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Du balsai
Iš okupuotos Lietuvos išeiviją pasiekia du balsai — 

oficialusis ir pogrindžio. Oficialų balsą girdime per radiją 
ir spaudą. Radijo laidas nedaug kas girdi, bet oficialią 
spaudą daug kas paskaito, juoba, kad ji veržiasi neprašo
ma. Kas gi yra tas oficialusis balsas? Ar tai Lietuvos bal
sas? Pradžioje toks klausimas daug kam kilo, ypač tiems, 
kurie skaitė "Tėvynės Balsą”, dabartinio "Gimtojo Krašto” 
pirmtaką. Kai ilgą laiką iš Lietuvos ateidavo tiktai oficia
lusis balsas, daug kam atrodė, kad tai dabartinės Lietuvos 
žodis, nes kalbėjo lietuviškai, rašė apie tėvynės ir išeivijos 
reikalus. Iš tikrųjų betgi tai buvo ne Lietuvos, o jos oku
panto — Sovietų Sąjungos balsas, pridengtas lietuviškumo 
skraiste. Blaivios Įžvalgos žmonėms tai buvo aišku nuo pat 
pradžios, tik miglose besidairantiems kilo abejonių, o kai- 
kuriems net ir vilionių. Padėtis visai pasikeitė, kai pasirodė 
pirmieji pogrindžio leidiniai. Jie, pasiekę išeiviją, išsklaidė 
visas abejones, ir šiandieną niekas nebemano, kad oficialus 
balsas iš tėvynės yra Lietuvos balsas. Tiktai užkietėję mask- 
viniai komunistai tebemano, kad tai Lietuvos balsas. Mat 
visa nelaimė yra ta. kad išeivijos lietuviai komunistai ne
turi klausos — jie neskiria Maskvos balso nuo Vilniaus bei 
Lietuvos balso.

PAAIŠKĖJUS, kad oficialusis balsas nėra Lietuvos, o 
Maskvos balsas, kyla klausimas kur yra tikrasis Lietu
vos balsas, kur jo jieškoti. Jeigu jis negali būti oficia
lus, išreikštas per valstybines institucijas, jo reikia jieškoti 

neoficialiose sferose, t.y. pogrindyje. Toks neoficialus bal
sas ir pasigirdo per pogrindžio spaudą — pirmiausia per 
"LKB Kroniką”, o paskui ir per kitus leidinius. Pradžioje 
tas neoficialus balsas buvo nedrąsus ir daugiau tikybinio 
pobūdžio, bet vėliau jis Įsidrąsino ir prabilo jau ir tautine 
kalba. Galimas dalykas, tada jis dar nebuvo visuotiniu Lie
tuvos balsu, bet vėliau, kai pogrindžio spauda išaugo ir 
Įsidrąsino, neliko abejonės, kad tai yra tautos, t.y. Lietuvos 
balsas, šiandieną okupuotoje Lietuvoje yra net apie 15 po
grindžio leidinių, kurių tik dalis pasiekia išeiviją. Imant 
paskirai, gal nė vienas tų leidinių pilnai neišreiškia Lietu
vos balso, bet suėmus visus į vieną tėkmę, aiškiai matyti, 
kad čia kalba Lietuva. Pogrindžio leidiniuose yra nuomo
nių skirtumų, netgi diskusijų, bet pagrinde visi sutaria, 
kad prieš maskvinę okupaciją reikia kovoti vieningai, kal
bėti užsieniui suderintu balsu, kuris ryškiai skirtųsi nuo 
Maskvos balso ir neklaidintų išeivijos. Buvo bandymų iš 
okupacinės valdžios išleisti savą neva pogrindžio spaudą ir 
tuo būdu klaidinti visuomenę, bet falsifikatas greitai pa
aiškėjo.

DABARTINĖ pogrindžio spauda Lietuvoje atlieka svar
bią, užduotį. Visų pirma ji girdimai išreiškia tikrąjį 
Lietuvos balsą, orientuoja tautiečius, žadina tautos 

ryžtą, skatina laisvės pastangas, vienija tautą bendroje ko
voje už savo teises ir užblokuoja kelią oficialiam okupaci
nės valdžios balsui tapti Lietuvos balsu. Tuo būdu gyven
tojai sužino kur kalba Lietuva ir kur byloja jos vardu 
prisidengusi imperialistinė Maskva. Ši orientacinė misija 
yra svarbi ne tiktai pačios Lietuvos gyventojams, bet ir už
sieniui, kuriam žymiai sunkiau orientuotis painiuose Lietu
vos klausimuose. Neužmirština, kad Lietuvos pogrindžio 
spauda pasiekia ir laisvąjį pasaulį per išeiviją, kuri tapo 
lyg ir tiltu tarp kovojančio Lietuvos pogrindžio ir laisvojo 
pasaulio spaudos, radijo bei televizijos. Labai kuklūs tie 
pogrindžio leidinukai, paruošti su didele rizika, bet jie, 
eidami iš rankų į rankas, daugėja, stiprėja ir tampa lyg ir 
sprogmenimis, pasiekiančiais okupacines pajėgas. Jie at
skleidžia tiesą, sugriauna ginklų galybe pridengtą melą ir 
parodo didelės sovietinės galybės niekšiškumą. Tuo būdu 
laisvasis pasaulis pamato, kaip politinė galybė, prispau
dusi mažą tautą, laimi ginklo srityje, bet pralaimi mora
linėje. Pasaulinėje arenoje iškyla sovietinio milžino figūra, 
sutepta mažųjų krauju, ašaromis ir kančiomis. Tai figūra, 
kurią pasmerkia visas laisvasis pasaulis.

Pasaulio Įvykiai
IRANO PREMJERO M. A. RAŽAJAUS APSILANKYMAS JUNG
TINĖSE TAUTOSE neišsprendė nei karo užbaigos, nei JAV diplo
matų išlaisvinimo problemų. Jungtinių Tautų saugumo taryboje jis 
pasisakė už karo tęsimą iki galutinės Irano pergalės, Irako prez. 
S. Husseiną pavadindamas šėtono atstovu. Kartu su juo esą skau
daus smūgio susilauks ir JAV imperializmas. Prez. J. Carterio vy
riausybę M. A. Ražajus daugiausia puolė dėl Saudi Arabijon pa
siųstų moderniu radaru aprūpintų lėktuvų, nors pagrindinis jų 
tikslas tėra Saudi Arabijos įspėjimas dėl galimo Irano ir Irako 
lėktuvų puolimo. Dar prieš M. A. Ražajui atvykstant, prez. J. Car- 
teris jam pasiūlė susitikimą amerikiečių diplomatų išlaisvinimo 
klausimu, prišnekino Niujorko aerodromo unijas neboikotuoti M.

KANADOS ĮVYKIAI

Madride kalbės švelniai
Apie Kanados laikyseną Mad 

rido konferencijoje prašneko 
Winnipege apsilankęs užsienio 
reikalu min. M. MacGuiganas, 
dalyvavęs ten įvykusiame Ka
nados Ukrainiečių Kongrese. 
Pasak jo, žmogaus teisių prob
lemos nebus užmirštos, bet jų 
Įgyvendinimo nežadama siekti 
viešu antagonizmu, kuris iš tik
rųjų tik sustiprintų Sovietų Są
jungos opoziciją ir pakenktų as
menims, kuriems Kanada nori 
padėti. Pagalbos bus siekiama 
draugišku būdu. Šioje konferen
cijoje Kanados atstovams rūpės 
ne tik žmogaus teisės, bet ir 
ekonominiai bei kariniai Hel
sinkio sutarties įsipareigojimai 
Min. M. MacGuigano nuomone, 
tokią politiką patvirtino pasiruo
šimą Madrido konferencijai 
svarstęs Kanados parlamento 
pakomitetis, sudarytas iš visų 
partijų narių, nors etninės gru
pės pakomitečiui padarytuose 
pareiškimuose reikalavo aštrios 
kovos už žmogaus teisių įgyven
dinimą Sovietų Sąjungoje bei 
jos satelitinėse valstybėse. M. 
MacGuiganas taipgi prisipažino, 

kad Vakarų pasauliui yra žino
mas sovietiniame bloke vykdo
mas persekiojimas tų asmenų, 
kurie seka Helsinkio konferen
cijos užtkrintų žmogaus teisių 
pažeidimus. Jie suimami arba 
ištremiami. M. MacGuigano įsi
pareigojimas vengti griežtos ko
vos už žmogaus teises kovojan
tiems asmenims tikriausiai ne
padės. Atrodo, Madride bus pa
kartota ta pati komedija, kaip 
ir Belgrade, pirmenybę teikusi 
atolydžio politikai su Sovietų 
Sąjunga, nors šį kartą Kremlius 
savo poziciją yra susilpninęs in
vazija Į Afganistaną.

Toronte posėdžiavę Kanados 
provincijų premjerai neįstengė 
priimti bendros formulės dėl 
min. pirm. P. E. Trudeau pla
nuojamo Britų Š. Amerikos Ak
to parsivežimo parlamento 
sprendimu, jo pakeitimo kons
titucija, pagrindinių žmogaus 
teisių, oficialiųjų kalbų ir tur
tingųjų provincijų paramos ne
turtingosioms išankstiniu užtik
rinimu. Provincijų premjerus

(Nukelta į 8-tą psl.)

Pradedant Kanados Lietuviu Dienas Hamiltone burmistras J. MACDONALD miesto rotušėje Įteikė organizacinio 
komiteto pirmininkui M. GUDINSKUI oficialų raštą, skelbiantį Lietuvių Dienas. Viršuje burmistras (viduryje), 
apsirengęs lietuviškais marškiniais, jo dešinėje — M. Gudinskas. Šalia jų — organizacinio komiteto nariai. Apa
čioje — lietuvių tautodailės paroda miesto rotušėje Nuotr. J. Miltenio

Sukaktuvinės Lietuviu Dienos
Lietuvių Diena spalio 12 Hamiltone buvo gausi renginiais, 
dalyviais ir meno vienetais

Dvidešimt penktoji Kanados

Ilgai planuota bei rengta su
kaktuvinė Kanados Lietuvių 
Diena įvyko spalio 12. sekma
dienį, bet iš tikrųjų tai buvo Ka
nados Lietuvių Dienos, nes kai- 
kurie renginiai prasidėjo spalio 
7 d. Hamiltono miesto rotušėje. 
Ten buvo surengta lietuvių tau
todailės paroda, be to. ten buvo 
oficialiai paskelbtos Lietuvių 
Dienos paties miesto burmistro 
J. A. Macdonald ir įteiktas jų 
paskelbimo aktas. Jame anglų 
kalba paminėta Lietuvos okupa
cijos 40 metų sukaktis ir 25-toji 
Kanados Lietuvių Diena, kurio
je dalyvauja 300 meninės pro
gramos atlikėjų ir 200 sporti
ninkų. Ta proga miesto burmis
trui buvo įteikti specialūs marš
kiniai su Kanados Lietuvių Die
nos emblema. Burmistras čia 
pat nusivilko iškilmingą savo 
švarką ir užsidėjo lietuviškus 
marškinius.

Poezijos ir teatro vakaras
Spalio 10, penktadienį, 8 v-, v., 

puošnioje “Hamilton Place” sa
lėje įvyko poezijos ir teatro va
karas. Bene pirmą kartą KLD 
proga buvo rasta vietos teatrui. 
Susirinko per 200 žiūrovų, ku
rie gėrėjosi įvairia ir lengva 
programa.

Pirmąją programos dalį, pa
vadintą “Šiupiniu”, atliko Ha
miltono “Aukuras"’. Programą 
pradėjo “Aukuro" vadovė Ele
na Kudabienė skaitymu iš Mai
ronio “Kęstučio mirties". Lyg 
ir papildymas buvo Švitrigailos 
monologas iš B. Sruogos “Milži
no paunksmės”, skaitomas jau
no aukuriečio E. Labucko. Solis
tė Aldona Laugalienė padaina
vo dvi dainas “Manoji tėvynė" 
ir “Dobilėlis", akompanuojama 
Arūno Juodelės.

Jauniausieji “Aukuro” nariai 
Tomas Kekys, Ona Stanevičiūtė 
ir Matas Stanevičius insceniza
vo B. Pūkelevičiūtės “Rimas 
pas Vytautą”, vaizduojantį ber

niuką. grįžusį į Vytauto laikų 
Lietuvą.

"Aukuro” dainos sekstetas 
s A. Laugalienė. T. Kalmantavi- 
čienė. M. Kalvaitienė, A. Motu- 
licz. L. Stungevičienė ir E. Ku
dabienė) padainavo penkias dai
nas. paįvairindamos poezijos 
posmais.

Linksmai nuteikė publiką 
paskutinioji šios programos da
lis — sveikatos ir grožio patari
mai. atlikti L. Stungevičienės. 
A. Motulicz. E. Kudabienės ir 
M. Kalvaitienės.

Po trumpos pertraukos To
ronto “Aitvaras” pasirodė su 
vieno veiksmo komedija “Gene
racijos medžiu”. Vaidino: L. Na- 
krošienė, St. Ramanauskas. B. 
Nakrošiūtė. D. Jokūbaitytė. R. 
Giniotienė. M. Rusinas ir V. 
Staškevičius. Jie žiūrovus juoki
no iki ašarų, vaizduodami gar
bėtroškos moteriškės pastangas 
ir nepasisekimus tapti ponia ir 
savo šeimą įvesti į augštesnį 
luomą.

Pasibaigus programai, Kana
dos Lietuvių Dienos org. komi
teto pirm. M. Gudinskas rengė
jų vardu pasveikino abiejų teat
rų vadoves ir apdovanojo gėlė
mis, kurias vadovės perdavė Ha
miltono katedros papuošimui 
lietuviškų pamaldų metu sek
madienį.

Pramoginė dalis
Kai penktadienio vakarą vy

resnieji tautiečiai rinkosi į teat
rą. jaunimas skubėjo į Hamilto
no Jaunimo Centro salę, kur bu
vo surengti šokiai, čia meninės 
programos nebuvo, nes rengė
jai norėjo sudaryti progą lietu
viškam jaunimui susipažinti 
laisvoje atmosferoje. Jaunimo 
paprastai tokiuose renginiuose 
netrūksta. Netrūko jo ir čia. Su
važiavo jaunų lietuvių iš Hamil
tono. Toronto, Londono ir kitų 
vietovių. Visi jie čia linksmino
si bei džiaugėsi jaunomis savo 
dienomis.

šeštadienį Hamiltono karių 
salėje įvyko didysis susipažini
mo vakaras, kuriame taip pat 
nebuvo meninės programos — 
tik šokiai, grojant padidintam J. 
Vaičiaus orkestrui. Susirinko 
per 1300 žmonių. Vaikščiojant 
atrodė, kad didesnė pusė šio 
renginio dalyviu buvo jaunimas, 
suvažiavęs Į Lietuvių Dieną. Tai 
daugiausia tautinių šokių gru
pių. chorų, orkestrų nariai. Prie 
jų jungėsi ir vyresnieji tautie
čiai. sudarydami bendrą lietu
višką nuotaiką. Ten buvo įteik
tos dovanos varžybas laimėju- 
siems sportininkams, paskirsty
ti loterijos laimikiai — spalvota 
televizija, radijas ir kt.

Iškilmingos pamaldos
Spalio 12. sekmadienį, 2 v. p. 

p.. Hamiltono katedra jau buvo 
pilnutėlė maldininkų. Vysk. V. 
Brizgys. lydimas vienuolikos 
kunigų ir vietos vyskupo P. 
Reddingo, procesijoje įžengė 
katedron. Jungtinis choras, kurį 
sudarė Hamiltono Aušros Vartų 
ir Toronto Prisikėlimo parapijų 
chorai, pasitiko procesiją lietu
viška giesme. Mišias koncele- 
bravo šie kunigai: Pr. Gaida. Iz. 
Grigaitis. St. Kulbis. K. Kuz
minskas. J. Liauba. OFM, B. 
Mikalauskas, OFM, Aug. Sima
navičius, OFM. J. Staškus. K. 
Pugevičius, prel. J. Tadaraus- 
kas. Pr. Vaseris. Choro giedoji
mui vadovavo muzikai — D. 
Deksnytė-Powell ir V. Verikai- 
tis. solo giedojo — A. Pakalniš
kytė ir V. Verikaitis.

Pamokslą angliškai pasakė 
vysk. P. Reddingas. priminda
mas evangelinį tikėjimą, lietu
vių pastangas jį išlaikyti ir Lie
tuvos kovą už tikėjimo laisvę, 
trunkančią jau 40 metų.

Mišių skaitymus atliko KLB 
krašto valdybos vicepirmininkė 
L. Skripkufė ir PLB pirm. inž. 
V. Kamantas. Aukojimo atnašas 
įteikė: pirmosios Kanados Lie- 

(Nukeltą į 2-rą psl ) 

A. Ražajų atvežusio lėktuvo.< 
kad jo netektų nukreipti į 
Montreal}. Valstybės sekr. E. 
Muskie taipgi užtikrino, kad 
Iranui bus pradėtos tiekti kari
nių ginklų dalys, kai tik bus pa
leisti JAV diplomatai. M. A. Ra
žajus su prez. J. Carteriu bei jo 
pareigūnais nesusitiko, pasiten
kindamas tik spaudos konferen
cija Niujorke. Ten jis vėl reika
lavo JAV radarinių lėktuvų at
šaukimo iš Saudi Arabijos, o 
diplomatų išleidimą paliko re
voliuciniam Irano parlamentui. 
J. Carteriui yra svarbu diplo 
matus išvaduoti dar prieš pre
zidento rinkimus lapkričio 4 d., 
kai diplomatai nelaisvėje jau 
bus praleidę pilnus metus. Rin
kimų vajuje nežymiai pirmavo 
respublikininkų kandidatas R. 
Reaganas, o dabar kaikuriose 
valstijose jo ir J Carterio jė
gos yra beveik lygios. Dėlto abu 
pagrindiniai kandidatai į prezi
dentus nutarė spalio 28 d. turė
ti kovą televizijoic. transliuoja
mi} iš (and . - '.L Uos trans
liacijos bus išjungtas partijoms 
nepriklausantis kandidatas J. 
Andersonas, kurio dalyvavimo 
lig šiol griežtai reikalavo R. 
Reaganas.

Pritaria vienybei
Popiežius Jonas-Paulius II 

Vatikane susitiko su Britanijos 
karaliene Elzbieta II ir jos vy
ru princu Pilypu, šiame istori
niame pasitarime jiedu pasisa
kė už tolimesnį vienybės sieki
mą tarp Katalikų Bendrijos ir 
Anglikonų Bendrijos, kuri buvo 
įsteigta ištuokos iš popiežiaus 
Klemenso VII negavusio Brita
nijos karaliaus Henriko VIII. 
Buvo aptartas ir Jono-Pauliaus 
apsilankymas Britanijoje 1982 
m., kuris, pasak Elzbietos II, pa
dės išryškinti istorinius skirtu
mus bei sutarimus.

Svečias iš Kabulo
Sovietų kompartijos vadas L. 

Brežnevas Maskvoje iškilmingai 
sutiko jam nuostolį nešantį Af
ganistano prez. B. Karmalį. 
Kremliuje buvo pasirašyta nau
joji Sovietų Sąjungos ir Afga
nistano bendradarbiavimo su
tartis, neatskleidžiant! jos deta
lių. Šį pasirašymą transliavo so
vietinė televizija. L. Brežnevas 
daugiausia priekaištų pažėrė JA 
Valstybėms dėl jų pradėto šal
tojo karo, sudarančio pavojų 
pasaulio taikai ir saugumui. Jis 
taipgi įsipareigojo ir toliau rem
ti Afganistaną, sudarydamas 
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Pogrindžio spaudos žinios apie sovietinius mokytojus 

Dievo mirtis ar Vakarų žlugimas?
Su Dievo mirtimi ateina ir Vakarų kultūros mirtis

Savito stiliaus paveikslai ~"
Dail. Jurgio Juodžio kūrybos parodas Los Angelės

įspūdį, kad šiuo metu dar negal
vojama atitraukti 85.000 sovie
tų karių. Apie sovietų nuosto
lius Afganistane žinių pateikė 
karinėje Kabulo ligoninėje dir
busi medicinos sesuo N. R. Pan- 
žeri, rugsėjo 24 d. išvykusi In
dijon. Jos duomenimis, ši cent
rinė ligoninė kasdien gauna 
apie 25 žuvusius sovietų karius. 
Lavoninėje jie paruošiami laido
tuvėm ar grąžinimui į Sovietų 
Sąjungą. Daugelis tų lavonų tu
ri Afganistano partizanų keršto 
žymes. Jai pvz. teko matyti vie
ną sovietų generolą, nužudytą 
šūviu į burną, su abiem išlup- 
tom akim. Kaikurie žuvusieji 
yra laidojami vietinėse kapinė
se, matyt, norint nuslėpti tikrą
jį žuvusiųjų skaičių nuo piliečių 
Sovietų Sąjungoje.

Trečia pergalė
Australijos parlamento rinki

mus trečią kartą nuo 1975 m. 
laimėjo liberalų vadas M. Fra
ser's su jo koalicinei vyriausy
bei talkinančia ' kaimo partija. 
Viešosios nuomonės stebėtojai 
pranašavo darbiečių ir jų vado 
B. Haydeno pergalę. Pastarasis 
buvo pažadėjęs pajamų mokes
čių sumažinimą, grįžimą į nemo
kamą sveikatos draudą, daugiau 
lėšų švietimui, didesnę paramą 
šeimoms, valdinių darbų parū- 
pinimą 400.000 bedarbių. Prem
jeras M. Fraseris betgi teigė, 
kad jo pasiekta metinė 11% in
fliacija ir 6% nedarbas pralen
kia laimėjimus daugelyje pra
moninių Vakarų pasaulio šalių. 
Rinkėjai atmetė kairiojo spar
no darbiečius, bet M. Fraserio 
atstovų daugumą parlamente 
nuo 48 sumažino iki 9. Lietu
viams prisimintina, kad darbie
čių partija buvo pripažinusi Bal
tijos respublikų įjungimą į So
vietų Sąjungą ir kad šį gėdingą 
žingsnį atšaukė valdžion atėjęs 
M. Fraseris.

Taikos premija
Šiemetinę Nobelio taikos pre

miją laimėjo žmogaus" teisių ko
votojas Argentinoje A. P. Es- 
quivelas, skulptorius ir buvęs 
architektūros profesorius, nuo 
1974 m. vadovaujantis krikščio
nių organizacijai “Taikos ir tei
sės tarnyba”. Jis buvo kalintas 
karinio Argentinos režimo, bet 
dabar kovą už žmogaus teises 
Argentinoje ir kitose P. Ameri
kos šalyse veda taikiomis prie
monėmis, bendradarbiaudamas 
su religinėmis grupėmis.
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A+A 
ANTANUI BAČĖNUI 

mirus,
dukterį FELICIJĄ URBONIENĘ, jos šeimą ir visas 
gimines nuoširdžiai užjaučia —

Anapilio Moterų Būrelis

® RE1IGIM1 AME GIMIME
★ BESIRENGIANT MADRIDO 

KONFERENCIJAI, kurioje bus tik
rinamas Helsinkio konferencijos su
sitarimų vykdymas, anglikonų kun. 
Michael Bordeaux ir Michael Rowe 
parašė knygą “May one believe — 
in Russia?”. Knygoje nurodomi įvai
rūs religinės laisvės pažeidinėjimai 
Sov. Sąjungoje.

★ VIKTORAS PETKUS, kuris 1978 
m. buvo nubaustas 15 m. kalėjimo 
ir tremties dėl religinės veiklos, šiuo 
metu yra Čistopolio kalėjime tarp 
totorių. Ten jis buvo nugabentas 
1979 m. iš Vladimiro kalėjimo. Jo 
akys labai silpsta, o priverstas dirbti 
atidų darbą prie labai silpnos švie
sos. Anot Keston žinių agentūros, 
kuri komentuoja “Aušros” 21 nr., 
Petkus užmezgęs ryšius su totoriais 
— mahometonais ir krikščionimis. 
Krikščionys daugiausia esą ortodok
sai, kurie labai domisi katalikais ir 
tikėjimo skirtumais tarp ortodoksų 
bei katalikų. Petkų stebinąs gausus 
religija besidominčio totorių jauni
mo skaičius.

★ PETRO PLIUMPOS RYŠIAI SU 
PASAULIU labai suvaržyti. Jo žmo
na Aldona jau nuo sausio mėn. ne- 
begalinanti iš jo laiškų. Ji pasiteira
vo stovyklos vadovybėje, ar jis gau
nąs jos laiškus bei žurnalus ir ar 
galėsianti jį aplankyti. Atsakymą ga
vo iš stovyklos komendanto V. V. 
Kuznecovo, kuris jai nurodo, kad 
Pliumpa šiais metais galįs rašyti tik 
po vieną laišką kas du mėnesiai ir 
negalįs priimt: jokių lankytojų. 
Pliumpa buvo nuteistas 1974 m. 8 
metams sunkiojo režimo stovyklos 
darbams. Jo maldaknygė bei religi
niai užrašai yra atimti.

★ “PAX CHRIŠTI” katalikiškosios 
taikos organizacijos JAV padalinys 
kreipėsi į JAV vyskupus, prašyda
mas įvesti nuo mėsos valgių susilai
kymą penktadieniais kaip atgailą už 
ginklavimosi lenktynes pasaulyje. 
Savo 2 dienas trukusiame suvažiavi
me ši organizacija taipgi kreipėsi į 
JAV katalikus, skatindama remti as
menis. atsisakančius mokėti valstybi
nių mokesčių dalį, skirtą kariniams 
tikslams. Siūloma švęsti metinė Ka
talikų Taikos Savaitė, skatinanti nu
siginklavimą. Suvažiavimo atsišauki
mą pasirašė ir du JAV vyskupai: 
vysk. Walter Sullivan iš Richmond, 
Va., ir vysk. Thomas Gumbleton iš 
Detroito. “Pax Christi” organizacijai 
JAV-se priklauso 3,000 narių. “Pax 
Christi” tarptautinis sąjūdis įsistei
gė tuoj po II D. karo Prancūzijoje. 
To sąjūdžio tikslas — darbuotis žmo
nijos taikai Kristaus Evangelijos 
šviesoje.

★ SICILIJOS KATALIKAI, ne
klausydami savo vyskupų, ir toliau 
masiškai vyksta Nisceni miestelin 
pamatyti keraminės Marijos statulos, 
kuri verkusi kiaujo ašaromis. Calta- 
nisetta vietovės ' vyskupas Alfredo 
Garsia pareiškė, jog jo prieš 7 metus 
išleistas draudimas maldininkams 
lankyti tą statulą ir toliau galioja. 
Vyskupijos komisija tiria tą reiškinį, 
bet iki šiol nieko nerado, ko nebūtų 
galima išaiškinti natūraliai.

★ IZRAELĮ NUSIAUBĖ NAUJA 
ANTIKRIKŠČIONIŠKO VANDALIZ
MO BANGA, į kurią Izraelio valdžia 
žiūri pro pirštus. Britiškoji Reuters 
agentūra praneša, jog krikščionys 
kreipėsi į Izraelio užsienio reikalų 
ministeriją, prašydami pagalbos nuo 
užpuolimų, bet iki šiol nieko nesu
laukė. Krikščioniškų šventovių sie
nos pripaišomos kaukolių su viso
kiais įrašais kelių dvasiškių automo
bilių padangos buvo supjaustytos, 
vienas protestantas dvasiškis buvo 
užpultas, o kiti yra susilaukę viso
kiausių grasinimų telefonu.

★ SIĖIO - MALABARIETIŠKŲJŲ 
APEIGŲ KATALIKAI VYSKUPAI 
IŠ INDIJOS kreipėsi į šv. Tėvą Joną- 
Paulių II, prašydami įvesti žymesnių 
pakeitimų tų apeigų valdymosi siste
moje. Popiežius, priimdamas su tuo 
prašymu vyskupus, labai išgyrė siro- 
malabarietiškų apeigų Bendriją ir iš
reiškė pritarimą vyskupų pateiktiem 
siūlymam. Jis nurodė, jog visa tai 
dar reikės atidžiai persvarstyti visos 
K. Bendrijos ganytojiškųjų užmojų 
šviesoje. Nors Indijos vyskupų pra
šymai nebuvo paskelbti viešumai, ta
čiau iš popiežiaus kalbos vyskupams 
paaiškėjo, kad du dalykai buvo jau 
išsamiai svarstyti: 1. įsteigimas tų 
apeigų valdymosi jurisdikcijos už 
Indijos valstybės sienų emigravu
siems siro-malabarietiškų apeigų ka
talikams; 2. tam tikras pagrindinis 
hierarchinės struktūros perorganiza
vimas pačioje Indijoje. Siro-malaba

rietiškų apeigų katalikų pasaulyje 
yra apie 2,5 mil. Tai palikuonys krikš
čionybės, kurią Indijon atnešė apaš
talas šv. Tomas.

* KATALIKAI ŠV. RAŠTO SPE
CIALISTAI turėtų pasitarnauti savo 
žiniomis, nustatant teisingą Jeruza
lės religinę sampratą — pareiškė 
Jonas-Paulius II, kalbėdamas 200 ita
lų šv. Rašto specialistų, kurie yra 
susirinkę savo 27-jam suvažiavimui 
Romoje. Popiežius išreiškė viltį, kad 
dvasinė Jeruzalės reikšmė kaip “Rau
dų sienos”, “Didžiojo akmens” ir 
“Prisikėlimo” miesto padarys Jeru
zalę šventu ir taikingu miestu, svar
biu krikščionių, žydų ir mahometo
nų tikėjimui. Popiežius yra susirū- 
nęs Jeruzalės padėtimi, ypač nuo to 
meto, kai Izraelis paskelbė Jeruzalę 
savo sostine. Dar prieš paskelbimą 
Vatikanas buvo siūlęs nepriklauso
mą Jeruzalės statusą (panašiai kaip 
Vatikano) su tarptautinėmis garanti
jomis ir priešinosi vienašališkam Iz
raelio ar kurios nors kitos valstybės 
sprendimui.

* PALESTINOS IŠLAISVINIMO 
ORGANTACIJA pakvietė Joną-Pau- 
lių II aplankyti palestiniečių trem
tinių stovyklas Libane. Tai pareiš
kė Arafato pasiuntinys Afif Safieh, 
kuris turėjo pokalbį su šv. Tėvu 
bendrosios audiencijos metu šv. Pet
ro aikštėje. Safieh pareiškė, kad po
piežius jį viešai priimdamas šv. Pet
ru aikštėje parodęs pasauliui, kaip 
jam rūpi likimas palestiniečių, kurie 
eina Kalvarijos keliu. Anot Safieh, 
apie 40% palestiniečių gyvena Izra
elio vergijoje, o apie 60% gyvena 
tremtyje. Vatikano stebėtojų nuo
mone, popiežius negalėjęs Palestinie
čių Išlaisvinimo Organizacijos atsto
vo priimti privačioje audiencijoje, 
nes tai būtų tarsi diplomatiškas tos 
organizacijos statuso pripažinimas, 
todėl buvo susitikta ir pasikalbėta 
tuojau po viešosios audiencijos aikš
tėje. Afif Safieh spaudai pareiškė, 
kad jis jau anksčiau porą kartų (rug
sėjo 15 ir 17 d.d.) buvo susitikęs su 
Vatikano Viešųjų Reikalų Tarybos 
sekretorium arkiv. Achille Silvestri- 
ni. Tos tarybos pasekretorium yra 
mons. Audrys Bačkis.

' * PASAULIO VYSKUPŲ SINODO 
PROGA, kuris vyksta Romoje ir 
sprendžia dabartines šeimos proble
mas, Jonas-Paulius II paskelbė to
kią maldą: “Viešpatie Dieve, iš Ta
vęs kiekviena šeima danguje ir že
mėje gauna savo vardą. Tėve, Tu 
esi Meilė ir Gyvenimas. Per Tavo Sū
nų Jėzų Kristų, gimusį iš moters per 
Šv. Dvasią, dieviškosios meilės šalti
nį, suteiki, kad kiekviena šeima že
mėje ateinančioms kartoms taptų tik
ra gyvenimo ir meilės šventove. Leis
ki savo malonei vadovauti vyrų bei 
žmonų mintims ir veiksmams viso 
pasaulio šeimų gerovei. Duok jauni
mui rasti šeimoje tvirtą pagrindą sa
vo žmogiškajam kilnumui ir galimy
bę augti tiesoje bei meilėje. Suteik, 
kad Santuokos sakramento malone 
sutvirtinta meilė būtų stipresnė nei 
visi silpnumai bei vargai, kuriuos 
mūsų šeimos kartais turi pakelti. Už
tariant šventajai Nazareto šeimai, su
teik, kad Bendrija per šeimą našiai 
vykdytų savo pasaulinio masto užduo
tį. To prašome Tave, kuris esi Gyve
nimas, Tiesa ir Meilė kartu su Sūnu
mi ir šv. Dvasios. Amen.”

* ITALIJOJE LABAI MAŽA 
PRAKTIKUOJANČIŲ KATALIKŲ. 
Pagal 1978 m. Vatikano statistiką, 
Italijoje yra 56.700.000 gyventojų, 
kurių net 98% yra katalikai. Tačiau 
tik 20% katalikų yra praktikuojan
tys. Toliau statistika rodo, kad Itali
joje yra 440 vyskupų, 54.515 kuni
gų, 149.178 seselės, 138 nuolatiniai 
dijakonai ir 5.516 klierikų.

* KUN. JURGIS ŠARAUSKAS, 
kuris baigia savo vienerių metų tar
nybą JAV valstybės departamente 
Vašingtone, turėjo pasikalbėjimą su 
katalikiškojo laikraščio “National 
Catholic Register” atstovu. Pasikal
bėjimas paskelbtas tame laikraštyje. 
Kun. šarauskas nurodo kokiu būdu 
jis buvo paskirtas tom pareigom. Jis 
dirbąs JAV valstybės pasekretorio 
politiniams reikalams padėjėju. Jo 
rūpestis esąs Rytų Europa. Pokalby
je užsimenama apie Lietuvą, kurios 
dabartinė padėtis paminima bend
rais bruožais. Taipgi nurodoma,- kad 
valstybės departamentas kreipiąs 
daugiau dėmesio į tuos, kurie dau
giau šaukia ir triukšmo kelia. Todėl, 
pavyzdžiui, žydais JAV-se paprastai 
labiau rūpinamasi nei kitomis etni
nėmis grupėmis. KUN. J. STŠ.

Dvidešimt penktoje Kanados Lietuvių Dienoje Hamiltone: KLB Hamiltono apylinkės pirm. dr. V. KVEDARAS (kai
rėje) ir Lietuvos laisvės kovotojas VL. ŠAKALYS Nuotr. J. Miltenio

Sukaktuvinės Lietuviu Dienos

A+A
RIČARDUI BUMELIUI

žydinčioje jaunystėje mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame jo liūdintiems tėvams — HERTAI ir IGNUI 
BUMELIAMS bei jo broliui ROBERTUI —

KLB Oakvillėš apylinkė

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
tuvių Dienos organizacinio ko
miteto.pirm. inž. J. Kšivickis su 
p. Kšivickienę, KLB krašto val
dybos pirm. J. R. Simanavičius, 
KLB švietimo komisijos pirm. 
V. Stanevičienė, KL Jaunimo 
Sąjungos atstovai — buvęs 
pirm. P. Kuras ir dabartinė 
pirm. L. Beržinytė.

Pamaldos baigtos galingai nu
skambėjusiu Lietuvos himnu.

Pamaldos buvo labai Įspūdin
gos tiek dalyvių skaičiumi (per 
1000 dalyvių), tiek puikiu gie
dojimu, tiek apeigų atlikimu. 
Tai buvo lietuvių dvasią pake
liantis bei stiprinantis momen
tas.

Evangelikams pamaldas laikė 
ir pamokslą pasakė kun. Alg. 
Žilinskas iš Toronto latvių šven
tovėje. Dalyvavo gražus būrys 
evangelikų iš Toronto, Montrea- 
lio, Hamiltono ir jo apylinkių.

Didysis koncertas
Jau prieš 4 v. p. p. puošnioji 

“Hamilton Place” salė buvo 
apypilnė. Tautiečiai punktualiai 
susirinko Į per 2000 žmonių tal
pinančią modernią salę, kurioje 
nuo 9 v. r. repetavo meno an
sambliai. Lietuvių salėje buvo 
apie 1500. Programa pradėta su 
15 min. pavėlavimu.

Pradžia buvo itin Įspūdinga. 
Pakilus scenos uždangai, prie
blandoje buvo matyti du trimi
tininkai iš Montrealio, kurie tri
mito garsais pranešė ne tik kon
certo pradžią, bet ir pašaukė da- 
bartin Lietuvos praeiti. Pasiro
dė lietuvaitės scenoje su žvakė
mis, judėjo kaip audinio gijos 
ties liepsnojančiu aukuru, kurio 
šviesa krito ant Lietuvos Vyčio. 
Tuo momentu Alfonsas Juoza
pavičius ryškiu balsu perskaitė 
ši G. Breichmanienės paruoštą 
tekstą:

Mes šaukiame Tave, o protėvių 
dvasia! Pakilki iš amžių glūdumos! 
Uždeki mūsų širdyse TĖVYNĖS 
meilės, pasiaukojimo, susiklausymo, 
vienybės ugnį!

Senovės karžygių, didžiųjų kuni
gaikščių, knygnešių, sąvanorių, par
tizanu gyvybės auka amžinybės au
kuro liepsnose teprimena mums pa
vergtą Tėvynę, jau 40 metų nešan
čią sunkų pavergėjo jungą. Padėk 
mums išgirsti ten kenčiančių brolių 
ir sesių skausmą, vargus, pagalbos 
šauksmą. Padėk suprasti jų kovą už 
laisvą rytojų — už žodį, už maldą. . .

Romo Kalantos gyvybės šventa ug
nis tebedega mūsų jaunimo širdy
se. . .

Nuo Sibiro taigų lig Australijos 
Pietų Kryžiaus teplaka lietuvio šir
dis maldoje už Tėvynės laisvę. . .

Po Įspūdingos Įžangos, kurią 
sukūrė bei inscenizavo progra
mos vadovė G. Breichmanienė, 
Įvadini pasveikinimo žodi tarė 
KLD rengėjų komiteto pirm. 
Marius Gudinskas, kurio žodžius 
sceniškai perteikė grakščios šo
kėjos dailiai atlikta Kepurine.

Pirmą programos dalį atliko 
jungtinis choras ir Hamiltono 
mergaičių choras “Aidas”. 
Jungtinis choras buvo sudarytas 
iš Hamiltono Aušros Vartų ir 
Toronto Prisikėlimo parapijų 
chorų. Diriguojamas D. Deksny- 
tės-Povvell, jis atliko šešias lie
tuvių kompozitorių dainas ir G. 
Verdi “Lėkit mintys” iš operos 
“Nabucco”. Su sol. G. Čapkaus- 
kiene choras ilgesingai bei ly
riškai padainavo Č. Sasnausko 
“Karvelėli”.

Originalus buvo “Aido” pasi
rodymas, dvelkęs nauja ir jau
na dvasia. Mat — jaunos daini
ninkės, jaunas chorvedys J. Go- 
vėdas, jauna kūryba. Choras 
dainavo Z. Venskaus ir savo va
dovo J. Govėdo kompozicijas, 
dvelkiančias modernumu ir lie
tuviškumu. Vieną J. Govėdo 
kompoziciją “Serenada” choras 

atliko su sol. G. čapkauskiene. 
kuri daug prisideda prie jauno 
kompozitoriaus dainų populiari
nimo.

Po pertraukos sveikinimo kal
bas pasakė gen. Lietuvos konsu
las dr. J. Žmuidzinas, miesto 
burmistras J. Macdonald ir PLB 
pirm. V. Kamantas.

Antroje koncerto dalyje visų 
savo grožiu, dainos ūgiu pasiro
dė sol. G. čapkauskiene, akom
panuojama J. Govėdo. Jai šia
me koncerte teko liūto dalis — 
be šešių atskirų kūrinių, ji dar 
dainavo solo paskirai su trimis 
chorais.

Po nuotaikingų šokių — Sa
dutės ir Rezginėlės scenon Įžy
giavo “Aro” vyrai, kurie, diri
guojami V. Verikaičio ir akom
panuojami J. Govėdo, energin
gai, drąsiai padainavo penkias 
dainas, jų tarpe ir B. Budriūno 
kantatos žanro dainą “Mano 
protėvių žemė” su sol. G. Čap
kauskiene.

Pabaigai scenon išėjo mišrus 
jungtinis choras ir šokėjai, ku
rie visi kartu atliko “Pradeda 
aušrelė aušti” ir “Subatėlę”; 
Pabaiga buvo entuziastinga ir 
visus linksmai nuteikianti.

Prie bendros koncerto nuotai
kos daug prisidėjo montreališ- 
kio liaudies instrumentų orkest
ro —- “Gintaro” padalinio daly
vavimas. Jis grojo net keliais at
vejais tautiniams šokiams. Ypač 
jo grojimas praturtino atlikimą 
šokių — Sadutės ir Rezginėlės. 
Orkestrui vadovauja A. Lapi
nas.

Koncerto programoje dalyva
vo tautinių šokių grupės: Toron
to “Atžalynas”, vad. A. Zande- 
rienės. Toronto “Gintaras”., vad. 
R. ir J. Karasiejų. Montrealio 
“Gintaras”, vad. R. Lukoševičiū- 
tės, Hamiltono “Gyvataras” vad. 
G. Breichmanienės.

Pabaigoje scenon buvo iš
kviesti — solistė, meno ansamb
lių vadovai, dirigentai, progra
mos vadovė ir pagerbti gėlėmis. 
Scenoje trūko tiktai teatrų va
dovių — “Aitvaro” ir “Auku
ro”. Baigiamąjį padėkos žodį 
tarė KLB pirm. J. R. Simanavi
čius, išreikšdamas tvirtą viltį, 
kad sekanti Kanados Lietuvių 
Diena bus Toronte.

Besiskirstant į buvo matyti ir 
kitataučių svečių, kurie sekė vi
są koncerto programą. Jie tik 
apgailestavo, kad spausdintoje 
angliškoje programoje kūrinių 
pavadinimai neišversti į anglų 
kalbą. O VI. Šakalys, neseniai 
atvykęs iš okup. Lietuvos, pa
reiškė savo pasigėrėjimą kon
certu. Jo lygis esąs geras, bet 
labiausiai jam imponavo pastan
gos išlaikyti lietuvybę išeivijo
je.

Koncertas buvo ilgokas, vieto
mis su ištęstomis pauzėmis, bet 
visiems buvo aišku, kad neįma
noma pasiekti pilno sklandumo 
per trumpą laiką, kai iš visos 
Kanados suvažiuoja įvairūs me
no vienetai. Prie koncerto iški
lumo daug prisidėjo erdvi, mo
derni ir patogi salė.

A+A .
MAMERTUI GIRČIUI 

mirus,
jo žmonai STASEI, dukroms — RŪTAI ir JUDITAI, 
sūnui VINCUI, broliams — BRONIUI, VLADUI bei 
visiems giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia —

Ona, Stasys Teišerskiai 
Laima, Edmundas Stanevičiai

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Dagio paroda
“Hamilton Place” patalpose 

buvo surengta ir torontiškio 
skulptoriaus Dagio kūrybos pa
roda. Ji buvo atidaryta spalio 
11. šeštadienį, 1 v. p. p. Atida
ryme ir vėliau dalyvavo nema
žas būrys žmonių, besidominčių 
dailininko skulptūromis, kurių 
čia buvo išstatyta net 72. Buvo 
paruoštas kūrinių sąrašas anglų 
ir lietuvių kalbomis, kad supras
tų ir kitataučiai. Kūrinių kainos 
— nuo $120 iki $1200. koncer
to proga dar daug kas norėjo 
aplankyti parodą sekmadienį, 
bet ji buvo jau uždaryta. Paro
dą surengė org. komiteto atsto
vė R. Bagdonienė.

Tautodailės paroda *
Atskirai minėtina tautodailės 

paroda, kuri buvo surengta Ha
miltono miesto rotušėje. Joje 
buvo sutelkta įvairių dirbinių, 
vaizduojančių lietuvių gyveni
mą. Ji buvo atidaryta spalio 6 
d. specialia iškilme, kurioje da
lyvavo ir miešto burmistras J. 
Macdonald. Šią parodą, truku
sią net keletą dienų, aplankė 
gana daug kitataučių, ypač tų, 
kurie lankosi miesto rotušėje. 
Jos rengimas buvo patikėtas 
taip pat R. Bagdonienei,^ kuri 
rūpestingai atliko savo uždavi
nį.

Šios KLD proga buvo suruoš
ta ir daugiau renginių, būtent, 
KLJS tarybos suvažiavimas, 
šachmatų varžybos, krepšinio 
bei stalo teniso rungtynės, bet 
apie tai turbūt parašys kiti.

Pažymėtina, kad pagrindines 
KLD iškilmes sekė bei rekorda- 
vo “Amerikos Balso” atstovas 
R. Sakadolskis. Jis ta proga pa
darė visą eilę pasikalbėjimų su 
Kanados lietuvių veikėjais. Tuo 
būdu apie Kanados Lietuvių 
Dieną jau sužinojo ir pavergto
ji Lietuva per “AB” radiją.

Sukaktuvinis leidinys
Dvidešimt penktosios Kana

dos Lietuvių Dienos leidinys 
yra tradicijos tęsinys, nes be
veik kasmet buvo stengiamasi 
paruošti tokį leidinį. Šiai sukak
čiai derėjo paruošti platesnį lei
dinį, apimantį visos Kanados lie
tuvių veiklą. Deja, taip neišėjo. 
Matyt, neužteko jėgų tam dar
bui. Reikėjo pasitenkinti, kuk
liu leidinėliu, kuris pavadintas 
irgi kukliu vardu, būtent, “Dvi
dešimt penktos Kanados Lietu
vių Dienos programa”. Didelio 
formato, 20 puslapių leidinyje 
išspausdintas org. komiteto 
pirm. M. Gudinsko žodis, St. Da
liaus straipsnis apie pirmąją 
KLD, Kanados min. pirmininko 
P. E. Trudeau sveikinimas, On
tario premjero W. G. Davis, Ha
miltono rajoninės valdžios atsto
vės A. H. Jones, miesto bur
mistro J. A. Macdonald, prel. J. 
Tadarausko ir KLB pirm. J. R. 
Simanavičiaus sveikinimai. To
liau — koncerto programa, jos 
atlikėjai ir kaikurių kitų rengi
nių dalyviai. Leidinį redagavo 
dr. V. Kvedaras, viršelį piešė — 
J. Gudinskas. N. Bv.

A+A 
kunigui 

KAZIMIERIUI MALAKAUSKUI
Kalifornijoje mirus, jo seserį Toronte TERESĘ TA
MOŠAUSKIENĘ ir gimines nuoširdžiai užjaučiame —

A. K. Aperavičiai

A+A 
MAMERTUI GIRČIUI

mirus, žmoną STASĘ su šeima, brolį BRONIŲ ir VLA
DĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame bei kartu 
liūdime —

Petras, Zuzana ir Rita
Jonikai
Mississauga, Ont.

Canadian &rt jUlemorials; Uiti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

Atlieka įvairius kapu paminklu ak
mens ir skulptūros darbus — greitai 
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį 
pasirinkimą pagamintų paminklų lie

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLU BENDROVĖ

^urnitureJStč.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.



Romoje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas inž. VYTAUTAS KAMANTAS ir jo žmona p. KAMANTIENe 
kalbasi su Šv. Tėvu Jonu-Pauliumi II, kuris domisi žurnalu “Pasaulio Lietuvis” bei ant jo viršelio išspaus
dinta Jono-Pauliaus II nuotrauka iš lankymosi Čikagoje Nuotr. Felici

Maskvai rūpi lietuvių veikla
Pasirodė leidinys anglų kalba, puolantis ypač 

Aleksandrą Štromą

PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

Parlamento atstovas
Italų politikas Massimo de 

Čarolis, krikščionių demokratų 
atstovas parlamente, neseniai 
lankėsi Lietuvoje. Savo įspū
džius ir pastabas jis aprašė Mi
lano iliustruotame savaitraštyje 
“H Settimanale” (nr. 36, 1980. 
IX. 9).

Jau 40 metų
Autorius pažymi, kad šią va

sarą sukako 40 metų, kai SSSR 
brutaliai okupavo Lietuvą. Ka
talikų tikyba dabar čia vis la
biau pasireiškia kaip vienintelė 
jėga, galinti išlaikyti gyvą lietu
vių tautos tapatybę. Net komu
nistinė valdžia pripažįsta, kad 
iš trijų milijonų Lietuvos kata
likų apie 50-60% laikytini prak
tikuojančiais.

Italų parlamentarui Lietuvo
je rūpėjo ištirti, kokie yrą val
džios ir katalikiškos gyventojų 
daugumos santykiai, tačiau bu
vo daug kliūčių: nepalanki val
džios politika; negalimybė už
megzti ryšį su tikinčiaisias, ku
rie atskirti nuo viešojo gyveni
mo; kalbos sunkumai; žmonių 
atsargumas. Massimo de Caro
lis galėjo pamatyti tik Vilnių ir 
Kauną. Provincijos, kur K. Ben
drijos įtaka kur kas stipresnė, 
jam neleido pamatyti. Neleido 
nė aplankyti vienintelės kunigų 
seminarijos Kaune. Negalėjo su
sitikti su TTG Katalikų Komite
to nariais, nors jų pavardės sve
čiui buvo gerai žinomos.

Persekiojimo ženklai
Nesiliaujantis maldininkų 

antplūdis Aušros Vartuose, pa
sakoja autorius, neturi apgauti, 
kokia iš tikrųjų yra sovietinė 
politika religijos atžvilgiu. Da
bar Vilniaus centre gyvena ma
žiau nei 180.000 žmonių (tiek 
jų buvo prieš karą), veikia 11 iš 
40 šventovių. Su naujomis gy
venvietėmis Vilnius išaugo, gy
ventojų skaičius prašoko 400.- 
000. bet nepastatyta nė viena 
nauja šventovė. Urbanistika — 
geras ginklas prieš tikėjimą, pa
stebi Massimo de Carolis. Viso
je Lietuvoje žinoma tik viena 
šventovė, kurią leido pastatyti 
pokario metais. Vos pastačius, 
ji buvo tuojau nusavinta ir pa
naudota kitiems tikslams.

Veikiančioms šventovėms už
daryti surandama daugybė prie
žasčių: neleidžiama taisyti pra
kiurusio stogo, kad paskui būtų 
galima šventovę paskelbti pavo
jingu pastatu; sumažėjo parapi
jiečių skaičius, reikia muzėjaus, 
trūksta lėšų išlaikymui — vis 
tai proga šventovę uždaryti. To
dėl Vilniaus katedra paversta 
meno galerija, universiteto 
šventovė supasaulinta, bazilijo
nų vienuolyne įrengtas archi
tektūros muzėjus, o Šv. Kazi
miero šventovėje — ateizmo 
muzėjus. Originaliausiai sugal
vota Kaune: Prisikėlimo švento
vėje gaminami puslaidininkiai 
raketų užtaisams, — ironiškai 
pastebi italų parlamentaras.

Ištremti vyskupai
Italas plačiai aprašo, kaip so

vietinė valdžia kišasi į seminari
jos ir naujųjų kunigų paruoši
mo reikalus. Kaip tik dėlto ir 
pats žymiausias Lietuvos vysku
pas — Vilniaus arkivyskupijos 
apaštališkasis valdytojas Julijo
nas Steponavičius beveik jau 20 
metų ištremtas į Žagarę, be teis
mo ir be oficialaus paaiškinimo. 
Massimo de Carolis pasakoja: 
vysk. Steponavičius buvo suim

tas 1961 m. sausio mėnesį dėlto, 
kad, įžengęs šventovėn teikti 
Kunigystės šventinimų, pama
tęs tarp kandidatų tris saugumo 
agentus, sugrįžo zakristijon ir 
nutraukė apeigas.

Apie vyskupą V. Sladkevičių, 
kuris tremtyje laikomas nuo 
1957 m., autorius taip rašo: val
džia buvo leidusi Kaišiadorių 
arkivyskupui T. Matulioniui 
konsekruoti savo pagalbininką, 
bet norėjo dėl to pasireklamuo
ti. Arkivyskupas tai pajuto ir 
užbėgo valdžiai už akių, bet 
vysk. Sladkevičius buvo suimtas 
dar savo konsekracijos dieną ir 
ištremtas.

Sovietinė konstitucija pripa
žįsta tik kulto laisvę, ne religi
nę veiklą. Antireliginės propa
gandos laisvė garantuojama. 
Tuo pasiremdama valdžia, pasak 
autoriaus, persekioja kunigus ir 
pasauliečius, neapsiribojančius 
tik liturginėmis apeigomis. 
Draudžia religinių priemonių 
pardavinėjimą, nors vyksta jau
dinanti slapta prekyba devocio- 
nalijomis. Teisiami ir baudžia
mi katekizmo mokytojai, tikin
tieji nuolat įvairiai varginami. 
Valdžia grubiai kišasi į kunigų 
ir vyskupų reikalus. Tikinčiųjų 
masės mažiau spaudžiamos, nes 
tikimasi, kad religingumas sa
vaime sumažėsiąs, mažėjant kai
mo gyventojų skaičiui, silpstant 
parapijoms ir sąmoningumui.

Iš pasikalbėjimų su kunigais 
autorius sprendžia, kad jiems 
rūpi tik religijos reikalai. Lie
tuvos K. Bendrija priešinasi re
žimui, bet nedalyvauja pogrin
džio politinėje kovoje. Tai — ty
los ir kančios, bet ne sukilimo 
Bendrija, teigia Massimo de Ca
rolis. Mašinraštinė “Kronika” 
kalba tik apie tikėjimo proble
mas, renka žinias nematomais 
kanalais, perduodama jas iš ran-' 
kų Į rankas. Nereguliariais tar
pais “Kronika” nežinia kokiais 
būdais pasiekia ir Vakarus.

Popiežius ir Lietuva
Visi šaltiniai teigia, kad lietu

viškojo pasipriešinimo dvasią 
sustiprino lenko popiežiaus iš
rinkimas. Kai Jonas-Paulius II 
pernai lankėsi Lenkijoje, dau
gybė lietuvių buvo suvažiavę į 
pasienį pasižiūrėti lenkų televi
zijos. Popiežius, pasak auto
riaus, kalba šiek tiek lietuviš
kai ir gal net esąs lietuviškos 
kilmės: Voitylos pavardė — ne 
slaviška; jo šeima kilusi nuo Va- 
rėnos-Druskininkų, persikėlusi 
į Lenkiją po 1831 m. sukilimo. 
Popiežiaus dėmesys lietuviams 
taip pat gerai žinomas.

Kai pernai sausio 24 Gromy- 
ka lankėsi Vatikane, popiežius, 
sakoma, jį smulkiai klausinėjo 
apie vysk. Steponavičiaus asme
ninę būklę. Buvo netikėta, kai 
pernai rugpjūčio 18 d. abiem 
Lietuvos vyskupam tremtiniam 
buvo leista dalyvauti Telšių vys
kupijos mirusių ganytojų pager
bime. Per tą laiką — pernai ge
gužės 26 — popiežius buvo pa
skyręs 15 naujų kardinolų: vie
nas jų buvo paskelbtas “in pec- 
tore”, nenurodant jo pavardės.

Italas parlamentaras teigia, 
kad Lietuvoje ir Romoje bend
rai manoma, jog vyskupas Ste
ponavičius šiandien esąs vienin
telis kardinolas sovietinis pilie
tis. Jį myli lietuviai, lenkai ir 
gudai. Jis kalba visomis šios 
Europos dalies kalbomis. Auto
rius įsitikinęs, kad vysk. Stepo-

Lietuvoje
navičius — svarbi figūra popie
žiaus Voitylos strategijoje. Kai 
šiemet birželio mėnesį Romoje 
lankėsi vyskupas L. Povilonis 
(dabar jis vėl Romoje — daly
vauja vyskupų sinodo darbuo
se), vykę labai slapti pokalbiai 
tarp šv. Sosto ir sovietinės am
basados. Maskva esanti Įsitiki
nusi, kad vysk. Steponavičius — 
kardinolas ir sutiktų leisti jam 
užimti vyskupo sostą periferijo
je, o taip pat sugrąžinti į parei
gas vysk. Sladkevičių, jei būtų 
atšauktas kardinolo paskyrimas. 
Šventasis Sostas, pasak auto
riaus. tokios sąlygos nepriėmė.

Lietuva, maža sovietinė res
publika, tęsia savo liudijimą iš 
kaimų, iš barokinių Vilniaus 
šventovių, iš Kauno sodo, kur 
gyvas susidegino Romas Kalan
ta. Ji priešinasi: “Mater Miseri- 
cordiae” — parašyta didelėmis 
aukso raidėmis Aušros Vartuo
se -- “sub tuum praesidium 
confugimus”. Taip užbaigia sa
vo pastabas Massimo de Carolis 
Milano savaitraštyje “H Setti
manale”.

Kardinolo klausimas
Reikia pažymėti, kad italų po

litiko spėliojimai padarė stiprų 
įspūdį anglų laikraščiui “Daily 
Mirror” ir V. Vokietijos katali
kų laikraščiui “Deutsche Tages- 
post”, kurie pakartojo įsitikini
mą, kad vysk. Steponavičius 
esąs kardinolas “in pectore”. 
Vatikanas iki šiol nei patvirti
no, nei paneigė šių spėliojimų.

Verta prisiminti, kad savo 
metu, popiežiui Jonui XXIII pa
skelbus iš karto tris slaptus kar
dinolus, taip pat buvo spėlioja
ma, kad vienas iš jų lietuvis — 
vysk. T. Matulionis. Anuomet 
Vatikanas, ilgai nelaukęs, sutei
kė jam arkivyskupo titulą ir 
taip kardinolystės gandai buvo 
išsklaidyti. . .

Beje, šiemet rugsėjo 11 d. su
kako 25 metai, kai Panevėžyje' 
vysk. K. Paltarokas konsekravo 
vysk. Steponavičių. Ši sukaktis 
Lietuvoje nepraėjo tylomis. 
Rugsėjo 11 d. Vilniuje, Aušros 
Vartų koplyčioje, Sukaktuvinin
kas aukojo šv. Mišias ir buvo ti
kinčiųjų viešai pagerbtas bei 
pasveikintas. Kunigų vardu Su
kaktuvininką pasveikino Kabe
lių klebonas kun. J. Lauriūnas, 
kuris priminė, kad Vilniaus vys
kupų, soste yra buvę kankinių, į 
kurių eiles įsirikiavo ir tremti
nys vvskupas J. Steponavičius.

A. L.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

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

šiais metais maskvinė leidyk
la “Progress” atspausdino Sa
mulio Zivso knygą “Human 
Rights”, kurioje sovietinis auto
rius atsikerta į vakariečių prie
kaištus dėl žmogaus teisių var
žymo Sov. Sąjungoje. Tokio lei
dinio pasirodymas anglų kalba 
yra ženklas, kad sovietai pasiju
to priremti prie sienos toje sri
tyje. Kebli buvo jų padėtis Bel
grado konferencijoje ir dar keb
lesnė ji gali būti Madride. Dėl
to Kremlius ginkluojasi, nes 
žmogaus teisės yra silpniausia 
vieta visame sovietiniame fron
te. Priešpuoliui jis pasikvietė 
vieną rimčiausių Maskvos pro
pagandistų, seniau dirbusi drau
ge su A. Štromu teisinėje srity
je.

Kodėl puolamas?
Kai A. Štromas 1973 m. išvy

ko Britanijon ir tapo Bradfordo 
universiteto profesoriumi, visai 
atvirai atskleidė sovietinio gyve
nimo tikrovę savo paskaitose ir 
straipsniuose. Vieną tos tikro-
vės aspektų, būtent, tautų rusi
nimą, A. Štromas atskleidė 
straipsnyje “The Legal Position 
of Soviet Nationalities and their 
Territorial Units According to 
the 1977 Constitution of the 
USSR”. Šis straipsnis buvo iš
spausdintas žurnale “Russian 
Review”, kurį leidžia Hooverio 
Institutas Stanforde, Kaliforni
joje. Jis labai nepatiko Krem
liui, nes pasakė visą teisybę, bū
tent, kad Maskva siekia sulydy
ti visas tautybes ir kad tas sie
kis atsispindi sovietinėje konsti
tucijoje. Samuilas Zivsas viena
me savo knygos skyrių ir bando 
paneigti A. Štromo interpretaci
ją, prikaišiodamas, esą Štromas 
tame straipsnyje specialiai kal
ba apie Lietuvą, nes joje gimęs. 
Bet tai netiesa. A. Štromas ana
me straipsnyje apie Lietuvą vi
sai nekalba ir gvildena sovieti
nę konstituciją vien teisine 
prasme.

Pažanga Lietuvoje
Norėdamas atremti A. Štro

mo įrodymus, S. Zivsas pasako
ja apie savo atostogas okupuo
toje Lietuvoje, kur nematęs jo
kio rusinimo, o tiktai tautinės 
kultūros klestėjimą. Esą Lietu
va 1940 m. įsijungusi į Sov. Są
jungą ir per 40 metų padariusi 
nepaprastą pažangą: “Pasinau
dodama visos Sov. Sąjungos iš
tekliais ir padedama kitų res
publikų, sovietinė Lietuva pada
rė stebuklus pramonės srityje.” 
Dabar ji gaminanti 50 kartų 
daugiau nei 1940 m. Tai visų 
Maskvos propagandistų dainelė 
apie “pažangą”. Bet kodėl nė 
vienas jų nepasako, kiek toji 
sovietinė “pažanga” sunaikino 
ir nuostolių pridarė, sugriauda
ma krašto ūkį, numarindama 
šimtus tūkstančių gyventojų Si
biro lageriuose bei kalėjimuose, 
išveždama iš krašto visus gami
nius. Ar tai irgi “pažanga”? Ar 
tai irgi žmogaus teisių įgyvendi
nimas? Jei Maskvai būtų rūpė
jusi krašto pažanga, o ne sau ne
palankios tautos dalies naikini
mas, nebūtų reikėję tų masinių 
deportacijų ir nuolatinės prie
spaudos.

Atostogos Palangoje
S. Zivsas pasakoja 1979 metų 

liepos mėnesį praleidęs Palan
goje. Ten girdėjęs simfoninio 
Lietuvos orkestro koncertus, 
kuriuose buvę atliekami tarp
tautiniai ir lietuvių muzikų kū
riniai. Ten koncertavęs ir ber
niukų choras “Ąžuoliukas”. Bu
vę rengiami poezijos vakarai 
ant Birutės kalno. Styginis kvar
tetas lydėjęs Petro Cvirkos kū
rinius. Mėgėjų orkestrai iš Šiau
lių ir Palangos groję liaudies 
dainas. Labai populiarus buvęs 
vokalinis bei instrumentinis an
samblis “Kopų balsai”; bilietai 
būdavę išparduoti iš anksto. 
Profsąjungų patalpose — nau
jai pastatytame atostogų centre 
koncertavęs Kauno žydų an
samblis. Poetų kūrinius rusiškai 
skaitęs populiarus Maskvos ak
torius Viačeslav Somov. Netrū
kę ir “rock muzikos Felikso dis
kotekoje. Palangos meno galeri
joje matęs Henriko Milašiaus ir 
Lidijos Milašiūtės paveikslus, 
Horsto Taleikio gintaro dirbi
nius. Aplamai, Palangoje esą 
atsispindėjo visas sovietinės 
Lietuvos kultūrinis gyvenimas, 
kuriame nebuvo rusinimo nė 
pėdsako.

Vartai i platumas?
Lietuvos įsijungimas į Sov. 

Sąjungą, pasak S. Zivso, atida
ręs vartus lietuvių kultūrai į ki
tas tautybes. Poetas Mieželaitis 
esąs žinomas visoje Sov. Sąjun-;

goje ir gavęs socialistinio darbo 
didvyrio vardą bei Lenino pre
miją. Lietuvos klasikų raštai pa
siekė visus So.v. Sąjungos gy
ventojus. Pvz. A. Baranausko 
“Anykščių šilelis” buvo išvers
tas Į rusų kalbą poeto N. Ticho- 
novo. Taip pat buvę išverstos 
Jono Biliūno novelės.

Pasak S. Zivso, Sov. Sąjungo
je nėra vietos nacionalizmui. 
Santykiai tarp Sovietijos tau
tybių esą vaizduojami iškreip
tai, siekiant išnaudoti naciona
listinius prietarus Vakaruose, 
nukreiptus prieš Sov. Sąjungą. 
“Mes manome, kad nacionaliz
mas, šovinizmas ir rasizmas yra 
kondensuota socialinės neteisy
bės ir nedorybės forma” (140 
psl.).

Rusinimas klesti
Samuilas Zivsas, gindamas 

maskvinę rusinimo politiką, ro
do Lietuvą, kurioje esą klesti 
tautinė kultūra, matyta Palan
goje. Bet tai propagandinė ap
gaulė. Keletas matytų renginių
lietuvių kalba dar nereiškia, kad 
nėra rusinimo. S. Zivsas, gimęs 
Latvijoje, turėtų daugiau žinoti 
toje srityje. Jis turėtų žinoti 
pvz. apie Taškento konferenci
ją, kurioje buvo nutarta sustip
rinti rusinimą ypač Baltijos 
kraštuose, pradedant tą procesą 
nuo vaikų darželių.

Jau dabar nebegalima susi
kalbėti lietuviškai pašto įstaigo
se, eismo tarnybose ir kitose 
visasąjunginėse ministerijose. 
Mokslines disertacijas reikia ra
šyti rusų kalba, įskaitant ir li
tuanistines temas.

Lietuvoje įsteigta visa eilė ru
siškų mokyklų, teatras, spauda. 
Klaipėdoje apgyvendinta dau
gybė rusų. Netrūksta ju ir ki
tuose miestuose, ypač Vilniuje. 
Tai liudija gausi rusiška snauda 
ir lietuvių pogrindžio leidiniai, 
kurie drįsta pasakyti visą tiesą. 
Pasak jų, net kompartijos susi
rinkimai bei suvažiavimai vyks
ta rusų kalba, kai dalyvauja ru
su pareigūnai.

Taigi kalbėti apie rusinimo 
nebuvimą Lietuvoje reiškia 
prieštarauti faktams ir tuo pa
čiu save kompromituoti. Sakyti, 
kad Sov. Sąjungoje nėra vietos 
nacionalizmui reiškia tvirtinti, 
jog nėra vietos lietuvių, ukrai
niečių, latvių, estų ir kitų nacio
nalizmui, bet yra daug vietos 
rusiškam nacionalizmui, pri
dengtam komunizmo šydu.

Mūzos priespaudoje
S. Zivsas rašo, esą lietuviams 

atsivėrė vartai į rusų literatū
rą, pora lietuviškų knygų buvo 
išversta į rusų kalbą. Tiesa, vie
nas kitas lietuvių kūrinys pasie
kė rusiškai skaitančią visuome
nę Sov. Sąjungoje, bet tuo pa
čiu jie prarado vartus į Vaka
rus, išskyrus vieną kitą išimtį. 
Lietuva tapo izoliuota nuo Va
karų pasaulio ir apsupta slaviš
kos jūros, kuri gresia tautinei 
lietuvių gyvybei. Be to, sovieti
nė priespauda paralyžavo kūry
binę lietuvių laisvę ir pakirto 
tautinės kultūros klestėjimą. 
Jeigu tautinė lietuvių kultūra 
iki šiol nėra sunaikinta, tai dėl
to, kad lietuviai grumiasi su vi
sokių formų rusiška priespauda. 
O kad toks Mieželaitis gauna ru
siškas premijas, nėra tautinės 
lietuvių kultūros laimėjimas, o 
tik pasitarnavimas maskviniams 
užmojams.

Jei Maskvai rūpėtų tautinės 
lietuvių kultūros klestėjimas, ji 
duotų visišką laisvę tautai, ati
trauktų okupacines savo pajė
gas. Bet ji to savanoriškai nie
kad nepadarys, nes jai rūpi pir
moje eilėje rusiškoji imperija, 
kaip tai rūpėjo ir carinei impe
rijai. Juk ar gali kas tikėti, jog 
Maskva okupavo Lietuvą tam, 
kad joje suklestėtų tautinė kul
tūra ir būtų respektuojamos 
žmogaus teisės? Jei tai tiki Sa
muilas Zivsas, tai jo tikėjimas 
remiasi Maskvos įkvėptu melu. 
Tokiam asmeniui neatveria 
akių nė lankymasis Lietuvoje.

M.

• “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata — S14, naujiem prenu
meratoriam — 810.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

1 586 Bloor Street V/est,
Toronto, Ont. M6P 1 A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).
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Prie Kanados parlamento rūmų, kur Įvyko apklausa lietuvių delegacijos žmo
gaus teisių pažeidimo klausimais sovietų okupuotoje Lietuvoje. Iš kairės: A. 
JUZUKONIS, adv. J. KURAITĖ, KLB pirm. J. R. SIMANAVIČIUS ir Lietu
vos rezistentas VL. ŠAKALYS Nuotr. J. V. Danio

Taip gabenami kaliniai
P. JATULIS 

Mūsų bendradarbis Romoje

Mažiau yra žinomi Vakaruose 
faktai, kaip kalinimui pasmerk
ti žmonės Sovietų Sąjungoje yra 
pervežami iš vienos bausmės 
vietos į kitą. Tie, kurie pergyve
no tokių kelionių kankynes, pri
simena jas kaip baisų, šiurpą 
veriantį slogutį. Apie tokius 
pervežimus rašo Romoje leidžia
mas dvisavaitinis žurnalas “Cit- 
ta Nuova” 1980 m. rugpjūčio 
10-25 d. laidoje.

Straipsnio autorius Pino Lu- 
bich, pasinaudojęs “Amnesty 
International” ir kitų šaltinių 
duomenimis, plačiai aprašo mi
nėtų pervežimų priemones ir 
kalinių vargus. Jei kelionės at
stumas neperšoka 100 km, kali
niai vežami žiauriai pagarsėju
siu Voronok (varnas, varniu
kas). Tai specialus sunkvežimis 
su metalo sienom ir lubom, su
dalintas skyriais pusantro met
ro pločio kiekvienas, su medi
niais suolais trijuose šonuose. 
Atskirai Įrengtos dvi mažos ka
binos “ypatingai pavojingiem” 
kaliniam, t. y. politiniam. Sunk
vežimis turėtų vežti 11 asmenų, 
bet dažnai jų sukemša daugiau. 
“Amnesty International” liudi
ninkas matė, kaip Mordovijos 
lagery iš “Voronoko” buvo išlai
pintos 25 moterys.

“Stolypino vagonai”
1979 m. balandžio mėn. Ka

zanėje 17 kalinių mirė uždusę, 
kadangi sunkvežimis buvo pa
liktas stovėti saulėje. Jei veža
ma toliau, negu 100 km, tai kar
tais naudojamas lėktuvas, bet 
dažniausiai traukinys su specia
liais vagonais, kurie pagarsėję 
kaip “Stolypino vagonai”. Jie 
prikabinami prie prekinio trau
kinio vagonų. Specialusis vago
nas turi 10 kabinų, kurių kiek
vienoje telpa 8-10 asmenų, bet 
dažnai 15 ir net .30. Kelios kabi
nos po 3 asmenis yra labiau sau
gomos. Kaliniai išvedami į vie
nintelę išvietę vieną ar du kar
tu į dieną, pagal sargybinių, nuo
taiką. Vandens turėtų duoti kas 
4 vai., bet dažnai duoda neregu
liariai. Maistas: šalta, sūri žuvis 
ir duona, kurios turi užtekti 3 
dienom. Kas ketvirtą dieną tu
rėtų būti šiltas valgis, bet daž
niausiai jo nėra.

“Stolypino vagonai” vasarą 
labai įkaista, nes yra metaliniai. 
Prekiniai traukiniai labai lėtai 
važiuoja, stotelėse ilgai stovi. 
Taigi kelionė trunka mėnesiais. 
1.972 m. liepos mėn., kai buvo 
karšta, keli šimtai kalinių (jų 
tarpe ir žinomi sąžinės kaliniai) 
iš Mordovijos buvo vežami į 
šiaurę, į Permės lagerius. Trau
kinys važiavo naktį, o dieną sto
vėjo.

Kaliniai pasakoja
Vienas (sąžinės belaisvis pasa

koja: “Mes penkiolika asmenų 
vienoj kabinoj mirkstame pra
kaite. Dvi dienas nevedė į išvie
tę. Kaliniai nuogi suguldavo 
ant grindų. Nešvara. Dvokimas. 
Oras sunkus, dusinantis. Vienas 
vyras mirė bevežamas. Baisi 
kankynė”.

Kitas pasakoja: “Nors truputį 
vandens buvo galima gauti tik 
visiems bendrai šaukiant, kai 
traukinys važiuodavo pro gyve
namas vietas”. (Čia įdėta nuo
trauka R. Ragaišio su dviem po
licininkais. Nuotraukos apačioje 
Įrašas: “Dviejų policininkų lydi
mas Romualdas Ragaišis, lietu
vis disidentas, išeina iš Vilniaus 
teismo salės, nuteistas didele 
bausme 1979, m. liepos 10 d. 
Pervežimo kelionė į bausmės 
vietą bus ir jam baisi patirtis, 

kaip ir kitiem politiniam kali
niam”).

Jei kaliniai būdavo vežami to
li, tai nakčiai ar keliom naktim 
juos uždarydavo MVD kalėjime. 
Kartais pervežamieji būdavo už
daromi mirtininkų kamerose.

Georgij Davydov, inžinierius- 
geologas iš Leningrado, 7-riem 
metam pasmerktas už “antiso- 
vietinę agitaciją ir propagan
dą”, 1974 m. iš Permės lagerio 
buvo vežamas į Vladimiro kalė
jimą. Kirovo kalėjime jis buvo 
uždarytas į mirtininkų kamerą, 
greta kurios buvo vienas belau
kiąs egzekucijos. Vienutė žema, 
su išlenktom lubom, tik jos vi
dury buvo galima stovėti. Ten 
žemas suolelis, prastas stalelis 
ir bjaurus išmatų kubilėlis be 
dangčio. Kambarėlis drėgnasį o 
jo sienos pilnos gyvūnėlių. Ma
žutis langelis; dieną ir naktį de
gė 40 vatų lempelė.

Kitas kalinys, 12 metų buvęs 
kalėjime už nacionalistinę veik
lą, ukrainietis Mikola Gandziuk 
1976 m. buvo siunčiamas į ištrė
mimo vietą. Sverdlovsko kalėji
me jis buvo įgrūstas su 80 kali
nių į kambarį, kuriame turėtų 
būti tik 20. Kaliniai, kas galėjo, 
lindo po narais ir spaudės prie 
išmatų kubilo. Nešvara ir tvan
kus oras.

Sadūnaitė
Disidente Nijolė Sadūnaitė, 

rašoma tame straipsnyje, pa
smerkta 6 metus kalėjimo bei 
ištrėmimo, pervežant į Mordo- 
viją, 7 dienas Pskovo kalėjime 
buvo Įgrūsta į nešvarų požemį, 
kuris buvo drėgnas, šaltas ir 
tamsus. Jai buvo duotas prišvin- 
kęs matracas be jokios antklo
dės, jokio rankšluosčio. Ji nega
vo jokios medicininės pagalbos, 
kai apsirgo nuo šalčio. Visdėlto 
vėliau kitame kalėjime buvę 
dar blogiau, nes reikėjo gulėti 
ant žemės, kadangi matracas 
buvo pilnas blakių.

Straipsnyje pateikiama dar 
visa eilė faktų, kaip vargsta per
vežimų metu ypač “sąžinės kali
niai”, kurie laikomi pavojin
giausiais.

Nuotraukos
Prie straipsnio įdėtos šios 

nuotraukos: 1. Liubianka Dzer
žinskio aikštėje, Maskvoje; ta
me kalėjime laikomi disidentai 
tardymo metu; greta yra KGB 
centras. 2. Antroje nuotraukoje 
gen. Piotr Grigorenko, kuris ro
do savo atsiminimų knygą. Jis 
daugelį metų buvo laikomas psi
chiatrinėje ligoninėje, nes ko
vojo už žmogaus teises. Nuo 
1977 m. tremtyje Vakaruose. 3. 
Trečioje nuotraukoje Andrėj 
Sacharov su žmona Elena. Įžy
mus fizikas ir kovotojas už žmo
gaus teises. Dabar ištremtas 
Gorki vietovėje.

Vokiečių laikraštis “D i e 
Welt” rugsėjo 22 d. laidoje pra
nešė, kad Vilniuje nuteisti du 
lietuviai kovotojai už žmogaus 
teises: istorikas Antanas Terlec
kas gavo trejus metus priversti
nio darbo lageryje kalėti ir tre
jus metus ištrėmimo. Julius Sas
nauskas nuteistas pusantrų me
lų kalėti priverstinio darbo la
gery ir penkerius metus ištrė
mimo.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096
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® PAVERGTOJE TEVYNEJE
GIRTAVIMO PROBLEMOS

Žygaičiuose gyvenantis Stasys Jur
gutis rugsėjo 26 d. “Komjaunimo 
Tiesoje” paskelbė Įdomų rašinį “Pa
garba blaivybei”, liečiantį girtavimo 
problemas: “Yra progų, kai reikia 
žmogui su žmogumi sueiti. Vestuvės. 
Krikštynos. įkurtuvės. Jubiliejai, 
šventė yra šventė, bet ką daryti žmo
gui, jeigu jis abstinentas? Neiti į 
svečius? Apsimetinėti ligoniu? Juk 
kas darosi per mūsų šventes! Lūžta 
nuo vaišių stalai. Ragina šeiminin
kai. Vieni kitus ragina svečiai. Ne
atsilikti! Iki dugno! Mūsų pokyliuo
se abstinentui — tikra kančia. Įsiūžė, 
įsismarkavo sveteliai, ir jam nieko 
kito nelieka, tiktai išeiti. Nekom
petentingas kalbėti apie įvairių pro
fesijų žmones. Man artimiausias kai
mo žmogus. Apie kaimą ir jo žmones 
prirašyta ir rašoma daug. Bet ne vis
kas kaime taip gera ir gražu. ..”

VAIŠINA GIIRTUOKLIUS
Kaime gyvenantys abstinentai daž

nai būna priversti vaišinti girtuok
lių kategorijai priklausančius specia- 

' listus. S. Jurgutis vaizdžiai pateikia 
porą pavyzdžių: “štai ėmė ir trūko 
mechanizmo varžtelis. Darbas susto
jo, o girtuoklėlis jo neparūpins ir 
neprisuks laiku. Užpilk ‘vaisiuku’, — 
kaip mat reikalai pagerės. Fermoje 
sugedo konvejeris. Elektrikas dėl ši
to nesijaudina. Kas jam. Juk gyvu
lių priesvoriai jam nepriklauso. Įpil
si į auksinę burnelę — viskas į savo 
vietą atsistos. Dori, tiesūs, tvirti žmo- 

■ nės sveikina ir vaišina girtuoklį.
Kaipgi kitaip? ...”

REIKIA KLUBŲ
Abstinentai, S. Jurgučio nuomone, 

yra visuomenės gerbiami žmonės, bet 
jie neįsijungia į kovą su alkoholiz
mu. Jų įsteigti klubai galėtų paveik
ti girtuoklius, grąžinti jiems gyve
nimo prasmę. Tokių antialkoholinių 
klubų yra Lenkijoje, Anglijoje, bet 
jų neturi Lietuva. Naujosios Vilnios 
psichoneurologinės ligoninės narko
loginio skyriaus vedėjas gydytojas V. 
Banaitis jau prieš penkerius metus 
rašė, kad panašūs klubai numatyti ir 
Lietuvai. S. Jurgutis kanstatuoja, kad 
tas sumanymas ir šiandien tebėra 
neįgyvendintas. Pradinės iniciatyvos 
jis siūlo imtis vadovaujantiems rajo
nų organams.

LIETUVOS ARKLIAI
S. Kasperavičius “Komjaunimo Tie

sos” 1G2 nr. prabilo apie arklius ir 
jiems skirtus pakinktus. Mašinos ir 
netgi galingiausi traktoriai vis dar 
neįstengė pakeisti visų arklių. Dau
gelyje smulkių darbų arklys tebėra 
pagrindinis ūkininko pagalbininkas, 
ypač šiauriame miško takelyje ar ant 
plono ežero ledo. Lietuvos kolcho
zuose ir sovehozuose šiuo metu dar 
tebėra apie 80.000 arklių. Pakinktus 
jiems gamina Panerių siuvimo fab
riko plėškių skyrius su vyr. meistru 
K. Petrėnu. čia tarška sunkios siu
vimo mašinėlės, su plaktuku ir yla 
darbuojasi šikšnius. Pavalkų bokšte 
yra sutelktos geriausios šios įmonės 
naujovės — pavalkai, vadelės, vir
žiai, apynasriai. Gaminamos ir že
maitiškos plėškės — stori diržai, pa
puošti odine gyvačiuke. Jos labiau
siai paplitusios Žemaitijoje ir Dzū
kijoje, o kitose Lietuvos dalyse po
puliaresni tebėra pavalkai. Žemaitiš
kas plėškes sukūrė K. Petrėnas su 
savo bičiuliu Z. Bielinsku, sujung

dami į vieną visas kitų tipų pakinktų 
savybes.

ŠEŠTAS TOMAS
“Lietuviškosios tarybinės enciklo

pedijos” leidimą jos XII-ju tomu ža
dama užbaigti 1981 m. šiuo metu su 
VI tomu jau yra pasiektas pusiau- 
kelis. K. Požėlos spaustuvė rugsėjo 
mėnesį knygynams pasiuntė šio to
mo 20.000 egzempliorių, o iki metų 
pabaigos pasieks suplanuotą 75.000 
laidą, šeštas tomas spausdinamas 
daugiaspalviu ofsetu, turi daug ilius
tracijų, jo apimtis — 153,2 leidybi
nio lanko. Tome yra apie 5.500 
straipsnių. Jie' pradedami “Kombina
cija”, baigiami “Lietuvos TSR istori
jos ir etnografijos muziejumi”. Kom- 
partinei propagandai atstovauja to
kie straipsniai, kaip “Komunistų in
ternacionalas”, “Komunistinis jauni
mo internacionalas”, “Komunistų ir 
darbininkų partijų pasitarimai”, 
“Konstitucija”, “Komunizmas”. Mi
nint sovietinės okupacijos keturias
dešimtmetį, lietuvių ir rusų kalbo
mis buvo išleistas enciklopedinis ži
nynas “Lietuvos TSR”. Dabar jis yra 
praplėstas ir Įtrauktas į VI tomą. 
Teigiama, kad tome yra daug in
formacijos apie Lietuvoje veikusias 
ir veikiančias partijas, draugijas, są
jungas, mokslo, mokymo ir kultūros 
Įstaigas, laikraščius bei žurnalus. To
mo pabaigon įtrauktos transkribuotų 
tikrinių vardų originalo formos. 
Spaustuvėje jau renkamas VII enci
klopedijos tomas, o X tomą spau
dai baigia ruošti redakcijos kolekty
vas. Į enciklopedinių leidinių ateities 
planus esanti įtraukta trijų tomų 
“Regioninė enciklopedija apie Tary
bų Lietuvą”, penkių tomų “Lietuvos 
TSR istorijos ir kultūros paminklų 
sąvadas”.

RUDENS MEDŽIOKLĖS
Briedžių, elnių patinų ir stirninų 

medžioklės, truksiančios iki lapkričio 
1 d., Lietuvoje buvo pradėtos rugsėjo 
1 d., o pateles leidžiama medžioti 
nuo spalio 1 d. Tauriųjų elnių me
džioklė, truks iki 1981 m. sausio 1 d. 
Medžioklėse laimikių tikimasi turėti: 
briedžių — 2000, tauriųjų elnių — 
1200, stirnų — 3500. Medžioklės 
draudžiamos tokiose vietovėse, kur 
1.000 hektarų briedžių yra mažiau nei 
du, o stirnų ir tauriųjų elnių — ma
žiau nei 10. Daugiausia briedžių 
leista sumedžioti šiuose rajonuose: 
Panevėžio — 140, Anykščių — 140, 
Biržų — 100. Tauriųjų elnių medžio
tojams skirta: 100 — Akmenės, 150
— Joniškio, 200 — Šiaulių rajonuo
se. Valstybinės briedžių ir stirnų pa
ruošų užduotys turi būti įvykdytos jų 
pristatymu mėsos kombinatams. Tai
gi, atrodo, patys medžiotojai iš savo 
laimikių nedaug teturės naudos. Lie
tuvos miškų gyventojai buvo suskai
čiuoti vasario mėnesį, kai dar nebuvo 
žinomas jų jauniklių prieauglis. Ofi
cialiai šiemet užregistruota (skliaus
teliuose — 1979 m. duomenys): 
stumbrai — 35 (38), briedžiai — 
7.500 (7.100), taurieji elniai — 7.300 
(6.000), stirnos — 36.000 (36.200), 
šernai — 14.000 (14.000), mutlonai
— 82 (72), pilkieji kiškiai — 93.400 
(121.600), miškinės kiaunės — 5.500 
(6.000), vilkai — 290 (250), lapės
— 9.400 (10.600), mangutai — 5.000 
(5.750), lūšys — 120 (150), ūdros — 
750 (740), voverės — 17,300 (18.- 
600), kurapkos — 33.100 (52.100). 
fazanai — 3.600 (3.500). V. Kst.

KLB ŠALPOS FONDO HAMILTONO SKYRIUS 
maloniai kviečia visus ®
Hamiltono ir apylinkių 
lietuvius gausiai 
dalyvauti užbaigimo

lapkričio 8, šeštadienį, 
Jaunimo Centre.

PROGRAMOJE:
• Abiturientų pristatymas
• Hamiltono tautinių šokių 

grupė "Gyvatoras"
• Otavos mergaičių 

chorelis "Ramunėlės"
• Loterija ir laimės 

staliukai
• Puikus orkestras
• Turtingas bufetas ir 

įvairūs gėrimai
• Pradžia — 7.30 v. v.
• įėjimas — $4, 

studentams ir 
pensininkams — $3.

Parama kovai už Lietuvos laisve
Šiais metais pavergtoje Lie

tuvoje iškilmingai buvo minima 
40-ties metų okupacinė sukak
tis. Vilniuje buvo surengta di
delio masto dainų šventė, o lai
mingieji žmonės, kurie daug lai
ko praleidžia eilėse prie maisto 
paskirstymo punktų (parduotu
vėmis vadinamų), buvo suvežti 
džiaugsmo dainai ir padėkai. 
Nors ir su ašaromis akyse, lie
tuvis dainavo. Jis negalėjo ne
dainuoti, lygiai kaip jam neįma
noma pusdieni išstovėjus eilėje 
prie parduotuvės ir nieko nega
vus rodyti nepasitenkinimą ar 
rūstų veidą. Jo kasdieninė ver
giška priežiūra jį verčia būti 
klusniu.

40-ties metų pavergimo su
kakties proga lietuvis buvo at-

vežtas Į Vilnių padėkoti už ne
paprastą “gerovę”, didžiausią 
“laisvę”, už rusinimą mokyklo
se ir vaikų darželiuose. Bet iš 
tikrųjų už ji kalbėjo keliomis 
žvaigždėmis ir ordinais apdova
notas jo varovas. Žymi tautos 
dalis net ir į “padėką” nustojo 
teisės, nes “savanoriškai” išvy
ko kažkur toli Į šiaurės darbo 
stovyklas.

Per 40 metų pavergtasis lietu
vis nerado viešos tribūnos, iš 
kurios galėtų tarti bent papras
tą žmogaus teises ginanti žodį. 
Jo viltis, jo žvilgsnis tapo nu
kreiptas Į broli, kuriam buvo 
lemta atsidurti kitoje geležinės 
uždangos ir mirties zonos pusė
je. Suspėjęs pasitraukti ir išli
kęs gyvas, giliai širdyje tebene-

® HAMILTON*

G LIETUVIAI PASAULYJE

Naujas lietuvių
kelionių biuras

Simons
Travel Service

kviečia keliauti kartu!

Šv. Kalėdos ir Nauji Mietai su giminėm.
Vilnius-Ryga 1980 m. gruodžio 22 d. iki 1981 sausio 5 d.
Kelionių ir viešnagės metu teikiama visapusiška pagalba, taip pat 
mūsų biuras sutvarko dokumentus, reikalingus iškvietimams vizitui.

Tel. 537-3060 arba 532-8772
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada M6P 1X2

(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Simons televisionI'll E'+J Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam “ADMIRAL” ir kitų firmų televizijas 
' bei “stereo” aparatus. Turime lietuviškų plokštelių' ir suvenyrų.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 TALKA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $14,000,000.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.AJ 4%
santaupas 10%
term, depozitus 1 m. 10%
term, depozitus 3 m. 10%
reg. pensijų fondo 10'/z %
IMAME UŽ: 
nekiln. turto pask. 13 %
asmenines paskolas 14%

VI ETINIS DIENRAŠTIS “The 
Spectator” (X.9 ir 10) išspausdinb 
net du straipsnius apie staigų atsi
sakymą iš pareigų “Opus Theatre” 
direktoriaus David Staples ir jo din
gimą. Lietuviams ši žinia įdomi tuo, 
kad ryšium su tuo įvykiu nukentėjo 
aktorė Danutė Vaitonytė-Yates. Ji 
turėjo atlikti dviejų valandų mono- 
loginį vaidinimą “The Belle of Arm
hurst” “Hamilton Place” teatre spa
lio 11 d., bet spektaklis buvo staiga 
atšauktas. Danutė išreiškė didelį nu
stebimą ir apgailestavimą, nes vei
kalo paruošimas ji skyrusi ištisas 4 
savaites — reikėjo atmintinai išmok
ti 80 puslapių. Į spektaklį jau buvo 
parduota bilietų už $500. Tikimasi, 
kad “Opus Theatre” persitvarkys, ir 
visuomenė galės pamatyti “The Belle 
of Armherst” lapkričio mėnesį.

ŠACHMATŲ MESTERIS P. Vaito
nis Kanados Lietuvių Dienos proga 
žaidė simultaną su 18 žaidėjų'. Lai
mėjo 17 partijų ir vieną baigė ly
giomis (su V. Genčiumi).

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS. Kele
tas šimtų žmonių susirinko spalio 4 
d. į Aušros Vartų parapijos švento
vę palydėti į lietuviškus šeimos kelią 
žengiančius Reginą Stanaitytę ir Mi
ką Panavą. Jų santuoką palaimino 
prel. J. Tadarauskas ir kun. S. Kul- 
bis iš Montrealio. Mišių metu giedo
jo sol. V. Verikaitis, palydimas var
gonais muziko J. Govėdo.

Vestuvinės vaišės įvyko Anapilio 
salėje Mississaugoje, kuriose dalyva
vo 300 svečių. Jaunuosius pasitiko 
abiejų tėveliai su duona ir vynu. 
Jaunieji ir palyda buvo sutikti aud
ringais plojimais, o jie visus svečius 
apipylė gausiais saldainiais. Vaišes 
trumpu žodžiu pradėjo vakaro vado
vas Linas Kairys, pakviesdamas su
kalbėti maldą prel. J. Tadarauską. 
Svečiai vaišinosi ir džiaugėsi lietu
viška jaunųjų pora. Po vaišių jau
nuosius sveikino: prel. J. Tadaraus
kas, jaunosios krikšto motina iš Kle- 
velando O. Maželienė, Fordo b-vės 
atstovas, kur jaunasis dirba, jauno
sios tėvelis J. Stanaitis, pirmoji pa
mergė, jaunosios sesutė, Ilona Sta- 
naitytė. Padėkos žodį tarė jaunasis 
Mikas Panavas. Buvo gauta sveikini
mų raštu bei telegramomis net iš 
Lietuvos. Jas perskaitė vaišių vado
vas L. Kairys.

Abu jaunieji iš pat jaunų dienų 
reiškėsi lietuviškų jaunimo organi
zacijų veikloje, ypač skautų. Regina 
ir Mikas šoko tautinius šokius “Gy- 
vatare”. Taip pat Regina dainavo 
mergaičių chore “Aidas”. Jaunieji 
yra baigę augštuosius mokslus ir tu
ri savose profesijose atsakingus dar
bus.

ŠALPOS VAJAUS UŽBAIGIMO 
BALIAUS, įvykstančio lapkričio 8 
d. Jaunimo Centre, meninę progra
mą atliks “Gyvataro” šokėjai, vad. 
p. G. Breichmanienės, ir Otavos mer
gaičių chorelis “Ramunėlės” vad. p. 
R. Šiūlytės. Šis vakaras savo pro 
grama bus įdomus, nes jame daly
vauja didelis būrys jaunimo, kuris 
patį vakarą, padaro įdomų, linksmą 
ir jaunatvišką. Prie šio jaunimo dar 
prisijungs Hamiltono lietuviai abi
turientai, baigę 12-tą gimnazijos kla
sę. Jie bus pristatyti baliaus pradžio
je. Visi abiturientai yra kviečiami 
tuoj užsiregistruoti pas J. Pleinį te 
lefonu 549-5372. Po programos bus 
smagūs šokiai, loterija bei laimės 
staliukai, baras ir bufetas. Loteriją 
organizuoja p. Mačienė. Komitetas 
prašo paaukoti loterijai laimikių.

Rengėjai kviečia visus hamiltonie- 
čius ir apylinkių lietuvius gausiai

dalyvauti šiame tradiciniame šalpos 
Fondo parengime. Savo atsilankymu 
paremsite šalpos darbą ir kartu pra
leisite vakarą su jaunimu. J. P.

St. Catharines, Ont.
PAVERGTŲ TAUTŲ org-jos po

sėdis įvyko rugsėjo 26 d., pirminin
kaujant Fred Pejskar, čekoslovakui. 
Pirmoje eilėje jis iškėlė Madrido 
konferencijos reikalą. Latvių atsto
vas P. Vasarinš supažindino su lat
vių išsamiai paruoštu memorandu
mu, kuris buvo įteiktas Kanados de
legacijai, vykstančiai į Madridą.

Kanados Lenkų Kongreso pirmi
ninkė H. Bucko padėkojo visiems pa
vergtiesiems už dalyvavimą Toronto 
demonstracijoje, suruoštoje Lenki
jos darbininkų streiko proga.

Ukrainiečių Komiteto Kanadoje 
pirm. J. Tkaczyk padarė pranešimą 
apie plačią ukrainiečių veiklą.

Buvo priimti trys nauji pasiūly
mai lietuvių atstovo S. Šetkaus su
stiprinti kasmet čia vykstančias po
litines diskusijas, dalyvaujant Nia
garos krašto parlamentarams. Šios 
diskusijos ir pietūs šiemet įvyks 
gruodžio 28 d. Apie vietą ir laiką 
bus pranešta vėliau.

Į KLB KRAŠTO TARYBOS SUVA
ŽIAVIMĄ, kuris įvyks š.m. lapkri
čio 1-2 d.d. Montrealyje, iš St. Ca
tharines vyks abu tarybos nariai — 
Antanas Gverzdys ir Steponas Šet- 
kus. Žada vykti ir apylinkės valdy
bos pirm. Adolfas Šetikas.

(Nukelta į 8-tą psl.)

šioj a aną atsiskyrimo dienų at
sisveikinimo šauksmą: JŪS, KU
RIE IŠLIKSITE IR ATSIDUR
SITE LAISVAME PASAULY
JE, SKELBKITE VISIEMS, 
KAD MES, LIKUSIEJI, NORS 
IR KENTĖDAMI TEBEKOVO- 
JAME UŽ IŠLIKIMĄ IR SAVO 
ŽEMĖS LAISVĘ.

40 metų uždraustą ir užslo
pintą lietuvio balsą girdi išeivi
joje atsidūręs brolis. Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas tebesirūpina pavergtojo bro
lio šauksmu. Europos ir Ameri
kos žemynuose radijo bangomis 
plinta lietuviškas žodis ir didy
sis laisvės šauksmas, išreikštas 
Romo Kalantos lūpomis. VLIKo 
veiklos dėka pavergtasis žino, 
kad jis nėra užmirštas ir palik
tas savajam likimui. Apie jį ži
no laisvasis pasaulis, apie jį gir
di ir jo pavergėjas.

40-ties metų skaitlinė išeivio 
gyvenime yra reikšminga. Šis 
laiko tarpas leido’ didžiausiai 
pasaulyje melo ir propagandos 
mašinai veikti taip, kad žmogus, 
pergyvenęs pirmąją sovietinę 
okupaciją ir pasitraukęs užsie
nin, šiandien nebedrįsta rašyti 
okupuota Lietuva. Nors ir ne 
daug, bet turime keletą, kurie, 
propagandos sužaloti, pradeda 
pritarti net sovietų vedamai ko
vai prieš VLIKą ir jo veiklą.

Neskaitant išimčių, ir po 40 
metų lietuvis išeivis krūtinėje 
tebenešioja tėviškės ilgesį ir gi
lų troškimą jai laisvės. Pasi
traukdamas iš krašto jis nieko 
nepasiėmė, tik vilti sugrįžti, gal 
žemių saują, tėviškės ilgesį. Bet 
turbūt nesutiksim nei vieno lie
tuvio, kuris iš savo uždarbio ne
būtu skyręs aukos TAUTOS 
FONDUI. Jis žino, kad VLIKo 
darbai nebūtų sėkmingi, jeigu 
jis neateitų į talką su savo pa
rama.

Kiekviena Tautos Fondui ski
riama auka, kiekvienas centas 
tevirsta į granito plytą stato
mam Laisvės paminklui, kuris 
stovės savame uoste, šviesdamas 
kiekvienos kartos lietuviui, 
grįžtančiam iš betkurio pašau 
lio krašto aplankyti savo protė
vių žemėje paliktų pėdsakų.

Leonas Girinis,
TF atstovas Montrealyje

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

SPECIALUS SIUNTINYS 1 — 1980
Labai gera angliška vilnonė medžiaga vyriškai arba moteriškai 

eilutei; vakarinei suknelei medžiaga arba lygi vilnonė medžiaga 
suknelei; vyriškas arba moteriškas megztinis; komplektas moteriškų 
nailoninių apatinių arba vyriški geresni marškiniai; “Wrangler” 
arba “Levi” džinsai, mėlynos arba rumbuoto velveto; “crimplene” 
medžiaga moteriškai eilutei arba dviem suknelėm; vyriški arba 
moteriški geri odiniai pusbačiai.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $350.00
Taip pat dar galima į šį siuntinį įdėti 9 svarus prekių: medžiagos — 
ir dirbtinio minko kailio apsiaustui 2.75 m

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų:
Avikailiai, ilgi, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus,
dirbtinio kailio pamušalas, sveria 5 sv....... ............................. . ..$305.00
Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui, sveria 6sv. ... 120.00 
Džinsai “Wrangler” arba “Levi” (siuntinyje gali būti du), 
sveria 2 sv. Kaina už vienus 56.00
Džinsai “Wrangler” rumbuoto velveto (siuntinyje gali būti 
du), sveria IVz sv. Kaina už vieną 56.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis, sveria 1 sv. 50.00
Moteriškos arba vyriškos nailoninės kojinės 4.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės 16.00
Sudedamas lietsargis, sveria Va sv. 15.00
Geresni marškiniai 25.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai, sveria 1% sv. 60.00
Puiki medžiaga suknelei, sveria 1 sv. 39.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutėms, sveria 3 sv. 78.00

89.00 
.......... . 128.00

Kalkuliatorius “Tl-33 Texas” 78.00
Stetoskopai, sveria į-z sv. 75.00

šiuos maisto gaminius galima siųsti su drabužiais: % sv. arba
tos — $5.50, Va sv. kavos (neseafe) — S8.00; 1 sv. kavos — $9.00; 
1 sv. šokol. saldainių — $9.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais, tarpininkaujame 
išrūpinant pensijas.

BALTIC STORES & CO.
(Z. JURAS)

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

JA Valstybės
BALTIECIA1 SAVO LAISVĖS ŽY

GĮ rugsėjo 27 d. surengė Niujorke, 
D. Hammarskjoldo aikštėje prie 
Jungtinių Tautų būstinės. Su savo 
vėliavomis ir plakatais dalyvavo tūks
tantis lietuvių, latvių ir estų, ypač, 
daug jaunimo. Plakatais buvo reika
laujama žmogaus teisių sovietų oku
puotose Baltijos valstybėse, laisvės . 
politiniams kaliniams ir baltiečių 
tautoms. Taipgi buvo primintas jau 
40 metų trukęs Baltijos valstybių 
pavergimas. Lietuvių vardu kalbėjo 
generalinis konsulas Anicetas Simu
tis, prel. Jonas Balkūnas, Simas Ku
dirka ir neseniai laisvuosius Vakarus 
pasiekęs Vladas šakalys. Buvo pa
brėžtas gėdingasis Molotovo ir Rib- 
bentropo sandėris, atnešęs vergiją 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Žygio 
dalyviai pasirašė V. Vokietijai skir
tą peticiją, prašančią pasauliniu mas
tu atšaukti Molotovo-Ribbentropo su
tartį, atskleisti tikruosius II D. karo 
nusikaltėlius. Iš D. Hammarskjoldo 
aikštės buvo žygiuojama prie Sovie- 
Sąjungos ambasadą, jaunimui dali
nant specialius atsišaukimus praei
viams. Prie Sovietų Sąjungos amba
sados neprileido pėsčioji ir raitoji 
Niujorko policija, šį kartą nesuėmu- 
si nė vieno žygyje dalyvavusio as
mens. Lietuviai, latviai ir estai sude
gino po vieną Sovietų Sąjungos vė
liavą. Dar tą patį vakarą baltiečių 
žygio vaizdus su plakatais savo žiūro
vams parodė NBC tinklo Niujorko 
televizija. Lietuviams rengėjų komi
tete atstovavo: kun. K. Pugevičius, 
Gintė Damušytė, Vladas Sidas, V. 
Rodgers ir P. Wytenus.

KLEVELANDO JĖZUITŲ REKO
LEKCIJŲ NAMUOSE rugsėjo 26-27 
d.d. įvyko LSS skaučių seserijos 
skautininkių ir vyr. skaučių židinie- 
čių suvažiavimas su keliomis įdomio
mis paskaitomis: v.s. kun. J. Vaišnio, 
SJ, — “Įvairios apraiškos šių dienų 
Bažnyčioje”, v.s. D. Eidukienės — 
“Mes ir lietuvių kalba šiandien”, dr. 
A. Grinienės — “1980 metų moteris 
gyvenimo kryžkelėse”. Suvažiavime 
taipgi buvo surengta keturių seserų 
skautininkių A. Bartytės, R. Cesnavi- 
čienės, M. Kvedarienės ir G. Mato- 
nienės tautodailės darbų bei audinių 
paroda. Literatūros vakare aktorė Ni
jolė Martinaitytė skaitė paskaitą “So
džiaus gyventojų pasaulėžiūra Vin
co Krėvės kūryboje”, papildytą iš
traukomis iš jo kūrinių.

JAV LB KULTŪROS TARYBA pir
mąją savo apygardų bei apylinkių 
kultūros darbuotojų konferenciją 
rengia lapkričio 22-23 d.d. Klevelan- 
de, Lietuviu Namuose, 877 East 
185th St. Konferencijoje bus pasi
dalinta ligšioline kultūrines veiklos 
patirtimi, aptarta ateities veikla.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIŲ KUNIGŲ 

VIENYBĖS posėdis rugsėjo 23 d. įvy
ko Sao Paulo mieste. Jame dalyvavo 
svečias iš Čikagos kun. V. Bagdanavi- 
čius ir iš kelionės į Lietuvą grįžęs 
prel. P. Ragažinskas. Įvadinį prane
šimas padarė pirm. kun. Pr. Gavė
nas, SDB, primindamas amžinybės iš
keliavusius narius — kun. J. Bruži- 
ką, SJ, prel. Z. Ignavičių, prel. AI. 
Arminą, kun. J. Janilionį ir neseniai 
Peru valstybėje mirusį kun. K. Ink
ratą. Per Vatikano radiją buvo pa
siųstas sveikinimas už tikėjimo lais
vę sovietų okupuotoje Lietuvoje ko
vojantiems vyskupams, kunigams ir 

. tikintiesiems, šia proga pasmerkia
mas komunistinės valdžios kišimasis 
į kanoniškas vyskupų pareigas bei 
teises, vinintelei kunigu seminarijai 
Kaune Įvesta kontrolė, vykdomas Lie
tuvos rusinimas, lietuvių kalbos že
minimas. Kun. V. Bagdanavičius ra
gino lietuvius atskleisti pasauliui be
dieviško komunizmo nešamą žalą, 
stiprinti kovą su juo. Ilgesnį laiką 
Lietuvoje viešėjęs prel. P. Ragažins
kas pasidalino įspūdžiais.

PASAULIO LIETUVIŲ KATALI. 
KŲ BENDRIJA kasmet paskiria $500 
premiją, kurios mecenatas yra čika- 
gietis kun. dr. J. Prunskis. Premija 
Įteikiama kurioje nors valstybėje gy
venančiam lietuviui visuomenininkui, 
pasižymėjusiam tautine bei katali
kiška veikla, šiemetinė premija teks 
Brazilijos lietuviui. Kandidatus at
rinks Sao Paulo mieste vertintojų ko
misija: kun. J. Šeškevičius, kun. Pr. 
Gavėnas, SDB, A. Joteikaitienė ir P. 
Šimonis. Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos centro valdyba premijai 
parinktą komisijos kandidatą pateiks 
mecenatui kun. dr. J. Prunkiui.

KULTŪRINĖ BRAZILIJOS JAPO
NŲ DRAUGIJA Sao Paulo mieste 
surengė IX tarptautinių šokių ir VI 
tarptautinį dainų festivalį. Šokiuose 
lietuviams atstovavo “Nemuno” an
samblis, dainose — “Volungės” cho
ras.

Urugvajus
PAVASARIO ŠVENTĘ rugsėjo 21 

d. savo rūmuose Montevideo mieste 
surengė Urugvajaus Lietuvių Kultū
ros Draugijos valdyba. Įdomią pro
gramą atliko jaunieji “Rintukai”, pa
ruošti B. Mačanskienės ir C. Dorely- 
tės su kitais talkininkais. Jon buvo 
įjungti tautiniai šokiai, eilėraščiai, 
dainos ir komiškas duetas. Pavasario 
karalaitėmis buvo išrinktos tris mer
gaitės — Karina Krzyzanovski, Ve
ronika Stek-Banevičius ir Flavia Ku
lys. Su maišu saldainių programos 
atlikėjus aplankė senelį suvaidinęs 
Jonas Blazejevskis.

Australija
S Y D N Ė J A U S UKRAINIEČIŲ 

BENDRUOMENĖ rugsėjo 20 d. su
rengė susitikimą su disidentu isto
riku Valentinu Morozu, ištremtu iš 
Sovietų Sąjungos. Federacinė Ukrai
niečių Sąjunga šiam kovotojui už sa
vo tautos laisvę įteikė aukso medalį. 
Baltiečių vardu jį pasveikino ALB 
Sydnėjaus apylinkės pirm. dr. A. 
Mauragis, pabrėždamas baltiečių pa
garbą už savo tautos laisvę kovojan
tiems ukrainiečiams. Su tomis sun
kiomis kovomis supažindino pats V. 
Morozas. Pasak jo, sovietų komparti
ja ukrainieti gali ištremti iš Ukrai
nos,-bet neįstengia iš ukrainiečio at
imti Ukrainos.

MELBURNO LIETUVIŲ NAMUO
SE rugsėjo 13 d. įvyko metinis “Tė
viškės Aidų” spaudos balius, susi, 
laukęs apie 200 dalyvių. Juos pa
sveikino Lietuvių Katalikų Federa
cijos pirm. V. Laukaitis, o vaišes pa
ruošė Katalikių Moterų Draugijos na
rės. Visi buvo patenkinti geru orkest
ru, 14 laimikių turėjusia loterija.

SYDNĖJAUS “SŪKURIO” GRU
PĖS metinis susirinkimas įvyko rug
sėjo 14 d. Veiklos apžvalgą padarė 
vadovė M. Osinaitė-Cox. Per metus 
laiko “Sūkurys” yra atlikęs 7 progra
mas ir iki 1980 m. pabaigos dar turi 
3 kvietimus. Naujon “Sūkurio” val- 
dybon išrinkti: pirm. A. Kolbakienė, 
sekr. V. Stasiūnaitis, ižd. K. Stašio- 
nis, grupės vadovė M. Osinaitė-Cox, 
drabužių kūrėja N. Stašionienė, ad
ministratorė L Kaladienė, narės A. 
Stasiūnaitienė, N. Leek ir A. Kapo- 
čienė.,

MELBURNO LIETUVIŲ NAMUO
SE rugsėjo 14 d. įvyko metinis Aust
ralijos Lietuvių Fondo narių susirin
kimas. Finasinius pranešimus padarė 
sekr. K. Zdanius ir ižd. V. Ališaus
kas. Iš AL Fondo valdybos pasitrau
kus A. Zubrui ir K. Zdaniui, jon bu
vo perrinktas M.. Didžys, dviem nau
jais .nariais išrinkti — A. Klimas ir 
J. Meiliūnas, jn. Valdybos reikalus 
dabar tvarkys ankstyvesnieji nariai 
— A. Staugaitis, V. Ališauskas, M. 
Didžys, naujieji nariai — A. Klimas 
ir J. Meiliūnas.

Britanija
BRITŲ ŽURNALAS “WOMAN

CRAFT” gegužės mėnesio laidoje vi
są puslapį paskyrė Derbyje gyvenan
čiai Gilmai Zinkuvienei, jos audžia
moms juostoms ir tautiniams drabu
žiams. Skaitytojos supažindindamos 
su juostų audimu, paaiškinama lie
tuviškų tautinių drabužių sudėtis. Pa
teikiama nemažai žinių ne tik apie G. 
Zinkuvienę, bet ir pačią Lietuvą. 
Straipsnis yra iliustruotas juostų pa
vyzdžiais, tautinius drabužius dėvin
čios moters nuotrauka.

A.a. DOMAS PISARSK1S, ištik
tas širdies smūgio, rugpjūčio 23 d. 
mirė Birminghame. Velionis buvo 
kilęs iš Panevėžio miesto, sulaukęs 
60 metų amžiaus. Priklausė DB Lie
tuvių Sąjungos Birminghamo sky
riui. Palaidotas rugsėjo 3 d. Zoge 
Hill kapinėse. Atsisveikinimo žodį 
tarė DB Lietuvių Sąjungos skyriaus 
pirm. P. Bukauskas, religines apei
gas atliko kun. S. Matulis.

WAKEFIELDO LIGONINĖS se
nelių prieglaudoje rugsėjo 11d. mirė 
a.a. Stasys Barysa, sulaukęs 77 metų 
amžiaus. Velionis buvo suvalkietis, 
prieš 30 metų sužeistas anglies ka
sykloje Škotijoje. Wakefieldo ligoni
nėn buvo atsiųstas su sulaužytu nu
garkauliu. Sveikatai pagerėjus, sene
lių prieglaudos dirbtuvėje pindavo 
krepšius. Nors 30 metų gyveno tarp 
anglų, neužmiršo savo gimtosios kal
bos, skaitė lietuviškus laikraščius. 
Palaidotas Wakefieldo kapinėse su 
vietinio katalikų kunigo apeigomis. 
Giminių nei Lietuvoje, nei Britani
joje nepaliko.

Vokietija
MUENCHENO “OKTOBERFEST” 

FESTIVALYJE rugsėjo 26 d. spro
gusi bomba sužeidė 213 asmenų. Tarp 
nukentėjusių yra ir du lietuviai: “Ra
tuko” grupės šokėja Sigita Mečiony- 
tė ir jos vyresnis brolis Vytautas. 
Bombos skeveldros jiems sužeidė ko
jas. Ypač nukentėjo Vytautas Mečio
ms. Sprogimo metu Muenchene vyko 
Vokietijos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos suvažiavimas. Daug tautiečių iš 
tolimų šalių skambino telefonais, 
teiraudamiesi, ar nėra bombos spro
gime žuvusių lietuvių.

HAMBURGO LIETUVIŲ informa
cinį biuletenį “Aušros Vartai” lei
džia kapelionas kun. V. šarka. Savo 
skyrių jame dabar planuoja įsteigti 
ir Hamburgo lietuvių jaunimas. Jų 
lapelis informacijas teiks vokiečių 
kalba.

Italija
VYSKUPŲ SINODE ROMOJE iš 

okupuotos Lietuvos dalyvauja vysk. 
L. Povilonis. Su juo atvyko kun. St. 
Lidys iš Vilniaus ir kun. VI. Miche- 
levičius, lotynų kalbos dėstytojas 
Kauno kunigų seminarijoje. Jis pasi
liks vieneriems metams Romoje stu
dijuoti lotynų kalbos saleziečių uni
versitete. Gyvens taip pat pas sale
ziečius.

DR. GAILIUS, ilgus metus vadova
vęs lietuvių programai Romos (ne 
Vatikano) radijuje, rugsėjo 1 d. iš
ėjo pensijon ir iš šio darbo pasi
traukė. Laikinai jį pakeitė mons. P. 
Jatulis, kuris taip pat talkina ir Va
tikano radijo lietuvių skyriuje. Ro
mos radijas savaitinei lietuvių pro
gramai skiria 20 minučių.



Viešnia iš šiaurės 
Piety Amerikoje

Kaip apsaugoti kelionės dolerį?
AURELIJA BALASAITIENĖ

š. m. birželio pradžioje, išlei
džiant Klevelando “Nerijos” an
sambli i P. Ameriką, niekam 
viešai nebuvo žinoma, kad vie
na “Nerijos” narė — Sigutė 
Lenkauskaitė buvo paruošta tam 
tikrai misijai P. Amerikoje.- Ji 
— antro kurso anesteziologijos 
studentė Klevelando Western 
universitete, aktyvi lietuviško 
jaunimo organizacijų veikėja, 
kongresų ir. suvažiavimų dalyvė, 
pernai Europoje Įvykusio pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
metu užmezgė naujų pažinčių ir 
buvo giliai paliesta P. Amerikos 
lietuviško jaunimo problemų. 
Paskatinta savo tėvų ir PLB 
pirm. Vytauto Kamanto, prieš 
išvykdama į P. Ameriką su “Ne
rija”, Sigutė Įsipareigojo, gast
rolėms pasibaigus, likti keliom 
savaitėm ir pabendrauti su vie
tos jaunimu. Prieš išvykdama, 
ji buvo jau pasiruošusi talkinti 
Dainai Kojelytei iš Čikagos, ku
ri ruošėsi vadovauti Brazilijos 
ateitininkų stovyklai.

Su “Ąžuolynu”
Išleidusi savo dainos koleges 

Montevideo aerodrome, Sigutė 
pasijuto vieniša. Tačiau vieti
nių lietuvių vaišingumas, dėme
sys ir entuziastingas noras dau
giau suartėti su šiaurinio žemy
no lietuvaite jos buvimą pakei
tė į darnią veiklos ir bendravi
mo grandį. Pirmą savaitę pra
leidusi Montevideo, artimiau
siai bendravo su š. Amerikoje 
sėkmingai koncertavusiu 
“Ąžuolynu”, kuris yra lietuviš
ko jaunimo veiklos centras. 
Lankė repeticijas ir buvo pakel
ta į jo garbės nares. Ją nustebi
no dar ir tai, kad “Ąžuolynas” 
turi stamboką prieauglio būrį, 
kuriame dalyvauja arti 40 vai
kų tarp 5 ir 12 metų ir vadinasi 
“Rintukais”. Jie renkasi kas sa
vaitę ir vyresniųjų priežiūroje 
mokosi ko nors apie Lietuvą. Si
gutė Lenkauskaitė su jais pra
vedė žaidimus, juos išradingai 
pritaikydama vietos sąlygoms, 
nes dauguma vaikų lietuviškai 
susikalbėti negalėjo, tačiau ro
dė didelį norą mokytis apie sa
vo kilmės kraštą.

Su “Žibutėmis”
Po savaitės ji išskrido į Bue

nos Aires, kur antrą kartą viešė
jo “Žibučių” vadovo dr. Jono ir 
ponios Simanauskų namuose. 
Pasitaikė nepatogus laikas, nes 
tuo metu buvo mokslo metų pa
baiga, ir dauguma jaunimo buvo 
užimti egzaminais. Simanaus
kų dukra Izolda ir sūnus Trista
nas, pernai jau su viešnia susi
pažinęs Europoje jaunimo kon
greso metu, stengėsi, kad vieš
nia iš tolimosios šiaurės galėtų 
daugiau bendrauti su lietuvišku 
jaunimu. Pirmojo jaunimo kon
greso P. Amerikoje 1975-1976 
m. dalyviai Argentinoje buvo 
paveikti lietuviškų nuotaikų. 
Vyresnioji karta yra ryškiai pa
sidalinusi į dvi konkuruojančias 
grupes. Tai anksčiau ir vėliau 
atvykusių imigrantų bangos, ku
rių skirtumus pamažu išlygina 
jaunimas. Abi grupės veikia at
skirai, su atskiromis šokių gru
pėmis ir choreliais. Dėlto prade
da trūkti vadovų. Sigutei teko 
dalyvauti Lietuvių Susivieniji
mo Argentinoje šventėje, kuri 
praėjo labai iškilmingai — su 
šv. Mišiom ir minėjimu prie lie
tuviško kryžiaus sodelyje.

Pas Berisso lietuvius
Įdomi buvo jos išvyka į Beris

so miestą, apie 2 valandos kelio 

i 

Prie Lietuvių Namų Berisso mieste, Argentinoje. Trečias iš kairės — Min
daugo draugijos pirmininkas JURGIS ŠIŠLAUSKAS su jaunimo grupe. Šalia 
jo — p. JOCIENĖ ir S. LENKAUSKAITĖ
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nuo Buenos Aires, kuriame yra 
lietuvių kolonija, pasistačiusi 
lietuvių namus su didele sale ir 
dar eile patalpų įvairiems visuo
meniškiems reikalams. Berisso 
lietuviai tais namais ypatingai 
didžiuojasi. Jie buvo pastatyti 
bendruomenės aukomis ir jų 
pačių darbu, čia Sigutė rado 
tris jaunimo kategorijas: tuos, 
su kuriais galėjo lengvai susi
kalbėti lietuviškai, tuos, su ku
riais kalbėjosi angliškai, ir tuos, 
su kuriais galėjo kalbėti tik per 
vertėją. Čia gyvenantis jauni
mas labai nori steigti tautinių 
šokių grupę, bet neturi vadovų. 
Netoliese gyvena dainininkė 
Adriana Jocytė, kuri šiuo metu 
studijuoja muziką, čia nepap
rastai veikli yra Mindaugo 
Draugija, kuriai pirmininkauja 
Jurgis šišlauskas.

Ateitininkų stovykloje
Po dviejų savaičių' viešnagės 

Argentinoje Sigutė bandė pa
siekti Sao Paulo. Tai nebuvo 
taip paprasta, nežiūrint turimų 
lėktuvo rezervacijų. Po beveik 
dviejų parų su pripuolamai su
tikto pažįstamo pagalba per Pe
ru ir Boliviją jai pagaliau pavy 
ko atvykti į Rio de Janeiro, o iš 
ten jau be didelių sunkumų ir į 
Sao Paulo.

Čia Sigutę pasitiko ir globoje 
čikagietė Daina Kojelytė. Ab' 
jaunos ateitininkės buvo prašy 
tos Ateitininkų Federacijos va
dovauti Brazilijos ateitininkų 
stovyklai lietuvių sodyboje “Li
tuanika”. Prieš trejetą metų vie
tiniai lietuviai nusipirko žemės 
sklypą, kuriame įrengė patalpas 
stovyklavimui, o pavieniai lietu
viai turi pasistatę savo namus.

Stovyklautojų buvo per 20 
nuo 7 iki 17 metų amžiaus. Ne
žiūrint, kad vadovės buvo pasi
ruošusios iš anksto, su tokio 
mišraus amžiaus grupe buvę la
bai sunku dirbti. Joms talkino 
kun. Juozas Šeškevičius, be ku
rio portugalų kalbos mokėjimo 
būtų beveik neįmanoma atlikti 
eilės programoje numatytų dar
bų.

Nuotaika buvusi puiki, nors 
dalis stovyklautojų lietuviškai 
nemokėjo. Labai stengėsi dau
giau išmokti ir rodė dideli dė
mesį programai. Stovykla truko 
10 dienų. Vaikai per tą laiką pa
darė didelę pažangą. Buvo mo
koma Lietuvos istorijos, geogra
fijos, aiškinama ateitininkų 
ideologija, surengtas partizanų 
vakaras Dainavos ateitininkų 
stovyklos pavyzdžiu, parašyti 
laiškai Viktorui Petkui, margin
ti margučiai, gaminti šiaudinu
kai Kalėdų eglutėms, mokytasi 
tautinių šokių.

Venecueloje
Pasibaigus stovyklai, Sigutė 

buvo pasirengusi keliauti į na
mus, tačiau telefonu iš Karako 
ją kvietė Venecuelos jaunimas 
praleisti drauge su jais Vene
cuelos jaunimo stovyklos die
nas. Kaip jau yra įprasta Kara
ko mieste, Sigutė buvo priimta 
vaišinguose Luis ir Jūratės Stat
kutės de Rosales namuose, ne
oficialiame Venecuelos lietuvių 
centre. Į jaunimo stovyklą rei
kėjo vykti 10 valandų autobusu 
pei' Andų kalnyną. Pati stovyk
la buvo pasakiškai gražiame pu
šyne tarp kalnų. Stovyklauta 
skautiškai — palapinėse. Sto
vyklautojų buvo per 40. Jai va
dovavo jaunimo sąjungos pirmi
ninkas Aras Mažeika, paruošęs 
plačią programą. Stovyklautojai 
buvo studentų-moksleivių am
žiaus, atvykę iš įvairių Venecue-

SIGUTĖ LENKAUSKAITĖ iš Klevelando P. Amerikoje tarp IRENOS ir dr. 
J. SIMANAUSKU — “Žibučių” dainos vieneto vadovo

los vietovių: Karako, Marakai- 
bo, Valencijos ir kt.

Žurnalistė Jūratė Statkutė de 
Rosales skaitė paskaitas apie 
Donelaitį ir baltų tautas. Kas
dieninių užsiėmimų buvo įvai
rių: teatro būrelis, chorelis, ku
riam buvo pakviesta vadovauti 
Sigutė Lenkauskaitė, išmokiusi 
trimis ir keturiais balsais keletą 
dainelių. P. Baronienė mokė lie
tuvių kalbos ir buvo leidžiamas 
laikraštėlis “Bičių Avilys”. Luis 
Rosales kalbėjo apie savo įspū
džius Vasario 16 gimnazijoje, o 
viešnia iš šiaurės darė praneši
mus apie Š. Amerikos lietuvių 
veiklą, stovyklas ir t. t. Dvi Ve
necuelos lietuvaitės pareiškė 
norą atvykti į Ameriką ir su 

S.G. TIRE SERVICE 
459 RONCESVALLES AVĖ. (kieme) 
Tel. 534-6602 • 534-9989
AUTOMOBILIAMS PADANGOS IR RATAI: 
B. F. Goodrich, Pirelli, Uniroyal, Michelin, 
radials ir kt. Elektroniškas ratu išbalansavi
mas, padangų taisymas, naujos ir vartotos 
padangos. Atidaryta: pirmad. iki penktad. 
S.30 v.r. — 6 v.v., šeštad. 8.30 v.r. iki 1 v.p.p.

NAUJI TAUPOMIEJI 
KANADOS LAKŠTAI

JIE TURI VISAS JŪSŲ PAGEIDAUJAMAS 
GERAS INVESTAVIMO SAVYBES

Taupomieji Kanados lakštai milijonams 
kanadiečių visuomet buvo patikimas investavimas, 
turįs daug gerų savybių.

Kai tik suprasite tas savybes, pamatysite koks 
iš tikrųjų geras yra investavimas tie taupomieji 
Kanados lakštai, ypač lyginant su kitais.

JIE YRA SAUGŪS
Taupomieji Kanados lakštai yra saugus 

investavimas, paremtas visais Kanados ištekliais. 
Pirkdami taupomuosius Kanados lakštus, galite būti 
tikri, kad jūsų investuoti pinigai yra saugūs.

JIE YRA LANKSTŪS
Naujus taupomuosius Kanados lakštus galima 

lengvai ir betkada iškeisti — taigi nesate suvaržyti. 
Nėra bausminio palūkanų atskaitymo, jei naujieji 
lakštai bus iškeisti betkada po 1980 metų gruodžio 
3 1 dienos — tuo atveju gausite pelnytas palūkanas 
už kiekvieną pilną praėjusį mėnesį po 1980 metų 
lapkričio/ 1 dienos. (Jei keisite į pinigus naujus 
savo lakštus 1980 metų gruodžio 1 dieną arba prieš 
ją, gausite tiktai nominalinę kainą).

Galite pirkti naujus taupomuosius Kanados 
lakštus įvairiomis sumomis — nuo $100 iki bendros 
ribinės sumos $35,000, mokėdami grynais arba 
dalimis.

Taupomieji Kanados lakštai siūlo jums 
pasirinkimą dviejų rūšių lakštų. Yra reguliarių 
palūkanų lakštai, kurie moko palūkanas čekiais 
kiekvieną lapkričio pirmą dieną arba siunčia jas 
tiesiai į jūsų banko sąskaitą (čekių arba taupomąją) 
per atitinkamą tiesioginį deponavimą.

Be to, yra jungtinių palūkanų lakštai, kurie 
automatiškai reinvestuoja jūsų palūkanas, nešančias 
kitas palūkanas.

Kiekvienas jungtinių palūkanų $100 lakštas 
per septynerius metus užaugs iki $201.16.

GEROS PAJAMOS
Taupomieji Kanados lakštai už jūsų pinigus 

duoda gerą pelną, ypatingai gerą, jei sudėsite visas 
kitas lakštų savybes.

Naujieji lakštai yra pažymėti 1980 metų 
lapkričio 1 dienos data ir duoda 10’/2% palūkanų 
kasmet iki termino 1987 metais

PARDUODAMI DABAR
Galite pirkti taupomuosius Kanados lakštus 

pas kiekvieną įgaliotą jų pardavėją, įskaitant 
bankus, investuotojus, biržos agentus, pasitikėjimo 
bendroves ir kredito unijas.

Nusipirkite šiandieną!

1O’/Y
KASMET PER 7 METUS

Canada

mūsų gyvenimu susipažinti iš 
arti.

Pasibaigus dviejų savaičių 
viešnagei Venecueloje, Sigutė 
grįžo į Klevelandą rugpjūčio 15 
d. Ji jaučiasi dvasiškai nepa
prastai praturtėjusi ir beveik 
palinkusi po daugybės laiškų ir 
naujų pažinčių našta. “Dabar 
mano pasaulis labai sumažėjo ir 
pasidarė įdomiau skaityti laik
raščius. Keliautose vietovėse 
randu pažįstamus veidus ir var
dus. Labai norėčiau sekančiais 
metais grįžti į Brazilijos jauni
mo stovyklą. Bet būtų nepapras
tai naudinga, jei kas nors iš Š. 
Amerikos galėtų nuvykti pas 
juos ir pabūti bent vienerius 
metus. . .”.

Ontario vartotojų ir komerci
nių ryšių ministerija išleido 
brošiūrėlę “Vartotojo vadovas į 
kelionių įstatymą”, kuris apsau
go Ontario keleivių interesus. 
Čia pateikiama jo santrauka.

Visi kelionių agentai ir kelio
nių urmininkai privalo regist
ruotis vartotojų ir komercinių 
ryšių ministerijoje. Toks regis
tracijos ženklas turi būti aiškiai 
matomas agento įstaigoje. Jei
gu jo nematote, klauskite kur 
jis. Agentas privalo dirbti savo 
verslo įstaigoje normaliomis 
verslo valandomis, bet ne iš gy
venamos rezidencijos. Jeigu 
abejojate, ar iš tikrųjų agentas 
yra užsiregistravęs, kreipkitės į 
Central Registration, Ministry 
of Consumer & Commercial Re
lations, 555 Yonge St., Toronto, 
Ont. M7A 2H6, (416) 965-4241.

Vartotojas yra apsaugotas, 
nes užsiregistravęs agentas pri
valo Įnešti užstatą ir mokėti i 
kompensacijos fondą, šis fon
das sugrąžina pinigus vartoto
jui už jo sumokėtus kelionės pa
tarnavimus, kurių jis negavo. 
Jūsų iškeisti čekiai yra įro
dymas, kad mokėjote pinigus. 
Čekiai privalo būti išrašyti re
gistruoto agento vardu, bet ne 
individui, pardavusiam paslau
ga-

Fondas yra prieinamas tik 
tiems asmenims, kurie turi rei
kalu su kelionių agentais ar ke
lionių urmininkais, užsiregistra
vusiais vartotojų ir komercinių 
ryšių ministerijoje. Svarbu pa
stebėti, kad kelionių agentai, 
veikiantys už Ontario ribų, ne
gali registruotis toje ministeri
joje.

Kaikuriais atvejais vartotojas 
negali reikalauti kompensaci
jos, jeigu jam iš anksto buvo 
pranešta, kad įnašas yra ne
grąžinamas. Be to, tam tikrais 
atvejais agentui yra leista pa
imti atitinkamą mokestį.

Vartotojas, reikalui esant, 
kreipiasi į fondą, suteikdamas 
visas smulkmenas ii' paremian
čius dokumentus šiuo adresu: 
The Registrar: Travel Industry 
Branch, Ministry of Consumer 
& Commercial Relations.

Iš jūsų bus paprašyta įrody

ti, kad reikalavote grąžinti pini
gus iš užsiregistravusio agento 
ir kad šis reikalavimas buvo at-' 
mestas arba kad agentas negali 
mokėti.

Registracija užtikrina, kad 
nepageidaujamos kelionių agen
tūros negali veikti Ontario ke
lionių pramonėje. Registrato
rius, paskirtas pagal įstatymą, 
gali neregistruoti prašytojo 
kaip agento, gali tikrinti varto
tojų skundus, pasiūlyti suspen
duoti arba panaikinti agento re
gistraciją. Įstatymas draudžia 
klaidinančius skelbimus. Agen
tas privalo turėti visus doku
mentus, kad jie būtų prieinami 
ministerijos patikrinimams.

PATARIMAI KELEIVIAMS
Kelionių agento pasirinkimas. 

Geras kelionės agentas yra rak
tas į sėkmingą kelionę. Asme
nys, kurių sprendimu pasitikite, 
dažnai gali duoti sugestijų ir re
komendacijų.

Pasirinkęs agentą, patikrink, 
ar jis yra užsiregistravęs kelio
nių pramonės skyriuje. Jeigu 
nėra užsiregistravęs, tai veikia 
nelegaliai. Turėtumėte tuojau 
pranešti apie neužsiregistravu
sį agentą ar agentūrą vietiniam 
vartotojų apsaugos biurui (Con
sumer Protection Bureau).

Pasakykite kelionių agentui, 
ko norite. Agentas turi tiksliai 
žinoti, ką galvojate ir kiek pini
gų norite išleisti.

Kelionės sutvarkymas. Kai 
agentas atliko visus jūsų pagei
daujamus reikalus, greičiausiai 
jis paprašys įmokėti tam tikrą 
depozitą. Tai yra normali prak
tika, bet patikrinkite, ar išrašė 
kvitą. Sužinokite, ar visas depo
zitas ar tik jo dalis grąžinamas, 
ar visai negrąžinamas.

Pirkdami bilietą, klauskite 
apie 1. kelionės atšaukimo mo
kesčio sąlygas; 2. apie atsilygi
nimo tvarką; 3. apie komunika
cijos išlaidas; 4. apie lagaminų, 
nelaimingų atvejų ir kelionės 
atšaukimo draudą.

Rūpestingai skaitykite taisyk
les. Perkant draudą, rūpestin
gai perskaitykite sąlygas, kad 
tiksliai žinotumėte, ką drauda 
apima ir kokiomis sąlygomis ji 

yra išmokama. Tai ypač svarbu 
kelionės atšaukimo atveju. To
kia drauda gali grąžinti visus 
pinigus ar jų dalį, jeigu turite 
nutraukti kelionę dėl ligos. Tai
syklėse gali būti pažymėta, jog 
drauda neapima ligų, kuriomis 
sergate prieš pirkdami draudą. 
Pvz. jeigu sergate širdies liga, 
esate gydytojo priežiūroje ir 
dėl patirtų sunkumų turite at
šaukti kelionę, drauda gali būti 
netaikoma.

Jeigu turite draudos proble
mų, kreipkitės į The Superin
tendent of Insurance, Ministry 
of Consumer and Commercial 
Relations.

Pasiruošus išvykti. Prieš iš
vykdamas patikrinkite šiuos da
lykus:

□ Ar krašto, į kurį važiuoja
te, visi reikalaujami dokumen
tai (pasas, viza, skiepijimo, svei
katos pažymėjimai ir t. t.) yra 
tvarkoje.

□ Ar jūsų bilietai ir tvarka
raštis tvarkoje.

□ Ar reikia patvirtinti (con
firm) grįžimo kelionę ar tai jau 
iš anksto atlikta.

□ Sužinokite iš Kanados mui
tinės, kokius daiktus galima 
įvežti į Kanadą.

□ Ar turite pakankamai pini
gų? Saugiausias būdas yra įsi
gyti kelioninius čekius (travel
lers cheques). Gera mintis turė
ti šiek tiek pinigų to krašto, kur 
važiuojate, ir mažą sumą Kana
dos valiutos, kai grįšite.

□ Ar jūsų lagaminai aiškiai 
pažymėti? Vis daugiau kraštų 
reikalauja, kad ant visų laga
minų būtų pažymėta jūsų pavar
dė ir namų adresas. Prieš ati
duodamas lagaminus išvykimo 
vietoje, patikrinkite, ar jie sau
giai uždaryti. Vertingi doku
mentai, brangenybės, pinigai ir 
kelionės dokumentai turi būti 
su jumis ar jūsų rankiniame la
gaminėlyje.

□ Pasirūpink namų apsauga. 
Sustabdyk laikraščius ir pain
formuok policiją bei kaimynus 
apie išvykimą. Tegul kas nors 
reguliariai ištuština jūsų pašto 
dėžutę ir, jei reikia, nupjauna 
žolę ar nuvalo sniegą.

□ Jeigu gydotės, turėkite at
sarginį receptą. Jeigu nešiojate 
akinius, paimkite atsarginę po
rą. Jei vartojate kontakto aki
nius, paimkite atsarginius kon
takto ir reguliarius akinius.

Kaip tvarkyti kritiškas padė
tis? Kaikurių dalykų negalima 
iš anksto numatyti. Turėtumėte 
nusimanyti ką daryti nenuma
tytu atveju.

□ Jeigu atsidursite didesnės 
katastrofos krašte (revoliucija, 
karas, žemės drebėjimas, potvy
nis), tuojau vykite į artimiausią 
Kanados pasiuntinybę ar kon
sulatą. Jeigu jo nėra jūsų lanko
mame krašte, vykite į britų 
konsulatą.

□ Jeigu negalite grįžti, nes 
jūsų grįžimo sutvarkymas nepa
sisekė arba jūsų grįžimo bilie
tas negalioja, nes jūsų susisieki
mo priemonė nebeveikia, ban
dykite pats sutvarkyti grįžimą 
namo ir tuojau susisiekite su 
vartotojų ir komercinių ryšių 
ministerijos kelionių skyriumi. 
Jeigu jūs negalite sutvarkyti sa
vo grįžimo, tuojau užmegzkite 
ryšį su Kanados pasiuntinybe. •

□ Jeigu ■ turite mažesnes 
transportacijos problemas ar 
pametėte bilietą, susisiekite su 
atitinkamos susisiekimo bend
rovės (lėktuvo, geležinkelio, lai
vo, autobuso) įstaiga. Jie gali 
jums padėti čia pat vietoje.

□ Jeigu pametėte kelioni
nius čekius, praneškite apie pa
metimą čekius išdavusiai įstai
gai. Pinigai jums bus netrukus 
grąžinti.

Raktas į visas kritiškas padė
tis — būti šaltakrauju. Pačiam 
reikia problemą tvarkyti. Jeigu 
nekalbate to krašto kalba ar jie 
nelabai gerai jus supranta, elki
tės ramiai ir lėtai.

Kur gauti daugiau informaci
jų? Jūsų kelionės agentas yra 
pagrindinis informacijos šalti
nis.

Norėdamas gauti daugiau in
formacijų apie įstatymą, rašy
kite ar telefonuokite: The Re
gistrar, Travel ** Industry 
Branch, Ministry of Consumer 
and Commercial Relations, 555 
Yonge St., Toronto, Ont. M7A 
2H6, (416) 965-1318.

Sujungęs kelionių įstatymo 
apsaugą su sveiko proto atsar
gumu, Ontario keleivis gerai 
pradeda laimingas, malonias, be 
rūpesčių atostogas. Bon voyage!

Paruošė: J. Str.

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios gerai 
nemokėti

i i



Solistai, atlikę programą koncerto, kurio pelnas buvo skirtas Montrealio Aušros Vartų šventovės Dievo Motinos 
Marijos naujam paveikslui ant išorinės fasado sienos. Iš kairės: baritonas J. Pratt, sopranas Y. Dulude, koncerto 
organizatorius — Remi Martin bendrovės pirm. R. Milette, klebonas J. Kubilius, sopranas G. Čapkauskienė, tenoras 
G. Piche, mezzosopranas V. Triffilleti, pianistė H. Carbon neau

Naujasis iššūkis

Mokytojai - mokinių persekiotojai
Faktai, pateikti "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" 44 numeryje

Prienai. 1980 m. balandžio 18 
d. Prienų vid. mokyklos moks
leiviai Aldonas GUDAITIS ir 
Algis GUDAITIS buvo iškviesti 
pas mokyklos direktoriaus pa
vaduotoją. čia jų laukė Prienų 
saugumiečiai, kurie mokinius 
nusivežė Į Prienų KGB būstinę. 
Abu mokiniai buvo klausinėja
mi, kur jie buvę vasario 15-17 
dienomis. Jie buvo kaltinami, 
kad vasario 18 d. iškėlė trispal
vę nepriklausomos Lietuvos vė
liavą. Broliai GUDAIČIAI šį 
kaltinimą paneigė. Tardytojai 
elgėsi labai grubiai ir dažnai rė
kė: “Kokios tau laisvės reikia!? 
Negana, kad pavalgęs ... Snarg
liau, ne su tokiais susitvarkėme, 
ir su tavimi susitvarkysime!”

Pustrečios valandos varginę 
nekaltus vaikus paleido, Įsakę, 
kad rytojaus dieną į Saugumą 
prisistatytų jų tėvas.

Prienai. 1980 m. gegužės 14 
d. i Prienų KGB buvo iškvies
ta Vida MAČIULYTĖ. Saugu
miečiai mokinę klausinėjo, ar ji 
rašiusi sveikinimus kaliniams 
PLUMPAI, SADŪNAITEI ir 
kt., ar einanti Į bažnjrčią, ar pa
žįstanti brolius GUDAIČIUS ir 
kt.

Pakuonis (Prienų raj.). Bir
želio 27 d. į Pakuonio švento- 
rhj buvo susirinkęs būrys mer
gaičių. Artėjant atlaidams, jau
nosios adoruotojos mokėsi bars
tyti gėles. Tuo metu atėjo Pa
kuonio mokyklos direktorė 
DELTUVIENE, apylinkės pir
mininkė PEČKIENĖ, partijos 
sekretorė PADREZIENĖ ir su 
didžiausiais grasinimais išvaikė 
mokinukes, aiškindamos, kad 
moksleiviai negali dalyvauti 
procesijoje.

Tirkšliai (Mažeikių raj.). 1980 
m. gegužės 4 d. Motinos Dienai 
skirtame pamoksle kun. klebo
nas Vincentas GAURONSKAS 
pranešė, jog jam kažkoks par
eigūnas paskambino telefonu ir 
griežtai pareikalavo, kad prie 
altoriaus nepatarnautų vaikai ir 
nekalbėtų Rožinio, kitaip gegu
žės 12 d. bus sudeginta klebo
nija. Klebonas savo pamoksle 
klausė, ar neaišku, kad čia gra
sino bedievis? Ar tas grasinimas 
neturi ryšio su Batakių, Gaurės 
ir Šiaulių Šv. Jurgio šventovių 
sudeginimu tarybiniais metais? 
Ar atsitiktinai per paskutinius 
metus išniekintos beveik visos 
aplinkinės šventovės: žem. Kal
varijos, Sedos, Gadunavo, Alsė
džių, Tryškių; Įsilaužta Į Mažei
kių šventovę, apvogta Telšių ka
tedra, sunakinti Plungės religi
niai kapinių paminklai?

Sekančią dieną Tirkšlių šven
tovėje patarnauti šv. Mišioms 
atėjo 5 nauji berniukai. Taip 
dar didesniu uolumu žemaičiai 
atsako į bedievių grasinimus ir 
smurtą.

Seda (Mažeikių raj.). 1980 m. 
gegužės 4 d., 7.30 v.r., prižadino 
iš miego Sedos vid. mokyklos 
XI kl. mokini Joną RAČKAUS
KĄ kažkokie nepažįstami žmo
nės. Atvykusieji paprašė jį sės
tis į lengvąją mašiną ir padėti 
surasti vieną Sedos gyventoją. 
Tačiau išvažiavus lengvoji ma
šina pasuko Plungės link. Moks
leivis prašė sustoti, bet vairuo
tojas neklausė. Staiga atidaręs 
dureles, šaukdamas: “Saugu
mas”, moksleivis šoko iš maši
nos. Mašinoje sėdėję 2 vyrai ne
sėkmingai bandė jį sulaikyti. 
Gegužės 6 d. vėl anksti rytą, kai 
visa šeima buvo ūkyje, jaunuo
lio kambaryje buvo padaryta 

krata. Kratą darantys asmenys 
parodė tik saugumiečių knyge
lių viršelius ir pasisakė esą iš 
Plungės Saugumo. Moksleivis 
Jonas RAČKAUSKAS yra kalti
namas, kad organizavęs Rožinio 
perdavimą Žemaičių Kalvarijo
je. o taip pat kalbėjęs Rožinį 
Sedos šventovėje (kasdien šven
tovėje Rožinį kalba 10-20 vai
kų). Krata buvo daroma chuli
ganiškais metodais: nepateiktas 
orderis su prokuroro sankcija, 
nesurašytas kratos protokolas, 
kratoje nedalyvavo joks liudi
ninkas. Atrodytų, kad tie du 
Įvykiai — chuliganų darbas, jei 
neturėtų ryšio su jau anksčiau 
prasidėjusiu moksleivio perse
kiojimu mokykloje.

Jonas RAČKAUSKAS mo
kykloje nuolat įžeidinėjamas. 
Direktorius LABŽENTIS visuo
menės mokslo pamokos metu, 
įvairiai išjuokdamas tikinčiuo
sius, sakė, kad ypatingai neken
čiąs kun. J. KAUNECKO, nors 
jo nepažįstąs. Moksleivis J. 
RAČKAUSKAS pastebėjo: “Di
rektoriau, neapykantą draudžia 
tarybinė konstitucija”. Įpykęs 
direktorius, paėmęs už pakar
pos, jaunuolį išvedė iš klasės.

(Direktorius LABŽENTIS už 
valstybinių lėšų grobstymą yra 
pašalintas iš direktoriaus parei
gų ir šiuo metu dėsto mokyklo
je visuomenės mokslą — tarybi
nę moralę!).

Už tai, kad J. RAČKAUS
KAS kelis draugus nusivedė į 
šventovę, jam grasinama, jog 
nebus leista laikyti abitūros eg
zaminų arba jų metu sukirsią. 
Gegužės 12 d. apsvarstyti moks
leivio elgesiui surengtas jungti
nis Sedos apylinkės ir miesto 
posėdis. Posėdyje dalyvavo apy
linkės pirmininkas PETKUS, 
miesto ' pirmininkas RAMA
NAUSKAS, mokvklos direktorė 
BUTKUTĖ, pavaduotoja PLĖ- 
KAITIENĖ. m o k v t. SPER- 
NAUSKAS, PETRAUSKIENĖ! 
ir 6 tėvų komiteto nariai. Jau
nuoliui buvo leista kalbėti tik 
5 minutes, tačiau ir to užteko — 
visi galėjo padaryti išvadą, jog 
moksleivis persekiojamas netei
singai ir nuolat grubiai įžeidinė
jamas.

Tikinčiojo jaunuolio kovą su 
bedieviais apsunkina tai, kad 
toje kovoje visiškai nepalaiko 
vietos klebonas kun. Petras SE
RAPINAS, kuris pats stengiasi, 
kad prie altoriaus nebūtų vai
kų.

Seda (Mažeikių raj.). 1980 m. 

Praėjusią vasarą Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga surengė stovyklą Va
karų Kanadoje — Winnipege. Stovyklos dalyviai iš Kalgario ir Windsoro 
lankosi miesto inuzėjuje Nuotr. V. Krausaitės

gegužės 24 d. Sedos vid. mokyk
los XI kl. mok. Jonas RAČ
KAUSKAS pristatė pedagogų 
tarybai medicininės komisijos 
pažymą, kad dėl blogo regėjimo 
yra atleidžiamas nuo baigiamų
jų (abitūros) egzaminų. Tačiau 
nežiūrint to, moksleivis nuo eg
zaminų nebuvo atleistas. Egza
minų metu mokytojas LAB- 
ŽENTIS įvykdė savo grasinimą 
— per visuomenės egzaminą 
mokiniui buvo parašytas nepa
tenkinamas pažymys.

Betygala (Raseinių raj.). 1979 
m. Betygalos parapijoje, pradė
jus dirbti naujam klebonui kun. 
Juozui VARVUOLIUI, suakty- 
vėjp religinis gyvenimas, o tai 
labai nepatiko vietiniams ir ra
jono pareigūnams. Klebonas bu
vo iškviestas į vykd. Raseinių 
komitetą pasiaiškinti, kodėl li
goninėje suteikęs ligonių sakra
mentus sunkiai sergančiai ilga
metei choristei SAIBOKA1TEI. 
Kunigą į ligoninę pakvietusi 
Ona PETRAUSKIENĖ, š. m. 
sausio 18 d. ji buvo iškviesta Į 
Betygalos apylinkę, kur Rasei
nių raj. pirmininko pavaduotoja 
STONIENĖ grasino nubausti ją 
pinigine bauda ar net laisvės 
atėmimu dvejiem metam už tai, 
kad pakvietė kunigą į ligoninę 
ir atvedė du mokinius — Žydrū
ną PUPEIKĮ ir Gintą KALINĄ 
patarnauti šv. Mišiose.

Mokyklos direktoriaus pav. 
VIRŠILIENĖ įsakė mokiniams 
Ž. PUPEIKIUI ir G. KALINAI 
parašyti raštiškus pasiaiškini
mus, kodėl jie patarnauja Mišio
se ir lanko šventovę.

Kupiškis. 1980 m. gegužės 18 
d. Kupiškio parapijos altarista 
kun. Edvardas VAIŠNORA 
šventė savo kunigystės 50-ties 
metų jubilėjų. Į iškilmes žadėjo 
atvykti Panevėžio vyskupijos 
vysk. Romualdas KRIKŠČIŪ
NAS. Apie kunigo jubilėjų ir 
vyskupo atvykimą buvo praneš
ta parapijiečiams. Tai sukėlė 
baimę ateistams: pamaldose ga
li dalyvauti daug vaikų ir jau
nimo. Kupiškio raj. komunistų 
partijos komiteto trečioji sekre
torė MARINKIENĖ, pritariant 
pirmam sekretoriui TAMOŠIŪ
NUI, įsakė vidurinės mokyklos 
mokytojams užimti sekmadienį 
vaikus. Mokytojai vienus vaikus 
pralaikė sporto aikštelėje, kitus 
išvedė į mišką. . . Visdėlto nevi
si mokiniai pakluso — daug da
lyvavo ir sekmadienio šv. Mišio
se. Už tai tikintieji mokiniai 
daug nukentėjo.

AL. GIMANTAS

Šis savaitraštis turėtų būti 
sveikinamas už didelę drąsą ir 
vykdymą pagrindinių laisvos 
spaudos tradicijų, būtent, iš
spausdinimą pilno Lietuvos žy
dų organizacijos laiško teksto 
vertimo. Visokeriopa mūsų vi
suomenės reakcija jau girdima. 
Įvairūs komentarai ta tema ar 
tik nebus pagrindinė daugelio 
pokalbių tema.

Lietuvos žydų atstovo mintys, 
atrodo, išreiškė ne visų, bet tik
riausiai daugumos Lietuvos iz
raelitų nuomonę santykių su lie
tuviais painiame labirinte. Tie 
mūsiškiai, kurie manė, kad lai
kas jau bus užgydęs buvusias 
žaizdas tuose santykiuose, gero
kai klydo. Dabar jau gana aiš
ku, kad tie santykiai nepasikei
tė nuo 1940-41 m. iki šiol.

Tame laiške iš Izraelio pakan
kamai aiškiai išdėstytos sąlygos 
atstatymui gerų santykių su lie
tuvių visuomene. Kaikam tai 
gali atrodyti kaip reikalavimas 
lietuviškai pusei visai kapitu
liuoti ir, bent moralinėje plot
mėje, visiškai atsiduoti teismo 
prokuratūros (šiuo atveju Lietu
vos žydų) malonei, teturint la
bai menkas viltis gynybai ar 
faktų pateikimui ir nagrinėji
mui visiškai nešališkame foru
me.

Jokių tarpininkų šiuo atveju, 
atrodo, nėra, o gal jie net nepa
geidaujami, nes vargiai ar pasi
sektų surasti nešališkus stebė
tojus. Ar tai reiškia, kad sun
kiai pradėtą dialogą reikia tuoj

KANADOS ATEIVIAI SKAIČIAIS
1978 m. atvyko 86,313 imi

grantų į Kanadą. Tai buvo ma
žiausias skaičius per paskuti
nius 15 metų, kai vidutiniškai 
per tą laiką kasmet atvykdavo 
apie 140,000, o 1967 m. atvyko 
net 222,876 ateiviai. Atvykusių
jų 1978 m.' ateivių pusė apsigy
veno Ontario provincijoje.

1978 m. iš Lietuvos atvyko 4 
vyrai ir 4 moterys. Iš jų du as
menys buvo per 65 m. amžiaus 
ir vienas jaunuolis. Gimusių ar 
gyvenusių Lietuvoje į Kanadą 
1978 m. atvyko 23 asmenys iš 
kitų valstybių: 2 iš Austrijos, 1 
iš Anglijos, 1 iš Egipto, 4 iš Iz
raelio, 2 iš Pietų Afrikos, 7 iš 
JAV, 1 iš Kinijos ir 5 iš kitų 
valstybių. Jų tarpe atvyko trys 
asmenys su Lietuvos pilietybės 
pasais.

1978 m. atvyko iš Britanijos 

>TEVIŠKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato,
8-10 psl., naujiem skaitytojam tik $10.00 metams

reguliari metinė prenumerata - $14.00 
Prašau siuntinėti "Tėviškės Žiburius" ištisus metus šiam 

naujam skaitytojui:

Vardas, pavardė............. .....................................................

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

Siunčiu prenumeratą ................dol., auką................dot.

Laikraščio adresas:
“Tėviškės Žiburiai”,

2185 Stavebank Rd., Mississauga, 
Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI" 
siunčiami nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti 
tokių asmenų adresus. ADMINISTRACIJA

BRANGIAM TĖVELIUI
A+A 

ANTANUI BAČĖNUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai, dukrai FE
LICIJAI URBONIENEI, sūnums — VINCUI ir VLA
DUI su šeimomis

/. R. Paškauskai
A. V. Poškaičiai

Lietuviai, Daytona
jūsų Beach,laukia H||Florida!

Riverwood
Port Orange City, Daytona Beach, Fla.
Nauja, gražiai planuojama gyvenvietė. Ideali visais 
atžvilgiais vieta lietuviams gyventi. Iki Atlanto van
denyno tik 5 mylios. Planuojamas "Lithuanian Village", 
{vairaus išplanavimo namai. Augšta namų kokybė, kai
nos prieinamos. Užtikrintas investavimas. Gyvensite 
ramioje, gamtos apsuptoje aplinkoje. Sprendimą dary
kite dabar! Informacijas teikia:

Adolfas Andrulis,
7 Talo Circle, Port Orange, Fla. 32018, USA.

Telefonas 904-761-3625.

Žinia apie
A+A s-

ONOS STRODOMSKIENĖS 
mirtį mus giliai sujaudino.

Tikėjomės ją dar gyvą aplankyti ir, kaip anksčiau, 
maloniai pasišnekučiuoti, tačiau, deja, aplankysime 
tik jos kapą. Ilsėkis svetingoje Kanados žemelėje. 
Mielą JULIŲ dideliame liūdesy nuoširdžiai užjau
čiame —

Sigutė, Juozas, Daiva ir Gintaras Žemaičiai
Cicero, III., USA.

pat ir nutraukti? Tai nebūtų 
tinkamas sprendimas, nes tuo 
būdu esamas plyšys tik dar pa
didėtų. Gal pradžiai galėtų ku
ris tikrai atsakingas lietuviškas 
veiksnys bandyti dokumentuo
tai ir be jokio išankstinio tokio 
ar kitokio nusistatymo panagri
nėti ir atsakyti į kiekvieną svar
besnį to laiško teigimą. Žinoma, 
vengtini sentimentai, pasikarš
čiavimai (lietuvių pusėje — vi
si žydai buvo bolševikų talkinin
kai, žydų — visi lietuviai rėmė 
nacius), kraštutiniai nusiteiki
mai, kurie neretai būna perdėti 
ir nutolę nuo tikrovės. Minėtini 
tik įrodymus turintieji faktai, o 
ne spėliojimai.

Viską suvedus, atrodo, , kad 
problemos sprendime nė vienai 
pusei nereikalingi kompromisai. 
Ir tai dėlto, kad tenorima vado
vautis grynais faktais. Tik juos 
pasvėrus ant svarstyklių, pra
kalbėtų gryna tiesa, kuri turėtų 
ne tolinti, bet artinti abi kol kas 
viena kitais nevisiškai pasitikin
čias puses.

Gal būtų galima galvoti apie 
kokios nors komisijos sudary
mą, kuri būtų patikima ir priim
tina tiek lietuviams, tiek ir žy
dams, kurios uždavinys būtų su
rinkti faktus, atmesti mitus, ne
sitenkinti gandais, emociniais 
pasakojimais, bandant’ įrodyti 
abiem pusėm, kad yra ne tik 
skirtingumų, bet ir visa eilė po
zityvių elementų, bandant rasti 
bendrą ir abiem suprantamą 
kalbą, vedančią į geresnius san
tykius. Užkietėjimai savojoje 
pozicijoje rodytų abiejų pusių 
iranietišką ajatolos mentalitetą.

Nuoširdžią užuojautą reiškiame savo bendradarbei 
FELICIJAI URBONIENEI bei jos šeimai, liūdinčiai 

ilgaamžio savo tėvelio

A+A ANTANO BAČĖNO, 
buvusio Sibiro tremtinio —

"Tėviškės Žiburių" darbuotojai:

Kun. Pr. Gaida 
V. Kastytis
G. J. Kaknevičiai 
L. G. Kurpiai

S. J. Andruliai
G. V. Balčiūnai
O. P. Derliūnai
B. S. Prakapai

R. Valiūnas

MYLIMAM TĖVUI

A+A 
ANTANUI BAČĖNUI 

mirus,
sūnui šauliui VINCUI ir visiems artimiesiems nuošir

džią užuojautą reiškia —

VI. Pūtvio šaulių 

kuopa Toronte

— 11,801, iš JAV — 9,945, iš 
Indijos — 5,116, Hong Kongo
— 4,740, Filipinų — 4,370, Ja
maikos — 3,858, Portugalijos — 
3,086. Iš kitų valstybių atvyko 
mažiau. Iš Prancūzijos atvyko 
tik 1,754 ateiviai.

Prieš šimtą metų Kanadoje 
buvo 4,325,000 gyventoju.

V. Mat.

A+A
ANTANUI BAČĖNUI 

mirus, jo žmonai KONSTANCIJAI BAČĖNIENEI, 
dukrai FELICIJAI URBONIENEI, sūnums VINCUI 
ir VLADUI BAČĖNAMS bei visai giminei nuoširdžią 

užuojautą reiškia —

V. S. Aušrotai E. B. Rovai
P. A. Šimonėliai B. J. Mažeikos

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

A+A
ANTANUI BAČĖNUI

iškeliavus į amžinybę, reiškiame užuojautą jo žmonai

KONSTANCIJAI, dukrai FELICIJAI URBONIENEI 

ir šeimai sūnums VLADUI bei VINCUI su šeimomis —

A. A. Šmigelskiai

P. L. R. Murauskai

MIELAI

MAMAI
Lietuvoje mirus,

sūnui VYTUI BISK1UI su šeima reiškiame nuoširdžią 

užuojautą —
O. V. Marcinkevičiai

M. J. Radzevičiai

A. V. Karauskai

P. V. Melnykai
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Skulptoriaus DAGIO dailės darbų parodoje Hamiltone, kuri buvo surengta Kanados Lietuvių Dienų proga s.m. 
spalio 11-12 d.d. Kairėje — p. ŽILVITIENĖ, dešinėje — parodos rengėja R. BAGDONIENĖ Nuotr. J. Miltenio

Dievo mirtis ar Vakarų žlugimas?
FELIKSAS JUCEVIČIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
8. VAKARAI BE ATEITIES?
Ar krikščioniškieji Vakarai 

yra iš tikrųjų be ateities? Ką 
apie tai turi galvoti krikščionis? 
Nors krikščioniškasis tikėjimas 
neleidžia mums pramatyti, kas 
bus, bet kartu Įgalina mus vis- 
dėlto geriau matyti.

Visų pirma niekas negali už
tikrinti, kad krikščioniškieji Va
karai seks būtinai kitų civiliza
cijų likimą. Juk mes galime ra
miai prileisti, kad jie pataisys 
savo klaidas, nugalės kliūtis ir 
atsinaujins dvasiškai. Tai vel
tui mėgino ankstyvesnės civili
zacijos. Nors niekas neleidžia 
to pranašauti, bet niekas nekliu
do mus to viltis. Krikščionys 
net turi išdrįsti atsiremti i ant- 
laikinį principą, kuris prašoka 
istoriją. Ar ši principą vadinsi
me transcendencija ar antgam- 
te, netaip svarbu.

Vienaip žiūrint, krikščionis 
yra laisva būtybė, t. y. jam at
vira pasirinkimo galimybė. Aiš
ku, žmogiškoji laisvė nėra abso
liuti, nes ji susiduria su dieviš
kąja valia, ir paklusnumas tai 
valiai yra žmogaus tobulumo 
bei atbaigimo sąlyga.

Kitaip žiūrint, transcendenci
ja, kuri yra virš istorijos, yra 
Dievo dekretas, o ne kažkas 
imanentiško būties visatoje. 
Štai kodėl krikščioniškoji istori
jos samprata yra istorijos teolo
gija. Pripažinti dievišką planą 
reiškią pripažinti Dievo veiki
mą laike. Tai yra tas pagrindas, 
kodėl krikščioniškoji pasaulio 
vizija yra perdėm istorinė, es
mingai besiskirianti nuo kitų 
pasaulio sampratų.

Induistinė mistika linksta pa
nardinti laiką amžinybės nostal
gijoje, žiūri su tam tikra panie
ka Į tai, ką sukuria žmonės. 
Konfucinis moralizmas teikia 
tradicijai bei senolių kultui to
ki centrini vaidmenį, jog istori
ja praranda savo dinaminį po
būdį. Graikiškasis racionaliz
mas pasitenkina pastovių dės
nių atradimu ir ciklinius dan
gaus kūnų judesius perkelia į 
istorinę tėkmę.

Krikščionybė, judaizmo po
veikyje, pripažįsta ypatingų 
ivykiu tėkmę, niekad nesugrįž
tančią ir nesugražinamą. Pasau
lio sukūrimas, žmogaus puoli
mas, išganymas su džiugiąja Jė
zaus naujiena turi aiškiai istori
ni pobūdi. Šie įvykiai duoda iš 
tikrųjų visai istorijai tikslą ir 
prasmę. Ir kiek Vakarų bei žmo
nijos istorija įsiterpia į anų ypa
tingu įvykių tėkmę, tiek jos tu
ri taip pat tikslą bei prasmę.

Vakarų istorija yra arba pa- 
„ klusnumas Dievo valiai, arba 

nriešinimasis. Kiek ji yra pa
klusnumas dieviškajai .valiai, 
tiek ji turi ateiti, vertę bei pras- 

. me. šiuo atveju ji yra artėjimas 
i Dieva paliestas trancendenci- 
rės šviesos ir tampantis preliu
dija į amžinybę. Kiek istorija 
yra prieštaravimas dieviškajai 
valiai, tiek ji yra nutolimas nuo 
Dievo, slinkimas į naktį be auš
ros bei artėjimas į nebūti. Bu
vimas su Dievu reiškia džiaugi- 
mąsi pilnutiniu gyvenimu bei 
pasilikimą būtyje, nes tik Die
vas yra pilna ta žodžio prasme 
Būtis, tik jis vienas tikrai yra. 
Buvimas be Dievo reiškia galu
tinėje analizėje pasisakymą už 
nebūti arba už tą gyvenimą, ku
ris grimsta vis labiau ir labiau 
į nieką.

Antra, apmąstydami Vakarų 
negalavimus bei ateities per
spektyvas, turime gerai įsisąmo
ninti, kad žmonijos istorijoje 
su gėriu žingsniuoja kartu ir 
blogis. Žmonijos istorija yra iš 
tikrųjų nupuolusios žmonijos 

istorija, šiandien rojaus istori
ja yra vieniems mitas, o kitiems 
kvailybė. Bet ar ji nėra, kaip 
teisingai pastebi Paskalis, toji 
kvailybė, kuri yra “išmintinges
nė už visą žmonių išmintį”?15 
Po II D. karo anglų istorikas H. 
Butterfieldas rašė: “Tie, kurie 
netiki nupuolimo istorija, gali 
sunkiai paneigti, kad žmonijos 
istorija buvo visada nupuolimo 
istorija.”4”

Kai krikščionis atidžiau pase
ka .savo gyvenimą, ką pastebi? 
Kad vieną dieną jis labiau pri
siartina prie Jėzaus, kitą dieną 
nutolsta nuo Jo. Vieną dieną su 
juo renka, o kitą — jau barsto. 
Tai reiškia, kad kaikuriomis 
dienomis jam pavyksta geriau 
būti krikščionimi, kitomis die
nomis — blogiau. Tai galioja ir 
Vakarų pasauliui. Vienais šimt
mečiais jie yra labiau krikščio
niški, o kitais — mažiau. Ir juo 
labiau jie nukrikščionėja, juo 
labiau sirginėja.

Šiame sąryšyje prisimena 
man Gogolio pastaba apie žmo
nijos klaidžiojimus. Jis rašė: 
“Visuotiniame žmonijos metraš
tyje yra daug amžių, kuriuos, 
rodos, imtumei ii’ išbrauktume! 
kaip nereikalingus. Daug įvyko 
pasaulyje paklaidų, kurių da
bar, rodos, išvengtų ir kūdikis. 
Kokius kreivus, klaikius, siau
rus, neišbrendamus, toli į šalį 
nukrypstančius kelius rinkosi 
žmonija, verždamasi į amžinąją 
tiesą, nors jai buvo atdaras tie
sus kelias, panašus į tą kelią, 
kuris veda į puikius karališkus 
rūmus. Jis platesnis ir puošnes
nis už visus kitus kelius, nu
tviekstas saulės, visą naktį nu
šviestas žiburių, bet žmonės ak
linoj tamsoj slinko pro jį. Ir 
kiek kartų jau įspėti iš dangaus 
pasiųsto ženklo, jie įstengė at- 
šlyti ir nuklysti į šalį, mokėjo 
vidurdienį vėl patekti į neiš
brendamus užkampius, mokėjo 
vienas kitam paleisti į akis ak
liną rūką ir, vilkdamiesi paskui 
pelkės ugneles, gebėjo prieiti 
bedugnę, kad paskui, siaubo ap
imti, klaustu vienas kitą: kur 
išeitis, kur kelias.” 17

Ką autorius suprato “saulės 
nutviekstu keliu”, sunku pasa
kyti, bet mes žinome, kad Jėzus 
yra “pasaulio šviesa”, ir kas se
ka jį, nevaikščioja tamsybėse.48 
O kas yra tie žmonės, kurie slin
ko pro jį? Tai krikščioniškieji 
Vakarai, kurie nuo apšvietos 
laikų pateko į “neišbrendamus 
užkampius”.

Per ilgus šimtmečius Jėzaus 
mokslas buvo lyg uola, ant ku
rios krikščioniškasis pasaulis 
statė savo civilizaciją. Neideali
zuodami praeities šimtmečių, 
mes turime visdėlto pripažinti, 
kad Vakarai buvo pasiekę milži
niškų laimėjimų, ypač dvasinė
je plotmėje. Krikščioniškajam 
pasauliui buvo aišku, kas yra 
tiesa ir kas yra melas, ribos 
tarp gėrio ir blogio nekėlė abe
jonių, o dvasinių vertybių pri
matas buvo neginčytinas. Štai 
kodėl, nežiūrint įvairiausių liū
čių, vėjų ir audrų, jis pajėgda
vo išsilaikyti nepajudinamas. 
Kad ir tamsiausioje naktyje, 
Jėzaus mokslas buvo jam šviesa 
ir tiesa, kaip nepajudinama uo
la.

Bet kodėl Jėzaus mokslas yra 
šviesa, ir tiesa, kodėl tikra uo
la? Nes jis atitinka žmogaus pri
gimtį, paiso gyvenimo dėsnių, 
išsako tiesą apie pasaulį. Kaip 
tik todėl Jėzaus mokslas skiria
si nuo mokslinių teorijų, politi
nių ideologijų bei filosofijų. 
Šiandien kaikurie mokslo žmo
nės yra panašūs į siuvėją, kuris 
ne švarką mėgina pritaikyti 
žmogui, o žmogų švarkui. Dar 
kiti elgiasi kaip Prokrustas, ku

ris svečių dydį pritaikydavo 
prie savo geležinės lovos. Sve
čius trumpesnius už lovą iš
tempdavo, o ilgesniems už lovą 
nukirsdavo kojas. Ar ne taip 
elgiasi kaikurie tariamieji 
mokslininkai? Ne savo teorijas 
pritaiko prie žmogaus, o žmogų 
pritaiko prie savo teorijų. Kai 
randa žmoguje tai, kas neatitin
ka jų teorijos, išmeta. Taip ma
terialistai išbraukia sielą, nihi
listai — sąžinę, tariamieji este
tai — grožį.

Pagaliau Vakarų istoriją rei
kia matyti ne tik Jėzaus mokslo, 
Bet ir Jo asmens šviesoje. Kaip 
visa žmonijos istorija, taip ir 
Vakarų -gyvenimas iškyla viso
je savo tiesoje Golgotos atšvai- 
toje. Kartą Paskalis ištarė šiuos 
įsidėmėtinus žodžius: “Jėzus 
bus agonijoje iki pasaulio pabai
gos.”4” Vakarų istorija nėra iš
imtis. Nėra išimtis ir krikščio
nybės istorija. Jėzus buvo ago
nijoje ant Golgotos, romėnų ko- 
lizėjuose, inkvizicijos kamerose, 
koncentracijos stovyklose, Hiro
simoje. Ir Jis bus agonijoje iki 
paskutinės šimtmečių dienos. 
Žmonijos istorija yra sfinksas, 
net baisenybė, nuo kurios pas
lapties skraistės nenuėmė nė 
Apreiškimas. Jis tik atidarė 
mūsų akis, kad išvystume, ko
kių šiurpulingų bedugnių pa
krantėmis slenka žmonijos isto
rija. (Pabaiga)

4.‘> Blaise Pascal, Pensees. Librairie 
Rombaldi, Paris No. 445

4s H. Butterfield, Christianity and 
History, Fontana Books, 1958, p. 
139

i < N. Gogolis, Mirusiųjų sielos. Vil
nius, 1965, p. 252

4" Jo 8,12
4i' min. viet., Mystere de Jesus.

Atsiųsta paminėti
ST. CASIMIR’S LITHUANIAN 

CHURCH — ŠV. KAZIMIERO LIE
TUVIU ŠVENTOVE (Winnipege). 
Paruošė E, Fedaras. Nuotraukos — 
A. Bakkcrio. Iliustruotas, albuminio 
formato leidinėlis. 16 psl .Tekstą 
•surinko “Tėviškės Žiburių” spaustu
vė Toronte-Mississaugoje, ofsetu 
spausdino “Litho-Art” spaustuvė To
ronte. Išleista 1.500 egz. 1980 m. 
(Leidinyje šie duomenys nėra pa
žymėti ).

Albina Kašiubienė, ŽIRGELIAI. 
Eilėraščiai. Išleido “Laisvoji Lietu
va”. Tiražas 1000 egzempliorių. Vir
šelis Viktoro Liaukaus. Čikaga 1980 
m., 232 psl. Kaina — $5.00. Adresas: 
“Laisvoji Lietuva”, 2618 West 71 St., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Ilgoje kelionėje autobusu per Prancūziją Toronto gintariečiai sustojo atsigaivinti Nuotr. R. Paulionio

Savito stiliaus paveikslai
Dail. Jurgis Juodis Los Angeles mieste 

ALG. GUSTAITIS

Po milimetrą, po pėdą, po 
metrą dail. Jurgis Juodis krutė
jo, artėjo į lietuviško meno pa
saulį. Sunkus, labai varginantis 
buvo tasai takelis. Man kiti as
menys rodo J. Juodžio paveiks
lų nuotraukas, pieštų prieš 40 
metų nepriklausomoje Lietuvo
je. Nuotraukas, kai Jurgis Juo
dis buvo vos baigęs lakūno 
mokslus ir apsivilkęs gražia lie
tuvio leitenanto uniforma.

J. Juodis palengva “užkaria
vo” vis daugiau ir daugiau už
sienio lietuvių spaudos ir dabar 
jo paveikslų atspaudų jau daug 
matyti.'

Tie atspaudai nėra spalvoti, 
duodantieji toli gražu nepilną 
vaizdą tikrojo paveikslo. Ir štai 
pagaliau iš tolimosios Floridos 
atvyko dailininkas į Los Ange
les. Čia, Šv. Kazimiero parapi
jos žemutinėje salėje, 1980 rug
sėjo 27-28 d. d. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Vakarų apygar
da surengė jo kūrinių parodą. 
Atidarė LB Vakarų apygardos 
pirm. Rimtautas Dabšys, daili
ninko kūrybą aptarė dail. Aldo
na Audronytė-Variakojienė.

Atidarymo iškilmėse dalyva
vo daug žmonių, tarp jų ir bū
relis rinktinių lietuvių kultūri
ninkų. Dail. J. Juodis padėkoje 
išvardino eilę asmenų, jam tal
kinusių rengiant šią parodą, ir 
pasakė, kad kiekvienas jo pa
veikslas yra vienintelis — kopi
jų bei antrinių nedaro. Paveiks
lai turi kalbėti patys.

Išstatyta 30 originalių, spal
votų. didoko formato paveikslų 
— aliejinių ir tempera.

Jurgis Juodis gimė 1911 m. 
Lietuvoje. Savo kūrybai yra su
radęs didėjančiomis juostomis 
gaubimus nuo krašto iki krašto. 
Tos, lyg vaivorykštinės, spalvos, 
susikirsdamos sudaro įvairaus 
didumo keturkampius, viena 
kitą gaubdamos išgauna kitas 
spalvas, ir naujos spalvos juos
tos vėl kitomis spalvomis kopia 

-'toliau iki paties paveikslo galo.
Dail. J. Juodis ypač mėgsta 

piešti gražius žirgus. Jie atrodo 
tarsi iš pasakų pasaulio iššokę 
ir įsikabinę tarp auksinės spal
vos rėmų. Jis nesumenkino žir
gų išvaizdos net’Sibiro šalčiuo
se j odinėj antiems enkavedis
tams. Autorius aiškino, kad “tie 
žirgai rusų pavogti iš Lietuvos”, 

LIŪDNAM ATOKVĖPIUI
AUSŲ TYLA

Pabūki su manim kaip vasaros dangus su medžiais būna — 
globojantis, gilus, ir atviras, ir augštas . . .

Pabūki su manim bent valandą, skambi tyla ausyse man pakirto 
žadą

Negieda paukščiai, ir necirpia priebučio cikados. Aplinkui mūrai, 
vis didėdami, užkloja šviesą.
ŠEŠĖLIO SĄRANGA

šešėlio sąranga pažinti daug lengviau negu žvaigždėto skliauto 
begalybę.

Juoda spalva veikiau palaimina kiekvieną žygį, ir poilsio vėsa 
paguodžia sąnarių ir kaulų gėlą.
NEKLAUSK, BIČIULI, PRIEŽASTIES

Gedėjau ...
Bet neklausk, bičiuli, priežasties. Paliesk raukšlėtą veidą mintimis.

Tik ne jausmais.
Pažvelk Į miestą. Į ženklų gausybę.
Bet, susimildamas, neklausk, kodėl gedėti lemta.
Nieks neatsakys. Krūtinėje šią naktį rūpestis dainuoja Arlekino 

dainą.
LIEKANOS

Lieka tik suprasti kasdienybės liekanas.
Lieka tik pažinti artėjančio pavojaus veidą.
Lieka tik pašalinti praėjusių dienų liūdesį.
Lieka likti narsiuoju likimo draugu.

Pranas Visvydas

kaip ir kankinami lietuviai bei 
lietuvaitės.

Paveikslas dviejų spalvinių 
plotmių: kairėje švelnios, pava
sarinės su Lietuvos vaizdais, de
šinėje — sniegas, šaltis, balta 
meška.

Kokiu būdu paveikslas, “pats 
kalbėdamas”, tars žiūrovams, 
kad tie gražūs žirgai yra rusų- 
komunistų pavogti iš Lietuvos, 
ir tvirti, sveiki enkavedistai — 
kalinių sargai yra atsipenėję iš 
Lietuvos pavogtu maistu?

Aš pats mačiau į nepriklauso
mą Lietuvą atvykusią rusų ka
riuomenę. Jų arkliai buvo tarsi 
didesnės rūšies ožkos — maži, 
nešvarūs, vos bežingsniuojantie
ji. daugelis jų be balnų, vietoje 
kamanų, pakinktų turėjo aptriu
šusių virvių brizgalus. Ant jų 
sėdėjo ar greta ėjo rusų-sovietų 
kariai — išblyškę, nedrąsūs, be 
jokios “ugnies” veiduose, šiame 
Juodžio paveiksle “Pakeliui į Si
birą” rusai ir jų arkliai atrodo 
tarsi būtų kokios karališkos 
gvardijos rinktiniai raiteliai.

Nupiešti tokiam paveikslui 
reikia drąsos: kas išdrįs piešti 
rusus, brauningais ar naganais 
šaudančius nekaltus lietuvius, 
lietuvaites, juos mušančius bi
zūnais? Kas pagaus jų tikras iš
vaizdas? J. Juodis išdrįso ir pa
darė.

Religinės minties paveikslas 
“Visa Jo rankose”. Jame mato
me simbolinius Lietuvos vaiz
dus, dievybės spindulius ir kt.

Lietuviams ypač trūksta pa
veikslų istorinėmis temomis. 
“Algirdas Kijeve” yra didžiai 
vertingas mūsų garbingos isto
rijos kūrinys. Tą paveikslą kada 
nors, kam nors reikėtų atskirai 
panagrinėti. Yra daug kitų isto
rinių paveikslų.

“Kovojantis Simas” — kitas 
gabalėlis mūsų praeities. Ir 
“Kalantos mirtis”. Tie paveiks
lai taip pat daug pasako. Nėra 
ko stebėtis, kad rusai-komunis- 
tai labai pyksta ir dail. Jurgį 
Juodį visokiais, būdais juodina.

Dail. J. Juodžio paveiksluose 
yra minčių, įdėta daug darbo, 
jieškoma tinkami; spalvų. Juo
se matyti savitas stilius. Kitur 
parduotas paveikslas “Keturi 
metų laikai” vaizduoja pavasa
rį, vasarą, rudenį, žiemą, yra nu
tapytas vis kitos šilumos dažais.

Nemaža jo paveikslų Kalifor
nijos lietuviai nusipirko.
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d KIILTMEJE VEIKLOJE
Aa. PROF. PRANAS ČEPĖNAS, 

pedagogas ir istorikas, sulaukęs 81 
metų amžiaus, spalio 3 d. po sunkios 
ligos mirė Worcesteryje, Mass. Ve
lionis buvo kilęs iš Utenos apskri
ties, istoriją 1922-1926 m. studijavęs 
Kauno universiteto humanitariniame 
fakultete. Pradžioje mokytojavo pra
dinėse Kauno mokyklose, 1931-44 m. 
dirbo “Lietuviškos Enciklopedijos” 
sekretorium ir buvo vienu iš jos re
daktorių. Vilniaus universitete jam 
teko būti humanitarinių mokslų fa
kulteto visuotinės istorijos katedros 
vyr. asistentu. 1945-49 m. profesoria
vo Baltiečių universitete Pinneberge 
prie Hamburgo. Gyvendamas JAV, 
buvo vienu pagrindinių redaktorių J. 
Kapočiaus Bostone leistoje “Lietuvių 
Enciklopedijoje”. Prieš porą metų 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Są
jungos pastangomis buvo išleistas ve- 
lionies “Naujųjų laikų Lietuvos isto
rijos" I tomas, o dabar Čikagoje 
spausdinamas II tomas. Palaidotas 
spalio 6 d. Worcesteryje.

V E L I O N I ES KOMPOZ. BRO
NIAUS JONUŠO metinę $1.000 sti
pendiją skiria jo našlė Emilija mu
ziką ar lituanistiką studijuojantiems 
lietuviams studentams. 1978 m. sti
pendija buvo įteikta Robertui Sal
džiui Brazilijoje, pernai — dainavi
mą studijuojančiai JAV lietuvaitei 
Marytei Bizinskaitei Bostone. Šieme
tinės stipendijos skyrėjų komitetą 
sudarė: pirm. E. Jonušienė, Pr. Raz
minas, L. Rimkus, R. Sakadolskis ir 
Č.. Grincevičius. Korespondenciniu 
balsavimu stipendija paskirta Viliui 
Dundzilai, Illinois universiteto Chi
cago Circle skyriuje studijuojančiam 
vokiečių kalbą. Šalutine šaka jis bu
vo pasirinkęs lietuvių kalbą ir litera
tūrą. Šiais mokslo-. metais jis nu
sprendė lituanistiką imti pagrindi
ne šaka. V.- Dudzila yra skautas ir 
ateitininkas, vienas veikliausių jau
nuolių Čikagoje bei jos apylinkėse.

VIKTORAS PRIŠČEPIONKA dės
to vokiečių kalbą Otavos gimnazijo
je. Gavęs Goethės instituto stipen
diją, praėjusią vasarą dalyvavo tarp
tautinėje germanistų konferencijoje 
Nūernberge, V. Vokietijoje. Lankė 
sklandytojų kursus Alpių sklandymo 
mokykloje Tirolyje. Taip pat turė
jo progą pamatyti 5,5 valandos trun
kantį Kristaus kančios vaidinimą 
Oberammergau miestelyje. Visą lai
ką buvo didelė spūstis dėl labai 
gausių žiūrovų, suvažiavusių iš vi
so pasaulio. Sunku buvo net įėjimo 
bilietus gauti.

AMERIKIEČIŲ KONSERVATO
RIJOJE Čikagoje savo rečitalį rug
pjūčio 24 d. turėjo dainavimą ten 
studijuojanti Eglė Rūkštelytė-Sund- 
strom, pasižyminti maloniu soprano 
balsu. Pirmojoje dalyje atliko tarp
tautinių klasikų — F. Schuberto, U. 
Giordano, A. Scarlatti, W. A. Mozar- 
to, G. Puccini kūrinius, o antroji 
dalis buvo skirta J. Gruodžio, V. 
Jakubėno, B. Budriūno, S. Šimkaus 
dainoms.

“KARIO” ŽURNALE metų laiko
tarpyje išspausdinti rašiniai premi
juojami. LKV Sąjungos “Ramovė” 
centro valdyba sudarė vertintojų ko
misiją: J. Citulis, B. Paulionis, J. 
Virbalis. Į Lietuvos laisvės kovų mu- 
zėjaus globos komitetą įeina: LKVS 
“Ramovė” centro valdybos atstovas 
K. Oželis, Lietuvos Kūrėjų-Savano- 
rių Sąjungos — J. Vilutis, LKVS 
“Ramovė” Čikagos sk. — J. Gaižutis, 
Lietuvos laisvės kovų muzėjaus ve
dėjas V. Diminskas.

SOL. BRONĖ GAILIŪTĖ-SPIES, 
gyvenanti Belgijoje, liepos 13 d. tu
rėjo sėkmingą lietuvių liaudies dai
nų koncertą Lanakeno pilyje. Ją šil
tai įvertino Limburge flamų kalba 
leidžiamas laikraštis. Pasak jo, sol. 
B. Gailiūtė-Spies belgams jau yra 
pažįstama nuo jos 1971 m. pasirody
mo Liežo radijo ir televizijos progra
moje. Nors ji turi klasikinį dainavi
mo stilių, tačiau mielai atlieka ii’ lie
tuvių liaudies dainas, garsindama 
Lietuvą Belgijoje.

TRADICINĮ BRITANIJOS LIETU
VIŲ SĄSKRYDĮ rugsėjo 6 d. Not- 
tinghame surengė vietinis DB Lietu
vių Sąjungos skyrius su pirm. Kazi
mieru Bivainiu. Ukrainiečių salėje 
pirmiausia buvo prisimintos Vytauto 
Didžiojo 550-tosios mirties metinės, 
išklausytas DB Lietuvių Sąjungos 
naujojo pirm. Zigmo Juro praneši
mas. Po to prasidėjo ilgas ir labai 
įdomus koncertas. Jame dalyvavo či- 
kagietė Elena Blandytė, grįžtanti iš 
lietuviškųjų studijų savaitėje Inns- 
brucke, Austrijoje, į koncertą Not- 
tinghame atvykusi iš Londono. Tau
tinių šokių programą atliko Londo
no grupė “Lietuva” su vadove Vero
nika Juriene. Seriją lietuviškų dainų 
atliko Nijolės Vainoriūtės vadovau
jamas meninis Nottinghamo moterų 
vienetas “Gintaras”. Suvažiavimo da
lyviams malonu buvo išgirsti J. Šve
do “Aštuonytes”, M. Vaitkevičiaus 
"Sodo obelėlę", B. Gorbulskio “Gin
taro šviesą”, šiltai buvo sutiktas ir 
Nottinghamo vyrų choras bei baigmi
nis m išraus choro pasirodymas. 
Šiems chorams vadovauja V. Gaspe- 
rienė. šių vienetų koncertuose skam
bėjo: L. Povilaičio “Tėvynė šaukia”, 
V. Gorino “Aras”, J. švedo “Suba
tėlė”, A. Bražinsko “Tėvynė Lietu
va’, B. Gorbulskio “Jūros šauksmas”. 
Sąskrydžio programa užbaigta Tautos 
himnu. Padėkos žodį programos atli
kėjams ir koncerto dalyviams tarė 
DB Lietuvių Sąjungos Nottinghamo 
skyriaus apylinkės pirm. K. Bivainis.

RESPUBLIKINĮ LIAUDIES DAI
NININKŲ, Šokėjų, muzikantų, etno
grafinių ansamblių konkursą “Ant 
marių krantelio” Lietuvos liaudies 
buities muzėjuje prie Rumšiškių su
rengė mokslinis metodinis Lietuvos 
kultūros centras su Kaišiadorių ra
jono kultūros centru. Dalyvavo 40 
geriausių kolektyvinių vienetų, puo
selėjančių liaudies meną, papročius 
ir tradicijas. Pagrindiniu konkurso 
laimėtoju tapo etnografinis Vilniaus 
universiteto ansamblis. Į laureatų ei
les taipgi įsirikiavo: Jurbarko rajo
no Veliuonos, Šiaulių rajono Kurtu
vėnų kultūros namų, Kauno dirbti
nio pluošto gamyklos kultūros ir 
sporto rūmų vaikų, veterinarijos 
mokslinio tyrimo instituto Kaišiado
ryse etnografiniai ansambliai, grupė 
dainininkų, pasakorių, liaudies mu
zikantų. '

NOVELĖS VAKARAI kiekvieną 
rudenį rengiami Petro Cvirkos gim
tinėje Klangiuoše, Jurbarko rajone. 
Juose jau yra dalyvavę rašytojai — 
J. Baltušis, A. Pocius, J. Aputis, R. 
Granauskas, B. Vilimaitė, Novelės 
teatras, etnografinis ansamblis iš Ve
liuonos su inscenizuotu P. Cvirkos 
apsakymu “Kurpės”, šiemetinis no
velės vakaras įvyko rugsėjo 13 d. 
Savo kūrinius jame skaitė M. Martin- 
kus, A. Baltrūnas, J. Bulota, V. Gir
dzijauskas, R. Samulevičius. Su P. 
Cvirkos ir kitų rašytojų novelėmis 
programon įsijungė aktoriai — T. 
Vaisieta, J. Valančienė ir V. Eidukai- 
tis.

TELŠIŲ KRAŠTOTYROS MUZĖ- 
JUS šią vasarą tyrinėjo Kelmės ra
jono Užvenčio apylinkės kapinynus 
žalakių ir Mandžiorų kaimuose. Žal- 
akių kapinyną, lig šiol nežinomą ar
cheologinį paminklą, pernai surado 
melioratoriai, šią vasarą jame buvo 
atlikti pirmieji bandomieji kasinė
jimai. Muzėjaus archeologai ištyrė 
17 kapų, surinko apie 60 įvairių radi
nių. Buvo nustatyta, kad žalakių ka
pinynas priklauso XVI šimtmečiui, 
kai jame mirusieji buvo laidojami su 
pagoniškomis tradicijomis. Mirusiųjų 
įkapėms buvo panaudoti darbo reik
menys bei įrankiai, žalvario papuo
šalai ir sidabro monetos. Plokštinia
me Mandžiorų kapinyne buvo tiria
ma rytinė jo kalvelės šlaito dalis. 
Čia aptikta 90 kapų su 300 radinių, 
kurie papildė muzėjuje jau sukaup
tą medžiagą apie Mandžiorus. Bene 
įdomiausias buvo vienintelis šiame 
kapinyne surastas degintinis kapas. 
Pasak Telšių kraštotyros muzėjaus 
vyr. mokslinės bendradarbės L. Va
latkienės, ištirtoji Mandžiorų kapi
nyno dalis priklauso VIII š. pabaigai 
ar IX š. pradžiai.

OLIMPIADOS PROGA anglų kalba 
leidžiamas mėnesinis žurnalas “So
viet Literature” savo numerin įtrau
kė olimpinės poezijos antologiją. 
Lietuviams joje atstovavo poetai — 
A. Baltakis, A. Maldonis, J. Marcin
kevičius, E. Mieželaitis ii’ V. Palčins
kaitė. Jų eilėraščius anglų kalbon iš
vertė L želcznova, P. Tempestas, V. 
žak, A. Mileris ir L. Pažūsis. Anto
logija buvo papuošta velionies dail. 
S. Krasausko iliustracija.

PALANGOJE BUVO SURENGTAS 
IX-sis estradinės muzikos festivalis 
“Baltijos jaunystė”. Pagrindinį Pa
langos vykdomojo komiteto prizą'lai
mėjo Vilniaus filharmonijos vokali- 
nis-instrumentinis ansamblis, vado
vaujamas M. Suraučiaus.

KAUNO DRAMO TEATRAS savo 
61-jį sezoną pradėjo H. Suedermanno 
“Joninėmis”, kurios pirmą kartą bu
vo suvaidintos 1920 m. gruodžio 19 d. 
Nuo to laiko pirmasis profesinis Lie
tuvos dramos teatras yra paruošęs 
apie 400 premjerų, kurių spektak
liuose dalyvavo daugiau kaip 150 ak- . 
torių, dirbo apie 20 režisorių. Vyres
niųjų Lietuvos dramos aktorių tarpe 
šiandien beveik nėra nė vieno, netu
rėjusio ryšio su Kauno dramos teat
ru. šešiasdešimtmečio proga Kauno 
dramos teatras, repertuare turintis 
26 veikalų spektaklius, jų skaičių pa
didins aštuoniais. Vyr. rež. J. Vaitkus 
su dail. J. Malinauskaitė ir kompoz. 
G. Kuprevičium jau ruošia dramatur
go J. Glinskio lyrinę dviejų dalių 
dramą “Kingas”. Antroji aktorių gru
pė su rež. G. Padegimu repetuoja 
J. Grušo dviejų dalių dramą “Gin
tarinė vila”, kurios premjera numa
tyta spalio pabaigoje. Teatro jubi- 
lėjui gruodžio 19 d. bus skirtas V. 
Krėvės-Mickevičiaus “Šarūnas”. Nau
ją jo inscenizaciją yra paruošęs vyr. 
rež. J. Vaitkus, scenovaizdžius — 
dail. J. Malinauskaitė, muziką kuria 
kompoz. A. Martinaitis. Mažiesiems 
žiūrovams bus skirtas A. Chrodži- 
čiaus veikalas “Užmirštosios šalies 
nykštukas”, kurį režisuos aktorius A. 
Matulionis. Scenovaizdžių autore pa
kviesta dail. J. Mąlįnauskaitė. Ant
rojoje sezono pusėje rež. G. Padegi
mas su dail. A. Jacovskiu į repertua
rą įjungs A. Strindbergo “Kredito
rių”, .o latvis rež. P. Petersonas — 
savo kūrinį “Bastardas”. Šią jo pje
se, parašytą baltomis eilėmis, turin
čią nemažai, latvių liaudies dainų, į 
lietuvių kalbą išvertė poetė Judita 
Vaičiūnaitė. Pavasarį Kauno dramas 
teatras lankysis Leningrade ir iki to 
laiko paruoš dar dvi premjeras: V. 
Petrovo pjesės “Švelniai pasakius” ir 
vokiečių rašytojo V. Valentino kny
gos “Paklydėliai” inscenizaciją, ku
rią scenai parašė J. Vaitkus. Šis 
spektaklis yra patikėtas jaunam rež. 
R. Vikšraičiui, teatre sėkmingai de- 
biutavusiam su spektakliu “šuo-d^-gį 
guje”. y. Kšti
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R. CHOLKAN & CO. LTD. 
REAL ESTATE

DĖMESIO, LIETUVIAI!!!
• Parduodantiems per mus nuolaida

® Nemokamas nejudomo turto 
įkainojimas

• Sęžiningas patarnavimas visuose 
nejudomo turto reikaluose

® Daugiau kaip dvidešimt penkerių 
metų patirtis

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

namų 239-5923 namų 769-9356

BHOLKRn

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, 
M6H 1A8______________

AKTYVAI -
KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 =
Antradieniais 10-3 =
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10-8 
Penktadieniais 10-8
Šeštadienia'is 9-1
Sekmadieniais 9.30 - 1

ANAPILYJE skyrius veiki

Ont. • Telefonai: 532-3400
• 532-3414 

- virš 18 milijonų
MOKA UŽ:
term, indėlius 6 mėn. 10’/2%
term, indėlius 1 metų 10’/2%
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų ir namų s-tą 11 %
taupomųjų s-tų 91/4%
spec. taup. s-tų 93/į%
depozitų-čekių s-tų 6 %
DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo 13 %
mortgičius nuo ................ 12 %
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 checks). Neimame mokesčio už išrašytus čekius 
bei apmokamas įvairias sąskaitos. MŪSŲ TIKSLAS — NE 

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

EIIDQ 406 Roncesvalles Avė.
dlCrHAnd runa Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS 
--------------------- o------ -------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTAR1O" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERĮ)PROGRESS

t

REAL ESTATE LTD. 
REALTOR
1072 Bloor St. W.

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada
Jums sąžiningai patarnaus' A. Bliūdžius

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

BLOOR AUTORITE GARAGE 
296 Brock Avenue „ .
(Tarp Dundas ir College) T eleTOnaS 531-1305
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F. 
GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

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

e Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių • 
e Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas e

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. ® 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Vakarų Kanados lietuvių jaunimo stovykloje 1980 m. vasarą Winnipcge: 
reikėjo ne tik dainuoti, bet ir indus plauti. Iš kairės: Juozas Kasperiūnas, 
seselė Igne ir Jurgis Valaitis Nuotr. V. Krausaitės

PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Tarptautiniame stalo teniso turny
re Primorske, Bulgarijoje, dalyvavo 
Lietuvos atstovai. Kaunietė Jolanta 
Danilevičiūtė, Europos mergaičių 
čcmpijonė, gerai pasirodė kovose su 
moterimis. Ketvirtbaigmyje ji 3:0 re
zultatu įveikė čekoslovakę M. Gai- 
došovą, pusbaigmyje laimėjo susiti
kimą su rumune K. Michaj 3:0. Jau
nąją lietuvaitę tik baigmėje 3:1 re
zultatu įveikė bulgarė D. Gergelčeva, 
tapusi šio turnyro čempijone. J. Da
nilevičiūtei teko II vieta, šia proga 
pažymėtina, kad Lietuvos moterų sta
lo teniso atstovė A. Stankienė iš tur
nyro iškrito ketvirtbaigmyje, taip pat 
pralaimėjusi susitikimą su D. Ger
gelčeva. Vyrų grupės čempijonu ta
po čekoslovakas M. Cichas, o Lie
tuvos atstovai Z. Rusakevičius ir E. 
Zakarianas netgi nepateko į geriau
sių tenisininkų aštuoniukę.

Vilniaus “ Kibirkšties” krepšinin
kės grįžo su aukso medaliu iš tarp
tautinių moterų varžybų Lenkijos 
Liubline, kur savo jėgas išbandė 12 
komandų. Baigminėje kovoje vilnie
tės 69:32 rezultatu nugalėjo Prancū
zijos akademinio jaunimo rinktinę. 
Geriausia šių varžybų žaidėja buvo 
pripažinta kibirkštietė Ramunė Šid
lauskaitė.

Prasčiau sekėsi Vilniaus “Staty
bos” krepšininkams tarptautiniame 
vyrų krepšinio turnyre Bolcane, Ita
lijoje. Jie laimėjo rungtynes su Bol- 
cano “Savoja” 124:84, su Jugoslavi
jos “K. K. Zadaro” komanda — 122: 
118, tačiau susilaukė pralaimėjimo 
94:129 rezultatu kovoje su Udino 
"Tropiko” krepšininkais. Kadangi 
trys pagrindinės komandos turėjo po 
lygiai taškų, laimėtojai buvo paskelb
ti pagal geriausią krepšių santykį. 
Turnyro laimėtojais tapo “Tropiko” 
atstovai, o “Statyba” atsidūrė III 
vietoje. Geriausio šiame turnyre žai
dėjo vardas teko J. Girskiui, taikliau
sio metiko — J. Kazlauskui. Pasibai
gus turnyrui, vilniečiai laimėjo tre-’ 
jas rungtynes kitose Italijos vietovė
se. Riva del Gardos krepšininkus jie 
įveikė 109:79, “Riunite” klubą Re- 
džio Emilijoje — 108:92 ir Parmos 
CBM krepšininkus — 111:93.

Meninėje gimnastikoje vilčių Lie
tuvai teikia jaunoji vilnietė Dalia 
Kutkaitė. Tbilisyje įvykusiose meni
nės gimnastikos taurės varžybose ji 
užėmė V vietą daugiakovėje su 37,45 
tašo. Pirmoji vieta su 38,5 tšk. teko 
rusei I. Devinai, antroji su 38,3 tšk. 
— gudei I. Lisovskajai, trečioji ir 
ketvirtoji — rusėms J. Tomas su 
38,25 tšk. ir Ž. Podšivalinai su 37,9 
tšk. Sovietų Sąjungos trenerės L. Ti- 
chomirovos nuomone, jaunoji D. Kut
kaitė tampa rimta kandidate į olim
pinę rinktinę.

Jugoslavijos mieste Banja Lukoje 
pasibaigė Europos moterų krepšinio 
XVII-sips pirmenybės. Europos čem- 
pijonėmis 15-tą kartą tapo Sovietų 
Sąjungos rinktinė, baigmėje nugalė
jusi Lenkiją 95:49. Bronzos medalis 
teko Jugoslavijos atstovėms. Sovietų 
rinktinėje žaidė Vilniaus žalgirietė 
Vida Baselienė. Aukso medalį iš Eu
ropos moterų krepšinio pirmenybių 
ji Vilniun parsivežė jau trečią kartą.

VYČIO ŽINIOS
Mūsų jaunajam krepšininkui R. 

Bumeliui mirus, jo tėvams, broliui ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

Vsuotinis LSK Vytis susirinkimas 
įvyko spalio 14 d. Toronto Lietuvių 
Namuose. Nors ir negausus ir kas
dieniškas buvo susirinkimas, tačiau 
buvo daug žadantis. Prieš pradedant 
susirinkimą, buvo aptarta klubo 
veikla ir prieita vieningos nuomonės 
šiai veiklai pagyvinti. Susirinkimui 
prasidėjus, buvo išklausti įvairūs 
pranešimai ir išrinkta nauja valdy
ba: Rimvydas Sonda, Raimondas 
Stirbys, Jonas Nešukaitis, Edvardas 
Stravinskas, Ričardas Duliūnas ir 
Bronius Saplys. Džiugu, kad naujos 
valdybos daugumą sudaro jaunesnio 
amžiaus vytiečiai. Revizijos komisi- 
jon išrinkti: Jonas Karpis, Juozas 
Balsys ir Alfonsas Balnis. Susirin
kimą baigiant, pasiūlyta daryti dau
giau susirinkimų klubo veiklai ap
tarti, ruošti klubo nariams vakaro
nes ir paremti jaunojo krepšininko 
ir tinklininko Jono Karpio išvyką 
Australijon.

ŠALFASS suvažiavimui visuotinio 
susirinkimo metu išrinkti atstovai: 
R. Sonda, R. Stirbys, B. Saplys, J. 
Balsys ir J. Karpis.

Lietuvių Dienų stalo teniso var
žybose sėkmingai dalyvavo Glorija 

ir Violeta Nešukaitytės. Bendrose 
varžybose su vyrais Glorija laimėjo 
II vietą, Violetą — III. Dviejų pra
laimėjimų žaidimuose Glorija pasie
kė baigminį žaidimą, kur labai ly
gioje kovoje pralaimėjo dr. A. Sau- 
noriui. Pirmųjų vietų laimėtojais ta
po: 1. dr. A. Saunoris, 2. G. Nešu- 
kaitytė, 3. V. Nešukaitytė, 4. Z. Sta
naitis.

Ričardas Duliūnas sėkmingai da
lyvavo vasaros krepšinio žaidimuo
se augštesnių mokyklų varžybose. 
Savo komandai jis iškovojo daugiau
sia taškų, būtent 216, ir tapo geriau
siu šių pirmenybių metiku, žaidžiant 
7 rungtynes jo įmestų krepšių vidur
kis buvo 30,9. Artimiausias varžovas 
įmetė 215 krepšius su 30,7 vidurkiu.

Inž. Pranas Gvildys, buvęs Vyčio 
pirmininkas, stalo tenisininkas ir 
klubo darbuotojas gavo pasiūlymą 
augštoms pareigoms Pietų Korėjoje. 
Jei pasiūlymas bus priimtas, buvu
siam vytiečiui linkime sėkmės nau
juose užsimojimuose. Šiuo metu Pra
nas gyvena prie Niujorko. A. S.

ŠACHMATININKAMS
Š.m. lapkričio 8-9 d.d. Toronto 

Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. 
W., įvyks šiaurės Amerikos baltie- 
čių šachmatų individualinės varžy
bos. Jose gali dalyvauti kiekvienas 
Šiaurės Amerikos baltietis. Pirmo 
rato pradžia — lapkričio 8 d., 9 v.r. 
Prašoma registruotis paštu: Toronto 
Lithuanian Chess Club, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ontario M6P 1A6.

Ateitininkų žinios
Jaunųjų ateitininkų — berniukų 

ir mergaičių susirinkimas įvyks spa
lio 25, šeštadienį, Seselių Namuose, 
57 Sylvan Ave. Kviečiami ir nauji 
nariai, norį priklausyti ateitinin
kams. Jaunieji ateitininkai yra pra
džios mokyklų lanką mokiniai nuo 7 
m. amžiaus. Visas informacijas tei
kia Vaidotas ir Žibutė Vaičiūnai tel. 
822-6705.

Metinė moksleivių tema yra “Drau
gystė”.Ta tema bus nagrinėjama la
bai plačiai: draugystė su Kristumi, 
su seimą, su draugais, su aplinka, su 
savimi ir taip pat su draugyste su
siję visi gyvenimo džiaugsmai ir 
skausmai. Norima, kad visi mokslei
viai apie šią temą pagalvotų. Į jos 
gvildenimą bus įjungti visi kuopos 
nariai.

Svarbiausias šiuo metu visiems 
ateitininkams uždavinys: kaip atsi
laikyti prieš aplinką, kuri nebėra 
krikščioniška. Sekuliarizmas ir anti- 
krikščioniškas humanizmas, lyg koks 
dulkių siurblys, traukia visus į sa
ve. Vis stipriau mūsų kuopose ir 
draugovėse reikia pabrėžti ateitinin- 
kišką dvasią “Visa atnaujinti Kris
tuje”.

Skautų veikla
• Vyr. skaučių “Vaidilutės” dr- 

vės draugininke išrinkta Birutė Bat
raks, adj. Kristina Dambaraitė, glo
bėja — v.s. M. Vasiliauskienė. Pir
moji sueiga įvyko spalio 5 d. ir daly
vavo 20 sesių. Sekanti sueiga — spa
lio 25 d., 11 v.r., skautų būkle.

• “Šatrijos” tunto dvasios vadu, 
mirus a.a. kun. klebonui P. Ažuba
liui, pakviestas kun. klebonas Jonas 
Staškus.

• Skautiškas ačiū “Paramai” už 
kopijavimo mašinos padovanojimą 
skautų reikalams.

• Skautams vyčiams prisimintina, 
kad reikia ruoštis sekančiai bendrai 
sueigai, kuri įvyks lapkričio 30 d., 
3 v.p.p., ps. L. Saplio nomuase.

• Padėkos savaitgalį Romuvą bu
vo paruošta žiemai. Būrelis jaunimo 
turėjo progos laisvai papramogauti. 
Yra siūloma tokias progas išnaudoti 
skautiškam iškylavimui su naudinga 
programą, į kurią galėtų būti įtrauk
ti ir skautų vienetai. C. S.

St. Catharines, Ont.
(Atkelta iš 4-to psl.)

MALONIAI KVIEČIAMI ir lietu
viai į prof. Victor Fic paskaitą, kurį 
įvyks spalio 23 d., 8 v.v., YMCA pa
talpose, 56 Queen St., St. Catharines, 
Ont. Dr. V. Fic yra Brock univer
siteto politinių mokslų dekanas. Šią 
vasarą jis praleido 5 savaites Kini
joje moksliniais reikalais, yra buvęs 
Tolimųjų Rytų kelių universitetų 
profesoriumi. Paskaitoje jis kalbės 
apie Kiniją bei kitus Rytų Azijos 
kraštus ir rodys skaidres. Įėjimas 
nemokamas. Paskaitą rengia Paverg
tų Tautų Organizacija. Kor.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

labiausiai erzina lig šiol nesu
tartas Įsipareigojimas, kad že
mės turtai ir'toliau liks jų kont
rolėje. Tai jiems užtikrino Britų 
S. Amerikos Aktas, kuri dabar 
norima ne tik parsivežti, bet ir 
pakeisti. Prieš min. pirmininko 
P. E. Trudeau politiką pasisakė 
penki premjerai: Manitobos S. 
Lyonas, Albertos P. Loughee- 
das. Britų Kolumbijos B. Ben
ueitas, Kvebeko R. Levesque’as 
ir Newfoundlandijos B. Peck- 
fordas. Jie žada kreiptis Į augš- 
čiausiąjį Kanados teismą, kad 
toks Britų S. Amerikos Akto 
parsivežimas būtų pripažintas 
nelegaliu. Prie jų greičiausiai 
prisijungs dar du kiti premjerai 
— N. Škotijos J. Buchanas ir 
Princo Edvardo salos A. Mac- 
Leanas, gavę savo ministerių 
kabineto pritarimą. Kreipimosi 
į teismą atsisakė min. pirminin
ką P. E. Trudeau remiantis On
tario premjeras W. Davis, Sas- 
kačevano A. Blakeney ir N. 
Bruswicko R. Hatfieldas. Jie, at
rodo, tikisi susilaukti papildo
mų min. pirmininko P. E. Tru
deau nuolaidų. Už žemės turtų 
kontrolės pripažinimą provinci
joms labiausiai kovoja socialis
tų vadas Ed. Broadbentas.

Įdomų vedamąjį naujosios 
konstitucijos klausimu spalio 16 
d. paskelbė dienraštis “The To
ronto Sun”. Jis pilnai pritaria 
Britų S. Amerikos Akto parsi- 
vežimui federacinio parlamento 
sprendimu, tačiau atmeta min. 
pirmininko P. E. Trudeau per
šamus dabartinius jo pakeiti
mus. Pasak dienraščio, visi ka
nadiečiai pritars to akto parsi- 
vežimui iš Britanijos be jokių 
reformų, kurias šiuo atveju tu
rės patvirtinti Britanijos parla
mentas, lyg kada Kanada vis dar 
būtų kolonija. Esą parsivežkim 
tą aktą kaip savo nepriklauso
mybės šaltinį ir jį reformuoki
me savo nutarimais bei jėgomis 
be Britanijos pritarimo.

Žymusis britų dienraštis “Dai
ly Telegraph”, artimas premje
rės M. Thatcher konservatorių 
vyriausybei, taip pat prašneko 
apie min. pirm. P. E. Trudeau 
planuojama Britų š. Amerikos 
Akto parsivežimą. Pasak jo, Bri
tanijos parlamentas nebūtinai 
turi ^pritarti Kanados vyriausy
bei, jeigu ji šiuo klausimu nėra 
pasiekusi susitarimo su provin
cijomis. Darinėtis Britanijos 
parlamento atstovas Bruce 
George, lankydamasis Kanado
je, susitiko su indėnų ir metisų 
grupėmis) kurios lig šiol nebuvo 
įjungtos į pasitarimus naujos 
konstitucijos klausimu. Jis taip
gi nuogąstauja, kad kova dėl 
Britų S. Amerikos Akto perda
vimo Kanadai gali prasidėti ir 
ilgai trukti Britanijos parlamen
te. Šio darbiečio nuomone, ji 
ten gali persimesti iš pačios Ka
nados.

Kanada susilaukė dviejų po
litinių pabėgėlių iš Kubos ir ke
turių iš koministinės Lenkijos. 
Kubiečiai politinės globos pasi- 
prašė tarptautiniame N e w- 
foundlandijos Ganderio aero
drome, kur kuro pasipildyti bu
vo nusileidęs keleivinis R. Vo
kietijos “Interflug” bendrovės 
lėktuvas, su kubiečiais turistais 
iš R. Berlyno skridęs į Havaną. 
Ta pagalba buvo suteikta vie
nam vyrui, bet teko gerokai pa
kovoti dėl jos pasiprašiusios 
vienos gydytojos, nemokėjusios 
anglų kalbos. Ji buvo grąžinta 
lėktuvan, kubiečiui vertėjui pa
reiškus, kad pakeitė nuomonę 
ir nutarė nepasilikti Kanadoje. 
Imigracijos pareigūnams kilo' 
rimtas įtarimas galimu kubiečio 
vertėjo melu. Lėktuvo išvyki
mas buvo sustabdytas, kol at
vyko ispanų kalbą mokantis ka
nadietis vertėjas. Ta gydytoja, 
aplankyta lėktuve, pakartojo sa
vo norą pasilikti Kanadoje ir 
buvo išvesta iš lėktuvo. Lenkų 
šeima politinės globos pasipra
šė Montrealyje, kur buvo atvy
kusi su turistine lenkų grupe. 
Ją sudarė: greičiausiai graikiš
ką pavardę turintis mechanikas 
Demetrios Chuchurelos, jo žmo
na Bozena, 5 metų amžiaus sū
nus Olaf ir uošvė Melania Go
gol. Jie pasitraukė iš turistų 
grupės “Windsoro” viešbutyje 
ir pagalbos pasiprašė vienoje 
krautuvėje, kur jiems buvo pa
rūpintas advokatas Harry Bank, 
provincinio parlamento narys. 
Ši šeima ilgus metus taupė pini
gus tokiai ekskursijai į Kanadą.

Pajieškojimas
JONO BILOTO, sūnaus Liudviko, 

gimusio 1920 m., .įieško brolis Lietu
voje. Jį patį arba apie jį žinančius 
prašome atsiliepti šiuo adresu: J. 
Kliorienė, 1543 Holmden Rd., So. 
Euclid, Ohio, 44121, USA.

FLORIDA Real Estate
Namu pirkimo reikalais 

CLEARWATER, LARGO, BELLEAIR, SEMINOLE apylinkėse 
(netoli St. Petersburgo piliečių klubo) kreiptis:

LIUCIJA VAIČAITIENĘ
Realtor-Associate 

RODGERS & CUMMINGS INC.

Dieną: Vakare:
813-581-9411 813-585-2738

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

St. Petersburg, Florida 33706, USA
Tel. (813) 360-0490

Savininkė RŪTA KRIAUČIŪNAITĖ, 
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti. 
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai ir 
butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei
nas, vieta “barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 
prie pat Meksikos įlankos.

GARBENS
REAL ESTATE LTD.
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

Telefonas 489-1543.

Alfonsas Garbenis jums sąžiningai patarnaus parduo
dant ar perkant nekilnojamą turtą, tvarkant mortgičių 
reikalus, jkainojant namus ir t.t.

Taupyk ir s k o 1 i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame /^\ jn A A JB
TORONTO LIETUVIU
KREDITO KOOPERATYVE-------------------------------------

MOKA:
10]/2% už 6 mėn. term, indėlius
10'/2% už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namų plana 
93/į% speciali taup. sąsk.
9%% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 27 mi

IMA:

13% už asm. paskolas

12% už mortgičius

i jonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai, vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietii (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

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

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

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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel. 533-5454

FLORIDA 
REAL D

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomosimas

Angelė E. Kamiene
REALTOR ... BROKER ... NOTARY

17 CrT’ A T’17 3701 Gulf Boulevard> st- Petersburg Beach, FI. 33706 
aLO A ZA. A AJ Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV 
SALES AND SERVICE

Toisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sov. P. Užbalis

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

e Priimame siuntinių užsakymus.
• Turime Įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta

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

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

Telefonai 533-8451, 533-8452



Paryžiuje apie Lietuva
P. JATULIS

Paryžiuje leidžiamas žurna
las “Catacombes”, panašiai kaip 
anksčiau, ir 1980 m. rugsėjo nu
meryje pateikia nemažai doku
mentinės medžiagos apie religi
jos persekiojimą ir sąžinės kali
nius Lietuvoje. “Kalendoriaus” 
skyriuje yra primenama, kad 
1975 m. rugsėjo 26 d. buvo tei
siamas disidentas Sergiejus Ko
valiovas, kuris buvęs kaltina
mas už pogrindžio leidinio “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos” platinimą. Kovaliovo žmo
na esą jieškojo savo vyrui ginti 
advokatų, bet negalėjo rasti nei 
Maskvoje, nei Leningrade. Pa
tyręs apie kaltinimus, pats Ko
valiovas atsisakė advokato pa
tarnavimų.

Toliau tame skyriuje prime
namas 1975 m. rugsėjo 28 d. 
Įteiktas Simno parapijos vikaro 
kun. Sigito Tamkevičiaus skun
das dėl kratos, kurią saugumie
čiai 1974 m. kovo mėn. buvo pa
darę jo bute. Jie nesilaikė bau
džiamojo kodekso 187 paragra
fo. Taip pat visuotinė žmogaus 
teisių charta duoda teisę kiek
vienam piliečiui skleisti teisin
gas žinias. Taigi ir “LKB Kroni
kos” platinimas yra teisėtas. 
Dėlto kun. Tamkevičius tą jo 
apklausinėjimą laiko neteisėtu.

Žurnalas plačiai aprašo Lat
vijos Liuteronų Bendrijos padė
ti: trūksta šventovių, dvasiškių 
ir religinių knygų; daugelis tiky
binių pastatų valdžios buvę nu
savinti.

“Dokumentų” skyriuje rašo
ma, kaip stengiamasi Lietuvoje 
sunaikinti K. Bendriją — apie 
tikinčiųjų priespaudą. Spausdi
namas ilgas Viduklės klebono 
kun. Alfonso Svarinsko raštas 
iš 1979 m. spalio 1 d., siųstas 
vyriausiam LTSR prokurorui, o 
nuorašai vyskupui Liudvikui 
Poviloniui ir TTG Katalikų Ko
mitetui. (Raštas yra TTG Kata
likų Komiteto dokumentų sąsiu
vinyje 1979 m. liepos-spalio 
mėn. nr.).

Kun. Alf. Svarinskas rašo bu
vęs tardomas Vilniuje, LTSR 
prokuratūroje, 1979 m. rugsėjo

MOKYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

KLB krašto valdybos švieti
mo komisija yra pavedusi Lon
dono lietuvių mokyklai suruošti 
šiemetini Kanados lietuvių mo
kytojų suvažiavimą.

Suvažiavimas Įvyks š.m. spa
lio 25, šeštadienį, Londono 
mieste, Ont. Dalyvių registraci
ja — nuo 9 iki 9.30 v.r. Londo
no lietuvių parapijos salėje, 
1414 Dundas Street Eeast. Po 
to suvažiavimo posėdžiai vyks 
Catholic Central High School 
(gimnazijos posėdžių salėje) 
prie Dundas-Colborne gatvių 
kampo.

Suvažiavimo darbų tvarkoje 
numatytos pedagoginėmis temo
mis kelios aktualios paskaitos. 
Kalbės torontiškis mokyt. Anta
nas Rinkūnas, londoniškė mo
kyt. Gražina Petrauskienė, kata
likų gimnazijos mokyt. George 
Samuelson ir kt.

Londoniškiai maloniai kvie
čia visus lietuvius mokytojus 
suvažiavime gausiai dalyvauti ir 
panagrinėti m ū s ų lietuviško 
švietimo aktualiuosius reikalus.

Vykstantiems didžiuoju greit 
keliu 401 į Londoną: Įsukti 126 
vieškeliu ir važiuoti į šiaurę (ar
čiau miesto šis kelias vadinamas 
Highbury Ave) iki Dundas gat
vės Iš čia pasukti į dešinę, ir 
už vieno bloko jau bus lietuvių 
parapijos salė, 1414 Dundas 
Street East. Tad iki malonaus 
pasimatymo!

Londono lietuvių mokytojų 
vardu L. Eimantas

3 d. Prokuroro pirmasis pava
duotojas A. Novikovas ji apkal
tinęs dviem punktais, būtent: 1. 
visuose jo pamoksluose raudona 
gija eina 'antisovietiškumas; jo 
ištariamas žodis “bedievis” reiš
kiąs sovietinę valdžią; 2. drauge 
su kitais įsteigęs ir dalyvaująs 
nelegaliame Tikinčiųjų Teisėm 
Ginti Katalikų Komitete, kurio 
paruošti dokumentai, patekę Į 
užsienio spaudą ir radiją, daro 
didelę žalą TSRS prestižui. Ne
pagrįsto kaltinimo kun. A. Sva
rinskas nepasirašęs.

Pietiečių kelionės 
apyskaita

PLB kultūrinės talkos komisijos 
(kuri veikė nuo 1979 m. gegužės 
3 d: iki 1980 m. balandžio 10 d.)

FINANSINĖ APYSKAITA
Pajamos

1. Pradžiai darbo paskola iš
privataus asmens 81,000.00

2. Banketas “Ąžuolynui” ir
“Žibutėms" paremti 22,650 00

3. PLB valdybos parama 10,000.00
4. Lietuvių Fondo parama 2,000.00
5. PLJS parama ................  4,000.00
6. JAV LB krašto valdybos

parama ..................... 2,000.00
7. Aukos (pavienių asmenų,

organizacijų ir LB 
apylinkių) 2,290.00

8. “Ąžuolyno” ir “žibužių”
koncertai bei parengimai 18,730.82

9. Odinio-Lampsatytės
koncertai 1,358.00

10. Dividendai 162.50__________________ .___________ g__
Iš viso pajamų $64,161.32

Išlaidos
1. Bendros komisijos darbo

išlaidos ..........................$ 581.62
2. Grąžinta paskola 1,000.00
3. Banketo išlaidos .........  6,057.87
4. Sol. G. čapkauskienės

kelionė į Australiją ..... 500.00
5. “Ąžuolyno” bei “Žibučių”

kelionės lėktuvu ir
autobusu ................... 45,347.70

6. “Ąžuolyno” ir “Žibučių” 
koncertai bei parengimai 4,836.54

7. Odinio-Lampsatytės
kelionės ir koncertai 2,197.34

Iš viso išlaidų $60,521.07 
Likutis $ 3,640.25

Pastaba:
1. Pajamų ir išlaidų pateisinamie

ji dokumentai bei pinigų likutis 
($3,640.25) perduoti PLB valdybai, 
šios apyskaitos sudarymas ir jos bei 
minėto likučio perdavimas užtruko 
dėlto, kad tik liepos viduryje gavo
me paskutines sąskaitas iš Čilės oro 
lėktuvų linijos ir liepos pabaigoje 
paskutinius atsiskaitymus su Kana
dos bankais.

2. Kanados LB buvo paskyrusi 
3,000 kanadiškų dolerių, bet šiuos 
pinigus atsiskaitė kaip avansą iš 
knocertų pelno.

3. Atskirose vietovėse rengiamų 
koncertų pajamų likučiai įtraukti į 
augšeiau nurodytas “Ąžuolyno” ir 
“žibučių” koncertų bei parengimų 
pajamas.
A. Jarūnas, Dr. L. Kriaučeliūnas, 
iždininkas pirmininkas

ANDRIUS GUSTAINIS, Vytauto ir 
Agotos Gustainių sūnus, baigęs agro
nomijos mokslus McGill universitete 
Montrealyje. Yra baigęs šeštadieninę 
lietuvių mokyklą, dalyvavo jaunimo 
veikloje, ypač sportinėje

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

e NAMAI ® ŪKIAI • ŽEMĖ
TONY GENYS 231-2839
VACYS ŽIŽYS 232-1990

Įstaigos (4 16) 23 3-3 3 23

DEALCA
BALI©
INSURANCE AGENCY LTD.
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 -•

Lietuvių Karių Veteranų Sąjungos “Ramovė” dabartinė centro valdyba Klevelande. Iš kairės: J. Kazėnas — kul
tūros reikalų vadovas, J. Virbalis — spaudos reikalų vadovas, A. Jonaitis — pirmininkas, V. Stankus — vicepir
mininkas, J. Malskis — sekretorius, V. Knistautas — iždininkas, V. Jokūbaitis — vicepirmininkas Nuotr. J. Garlos
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Toronto Lietuvių Namai

tradicinį-metinį
maloniai 
iš arti ir

kviečia mielus tautiečius 
toli atsilankyti j ŠAUNŲ

lapkričio 15, 
šeštadienį, 
6.30 v. vakaro, 
Karaliaus 
Mindaugo 
menėje, 
1573 Bloor St. W., 
Toronte

PROGRAMOJE: HAMILTONO MERGAIČIŲ CHORAS "AIDAS", vadovaujamas 
muziko JONO GOVĖDO. Koncerto pradžia — 7 valandą vakaro.

Šiltas ir šaltas bufetas, baras ir kitos staigmenos. Gros populiarus orkestras, 
įėjimas: suaugusiems — $5.00, studentams —■ $4.00, pensininkams — $3.00. Vietos 
rezervuojamos. Bilietai gaunami LN raštinėje ar per sekmadienių popietes.

LN visuomeninės veiklos koordinacinis komitetas

@j) O sija ©J

Šių metų lapkričio 16, sekmadieni, 4 v.p.p., 
didžiojoje ANAPILIO SALĖJE rengiamos

naujųjų Anapilio kunigų

SUTIK
PROGRAMOJE: iškilminga vakarienė, sveikinimo žodis 

ir meninė dalis.
DALYVAVIMAS — $25 porai, pavieniam asmeniui — $12.50. Bilietai gaunami sekma
dieniais po pamaldų Lietuvos Kankinių parapijos salėje, šiokiadieniais — pas Reginą 
Celejewskq (telefonas 231-8832).

Sutiktuves rengia ir visus parapijiečius bei jų kaimynus dalyvauti maloniai kviečia — 
Lietuvos Kankinių parapijos komitetas

SKAITYTOJAI PASISAKO
KLAIDINGA PARALELĖ

Donatas Bielskus iš Čikagos savo 
laiške (“Tėviškės Žiburiai”, 1980. 
IX.18) beveik piktinasi, kad Kana
doje buvo lietuvių, kurie viešai iš
reiškė nepritarimą Kvebeko atsisky
rimui nuo Kanados, ir kad “Tėviškės 
Žiburiai” neatsiskyrimo principą pa
rėmė vedamuoju. Iš to fakto jis daro 
tokią išvadą: “ .. . ar mes galime ką 
nors prašyti paremti kitas atsiskyri
mo pastangas, būtent, mūsų pačių 
kovą už Lietuvos laisvę”.

Mano išmanymu, paralelė visai 
klaidinga. Lietuva nori ne atsiskirti 
nuo Rusijos, bet nusikratyti okupa
ciniu jungu. Kanadoje Kvebeko pro
blemai spręsti naudojamas laisvas 
demokratinio apsisprendimo proce
sas. Jei tame procese aktyviai daly
vauja Kanados lietuviai ir jų spauda, 
reiktų džiaugtis, o ne piktintis.

Mane labai nuliūdino “Akiračių” 
vedamasis (1980 m. 8 nr., D. Biels
kus yra vienas iš redaktorių), kuria
me beveik pasišaipoma iš Vašingtono 
jaunimo demonstracijų ir demons
trantų. Pagal tą vedamąjį, tas įvykis 
jau “dingo istorijos užmarštyje”. At
rodo, kad “Akiračių” redakcija tik 
nori, kad dingtų. Ačiū Dievui, jis dar 
nedingo. Ir mano giliausiu įsitikini
mu, kai ateityje bus padaryta pilna 
demonstracijų Vašingtone pasekmių 
suvestinė, pamatysime, kad po Simo 
Kudirkos Vašingtono demonstracijos 
bus daugiausia naudos atnešusios lie
tuviškiem reikalam pačioje Ameriko
je ir net pasiekusios kitus kraštus.

Labai įdomu, kad demonstracijų 
klausimu “Akiračiai” pilnai sutaria 
su “Naujienomis”: “demonstracijos 
dalyvių nelaikome didvyriais” (“Aki
račių” vedamasis), “negalima laikyti 
didvyriais tokios demonstracijos or

ganizatorių” (“Naujienų” vedamasis, 
1980.IX.29), o vienas iš VLIKo vice
pirmininkų vieną demonstracijų da
lyvę iškoliojo necenzūriškais žodžiais, 
nors pats VLIKas net raštu demons
trantus pagyrė. Taip jau yra, bet to
kiais nelogiškumais primargintas vi
sas mūsų gyvenimas.

Juozas Kojelis, 
Santa Monica, Calif.

AČIŪ
Prašau perduoti padėkos žodį Ali- 

jošiūtei už straipsnį “Organizacijos 
ir jų veikla”. Įdomiai ir teisingai pa
rašyta. Valio Alijošiūte.

Pranas Vilimas

Tėvas ir sūnus
“Kalbant apie pačią jauniau

sią kartą, šeštadienio rytais daž
nai matome važiuojantį nušvi
tusį tėvą ir susiraukusį jaunuo
lį. Aišku — važiuojama į litua
nistinę mokyklą” (Čikagos J. 
Centro biuletenis).

ŠYPSENOS

IMINA*

Kas kuo nori būti?
— Vargšas žmogus nori būti 

turtingu, turtingas — gražiu, 
viengungis — vedusiu, o vedęs 
— mirusiu.

Matematikas
Įžymų graikų matematiką 

Euklidą paklausė jo mokytojas:
— Ką geriau pasirinktum — 

du sveikus obuolius ar keturias 
lygias puses?

— Žinoma keturias puses.
— O kodėl? Juk tai vienas li

tas pats.
— Anaiptol, pasirinkdamas 

du sveikus obuolius, kaip aš su
žinočiau, sukirmijęs jų vidus ar 
ne? . . Parinko Pr. Alš.

TORONTO MIESTAS
GRĮŽTA f STANDARTINĮ
LAIKĄ SEKMADIENĮ, 
1980 SPALIO 26

Miesto tarybos nutarimu buvo paskelbta instrukcija, rei
kalaujanti gyventojus laikytis dienos šviesos taupymo 
laiko nuo 1980 m. balandžio 27 iki spalio 26 dienos.
Dabar primename gyventojams pasukti laikrodžių rodyk
les viena valandą atgal.

SPALIO 26, SEKMADIENĮ, 2 VALANDĄ RYTO

JOHN SEWELL, 
Mayor

All Seasons Travel, B.D
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS

1B533-3531
nuo 11 Vjr. iki 7 v.v.

James Meiklejohno laiškas, 
liečiantis Lietuvą, buvo išspaus
dintas “The Globe a. Mail” dien
raštyje .1980. X. 15. Jame auto
rius stebisi odisėjišku VI. Šaka
lio pabėgimu iš Sov. Sąjungos. 
Tokia jo rizika rodanti didelę 
sovietų priespaudą, draudžian
čią išvykimą iš tos valstybės. 
Kanada Madrido konferencijoje 
esą turėtų reikalauti, kad Sov. 
Sąjunga laikytųsi savo konsti
tucijos, kuri laiduojanti laisvę 
piliečiams.

“The Toronto Sun” dienraštis 
X. 17 išspausdino H. Lapo laiš
ką, atsiliepiantį į R. MacDonal- 
do straipsnį apie rezistentą VI. • 
šakalį. Jame H. Lapas primena, 
kad dabarties protestai prieš so
vietinę okupaciją kyla iš jauno
sios kartos gretų. Esą JAV kon
gresas priėmęs rezoliuciją 200, 
kuria skatina prezidentą reika
lauti Madrido konferencijoje 
atstatyti Baltijos valstybių ne
priklausomybę, bet neatrodo, 
kad Kanada tai remtų. Redakci
ja savo prieraše sako, jog ne
rems to nei Kanada, nei jan
kiai.

A. a. Antano Bačėno atmini
mui aukojo Kanados Lietuvių 
Fondui: dr. J. M. U1 e c k a i 
$100; po $20: P. Basys, J. Ka
lninis, J. Šarūnai; po $10: P. Da- 
linda, J. Dambaras, V. Gražulis, 
J. Gudelis, V. I. Ignaičiai, K. 
Kudirka, A. šmigelskis, P. Štuo- 
pis, M. Valaitis, Br. Znotinai, D. 
Zulonas; po $5: V. Abromavi
čius, J. Andrulis, A. Bumbuliai, 
G. & H. Chvedukai, J. Gustai
nis, V. Krikščiūnas, A. S. Pun- 
dziai, A. Ulba; po $2: K. Arnaus- 
kas, P. Eidukaitis.

A. a. Antano Bačėno atmini
mui “TŽ” aukojo $20: Z. O. Gir- 
dauskai, A. V. Poškaičiai; $10: 
J. ir A. Ramonai; $5 B. Kačiu- 
lienė.

A. a. Ričardo Bumelio atmini
mui vietoje gėlių “TŽ” aukojo 
$20: Vyt. ir Irena Mačikūnai, E. 
P. Žuliai; $10: E. ir A. Sargau- 
tis, A. ir R. Ulbos.

A. a. Mamerto Girčio atmini
mui vietoje gėlių “TŽ” aukojo 
$20: Kazys ir Susana Lembertai, 
J. E. Staškevičiai; $10: Antanas 
Vinskas.

Baltiečių susitikimo diena 
spalio 18 Latvių Kultūros Cent
re buvo sėkminga. Dalyvavo 
apie 30 lietuvių. Tikimės, kad 
platesnis pranešimas ateis vė
liau.

Pagerbti ukrainiečiams, žuvu
sioms dviejuose pasauliniuose 
karuose ir tarnavusiems Kana
dos kariuomenėje, Toronte bu
vo pastatytas paminklas ir spa
lio 5 d. pašventintas. Toronto 
dienraštis “Star” X. 16 išspaus
dino Ostapo Sokolskio laišką,, 
kuriame autorius nusiskundė 
dėmesio stoka iš spaudos, radi
jo bei televizijos. Esą jų žmo
nės užsiėmę rašymu apie seksą, 
apiplėšimus, rasizmą, žmogaus 
teises ir ignoruoja tokius įvy
kius, kaip žuvusiem paminklo 
atidengimo iškilmę, kurioje da
lyvavo 2.500 asmenų. I D. karo 
metu 10.000 ukrainiečių tarna
vo Kanados kariuomenėje, o II 
D. karo metu — dar daugiau. 
“Star” redakcija pridėjo pasta
bą, esą apie tai “Stare” buvo 
rašyta dviem atvejais. Matyt, 
tai buvo smulkių žinių skyriuje, 
kuris neatkreipė skaitytojų dė
mesio.

Dienraštis “The Globe a. 
Mail” spalio 17 d. laidoje iš
spausdino rašinį iš "The Econo
mist”, kuriame rašoma apie jau
nimo demonstracijas Taline. 
Esą praėjusią savaitę 2000 jau
nuolių 15-18 m. amžiaus žygia
vo Talino gatvėmis su Estijos 
vėliavomis ir reikalavo geresnio 
maisto mokyklose, erdvesnių 
patalpų, laisvės Estijai ir rusų 
pasitraukimo. Milicija tą de
monstraciją išvaikė ir suėmė 
150 jaunuolių. Estijoje esąs la
bai gyvas nusiteikimas prieš ru
sus, kurių ten dabar yra 400.- 
000 iš 1,5 milijono gyventojų. 
Rašinyje minima ir Lietuva, 
kur taip pat vyksta aktyvus pa
sipriešinimas. Silpniausias pasi
priešinimas esąs Latvijoje.

Sovietinis Saugumas Taline 
jau pradėjo suimtųjų tardymą. 
Apie šį nuosprendį ir demonst
racijas paskelbė trumpą žinutę 
laikraštis “Sovietinė Estija”, pa
žymėdama, kad įvyko stambių 
viešosios tvarkos pažeidimų, pa
darytų jaunimo grupių.

Advokatas 
ALGIRDAS PUTERIS 

B.A. LL.B.

praneša, kad perkėlė savo teisinę įstaigą 
į naujas patalpas —

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telef 0^833
prie Royal York
Toronto, Ontario M8X 1C5 (416) 231-1430

Advokatas
Algis S. Pacevičius,

B.Sc.,LL.B.
2299 Dundas St. W., 
suite 303
Toronto, Ontario
M6R 1X7
(Kampas Bloor ir Dundas St)

Telefonai:

Įstaigos (416) 537-2643 
namų 233-0303

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS

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

3031 Bloor St. W., Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416) 231-4138
Toronto, Ontario
M8X1C5 namų 249-2637

W G DRESHER
Dtw insurance

resher- Barauskas agency

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

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

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

— Iš Lietuvos Kankinių šventovės 
lietuvių kapinėse spalio 13 d. palai
dotas a.a. Antanas Bačėnas, 95 m. 
amžiaus; spalio 16 d. — a.a. Mamer
tas Girdys, 67 m. amžiaus.

— A.a. Stasio Barzdaičio 10 metų 
mirties sukakties proga p. Barzdai- 
tienė Lietuvos Kankinių parapijai 
paaukojo $200.

— Rudeninis kapinių lankymas — 
lapkričio 2. sekmadienį, 3 v.p.p. Pa
maldų metu bus rinkliava kapinių 
tvarkymo reikalams. Po pamaldų bus 
šventinami nauji paminklai.

— Kapinių aptvėrimui aukojo: 
$200 — Justinas Žėkas, $100 — J. E. 
Staškevičiai, S50 — Elena Aukšta- 
kalnienė, $25 — Petras Gaidelis, $20
— J. Gudelis. Už tas aukas išduodami 
pakvitavimai mokestinėms atskai
toms.

— Savo tėvelio a.a. Antano Bade
no laidotuvių proga parapijai paau
kojo $100 F. Urbonienė.

— Ruošiasi tuoktis Vida Žalnie- 
riūnaitė su Kenneth Craig Mitchell.

— Naujų Lietuvos Kankinių para
pijos kunigų sutiktuvės — lapkričio 
16. sekmadienį. 4 v.p.p.. Anapilio sa
lėje Parapijos komitetas maloniai 
kviečia visų parapijų tautečius da
lyvauti.

— Pakrikštyta Erika-Kristina Cerš- 
kutė.

— Mišios sekmadienį, 10 v.r., už 
a.a. Juozą Kriaučiūną (dešimtosios 
metinės), 11 v.r. už a.a. Antaną Sta
šaitį. t

Lietuvių Namų žinios
— Lietuvos laisvės kovotojas VI. 

Šakalys, pakviestas Kanados Lietuvių 
Žmogaus Teisėms Ginti Komiteto 
jaunimo sekcijos, LN Karaliaus Min
daugo menėje spalio 14 padarė pra
nešimą Toronto jaunimui apie dabar
tinę padėtį Lietuvoje ir savo odisėji- 
nę keloinę j laisvąjį Vakarų pasaulį. 
Buvo susirinkę per 300 klausytojų.

— Lapkričio 8-9 d.d. LN Gedimino 
Pilies menėje vyks Siaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos visuotinis suvažiavimas.

— Spalio 12 sekmadienio popietėje 
dalyvavo per 150, nes daugelis lan
kytojų buvo išvykę į Lietuvių Dieną 
Hamiltone. Svečių knygoje pasirašė 
iš JAV atvykę dr. B. Kvietys ii- dr. S. 
Pragulba.

PADĖKA
Mūsų 50 metų vedybinės sukakties 

proga dėkojame kunigams, atnaša
vusiems Mišias — kunigui J. Staš- 
kui, kunigui Augustinui Simanavi
čiui, OFM, ir kunigui B. Pacevičiui. 
Dėkojame Mišių metu giedojusiems
— solistei S. Žiemelytei, J. R. Si
manavičiui. vargonais palydėjusiai 
D. Garbaliauskienei. Dėkojame ku
nigui J. Staškui už prasmingą pa
mokslą.

Dėkojame Parodų salėje vaišių 
metu mus sveikinusiems — gen. 
konsului dr: J. Žmuidzinui, kūrėjam- 
šavanoriam, Pasaulio Lietuvių Inži
nierių ir Architektų atstovui inž. J. 
Stankui, K. Lietuvių Fondo tarybos 
pirm; dr. Pacevičiui, dr. A. Lukienei, 
D. Šakienei ir St. Simoliūnui. Ačiū 
visiems už gerus linkėjimus.

Didelė padėka mūsų dukrai, žen
tui ir vaikaičiams už visą rūpestį, vi
soms ponioms už pagalbą puošiant 
salę ir iškepimą skanių pyragų. Ačiū 
lietuvių radijo valandėlei už sveiki
nimą.

Be to, dėkojame už bendrą dova
ną ir asmenines dovanas. Bet di
džiausia padėka visiems atsilankiu
siems iš arti ir toli (net iš Kaliforni
jos) ir surengusiems mums tokį ma
lonų vakarą.

Jums dėkingi —
A. K. Aperavičiai

PARDUODAMAS ALYVA APŠIL
DOMAS VASARNAMIS 24’x26’ dy
džio, dviejų miegamųjų su baldais ir 
indais Victoria Harbour, ant Geor
gian Bay kranto. Miestelio kanaliza
cija ir vanduo. Kaina $23.000. Skam
binti telefonu 1-705-538-2202 Jonui.

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

ESU NAŠLĖ, 60 metų amžiaus, ir 
noriu susipažinti su panašaus am
žiaus tautiečiu kaip gyvenimo drau
gu. Rašyti “Tėviškės Žiburių” adre
su, pažymint ant laiško voko “H. 
Našlei”.

HIGH PARK RAJONE viena mo
teris jieško buto iš dviejų kambarių, 
virtuvės ir prausyklos. Skambinti 
tel. 255-4685 Toronte.

Anapilio knygyne
VĖL GAUTA NAUJU KNYGŲ’:

Juozas Brazaitis, RAŠTAI I d. (Tu
mas- Vaižgantas, Dambrauskas-Jakš
tas, Donelaitis, Daukantas, Valan
čius, Baranauskas, Pietaris) — 
$17.50; B. Kviklys, TELŠIŲ VYSKU
PIJA (Lietuvos Bažnyčios serijos I 
tomas) — $23.00; Bronys Raila, VAI
VOS RYKŠTĖ (Šimtas prakalbų į 
Lietuvą 1975-1979) — $11.50; N. A. 
Dičpetris, TRYS DIENOS PASAU
LY — $9.50.

VĖLINIU DIENOS kapų papuoši
mui gauta įvairių žvakių. Kapų lan
kymo dieną knygynas veiks visą die
ną.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pakrikštytas Mykolas' Juozas 

Douglas, Ramūno ir Carole Tamulio- 
nių sūnus.

— Sutvirtinimo sakramentas mūsų 
parapijoje bus teikiamas berniukams 
ir mergaitėms virš 12 m. amžiaus 
1981 m. gegužės 3 d.

— Spalio 26, sekmadienį, 4 v.p.p., 
mūsų salėje seselių mėtinė vakarie
nė ir koncertas.

— Kapų lankymo diena lapkričio 
2, sekmadienį. Šv. Mišios 3 v.p.p. 
Prieš ir po Mišių bus šventinami pa
minklai.

— A.a. Mamertas Girčys, 67 m., 
palaidotas lietuvių kapinėse iš mūsų 
šventovės. Paliko žmoną Stasę, duk
ras Juditą ir Rūtą, sūnų Vincą, du 
brolius Vladą ir Bronių. — A.a. An
tanas Rutkauskas, 84 m., palaidotas 
lietuvių kapinėse iš mūsų šventovės. 
Paliko seserį Uršulę Genčiuvienę, 
sesers vaikus Bronių ir Vytautą Gen- 
čius. Joaną Dūdienę.

— Keturių dienų Toronto arkivys
kupijos seminare šia savaitę dalyvau
ja kun. Aug. Simanavičius ir kun. 
Eug. Jurgutis. Ateinančią savaitę da
lyvaus kun. B. Mikalauskas ir kun. 
L. Januška.

— Parapijai aukojo: D. Zulonie- 
nė $100. T. Galinienė savo brolio a.a. 
Vinco Mickevičiaus atminimui $50, 
K. Žebrauskas $20. Skoloms mokėti 
kalėdojimo metu aukojo: J. Palys 
S40. J. H. Arcimavičiai $30, J. R. Ka- 
rasiejai S25. M. Karasiejienė $20, A. 
V. Vaitonai S20. A. Kaizerienė $10. 
Liturginiams drabužiams pirkti M. 
Karasiejienė paaukojo $20.

— Misijoms surinkta $876.
— "Čičinsko" operos mecenatai: 

J. B. Danaičiai $100, B. A. Stonkai iš 
Delhi $100, L. Švėgždaitė ir E. Švėgž- 
dienė $100, Jz. Stonkus iš Hamiltono 
$50. A. Matulionienė $50. Šis muzi- 
kalinis veikalas bus statomas Toronte 
lapkričio 29 d. Laukiama daugiau 
mecenatų.

— Mišios sekmadienį 8 v. už Joną 
Šileikį. užpr. E. Ališauskienė, 9 v. už 
Ireną Gurevičienę, užpr. A. Gurevi
čius, 10 v. už Bumbulių šeimos miru
sius. užpr. A. M. Bumbuliai, 11.30 v. 
už parapiją, 7 v.v. už Magdaleną 
Pranckevičienę ir Apoloniją Bušins- 
kienę, užpr. S. M. Bušiskai.

Maironio mokykloje spalio 
25, šeštadieni, pamoku nebus. 
Visi Maironio mokyklos moky
tojai prašomi dalyvauti Kana
dos lietuvių mokytojų suvažia
vime Londone. Registracija 
9-10 vai. ryto Londono lietuvių 
parapijos salėje.

Nobelio laureatas Czeslaw Mi
losz, Lietuvoje gimęs poetas, da
lyvaus poezijos vakare spalio 
25, šeštadienį, 8.30 v. v., Har
bourfront, York Quay Centre. 
Ten jis ir kiti poetai skaitys sa
vo kūrybą. Kadangi numatoma 
daug dalyvių, reikia atvykti 
anksčiau — 40 min. prieš vaka
ro pradžią.

Į K L B tarybos posėdžius 
Montrealyje lapkričio 1-2 d. d. 
šios tarybos nariai iš Toronto ir 
apylinkių važiuoja autobusu. 
Kelionės rengėjai praneša, kad 
autobuse dar yra kelios laisvos 
vietos. Kelionė ten ir atgal kai
nuoja $25. Kreiptis Į V. Daugi
ni telefonu 533-1121.

“Shulman File“, Toronto CI
TY televizijos 79 kanalo progra
ma, kurioje buvo numatyta ro
dyti pokalbi su Lietuvos rezis
tentu VI. šakaliu spalio 26, pa
darė pakeitimą ir tą pokalbį ro
dys lapkričio 1, šeštadienį, 8 v. 
vakaro.

Daugiakultūris teatras lapkri
čio 1, šeštadienį, 8 v. v., St. 
Lawrence Centre vaidins veika
lą “After Baba’s Funeral’’, vaiz
duojantį ateivių gyvenimą. Ak
torių tarpe bus Stepas Rama
nauskas ir A. Dargytė-Byszkie- 
wicz.

Harbourfront galerijose (235 
Queen’s Quai West) spalio 3 — 
lapkričio 2 d. d. veikia me
no paroda “Open Studio” de
šimtmečio proga. Iš lietuvių da
lyvauja dail. Otis Tamašauskas 
ir dail. Snaigė Šileikienė. Pasta
roji minėtose patalpose spalio 
25, šeštadienį, 1-5 v. p. p. de
monstruos grafikos meno tech
niką. Besidomintiems menu ge
ra proga susipažinti su dabarti
ne grafikos technika. Dail. O. 
Tamašauskas dėsto meną 
Queen’s universitete, Kingsto- 
ne. Snaigė Šileikienė yra studi
javusi meną Paryžiuje ir Toron
te.

Vilniečių parengtam veikalui 
“Rytų Lietuva” išleisti Čikagoje 
aukojo SI 10: J. Cicėnas; $100: 
J. ir E. Gipai; $25: Br. ir dr. G. 
Bijūnai, J. Budreika; $15: V. 
Gudaitė.

AUGŠTOS ŠILDYMO KAINOS!
Salta žiema, mes turime pūkus už
kloti jums. Lietuvio b-vė parduoda 
pūkines antklodes (kaldras). Užsa
kyti tel. 787-8378 Toronte.

Maloniai prašome atsilankyti į LAIKRAŠČIO 
“Nepriklausoma Lietuva” sukaktuvinį

spaudos VAKARA
spalio 25, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
didžiojoje Toronto Lietuvių Namų salėje
Programoje: naujoji "NL" redaktorė B. Nagienė

sol. G. Čapkauskienė, akompaniatorius J. Govėdas.
Įvairių gėrimų ir šiltų valgių bufetas. Gausi loterija. Gros geras orkestras.
įėjimas: suaugusiems — $5.00, studentams ir pensininkams — $4.00 RENGĖJAI

Spalio 26, sekmadienį, 4 v.p.p
N. Pradėtosios Marijos 
seselėms remti būrelis 
maloniai kviečia visus 

atsilankyti / nonce cm
Prisikėlimo parapijos salėje
BILIETAI gaunami pas seseles ir ponias Kaina asmeniui — $12.00, 
Br. Pabedinskienę — Prisikėlimo parapijoj, pensininkams ir
S. Aušrotienę — Anapilyje. studentams — $10.00.

L1= rONOAS SĮJKįKTOVJNI
C-

š.m. lapkričio 8, šeštadienį, 7 valanda vakaro, 
Toronto Lietuvių Namuose, atžymint per 400.000 dolerių 
sukauptų kapitalų kultūriniams lietuvių reikalams.
MENINĖJE PROGRAMOJE: buvęs "Metropolitan" operos solistas 
—ALGIRDAS BRAZIS ir "VOLUNGĖS

- choras, vadovaujamas muzikės
DALIOS VISKONTIENĖS.

Vakarienė ruošiama J. Bubulienės. Baras veiks nuo 6.30 valandos vakaro. 
Vėliau — šokiai, grojant šauniai muzikai. įėjimas — $12.50 asmeniui. 
Bilietai gaunami lietuvių kredito bankeliuose, sekmadieniais — Lietuvių 
Namuose ir lietuvių parapijose. Valdyba

Lapkričio 9, sekmadienį, 5 v.p.p., Prisikėlimo salėje rengiamos

rašytojo laureato JUOZO KRALIKAUSKO

pagerbtuvės
L) jo 70 metų amžiaus proga

PROGRAMOJE: žvilgsnis i Sukaktuvininko kūryba — rašytojas JURGIS JANKUS; 
"Aukuro" vokalinio vieneto — seksteto dainos; gen. konsulo dr. J. ŽMUIDZINO 
žodis; SUKAKTUVININKO žodis; VAKARIENĖ su vynu. Pakvietimai — $10 asmeniui. 
Gaunami tel. 275-3134. Pagerbtuves rengia ir visus dalyvauti kviečia —

rengėjų komitetas, sudarytas KLB krašto valdybos ir kultūros komisijos

Toronto Lietuvių Senjorų 
Klubas š. m. lapkričio 4 d. ren
gia mirusių minėjimą: 12 v. Pri
sikėlimo parapijos šventovėje 
pamaldos už mirusius klubo na
rius. 2 v. p. p. L. Namų K. Min
daugo salėje pietūs su atitinka
ma programa.

Kviečiami dalyvauti klubo 
nariai ir plati visuomenė. Pie
tūs — $6. Dėl bilietų ir kitos in
formacijos kreiptis į valdybos 
narius sekmadieniais ir ketvir
tadieniais klubo patalpose arba 
telefonu: 533-3498. 762-2415. 
767-3742. Valdyba

Pasklidus žiniai, kad šiemeti
nė Nobelio premija už literatū
rą paskirta poetui Česlovui Mi
lašiui (Czeslaw Milosz), dienraš
čiuose, radijo ir televizijos ži
niose buvo minima, kad laurea
tas gimęs Lietuvoje, o dienraš
tis “Star” paskelbė net, kad jis 
yra lietuvis. Iš tikrųjų jis yra 
lenkas, gimęs Kėdainių apskr.

Gintaras Karosas su kitais da
lininkais Bostone yra įsteigęs 
bendrovę “Baltic Associates, 
Ltd.”; kuri gamina Įvairius lie
tuviško gyvenimo bei tautodai
lės reikmenis — ornamentus: li- 
pinukus, vėliavėles, Vyčius, me
dalius. lėles, marškinius, lėkš
tes, kryžius, simbolius. Be to, 
ši bendrovė pardavinėja kny
gas anglų k. apie Lietuvą. Plės
dama savo darbą, bendrovė pra
dėjo gaminti ir kitų tautų reik
menis. Kaikurie lietuviški jos 
gaminiai yra gaunami ir Toron
te parapijų spaudos kioskuose. 
Bendrovės vedėjas G. Karosas 
lankėsi “TŽ” redakcijoje ir pali
ko ant satininės medžiagos at
spaustą Lietuvos Vytį.

Kultūriniame “Draugo” prie
de 1980.X.4 yra išspausdintas 
muzikės Emilijos Sakadolskie- 
nės straipsnis apie sol. Nerijos 
Linkevičiūtės ir sol. Vytauto 
Paulionio koncertą Čikagoje 
rugsėjo 28 d. Jaunimo Centre. 
Jame autorė giria gražų sol. V. 
Paulionio balsą, bet randa ir 
dainavimo trūkumų. Ji' rašo: 
“Vytautas Paulionis yra dar 
jaunas menininkas. Dėl jo bal
so kokybės nėra jokios abejo
nės, ypač kuomet atlieka bo
sams skirtą medžiagą. Su patir
timi ateis didesnis jautrumas 
dainos menui, išsiplės emocijų 
diapazonas. Su laidu išsibalan- 
suos ir techniški balso produk
cijos nelygumai.”

Iš Lietuvos gauta žinia, kad 
1980 m. spalio 1 d., eidamas 67- 
tuosius amžiaus metus, Ukmer
gės miesto ligoninėj dėl kraujo 
išsiliejimo smegenyse mirė jau
nesnysis Pr. Alšėno brolis Pet
ras.

Su sovietine grupe ekskursan
tų JAV-se ir Kanadoje lankėsi 
propagandinio komunistinio 
laikraščio “Gimtasis Kraštas” 
sekretorius Juozas Kuckailis ir 
Vilniaus operos sol. Vitalija šeš- 
kaitė. Toronte tos grupės meni
ninkai koncertavo rusų federa
cijos parengime “Holiday Inn” 
viešbutyje ir ukrainiečių komu
nistų salėje. Ten sol. V. šeškai- 
tė padainavo tris dainas. Su ja 
koncertavo kiti keturi solistai. 
J. Kuckailiui ir V. Seškaitei pri
ėmimą .suruošė lietuviai komu
nistai Clairemonto gatvės salė
je. Ten solistė padainavo keletą 
lietuviškų dainų be akompania
toriaus.

PROGRAMĄ ATLIKS 
SVEČIAI IŠ AMERIKOS: 
solistė
ONA PLIUŠKONIENĖ 
akompaniatorius 
VYTAUTAS 
MARIJOŠIUS

Ko^CEąi’Ą

KLB Toronto apylinkės veik
la. Praėjus vasaros atostogoms, 
apylinkės valdyba pradeda ruoš
tis rudens ir žiemos sezono 
veiklai. Paskutiniuose posė
džiuose diskutuotas Lietuvos 
kariuomenės šventės minėji
mas, kuris rengiamas lapkričio 
23 d. Lietuvių Namuose.

1981 m. Vasario 16 minėji
mui, pagal 1979 m. apylinkės ta
rybos rekomendaciją, užsakyta 
Toronto universiteto Convoca
tion salė.

Lapkričio 1-2 d. d. Montrealy
je renkasi posėdžio KLB taryba. 
Toronto apylinkei atstovaus 18 
rinktų narių ir valdybos atsto
vai — R. Jonaitienė ir R. Kulia- 
vas.

KLB Toronto apylinkės tary
bos posėdis įvyks Lietuvių Na
muose gruodžio 9 d. Tarybą su
daro apylinkės organizacijų at
stovai ii- 25 rinkti nariai. Suda
rytas 40 kandidatų sąrašas ir 
perduotas rinkiminės komisijos 
pirm. P. Šturmui. Rinkimai 
įvyks lapkričio 16 d. Kandidatų 
pavardės ir balsavimo eiga bus 
skelbiama spaudoje.

Šiuo metu apylinkės valdybą 
sudaro: pirm. R. Jonaitienė, Vi- 
cepirm. R. Kuliavas, sekr. V. 
Kulnys, ižd. A. Simonėlienė, 
jaunimo reikalų vadovė B. Pa
liulytė, renginių komisija — L. 
Mačionienė ir J. Bubulienė.K.

Viešnia iš Brazilijos Anelė 
Kalvinskaitė kuri laiką viešėjo 
pas savo giminaičius bei pažįsta
mus Toronte, aplankė savo gi
mines okupuotoje Lietuvoje ir 
dabar ruošiasi grįžti Brazilijon, 
kur ji jau daug metų gyvena. 
Pas p. p. Sagevičius jai buvo su
ruoštos išleistuvės.

Akademinis Montrealio Lietuvių 
Sambūris kas antri metai skiria lite
ratūrinę premiją, kuri yra pavadinta 
Vinco Krėvės vardu. Šiais metais iš
kilmingas literatūrinės premijos įtei
kimas yra numatytas lapkričio 15 d. 
Visi yra mielai kviečiami į šį paren
gimą. Bilietus galima gauti pas Sil
viją 366-7041 arba pas Gytį 739-7251. 
Bilietai nebus pardavinėjami prie du
rų, tad norintieji dalyvauti prašomi 
jais pasirūpinti iš anksto.

Vertintojų komisija, kuri atrinks 
vieną iš grožines literatūros knygų, 
išlei-tų 1978-79 m.: dr. Ilona Gražy- 
tė-Maziliauskienė, paskirta Lietuvių 
Rašytojų Draugijos, Rasa Lukoševi- 
čiūlė, paskirta Montrealio L. Bend
ruomenės, Arūnas Staškevičius ir J. 
V. Danys, kviesti Akademinio Lietu

KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖS TARYBOS 
SESIJOS METU MONTREALYJE

š. m. lapkričio 1, šeštadienį, 7 v. v., 
Aušros Vartų parapijos salėje

ruošiamas 1/H f# Jį f> Jį f 

Į D O M U sVA jA KĄ *9
' PROGRAMOJE: dail. Anastazijos ir Antano Tamošaičių 

knygos “Lithuanian National Costume"
, aptarimas, Įvairių Lietuvos sričių tauti

nių drabužių originalų pristatymas. 
Vakarienė. Pasišnekėjimai. Šokiai, 

ĮĖJIMAS: suaugusiems — $8.00, moksleiviams — $5.00.
" Visi kviečiami dalyvauti šiame neeiliniame vakare — 

KLB Montrealio apylinkės valdyba

Ig. -SSL -3E. -

Akademinis Montrealio Lietuvių 
Sambūris rengia

VINCO KRĖVĖS VARDO 
literatūrinės premijos

ĮTEIKIMĄ ir IŠKILMINGĄ 
jAį K B B i lapkričio 15, 
Ok iš S H 1 šeštadienį, 

& H wIf 7 v. vakaro,

McGILL FACULTY CLUB, 3450 Me Tavish Street, 
MONTREALYJE, ir visus kviečia dalyvauti.
Kaina — Šilta vakarienė, vynas,
$25.00 asmeniui orkestras

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

. —— — mWTREHUQ UETIW1U 
utosi HHEDfraiiwja
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:

Einamąsias s-tos 6% Asmenines nuo 16%
Taupomąsias s-tas 9.75% Nekiln. turto nuo 13%
Pensijų planas 10.5 % Čekių kredito 18%
Term. ind. 1 m. 11 % Investacines nuo 15%

Duoda nemokamą gyvybės drauda Nemokama gyvybės drauda iki
iki $2,000 už toup. s-fos sumas. $10,000 už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Scve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais .nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbamo vasarą nuo 
gegužės 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

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

HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas pirmame augšte kambarys ir 
virtuvė su baldais nerūkančiam asme
niui. Skambinti tel. 537-9239.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVICIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763-6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. VV., Toronto, Ont., prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas į ligonines, lai
dotuvių namus ir t.t. Savininkė...yra- 
prityrusi vestuvinių 
srityje. 

vių Sambūrio, ir Silvija Piečaitienė, 
AMLS pirmininkė.

Dr. Petras ir Irena Lukoševičiai 
š.m. keturių savaičių atostogas pra
leido Europoje, daugiausia Graiki
joje, aplankė net keletą salų. Važi
nėdami po Graikiją, sutiko daug tu
ristų, kurių 957c buvo vokiečiai.

RENKU
senas lietuviškas knygas, 
laikraščius, plokšteles, ir 
kita lietuviška medžiagą.

P. ADAMONIS
722-3545 (Montrealyje)

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

CANDLĘLIGHT 
CATERERS

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

DABAR YRA GERAS 
LAIKAS UŽSISAKYTI 

naujas ir atnaujinti jūsų pūki
nes antklodes (kaldras), pa
galves, miegmaišius ir pūkinius 
švarkus. Telefonai

787-9021,368-1017 
Toronte.


