungtynės pasidaro neįdomios 
nei žiūrovams, nei patiems žaidė
jams. D. E.

PRANEŠIMAS
Daugeliui lietuvių pažįstamas visuomenininkas STASYS S. 

JOKŪBAITIS, patyręs nekilnojamų nuosavybių pardavėjas, nuo 
š.m. spalio 15 d. dirba BARCLAY Real Estate Ltd., 480 Ron
cesvalles Ave., Toronto, M6R 2N5.

Visais namų pirkimo ar pardavimo reikalais kreipkitės į ST. 
JOKŪBAITĮ, skambindami tel. 534-8434 arba į namus tel.
537-2869.

BARCLAY
REALESTATE LTD

Manager: E. Grenke

480 Roncesvalles Avė. Toronto M6R 2N5

GINKIME LIETUVIŲ TEISES!
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Ave.,

Chicago, Illinois 60636, USA

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui...... US $...........................

Pavardė, vardas ........................................................................

Adresas .....................................................................................

AKTYVAI virš 40 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 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičial.

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

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L1L5 
Telefonas 489-1543

įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų

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

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6

Alfonsas Garbenis, jn. B. Econ. CRA. Kvalifikuotas įkainojimas 
nuosavybių dėl mortgičių. Patarnauja palikimų (Estates & Ca
pital Gains), investacijų ir kituose nekilnojamo turto reikaluose.

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

1566 Bloor Street West Tel.
Toronto, Ontario M6P 1A4 Namų

MEAT 
MARKET

A.E.LePAGE, n.
lllllllllllllllllllllllll Dal''aTDa"nda,e.A.

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

537-3431 
769-9424

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258

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.

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

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

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
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- j 

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida. Skambinti telefonu 

(416) 545-6556 Hamiltone,
1 Toronte ir apylinkėse prašome skambinti “collect1



TORONTO^
Šviesos taupymo metas pra

sideda spalio 28, sekmadienio, 
rytą. Patartina išvakarėse pa
sukti laikrodžių rodykles vie
ną valandą atgal.

Naujosios rašytojo J. Krali- 
kausko knygos “Ąžuolai pilia
kalnyje” sutiktuvės — lapkri
čio 4, sekmadienį, 4.15 v.p.p. 
Lietuvos kankinių parapijos 
salėje. Apie laureato kūrybą 
kalbės rašytojas Vytautas Vo- 
lertas iš JAV.

Vilniečių sąjungos leidinys 
anglų kalba “Rytų Lietuva”, 
kuris turėjo išeiti š. m. spalio 
mėnesį, dėl nenumatytų kliū
čių išeis gruodžio mėnesį.

KLB Toronto apylinkės val
dyba praneša, kad 1984 metų 
Bendruomenės solidarumo 
įnašai po $5 nuo asmens bus 
renkami visą lapkričio mėne
sį sekmadieniais prie visų lie
tuvių parapijų šventovių. Visi 
tautiečiai prašomi atlikti šią 
pareigą.

Elzė Jankutė, M. Lietuvos 
patriarcho M. Jankaus dukra, 
perkelta į “Queen Elizabeth 
Hospital”, 130 Dunn Ave., To
ronto, Ont. M6K 2R7. Kamba
rys — North 445. Tame ligoni
nės skyriuje kapelionauja ev. 
kun. A. Žilinskas.

Daugiakultūrė dailės drau
gija “The Color and Form So
ciety” rengia parodą lapkričio 
3-30 d.d. Toronto bibliotekoje 
(Northern District Library, 40 
Orchard View Blvd.). Bus rodo
mi paveikslai, grafikos kūri
niai, skulptūros ir audiniai. 
Atidarymas — lapkričio 3 d. 
nuo 2 iki 5 v.p.p. Draugijai pir- 
minikauja dail. G. Račkus.

“The Sunday Sun” 1984. X. 14 
skyriuje “Lifeline letters” iš
spausdino rašinį apie Sovieti- 
jos kaliniams telkiamą pagal
bą ir tam tikslui rengiamą pla
taus masto koncertą lapkričio 
23 d. Roy Thomson salėje, kur 
telpa apie 2.500 klausytojų. 
Rašinyje suminėti būsimo 
koncerto programos atlikė
jai įvairių tautybių, bet nepa
minėti lietuviai, nors koncer
to rengime aktyviai dalyvauja 
ir jie. Iš<fcįtų šąltįnių Jįflflmą, 
kad programoje dalyvaus. 
kanklių trijulė. Ukrainiečių 
bus net trys vienetai. Koncer
tą rengia Tarptikybinė santal
ka (Inter-religious Task), ku
rios veikloje dalyvauja ir lie
tuvių grupė.

Kanados radijo-televizijos 
komisija planuoja naujas gai
res etninių grupių radijo pro
gramoms. Tuo reikalu priima
mi suinteresuotų organizacijų 
bei asmenų pareiškimai, pa
siūlymai raštu iki 1984 m. lap
kričio 30 d. Raštus siųsti šiuo 
adresu: Secretary General 
CRTC, Ottawa, Ont. KIA 0N2.

Vasario 16 gimnazijai per 
Toronto lietuvių bankeliuose 
esamas jai remti sąskaitas pa
aukojo torontiškiai J. ir J. Var- 
kavičiai $100 ir Kazys Činčius 
$20.

Pagerbdamas a.a. Stanislovą 
Juknevičių ir reikšdamas už
uojautą žmonai Konstancijai, 
dukroms Ritai, Genovaitei, jų 
šeimoms bei kitiems artimie
siems, vietoje gėlių aukoju 
“Tėviškės žiburiams” $20.

J. Stonkus, Hamilton 
PADĖKA

Esu -nuoširdžiai dėkinga visoms 
rengėjoms už tokį gražų ir iškil
mingą mergvakarį, viešniom — už 
dalyvavimą ir praturtinimą krai
čio.

Dėkoju visoms už maistą, tor
tus ir toms, kurios meniškai pa
ruošė stalą.

Ypatingą padėką reiškiu R. Ži
linskienei už mergvakario prave- 
dimą. Taip pat dėkoju vyriausioms 
rengėjoms — A. Sųkauskienei ir 
A. Vaškevičienei, Ginto krikšto 
mamai J. Zubrickienei — už šiltus 
linkėjimus ir dovaną.

Tik jūsų visų dėka aš ir Gintas 
esame apdovanoti vertingomis do
vanomis.

Man ši diena bus neužmirštama.
Su gilia padėka visoms —

Loreta Lenauskaitė 
Gintas Kamaitis

PADĖKA
Apsiėmusi didelį darbą — iš

leidimą dail. Telesforo Valiaus 
monografijos, susilaukiau dau
gelio asmenų pagalbos patari
mais, talka, paskolinimu daili
ninko darbų ir lėšomis. Esu vi
siems labai dėkinga.

Norėčiau atskirai padėkoti kun. 
Jonui Staškui, Lietuvos kankinių 
parapijos klebonui, ir Anapilio 
lietuvių sodybai,’ jos pirminin
kui A. Rinkūnui, kurie parėmė 
monografiją $500 aukomis.

Tikiuosi, kad ši knyga bus įna
šas į lietuvių meno lobyną ir at
skleis angliškai kalbančiai pu
blikai lietuvio dailininko darbus, 
sukurtus Lietuvoje ir svetur.

Aldona Valienė

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).

• Lietuviškas žodis vaikui yra 
kaip sėkla dirvon, kuri su laiku pra
žysta gėlių žiedais

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

A.P GOMES
Real Estate S Insurance Ltd.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Biiūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

Juozas (Joseph)
N orkus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas 

patarnauja 
lietuvių kalba 

Nemokamas namų 
įvertiniinas

Kingsway Real Estate
1614 Bloor Street West

(priešais Toronto Lietuvių namus)

^^lefona^535-233L^namų^53^5893

CHOICE S^į 
IN THE tBas

“All THE

MASKELL INSURANCE
WORLD"

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

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

Tradicinis Toronto 
Lietuvių namų

Muzikinę programą "Cabaret” atliks Londono choras 
"Pašvaistė”, vadovaujamas Ritos Vilienės, su sol. Irena 
Černiene. Po koncerto — smagūs šokiai, [vairių gėrimų 
baras. Šiltų valgių bufetas, loterija.
(ėjimas: suaugusiems — $5.00, pensininkams ir studentams $4.00.
Lietuvių namų nariams — nemokamas.

Stalai numeruoti. Bilietai gaunami LN raštinėje, (tel. 532-3311) ir sek
madienių popietėse.

Pageidaujama, kad Lietuvių namų nariai norintieji dalyvauti pobūvyje, 
bilietus pasiimtų iki lapkričio 5 d. LN raštinėje.
Maloniai kviečiame visus torontiškius ir apylinkės lietuvius dalyvauti!

Lietuvių namai

QOQQGQOQQ - PAGERBTUVĖS
----------------------------------------------- sąžinės kalinių Sovietijoje
Roy Thomson Hali (60 Simcoe, Toronto, Ontario)

1984 m. lapkričio 23, penktadienį, 8 valandą vakaro.
Rengia Tarptikybinė kanadiečių santalka ir kviečia dalyvauti visas tautybes.
Programoje:
• Kunigo M. Bourdeaux, autoriaus knygos "Land of Crosses" (Lietuva), paskaita (20 min.).
• Rinktinės įvairių tautybių meninės pajėgos
Bilietai — $20, $18, $15. Gaunami Roy Thomson Hali, Toronto Lietuvių namuose, lietuvių parapijose.

Dalyvaukime ir paremkime lietuviams svarbų renginį!

Vyskupo
Prisikėlimo parapija Toron

te spalio 21 d. “Royal York” 
viešbutyje surengė iškilmin
gas sutiktuves vyskupui P. A. 
Baltakiui, OFM, buvusiam ilga
mečiam savo vikarui. Parapi
jos tarybos pirm. V. Taseckas, 
pradėdamas iškilmę, suminėjo 
vysk. P. A. Baltakio nuveiktus 
darbus, “Volungės” choras su
giedojo dvi giesmes, o kun. J. 
Staškus sukalbėjo įvadinę mal
dą. Po vakarienės, kurioje da
lyvavo apie 400 asmenų, naują
jį vyskupą sveikino: kun. A. 
Simanavičius, OFM, pranciš
konų Prisikėlimo parapijos, 
Pasaulio ir Kanados lietuvių 
kunigų vienybės valdybų var
du. Sugiedojus “Ilgiausių me
tų”, sveikino gen. Lietuvos kon
sulas dr. J. Žmuidzinas, KLB> 
krašto valdybos pirm. adv. A. 
Pacevičius, KLK Centro pirm. 
V. Bireta, skautų atstovė D. 
Keršienė, tretininkų ir mal
dos būrelio atstovas J. Žakas. 
Prie savo sveikinimų pridėjo 
ir aukas vyskupo fondui: Prisi
kėlimo parapija $5000, KLB 
krašto valdyba $1000. Be to, 
čekius įteikė: Prisikėlimo ir 
“Paramos” kredito kooperaty
vai, Lietuvių namai, tretinin
kai. Dovanines knygas įteikė

sutiktuvės
skautų ir volungiečių atsto
vai.

Koncertinę iškilmės dalį at
liko “Volungės” choras, vado
vaujamas muz. D. Viskontie- 
nės bei akompanuojamas P. 
Vyto, solistai — A. Simanavi
čius ir V. Verikaitis. Visas an-, 
samblis su savo apranga bei iš
sidėstymu sudarė n,e tik gražų 
vaizdą, bet ir davę pasigėrė
tiną koncertą, // ,w.

Vyskupas savo padėkos žo-i 
dyje paminėjo, kad jo nuomo
ne būtų buvę maloniau visiem 
tokiai iškilmei susirinkti Ana
pilio salėje, bet šiais laikais 
esą klebonai turi klausyti pa
rapijiečių, vyskupai — klebo
nų, popiežius — vyskupų ... 
Pabrėžęs, jog Toronto lietu
vių kolonija yra gerai ir stip
riai susiorganizavusi, priminė 
ir silpnąsias puses, ypač veik
liųjų tautiečių retėjančias 
eiles ne tiek dėl mirties, kiek 
dėl kitokio nubyrėjimo. Esą 
per 30 metų Prisikėlimo para
pijoje pakrikštyta 1353 asme
nys, mirė 536. Reiškia gyvena
moji aplinka labiau retina vi
suomenines lietuvių eiles. Vys
kupas taipgi priminė, kad tau
tinėm grupėm paskirti vysku
pai išeivijoje esą įpareigoti 
rūpintis ne tik grynai religi
niais, bet ir jų visuomeniniais 
bei kultūriniais reikalais, nes 
religija negali būti izoliuota 
nuo tradicinio išeivių gyveni
mo.

Iškilmė baigta giesme “Par
vesk!, Viešpatie”, atlikta “Vo
lungės”, ir Lietuvos himnu, 
giedotu visų dalyvių. D.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 638-S171, 663-9096

AMBER VIDEO 
PRODUCTIONS
Edvardas Gataveckas
Vestuvių iškilmės filmuoja
mos “video" būdu Toronte ir 

apylinkėse. Žema kaina.
Skambinti telefonu 
242-4114 Toronte.

Norintiems parodomi pavyzdžiai.

sr

Spaustuvės mašinų 
vajus

Po vasaros atostogų gautos 
šios aukos “Tėviškės žiburių” 
spaustuvės mašinoms atnau
jinti bei papildyti.

$100 atsiuntė S. Kviecinskas, 
Calgary, Alta.; po $50: Algis 
Čiužas, Toronto, Ont., Juozas 
Jagėla, Toronto, Ont.; $25: Juo
zas Šarūnas, Toronto, Ont.; $22: 
L. Stosiūnas, Toronto, Ont.; 
$20: K. Gilmanienė, Toronto, 
Ont.; $11: A. Deksnienė, Hamil
ton, Ont.

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką. Jūsų 
parama padeda gerinti laik
raščio leidybą ir palengvina 
technikinį darbą. Pastaruoju 
metu spaustuvė įsigijo naują 
adresografą su atitinkama ra
šomąja mašinėle ir daugintu- 
vą. Planuojama įsigyti dar vie
ną elektroninę renkamąją ma
šinėlę.

V EACENAS
All Seasons Travel, B.D.

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P1A5

Visais kelionių 

reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.
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1984 m. 
lapkričio 10, 
šeštadienį, 
6.30 v.v.
Programos pradžia 
— 7.30 v.v.

LN Karaliaus 
Mindaugo 
menėje, 
1573 Bloor St. W.

Toronto miestas
Grįžtama į standartinį laiką
1984 m. spalio 28, sekmadienį

■į-

Miesto tarybos nutarimu buvo paskelbtas raštas, 
primenantis miesto gyventojams laikytis dienos švie
sos taupymo meto nuo 1984 metų balandžio 29 iki 
spalio 28 dienos. Dabar miesto gyventojai prašomi 
pasukti savo laikrodžių rodykles vieną valandą atgal 
spalio 28 dieną 2 valandą ryto.

Arthur Eggleton, 
burmistras

I Pranešame, kad

Toronto Lietuvių namų

narių susirinkimas
V

įvyks 1984 m. spalio 28, sekmadienį, 2.30 v.p.p.
Lietuvių namų DLK Vytauto menėje.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas 3. Diskusijos dėl pranešimų
2. Valdybos pranešimai 4. Sumanymai ir pasiūlymai

a. pirmininko, 5. Susirinkimo uždarymas
b. iždininko. , . . . ,. .Lietuvių namų valdyba

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario 

(* atlieku visus elektrinius darbus — namų, įstaigų, įmonių
* parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
* įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus, 

duris, veidrodžius
* atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

padidinu namus, verandas
Bob (Gintas) Artickonis 674-1068
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Vestuvės • Pokyliai • Gimtadieniai 
• Laidotuvės

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį

; Jismums duoda” ' '11 ;
I 1 '

Gerry Lougheed : 
Funeral Home

: 252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8 !
Telefonas: (705) 673-9595 ;

Bookbinding Studio

“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
T elefonas 625-2412

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

1 Pristatome gėles
§ visame Tbronter"

Meniškai gėles paruošia ž 
/C J® M/k® Praljak |
§32-3911 Į

1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 (prieš Lietuvių namus)
Užsakant vestuvėms visas gėles, jaunosios puokštė duodama nemokamai
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PERKATE AR PARDUODATE NAMUS?
SKAMBINKITE
BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

BOSLEY
W. H. BOSLEY1 & CO. LTD. REALTOR

188 Egllnton Ave. E., 
Toronto, Ont. M4P 2E4 

(416)486-5777 445-9469

PRIVATE

PARDUODAMAS NAMAS

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

• 8.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

Apžiūra - spalio 27 ir 28 d.d., 12-3 v.p.p. 
WASAGA BEACH, nr. 66, 54th Street, 
į pietus nuo Mosley Ave. $74.900,00, 
mūrinis vienaaukštis (bungalow), 
tinkamas pensininkams; du mie
gamieji, salonas, valgomasis kam
barys, virtuvė, visasezoninis sau
lės kambarys (40 pėdų stiklas), prau
sykla, sandėlis, dvigubas garažas; 
viskas pritaikyta žiemai, elektrinis 
šildymas. Pridėtinis pastatas — va
sarnamis svečiams ir pašiūrė įran
kiams. Sklypas 105’ x 142’, apžel
dintas, užaugę medžiai, daug pri
vatumo, medinė tvora 111' x 142’ 
aukščio. Parduodamas ir pridėtinis 
sklypas už $19.900,00, taip pat ap
tvertas 111’ x 142’ aukščio tvora. 
Telefonas pasiūlymams 1-416- 
233-8883 arba Wasaga Beach 
1-705-429-5058.

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) 17 QUE D INSURANCES.IJnrjoriiLil real estate brokers 

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

Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir 
RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ

Darbo valandos: 9 v. r. - 7 v. v., šeštadieniais - 9 v. r. - 5 v. p. p.
Narys “Better Business” biuro

nfsmtANce ★ Namų — Gyvybės
* Automobilių

________ _______* Komerciniai
533-1121 Walter Dauginis 822-8480 

Insurance Agency Ltd. 
1613 Bloor Street West • Toronto Ontario
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“Ąžuolai piliakalnyje” 
nauja daugkartinio laureato rašytojo 

Juozo Kralikausko knyga. Jos

SUTIMUVfS-
lapkričio 4, sekmadienį, 4.15 v.p.p., 

Lietuvos kankinių parapijos salėje Anapilyje 

PROGRAMOJE:
• rašytojo Vytauto Volerto žodis
• autoriaus pasisakymas
• knygos įteikimas aukotojams
• vaišės (kava ir pyragaičiai)

Ta proga bus galima įsigyti naująją knygą ir gauti 
autoriaus (rašą
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Knygos leidėjų komitetas
tsseeeeseesesssseaaessseesaa&seesessseeasossss
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US MONTREAL

Anapilio žinios
— Kapinių lankymas Vėlinių 

proga — lapkričio 4, sekmadienį. 
Mišios 3 v.p.p. (žiūr. atskirą pra
nešimą).

— Muziko Stasio Gailevičiaus 
pagerbtuvės ir koncertinio pia
nino sutiktuvės — spalio 28, sek
madienį, 4 v.p.p., Anapilio salė
je (žiūr. skelbimą).

— Kun. dr. J. Gutausko paskai
tų ciklas religinėm temom prasi
dės lapkričio 25, sekmadienį. Pir
mosios paskaitos tema — “Žmogus 
įvairių pažiūrų kryžkelėje”. Pa
skaitos bus kartą į mėnesį.

— Dvasinio susikaupimo diena 
— lapkričio 17, šeštadienį. Pra
sidės 10 v.r., baigsis 6 v.v. Vado
vaus kun. G. Kijauskas, SJ.

— Parengimų sekcija nutarė 
rengti N. Metų sutikimą. Maistą 
paruoš J. Bubulienė, gros J. Vai
čiaus orkestras.

— Susituokė Dana Ambraškaitė 
su Robertu W. McMillan spalio 
20 d.

— Pakrikštyta Roberto ir Vio
letos (Celejevskos) Hendersonų 
dukrelė Gabrielė-Margarita.

— Lietuvių kapinėms paaukojo 
.*2000 a.a. A. Gružinskas (paliki
mas); $100 — E. Jarašiūnienė, J. 
K. Rugiai; $50 — A. Poškus; $25 — 
E. Diksonienė.

— Anapilio sodybai paaukojo 
$1000 O. Urnavičienė, parapijai — 
$300 E. Galiauskienė, $30 — A. 
Poškus.

— Mišios spalio 28, sekmadienį, 
10 v.r. — už a.a. Juozą Kriaučiū
ną, 11 v.r. — už a.a. Joną Senkų, 
12 v.r. — už a.a. Vincą Kazlauską.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldose spalio 28 d., 9.45 

v.r. švęsime Reformacijos dieną.
— Šv. Rašto apmąstymai — ket

virtadieniais, 7 v.v., parapijos 
salėje.

— Pamaldos lapkričio 4 d., 9.45 
v.r., anglų kalba. Jas laikys kun. 
J. Calitis.

— Klebono pareigas einantis 
kun. P. Dilys spalio 31 — lapkri
čio 6 d.d. bus Čikagoje, kur laikys 
pamaldas lietuviams evangeli
kams lietuvių evangelikų refor
matų šventovėje lapkričio 4 d. 
Po pamaldų — parapijos salėje 
Reformacijos dienos minėjimas.

— Moterų draugijos susirinki
mas — lapkričio 4 d., po pamal
dų, Galinos Maurušaitytės bute, 
50 Quebec Ave., Apt. 608. Visos 
moterys kviečiamos dalyvauti.

Lietuvių namų žinios
— LN vyrų būrelio rengtas kon- 

certas-balius, kuriame progra
mą atliko Amsterdamo olandų 
oktetas “Daina buvo visapusiš
kai sėkmingas. Per 400 žmonių 
gėrėjosi koncertu, o 300 dalyva
vo vaišėse.

— LN nariai gali pasiimti ne
mokamus bilietus į tradicinį LN 
balių iki lapkričio 5 d. LN rašti
nėje arba sekmadienio popietėse.

— KLB Toronto apylinkės valdy
bos posėdis įvyks LN posėdžių 
kambaryje spalio 31 d., 7.30 v.v.

— LN gauta knygų Vasario 16 
gimnazijos bibliotekai iš 5 auko
tojų. Knygos yra atrenkamos ir 
paruošiamos persiuntimui LN bib
liotekos vedėjo J. Katelės pagal 
gautas gaires iš gimnazijos vado
vybės.

— LN svečių knygoje pasirašė:
J. ir A. Belazarai iš Connecticut, 
dr. R. Zakarevičius iš Australi
jos, A. Albrechtienė iš Sudburio.

ANAPILIO KNYGYNE galima gau
ti žvakių kapų puošimui. Knygynas 
veiks kapų lankymo dieną — lapkri
čio 4 nuo 10 v.r. Knygyne jau galima 
gauti ir kalėdinių sveikinimų.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Spalio 21, sekmadienį, pa

mokslus sakė ir 11.30 v. Mišias 
laikė vysk. P. Baltakis, OFM, gie
dojo parapijos choras, vadovau
jamas V. Verikaičio. Solo giedojo 
J. Sriubiškienė ir V. Verikaitis.

— Ruošiasi tuoktis Elvyra Trei
gytė su Richard Renaud. Susituo
kė Edvardas Ignatavičius ir Joa
na Račytė.

— Pakrikštyta: Derek-Robert, 
Irenos ir Roberto Harding sūnus; 
Danielė-Lina, Simonės Čeponytės 
ir Jerry Haris duktė.

— Mišios jaunoms šeimoms su 
vaikučiais, kurias organizuoja 
parapijos tarybos jaunų šeimų 
sekcija, bus spalio 28 d., 10.15 v.r., 
muzikos salėje.

— Sutvirtinimo sakramento ir 
pirmosios Komunijos pamokoms 
vaikai registruojami parapijos 
raštinėje.

— “Alkoholizmo problema” bus 
svarstybų tema spalio 28 d. Pa
rodų salėje po 11.30 v. Mišių. Ren
gia KLK moterų dr-jos Prisikėlimo 
par. skyrius.

— KLK moterų dr-jos Prisikėli
mo parapijos skyrius organizuoja 
rekolekcijas lapkričio 9-11 d.d., 
kurias praves prel. V. Balčiūnas 
ir seselė Igne.

— Kapų lankymo diena Vėlinių 
proga — lapkričio 4, sekmadie
nį. Mišios kapinėse 3 v.p.p. Pa
minklus kunigai šventins prieš ir 
po Mišių.

— Parapijai aukojo: A. A. Klup- 
šos $200, V. L. Liačai $200, A. V. 
Lukai $100, G. A. Dalindos $50.

— Mišios spalio 28, sekmadienį, 
8.30 v.r. — už a.a. Steponą Juodi- 
kaitį, 9.30 v.r. — už a.a. Barborą 
ir Praną Šimkus, 10.15 v.r. — už 
a.a. Alfonsą Mazlavecką, jaunų 
šeimų intencija Mišios muzikos 
salėje, 11.30 v.r. — už parapiją, 
7 v.v. — ųž a.a. Karoliną Prišče- 
pionkienę.

RUDENINIS LIETUVIŲ KA
PINIŲ LANKYMAS Vėlinių 
proga — lapkričio 4, sekmadie
nį, 3 v.p.p. Po pamaldų bus 
šventinami ir nauji paminklai. 
Specialus autobusas iš Isling
ton© požeminio stoties veš mal
dininkus Anapilin 2.30 v.p.p., 
grįš atgal — 6 v.v. Kapi
nių lankymo proga kat. moterų 
draugija lapkričio 4 d. rengia 
meno parodą Anapilio Paro
dų salėje, kur bus išstatyti dai
lės darbai A. Abromaitienės ir 
A. Katelienės. Tą pačią dieną 
rengiamos ir rašytojo J. Kra
likausko naujosios knygos su
tiktuvės Lietuvos kankinių 
par. salėje 4.15 v.p.p. Kalbės 
rašytojas V. Volertas iš JAV. 
Kapinių lankymo dieną bus ga
lima ir papietauti didžiojo
je Anapilio salėje. Pietus ruo
šia Anapilio moterų būrelis.

Maironio mokykloje nebus 
pamokų lapkričio 3 d. Tą die
ną mokytojai dalyvaus paskai
tose bei diskusijose su kitų 
tautų mokytojais, kurie dėsto 
“Heritage Language” kalbas. 
Lapkričio 17 d. Čikagos “Ant
ras kaimas” atliks specialiai 
paruoštą programą vaikams 
mokyklos auditorijoje 11 v.r. 
Visas jaunimas kviečiamas 
dalyvauti. Ypač kviečiame 
vaikus, kurie nelanko Mairo
nio mokyklos. Vedėja

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.

Muziko Stasio Gailevičiaus, 
sulaukusio 80 metų amžiaus,

■ <3

spalio 28i sekmadienį, 4 v.p.p., Anapilio salėje 
Ta proga - Anapilio koncertinio pianino

KONCERTASĮ SUTIKTUVES
Programoje:
• Vyrų choras “Aras”
• Jonas Govėdas
• Linda Marcinkutė
• Vytautas Pacevičius
• Anita Pakalniškytė

Tomas Regina 
Algis Simanavičius 
Rimas Strimaitis 
Vaclovas Verikaitis 
Slava Žiemelytė

Lietuvos kankinių parapija ir 
Anapilio koncertinio pianino vajaus komitetas

KLK moterų draugijos Prisikėlimo parapijos skyrius rengia

svursty bus 
tema “Alkoholizmo problemos”

spalio 28, sekmadienį, po 11.30 v.r. Mišių, parapijos Parodų salėje. 
Pirmininkaus A. Songailienė, dalyvaus dvasiškis, psichologas, gydytojas ir asmuo, 
kovojantis su šia problema. Rengėjos kviečia visus dalyvauti, nes minėtoji problema 
paliečia daugelį šeimų bei asmenų.

Teatrai “Aukuras”ir “Aitvaras”

XIIIDAUGIAKULTŪR1

FESTIVALI kuriame 
lapkričio 
8 ir 9 
dienomis,

ketvirtadienį ir penktadieny Hamiltono “Aukuras” ir

, Toronto “Aitvaras” vaidins

Antano Rūko 3 veiksnių komediją

“VIENO KIEMO GYVENTOJAI”
57Adelaide St. E., “Adelaide Crt. Theatre (kampas Yonge ir Adelaide) 

Režisorė — E. Kudabienė
Įėjimas ketvirtadienį $6.00 — $3.00, penktadienį $6.00 — $4.00. Bilietai gaunami Toronto 
Lietuvių namuose ir prie įėjimo. Pradžia — 7.30 v. v.

Daugiakultūriame teatrų fes
tivalyje lapkričio 8 ir 9 d., 8.30 
v.v., “Adelaide Court” teatre 
(57 Adelaide St. E.) bus vaidi
nama A. Rūko komedija “Vie
no kiemo gyventojai”. Vaidins 
“Aitvaro” ir “Aukuro” akto
riai: E. Kudabienė, A. Dargytė- 
Byszkiewicz, A. Totoraitienė, 
L. Mačionienė, Stp. Ramanaus
kas, V. Štuikys, K. Bungarda, 
A. Mingėla. Bilietai gaunami 
pas aktorius, Toronto Lietu
vių namuose ir teatre prie įėji
mo.

Lietuvos kariuomenės mi- 
nėjimas-koncertas rengiamas 
š. m. lapkričio 25, sekmadie
nį, 3 v.p.p., Toronto Lietuvių 
namuose. Paskaitą skaitys 
prof. Romas Vaštokas. Koncer
to programą atliks 30 asme
nų orkestras “Estonia” ir sol. 
A. Simanavičius. Orkestras 
atliks lietuviškų kariškų ir 
liaudies dainų muzikinį kūri
nį, kurį šiam orkestrui instru- 
mentavo muz. A. Prialgauskas- 
Pralgus. Be to, bus grojami 
muz. komp. B. Jonušo maršai. 
Visi kviečiami šiame minėji
me dalyvauti. Organizacijos 
kviečiamos minėjime dalyvau
ti su savo vėliavomis. KLB To
ronto apyl. v-bos pakviesta, 
šį minėjimą rengia VI. Pūtvio 
šaulių kuopa.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
(vairiomis progomis skambinti j 
“Petals Florist” tel. 769-5009. Adre
sas: 710 Annette St., Toronto, Ont., 
vienas blokas į rytus nuo Jane St. 
Pristatymas į ligonines, laidotuvių 
namus ir t.t. Savininkė yra prityrusi 
vestuvinių gėlių tvarkymo srityje.

BALTIEČIŲ 
FOLKLORO
DIENA | šeštadienį,
George Ignatieff Theatre
(15 Devonshire Place, Gerald H. Larkin Building — 
(pietus nuo Varsity Stadium).

Rytinė programa — nuo 9.30 iki 12.00. Pirmoji pa
skaita — apie estų liaudies religiją, antroji—Elenos 
Bradūnaitės iš “American Folklife Centre" tema 
“Tradicijos baltiečių diasporoje".

Popietinė programa — nuo 1.30 iki 5.00. Paskaitos 
apie estų ir latvių tautosaką. Programos pabaigoje 
— Bostono lietuvių vieneto “Sudauto” sutartinės, 
vadovaujant Gitai Markevičiūtei-Kupčinskienei.

Telefonas informacijai dienos metu 447-8958, 
vakarais 239-7040 (K. Raudys)

Rengia ir visus dalyvauti kviečia
Baltistikos studijų draugija (AABS)

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.
DIDELĖ NUOLAIDA vertikalinėm 
langų užuolaidom. Teirautis tele
fonu 626-5977, Oakvillės apylin
kėje — 827-3446 vakarais ir savait
galiais.

Po koncerto - vaišės 
įėjimas: 
$5.00 asmeniui 
Visus dalyvauti 
kviečia—

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBUL1AI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir laidotuvių pusry
čiai. Skambinti pirmadieniais, ant
radieniais, trečiadieniais ir vakarais 
po 9 v. v. tel. 279-0256 arba 279-6864 
Toronte.

I

Dr. H. Nagys turėjo sėkmingą 
operaciją ir sveiksta. Kol kas te
bėra ligoninėje.

Br. Niedvarui, “Lito” vedėjui, 
spalio 9 d. padaryta nedidelė ope
racija.

Angelė ir Vytautas Ptašinskai 
spalio 10 d. susilaukė sveikos ir 
gražios dukrelės. Lidija Ptašins- 
kienė Montrealyje, Stasė ir Kazi
mieras Stankevičiai Wellande 
džiaugiasi dukraite.

Silvijos Akstinaitės ir Arūno 
Staškevičių šeima spalio 14 d. pa
didėjo vienu sūnumi. Danielius 
džiaugiasi broliuku, o seneliai 
Danutė ir Bronius Staškevičiai — 
dar vienu vaikaičiu.

A.a. Marijona Šimonėlytė-Tam- 
kevičienė, 84 m. amžiaus, mirė 
spalio 7 d. Palaidota iš Šv. Kazi
miero šventovės spalio 10 d. Cote 
dės Neiges kapinėse. Liko liūdinti 
duktė su šeima ir kiti giminės.

A.a. Juozas Paplauskas, 92 m. 
amžiaus, mirė spalio 7 d. Palaido
tas iš Šv. Kazimiero šventovės spa
lio 11 d. Cote dės Neiges kapinėse. 
Jo liūdi daug pažįstamų. B.S.

Savaitinis žurnalas “Lundi” 1984. 
X. 13 išspausdino savo bendradar
bio Yves Mallette pokalbį su Jonu 
Ladyga apie jo išradimus ir dvi 
nuotraukas, kurių viena — viso 
puslapio dydžio. Pokalbyje J. La
dyga papasakojo apie savo atlik
tus iki šiol išradimus — vandens 
slides, ovalinio pavidalo laivą, 
palapinę automobilio apsaugai, 
sudedamą motocikletę ir kitus. 
Pasak jo, norint gauti patentą, 
reikia kreiptis į valdžios įstai
gas, įdėti daug darbo į projekto 
bei modelio paruošimą. Sunkiau
sias kelias esąs į vartotojų rinką 
— reikia žmonių su prekybiniu 
talentu, kad galėtų atlaikyti la

Vinco Krėvės vardo
literatūros premijos 
įteikimas ir iškilmingas BALIUS 
įvyks š. m. lapkričio 24, šeštadienį,
“McGill Faculty Club” patalpose. Bilieto kaina - $30.

Bilietus galima įsigyti ir rezervuoti stalus: pas A. Ottienę tel. 
365-1778, A. Kilčių 331-5590, J. Kibirkštį 683-7941 ir B. 
Niedvarą.

Akademinis Montrealio lietuvių sambūris

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBi 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC. 
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

f ITAt!1 montrealio lietuvių 
Iii i KREDITO UNIJA
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ:
Certifikatus: min. $1,000.00

DUODA 
PASKOLAS:

įmetu ...................... 11.75% =
NekilnojamoTerminuotus indėlius:

1 metų ...................... 11.25% E turto,
180-364 d................ 10.50% E asmenines ir
120-179 d................ 10.25% = prekybines.
30-119 d................ 9.75% Paskolos

Trumpalaikius indėlius mirties
už $20,000 ar daugiau atveju

Taupomosios sąskaitos: draudžiamos
specialios................. 8.25% E iki $10,000
su drauda ................. 8 % E

Čekių sąskaitos: .............. 5 % S

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč................9.00 - 3.00
Ketvirtadieniais............ 12.00-8.00 4.00 - 8.00
Penktadieniais............. 10.00-6.00 2.00-6.00 į

... —-...

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis, M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ont. Tel.(416) 533-8008.

TORONTO LIETUVIU PARAPIJŲ 
spaudos kioskuose galima gauti 
Augustino Paškonio knygą apie 
VIETINĖS RINKTINĖS MARI
JAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ. Tai dar 
niekur neskelbti atsiminimai apie 
nacių įvykdytą brutalią klastą ir 
žiaurų likimą atkeltos iš Kauno 
Karo mokyklos į Marijampolės 9-to 
pulko kareivines. Minkšti virše
liai, 95 psl. Kaina — $4.00. 

bai stiprią konkurenciją. Dėl to 
90% išradimų lieka stalčiuose. 
J. Ladyga, paklaustas, ar tie iš
radimai jį padarė turtingu, atsa
kė ne, bet sėkmės tikisi ateityje. K.

“Vilnius Records” bendrovė, 
vadovaujama muziko Aleksandro 
Stankevičiaus, iki šiol išleido 10 
muzikinių plokštelių, įdainuotų 
Montrealio vyrų okteto, mišraus 
choro, sol. Ginos Čapkauskienės, 
sol. Ant. Keblio, Dariaus Polikai- 
čio. Pastaruoju metu išleisdino 
plokšteles vaikams — “Pasakos” 
ir “Tau, mama”. Adresas: “Vilnius 
Records”, 2127 rue Guy, Montreal, 
Que. H3H 2L9. Tel. (514) 849- 
6722 arba 844-1049.

“Rūtos” klubo bazaras — lapkri
čio 3-4 d.d. Proga apsirūpinti ka
lėdinėmis dovanomis, skanūs py
ragai su kava, sekmadienį — šilti 
pietūs. Bazaro pradžia šeštadie
nį — 15 v., sekmadienį 9.30; baig
sis 13.30 v.

“Litas” nuo spalio 14 d. jau dir
ba sekmadieniais; 1475 de Seve 
ir Šv. Kazimiero parapijos sky
riuose (10.30-12.30).

Šv. Kazimiero p-jos skyriuje at
liekami remonto darbai. Jie numa
tomi užbaigti šį mėnesį.

Nuo spalip mėn. 24 d. bus parda
vinėjami ^Canada Savings Bonds”. 
Už naujai parduodamus ir esamus 
lakštus nuo 1984 m. lapkričio 1 d. 
iki 1985 m. lapkričio 1 d. valsty
binis Kanados bankas mokės 
11.25%, o po 1985 m. lapkričio 1 d. 
— S38 — 7%, S37 — 8.5%, visus ki
tus—10.5%.

“Litas” šiuo metu už’ vienerių 
metų terminuotus indėlius moka 
11.75%. Turint taupomųjų lakštų 
arba prieš perkant naujus, ver
ta pagalvoti kur praktiškiau ir 
pelningiau investuoti pinigus.

Vedėjas

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

PARDUODAMAS - MAINOMAS 
NAMAS Lietuvoje, Kauno apylin
kėje, gražiame kurortiniame mies
telyje prie Nemuno. Namas yra mū
rinis su rūsiu ir pried, vasarnamiu. 
Smulkesnių duomenų teirautis šiuo 
adresu: Gertautas Pagodinas, Hen- 
geloer Str. 4, 2800 Bremen 66, W. 
Germany.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom pro
gom, parūpinama salė, muzika, 
gėlės, sutvarkomi gėrimų (baro) 
reikalai. Skambinti bet kuriuo 
laiku: Antanas Gataveckas tel. 
(416) 239-4496 Toronte.


