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Spaudos savanoriai
Nepriklausomos Lietuvos atstatyme savanoriai at

liko gyvybiškai svarbų vaidmenį. Jų pasiaukojimas už
degė visus, skatino pasiaukojančiai dirbti visose Lietu
vos atstatymo srityse. Toji savanoriškumo dvasia buvo 
gyva per visų nepriklausomo gyvenimo laikotarpį, nors 
antrame dešimtmetyje pradėjo reikštis ir savanaudiš
kumo ženklai. Išeivijoje po II D. karo audrų, po tragiškų 
tautos įvykių savanoriškumo dvasia vėl stipriai sušvito. 
Tiek stovykliniame gyvenime, tiek pirmaisiais kūrimo
si metais laisvojo pasaulio kraštuose toji dvasia reiškė
si gana stipriai visose lietuvių gyvenimo srityse. Ilgai
niui ji ėmė silpnėti, palengva užleisdama vietą savanau- 
dškumui, kuris pradėjo gana plačiu mastu įsigalėti. Tie
sa, net ir po keturių dešimtmečių savanoriškumo dvasia 
nėra visai sunykusi, bet ji ribojasi negausiais lietuvių 
būreliais, kuriems rūpi pirmoje eilėje kitų gerovė, ypač 
pavergtos Lietuvos. Išeivijos masėse savanoriškumo ne
daug beliko. Jose vyrauja asmeninės naudos mastas, ku
ris būdingas ir jaunajai kartai. Paprastai jaunimas yra 
linkęs į idealizmą, į plačius polėkius. Deja, dabartinis 
išeivijos jaunimas, augęs naudos masto aplinkoje, dide
lio savanoriškumo nerodo.

YRA BETGI viena sritis, kurioje išeivijos savanoriš
kumo dvasia gana stipriai išsilaikė iki šiol. Tai 
spauda. Tiesa, skundžiamės mažėjančiu skaitytojų 
skaičiumi, mažėjančiu masių dėmesiu laikrašteiams bei 

knygoms, bet, antra vertus, turime pastebėti, kad išeivijos 
spauda gyvuoja jau daug metų net ir sunkiausiose sąly
gose. Daug amerikietiškų ir kanadiškų spaudos milžinų 
baigė savo dienas kapinyne, o smulkioji išeivių spauda 
tebesilaiko. Ir tai dėlto, kad pastaroji remiasi savano
riškumo principu, kuris netaikomas komercinėje spau
doje. Pastarosios gaminys yra prekė, pagaminta atitinka
mai atlygintų darbininkų. Jeigu ji yra vartotojų perka
ma, gali gyvuoti, t.y. būti gaminama ir toliau, jei nėra 
perkama, gamyba sustoja. Kitaip yra su mūsų spauda. Ji 
yra ne prekė, o tautinės gyvybės nešėja bei skleidėja. 
Jos gamyboje dirba ne komerciniai, o idėjiniai žmonės, 
kuriems rūpi ne prekės gamyba, o lietuviško žod^o. *ci- 
tos kultūros, jos religijos ir gyvybės išlaikymas. Daugu
ma mūsų spaudos darbuotojų yra ne komerciniai darbi
ninkai, kovojantys už vis didesnį atlyginimą, skelbian
tys streikus, o idėjiniai savanoriai. Jie galbūt tam dar
bui yra mažiau pasiruošę profesine prasme, bet viską 
atperka savanoriškumu ir idėjiškumu.

SAVANORIŠKUMO principas mūsų išeivijos spau
doje vyrauja visu frontu — pradedant skaitytojais, 
baigiant leidėjais. Yra skaitytojų, kurie uoliai pre
numeruoja net po kelis laikraščius, prie metinės prenu

meratos dargi prideda auką. Pastaraisiais metais be jo
kio spaudimo ar propagandos daug kas aukojo savo pa
sirinktiems laikraščiams vietoje greitai nuvystančių gė
lių. Tai rodo skaitytojų supratimą: aukos fondams, ku
rie palūkanomis remia lietuviškąją veiklą, yra reikalin
gos, bet žmonės mato, kad laikraščiams parama čia pat 
nemažiau reikalinga. Fondų parama jiems yra labai ma
ža, greičiau simbolinė. Toks skaitytojų savanoriškumas 
yra didelė atrama laikraščiui. Prie jų prisideda kito fron
to savanoriai, būtent, bendradarbiai. Komercinėje spau
doje jie yra gana gerai apmokami darbininkai, bet mū
siškėje jie yra gryni savanoriai, negauną honoraro net 
už pašto išlaidas. Iki šiol jais remiasi visa mūsų spau
da. Atimk tuos bendradarbius, ir liks laikraščiai tiktai 
su redaktoriais, kurie vieni pastoviai užpildyti laikraš
čio negali. Bendradarbiai yra kiekvieno laikraščio stip
rybė, juoba savanorių. Prie pastarųjų priklauso iš da
lies ir redaktoriai, bet jie yra atlyginami bent minima
liai, kad galėtų dirbti laikraščiui pilną laiką. Spaustu
vių ir administracijų žmonės yra taip pat atlyginami, kad 
ir mažesnėm normom, tuo tarpu leidėjų žmonės yra gry
ni savanoriai. Žodžiu sakant, savanoriškumas yra mūsų 
spaudos pagrindas. Kol jis gyvuos, laikysis ir lietuviš
koji spauda.

KANADOS ĮVYKIAI

Nuolaidos Kvebeko provincijoje

Pasaulio įvykiai
VIDUTINIO NUOTOLIO BRANDUOLINIŲ GINKLŲ DERYBAS 
ŽENEVOJE nutraukė Sovietų Sąjungos atstovas J. Kvitsinskis, 
kai V. Vokietijos parlamentas 286:226 balsų rezultatu patvirti
no “Pershing 2” raketų ir skraidančių bombų įsileidimą. Sekan
čią dieną buvo pradėtas tų ginklų įvežimas V. Vokietijon ir Ita
lijon, kur skraidančios bombos bus išdėstytos Sicilijoje. Iš tikrų
jų naujų branduolinių ginklų įvežimas V. Europon buvo sutar
tas Atlanto Sąjungos posėdyje 1979 m. gruodžio 12 d., jeigu So
vietų Sąjunga iki š. m. gruodžio 1 d. nesumažins savo trigalvių 
“SS-20” raketų, kurių net 360 jau yra nukreipta į taikinius V. Eu
ropoje. Pagal Atlanto Sąjungos sutartį Britanija gaus 160 skrai
dančių bombų, Italija — 112, Belgija ir Olandija — po 48, V. Vo

Premjero R. Levesque vyriau
sybė nutarė sušvelninti 1976 
m. priimtą įstatymą nr. 101 
prancūzų kalbos apsaugai Kve
beko provincijoje. Jis buvo 
beveik visiškai suvaržęs ang
lų kalbos vartojimą oficialia
me viešajame gyvenime. Pakei
timo projektą Kvebeko parla
mentui įteikė ministeris kul
tūriniams reikalams G. Godi
nas. Pakeitimai palies angliš
kąsias mokyklas. Į jas dabar 
buvo įsileidžiami vaikai tik 
tų tėvų, kurių bent vienas yra 
mokęsis anglų kalbą Kvebeko 
mokyklose. Tos teisės savo 
vaikams neturėjo iš angliškų 
provincijų Kvebekan atvyku
sios šeimos. Pakeitime išim
tis bus padaryta ateiviams iš 
kitų Kanados provincijų, jei
gu jos turi ir prancūzišką švie
timo sistemą. Šia išimtimi pir
miausia galės pasinaudoti 
ateiviai iš N. Brunswicko, ku

riame jau įgyvendinta dvigu
ba švietimo sistema — angliš
ka ir prancūziška. Tokių atei
vių vaikams bus leista lanky
ti angliškas mokyklas Kvebe
ke. Išimties netrukus susilauks 
ir ateiviai iš Ontario provin
cijos, kur jau beveik užtikrin
tas prancūziškas švietimas 
500.000 prancūzų kilmės mažu
mai, kai jo savo vaikams pagei
dauja tėvai, vienoj mokykloj 
sutelkę 20-25 vaikus. Ateiviai 
iš kitų angliškų provincijų sa
vo vaikus Kvebeke turės siųsti 
į prancūziškas mokyklas, nes 
tose provincijose nėra prancū
ziško švietimo, kuris šiuo me
tu net neplanuojamas.

Nežymios nuolaidos susi
lauks ir angliškų gimnazijų 
abiturientai Kvebeke. Jie da
bar turėjo lankyti specialius 
egzaminus pakankamam pran
cūzų kalbos mokėjimui užtik- 
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Lietuvių pensininkų rūmai “Vilnius Manor” Toronte pastatyti ir baigiami įrengti. Dalis pensininkų jau persikėlė 
ir juose patogiai gyvena. Oficialus rūmų atidarymas numatomas 1984 metų pradžioje

Dalis lietuvių, aplankiusių lietuvių pensininkų rūmus Toronte “Vilnius Manor”. Antras iš kairės HENRIKAS 
ADOMONIS, pensininkų klubo valdybos pirmininkas, vadovavęs rūmų statybai Nuotr. St. Dabkaus

Laisvės deklaracija prieš 40 metų
Sukaktuvinis VLIKo seimas Detroite ir ten svarstyti klausimai

A. RINKŪNAS

Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo Komitetui 1983 m. ru
denį suėjo 40 veiklos metų. 
Gimęs Lietuvoje, vokiečių oku
pacijos pogrindyje 1943 metų 
rudenį, paskelbęs tautos var
du deklaraciją 1944 m. vasa
rio 16 d., VLIKas, kaip ir visa 
tauta, jau 40 metų yra blaško
mas po pasaulį. Daug kas sten
giasi jį likviduoti, daug kas 
nori užgesinti jo nešamą tau
tos laisvės ugnį, bet toji ug
nis, lyg ir mistinių vaidilučių 
saugoma, vis dar tebėra gyva ir 
gaji.

Tokioje nuotaikoje praėjo ir 
sukaktuvinis seimas, įvykęs 
Detriote lapkričio 11-13 d.d. 
Pagrindinę seimo rengimo 
naštą nešė Rytų Lietuvos Re
zistencinis Sąjūdis, pirminin
kaujamas vilniečio A. Misiūno. 
Jis seimą ir atidarė Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos Kul
tūros Centre.

Į darbo prezidiumą buvo pa
kviesti: dr. K. Karvelis (valst. 
liaudininkų), K. Bieliukas (Re
zistencinės Santarvės), T. Blin- 
strubas (tautininkų), agr. dr. 
Povilaitis (Ūkininkų Sąjun
gos). Sekretoriavo Pranevi
čius, Stikliorius ir Balčiūnas. 
Po invokacijos, kurią sukalbė
jo kun. A. Babonas, Detroito 
Šv. Antano lietuvių parapijos 
klebonas, atsistojimu buvo 
pagerbti VLIKo pirmininkai. 
Palenktomis galvomis susto
jusių seimo dalyvių ir visos 
tautos dėmesiui skambėjo žo
džiai: St. Kairys — miręs, 
prel. M. Krupavičius — miręs,
J. Matulionis — miręs, J. Au
dėnas — miręs, dr. A. Trima
kas — miręs, K. Bielinis — mi
ręs, V. Sidzikauskas — miręs. 
Tebėra gyvi — dr. K. Valiūnas 
ir dr. K. Bobelis.

Suvažiavimą žodžiu sveiki
no: mūsų diplomatinės tarny

bos vardu — St. Lozoraitis, jn., 
Lietuvos atstovas Vatikane^ 
VLIKo garbės pirmininkas dr.
K. Valiūnas, ALTos pirm. dr.
K. Šidlauskas, JAV Liet. Bend
ruomenės pirm. dr. A. Butkus, 
VLIKo atstovė Paryžiuje p. 
Venskuvienė, socialdemokra
tų vardu — Pranevičius, R. L. 
Bendruomenės — dr. Dargis, 
Vakarų Lietuvos Rezistenci
nio Sąjūdžio — Alg. Regis, Dar
bo Federacijos — dr. Šimaitis, 
BALFo — J. Mikaila. Raštu 
sveikino diplomatai — St. Lo
zoraitis iš Romos, dr. St. Bač- 
kis iš Vašingtono, konsulai 
— A. Simutis, J. Daužvardie- 
nė, dr. J. Žmuidzinas, Čeka
nauskas, V. Balickas, vysk. V. 
Brizgys, vysk. A. Deksnys, PLB 
pirm., V. Kamantas, Kanados 
LB pirm. J. Kuraitė-Lasienė, 
keli JAV senatoriai ir daug 
asmenų bei organizacijų iš 
įvairių kraštų.

Pranešimus padarė VLIKo 
tarybos pirm. K. Oželis, val
dybos pirm. dr. K. Bobelis, 
vicepirmininkas politiniams 
reikalams dr. K. Jurgėla, tei
sinė patarėja dr. Armonienė, 
vicepirmininkas tarporganiza- 
ciniams reikalams V. Jokūbai
tis, Tautos Fondo pirm. J. Gied
raitis ir Tautos Fondo atstovas 
Kanadoje Ant. Firavičius, 
įteikdamas kanadiečių auką — 
$60.000. Už tai A. Firavičiui 
ir visiems kanadiečiams buvo 
sukeltos ovacijos.

Po pertraukos kalbėjo Lie
tuvos atstovas Vatikane St. 
Lozoraitis, jn., tema “Vakarų 
Europos politika Sovietų Są
jungos atžvilgiu”.

Po paskaitos buvo svarstybos 
tema “Lietuvos laisvinimo pro
blemos”. Vadovavo VLIKo pir
mininko pavaduotojas dr. D. 
Krivickas, dalyvavo kaip pra
nešėjai — dr. K. Karvelis, inž.
L. Grinius ir A. Kasiulaitis. 
Jie iškėlė tiek daug įvairių 

problemų, kad diskusijų nebu
vo galima tą vakarą pabaigti 
— jos buvo tęsiamos sekančią 
dieną.

Šeštadienio vakare toje pa
čioje salėje įvyko meninė pro
grama ir vakarienė. Kalbėjo 
vienas iš VLIKo steigėjų — 
agr. B. Gaidžiūnas, pateikęs 
pluoštą atsiminimų iš anų lai
kų. Meninę dalį pradėjo sol. 
D. Petronienė. Po to kelis 
taut, šokius pašoko nauja Det
roito tautinių šokių grupė, vad. 
R. Kasputienės, o sesutės Kris
tina ir Regina Butkutės padai
navo estradinės muzikos due
tų, gitarai palydint.

Antroji diena — sekmadie
nis pradėta pamaldomis Dievo 
Apvaizdos parapijos šventovė
je. Šias eilutes rašančiam to
je šventovėje teko būti pirmą 
kartą — ji padarė didelį įspū
dį savo modernia architektū
ra. Iškilmingas pamaldas lai
kė ir pamokslą pasakė ilgame
tis ALTos veikėjas kun. A. Sta- 
šys, asistuojamas parapijos 
klebono kun. V. Kriščiūnevi- 
čiaus. Mišių aukas nešė VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis, asistuo
jamas VLIKo valdybos narių — 
dr. Armonienės ir V. Jokūbai
čio. Pamaldų metu giedojo 
visi dalyviai, varg. muz. Sli
žiui vadovaujant.

Po pamaldų buvo tęsiami 
seimo posėdžiai. Pirmiausia 
buvo tęsiamos diskusijos Lie
tuvos laisvinimo klausimu. 
Rezoliucijų priėmimas pra
dėtas nutarimu, kad 1984-ji 
metai skelbiami sukaktuvi
niais VLIKo metais, nes 1944 
m. vasario 16 d. proga buvo 
paskelbta pagrindinė VLIKo 
deklaracija. Organizacijos 
prašomos tą sukaktį paminėti.

Rezoliucijos buvo dviejų 
dalių. Pirmoje dalyje — pa
grindinės seimo darbų išva
dos, o antroje dalyje — padė-
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kietija — 96. Pastaroji taipgi 
įsileis ir 108 “Pershing 2” ra
ketas, kurios yra pavojinges
nės už skraidančias bombas, 
nes gali greičiau pasiekti tai
kinius R. Europoje ir Sovietų 
Sąjungoje. Tad nenuostabu, 
kad Sovietų Sąjunga didžiau
sią spaudimą darė V. Vokieti
jai, bet ginklų įvežimo neįsten
gė sustabdyti. Jis buvo patvir
tintas didoka 60 balsų daugu
ma Bundestagu vadinam par
lamente. Atlanto Sąjungos va
dai apgailestauja derybų nu
traukimą ir jas yra pasiruo
šę atnaujinti. Iš tikrųjų tos de
rybos nėra visiškai nutrauk
tos, nes Ženevoje tęsiamos 
kitos derybos, liečiančios JAV 
ir Sovietų Sąjungos strategi
nių raketų skaičiaus sumaži
nimą.

Andropovo reakcija
Į vidutinio nuotolio rake

tų ir skraidančių bombų de
rybų nutraukimą kompartijos 
vadas J. Andrbpovas reagavo 
grasinimu, kad Sovietų Sąjun
ga tokias raketas įves Čekos- 
lovakijon ir R. Vokietijon, nu
siųs daugiau povandeninių 
laivų su raketomis prie JAV 
krantų. Sovietinių raketų ba
zė jau įrengiama netoli Pra
hos. Tokiomis bazėmis betgi 
nėra patenkinti Čekoslovaki
jos ir R. Vokietijos gyvento
jai, nes jos gali tapti tiesiogi
niu taikiniu, jeigu būtų pradė
tas branduolinis karas. Kom
partijos propagandistai spau
doje dabar aiškina, kad tos ba
zės yra būtinos Sovietų Sąjun
gos ir jos satelitinių valsty
bių saugumui užtikrinti. Jie 
betgi visiškai nutyli, kad gink
lavimosi varžybas pradėjo 
Maskva savo trigalvėmis “SS- 
20” raketomis ir kad skraidan
čios bombos bei “Pershing 2” 
raketos tėra atsvara tai grės
mei.

Įtampa Lenkijoje
L. Walensa turėjo slaptą su

sitikimą su pogrindyje veikian
čiais kitais “Solidarumo” uni
jos vadais. Lenkijoje buvo pa
skleistas jo pasirašytas atsi
šaukimas, skatinantis lenkus 
kovoti prieš valdžios planuo
jamą maisto gaminių pabrangi
nimą. Seimas, reaguodamas į 
šį grasinimą, paskelbė, kad 
buvo sudarytas krašto apsau
gos komitetas ir jo vadu pa
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Velionis Walter D. Baker buvo nuoširdus baltiečių rėmėjas

tvirtintas gen. W. Jaruzelskis. 
Dabar jis be seimo nutarimų 
galės imtis beikokių priemo
nių komunistiniam režimui ap
saugoti. Įsijungdamas komi
tetam gen. W. Jaruzelskis pa
sitraukė iš krašto apsaugos 
ministerio pareigų, bet liko 
premjeru ir kompartijos vadu.

Paleido belaisvius
Palestiniečių PLO organiza

cijos vadas J. Arafatas pralai
mėjo kovą prieš Sirijos remia
mus šios grupės sukilėlius. Su 
paskutiniais savo rėmėjais jis 
atsidūrė Tripolio uoste, kur 
jam ginklų tiekimą sustabdė 
Izraelio karo laivai. J. Arafa
tas betgi pasiekė didelį poli
tinį laimėjimą, šešis Izraelio 
karo belaisvius iškeisdamas 
į 4.500 palestiniečių belais
vių, kuriuos Izraelis laikė An- 
saro ir kitose stovyklose. Tūks
tantis belaisvių lėktuvais bu
vo nugabenta Alžerijon, o ki
ti paleisti pietlnTame Libane. 
Laisvės susilaukė ir šimtas 
Izraelyje kalintų palestinie
čių. Spėjama, kad Izraelis J. 
Arafatui leis laivu išplaukti 
iš Tripolio. Sirijos' prez. H. 
Assadas PLO karius nori per
imti visiškon savo kontrolėn 
ir J. Arafatą pakeisti griežtes
nės linijos vadu. Iš tikrųjų tas 
sukilimas prieš J. Arafatą PLO 
organizacijoje prasidėjo dėl 
jam mestų priekaištų, kad jis 
esąs peršvelnus Izraeliui, 
linkęs pradėti derybas dėl pa
lestiniečių ateities.

Teis buvusius vadus
Karinė Argentinos valdžia 

nutarė teisti Falklandų karą 
pralaimėjusius vadus — prez. 
L. Galtierį, laivyno vadą admi
rolą J. Anayą ir brigados gen. 
B. L. Dožą, buvusį karo avia
cijos viršininkę. Gen. L. Gal- 
tieriui grasinama ilgais me
tais kalėjimo ir net mirties 
bausme. Esą jis, būdamas pre
zidentu ir kariuomenės vadu, 
į Falklandų salas pasiuntė 
karui neparuoštus ir reikia
mai neapginkluotus karius, 
ten susilaukusius skaudaus 
pralaimėjimo. Tie trys vadai 
išsikėlimą į Falklandų salas 
pradėjo 1982 m. balandžio 2 d., 
kai jose beveik nebuvo karinių 
Britanijos jėgų, o visiškos ka
pituliacijos susilaukė birželio 
14 d.
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Helsinkio aktas ir Lietuvos byla
Atsiliepiant į diskusijas ir mintis, išreikštas spaudoje

J. V. DANYS

<5? lilLIGI VIAMl GYYWME'
Kardinolas Alexandre Charles 

Renard, buvęs Lijono arkivys
kupas Prancūzijoje, mirė Pary
žiuje sulaukęs 77 m. amžiaus. 
Kunigu jis buvo įšventintas 1931 
m. Lille vyskupijoje. Ilgą laiką 
praleido mokytojaudamas mažo
joje seminarijoje ir kolegijose. 
1938 m. buvo paskirtas visos vys
kupijos studenčių kapelionu, o 
1947 m. — katalikiškosios akci
jos vadovu. 1953 m. jis tapo Ver
sailles vyskupijos vadovu, o 1967 
m. buvo paskirtas Lijono arki
vyskupu ir tais pačiais metais 
pakeltas kardinolu (kartu su da
bartiniu popiežium). 1981 m. jis 
pasitraukė dėl amžiaus iš arki
vyskupijos vadovavimo pareigų, 
tačiau ir toliau darbavosi tarp 
tikinčiųjų — įsteigė vyresnio
jo amžiaus žmonių draugiją ir 
rūpinosi šeimų apaštalavimu.

1983 m. Alberto Einšteino tai
kos premija paskirta Čikagos 
arkivyskupui kardinolui Joseph 
Bernardin už jo vaidmenį JAV 
vyskupų ganytojiško laiško pa
ruošime taikos ir karo klausimu.

Žiauriausias tikėjimo perse
kiojimas vyksta Albanijoje. Va
tikano radijas paskelbė, kad 
Scutari vyskupijos apaštališka
sis administratorius kun. Ernest 
Coba 1980 m. buvo nužudytas 
koncentracijos stovykloje. Kun. 
Stephen Kurti nužudytas 1972 m. 
už kūdikio pakrikštijimą, o kun. 
Ndoc Lull, SJ, Scutari jėzuitų 
kolegijos vadovas, buvo nuteis
tas 1981 m. mirties bausme — už- 
troškinimu nenaudojamų kasyk
lų tunelyje už dviejų kūdikių 
pakrikštijimą. Albanijos gele
žinė uždanga sunkiai pereina
ma, ir žinios pasiekė tik pasta
ruoju metu. Jas pranešė pabė
gęs albanas mahometonas. Al
banijoje dar yra apie 300,000 
katalikų nuolatiniame mirties 
pavojuje. Nuo 1945 iki 1981 m. 
Albanijoje buvo nukankinti 7 
vyskupai, 64 pasauliečiai kuni
gai, 33 pranciškonai, 14 jėzuitų, 
10 klierikų ir 8 vienuolės.

Georgetown jėzuitų universi
tetas Vašingtone laimėjo bylą 
prieš homoseksualų grupę, kuri 
reikalavo būti įtraukta į univer
siteto sąrašą kaip viena iš to 
universiteto organizacijų. Va
šingtono teismas pripažino, kad 
katalikiškas universitetas turi 
teisę atsiriboti nuo grupių, ku
rios neatitinka universiteto re
liginių įsitikinimų.

Vysk. John Marshall prieš ku
rį laiką buvo popiežiaus Jono- 
Pauliaus II paskirtas ištirti JAV 
kunigų seminarijų padėtį ir apie 
jas paruošti studiją. Šiomis die
nomis vysk. Marshall išsiuntinė
jo laišką JAV vyskupams ir semi

narijų rektoriams, nurodyda
mas, kad pagal Vatikano švieti
mo kongregacijos gaires kuni
gų seminarijų dvasios vadais 
gali būti tik kunigai. Kaikurio- 
se kunigų seminarijose jis už
tiko dvasios vadovų pareigas 
einant seseles. Toliau savo laiš
ke vysk. Marshall nurodo, kad 
seminarijų profesoriai taipgi 
turi būti kunigai, ir tik išimties 
atvejais šalutinėse srityse (ne 
teologijoje) gali dėstyti pasau
liečiai vyrai, moterys ar vienuo
lės.

Vatikanas susilaukė daug nu
siskundimų Seattle arkivyskupu 
Raymond Hunthausen. To rei
kalo tyrimui dabar paskirtas 
Vašingtono arkivyskupas James 
A. Hickey. Arkiv. Hunthausen 
spaudai pareiškė, kad prieš jį 
skundęsis “reakcionieriškasis 
K. Bendrijos elementas”, norįs 
suardyti visą atsinaujinimą, ku
ris prasidėjęs po II Vatikano 
santarybos. Buvo spėliojimų, 
kad skundai prieš arkivyskupą 
prasidėję ryšium su jo vienaša
liško nusiginklavimo mintimis, 
tačiau dabar aiškėja, kad arki
vyskupas kritikuojamas už savo 
laikyseną abortų ir homoseksua
lizmo klausimais.

Dėl negimusio kūdikio asmens 
teisių Joe Borowski Kanadoje 
buvo iškėlęs bylą Reginos mies
te, Saskačevane. Ta byla buvo 
pralaimėta: teisėjas nusprendė, 
kad negimęs kūdikis, pagal da
bartinius Kanados įstatymus, 
nėra juridinis asmuo. Visdėlto, 
paties Browoskio ir jo advokato 
Morris Shumiatcher nuomone, 
daug kas buvo šioje byloje ir 
laimėta. Pirmiausia, teisėjas, 
remdamasis moksliniais parody
mais, pripažino kaip teisinį 
faktą, kad žmogiškoji gyvybė pra
sideda su kiaušinėlio apvaisi
nimu. Antra, teisėjas pripaži
no, kad gemalas motinos įsčiose 
yra atskira nuo motinos gyvybė. 
Šie du teisiški pripažinimai su
darysią tvirtą pagrindą atei
ties teisiniams sprendimams 
apie negimusius kūdikius. 
Sprendimą, ar kūdikis yra asmuo 
teisine prasme, teisėjas pali
ko padaryti įstatymdaviams. 
Borowskis dabar yra pasiruošęs 
su šia byla kreiptis į Saskače- 
vano apeliacinį teismą, o vė
liau — į augščiausiąjį Kanados 
teismą. Borowskio manymu, ne
gimusio kūdikio juridinis, kaip 
asmens, aptarimas esąs įmano
mas dalykas ateityje. Jis remia
si tuo, kad iki 1930 m. Kanado
je moterys negalėjo tapti sena
torėmis dėlto, kad Kanados įsta
tymuose jos nebuvo laikomos as
menimis, teisine prasme, o da
bar jau taip nėra. Kun. J. Stš.

AfA
IZABELEI SLIVINSKIENEI

mirus,
jos vyrą ALBINĄ, sūnus JONĄ ir ALBINĄ, dukrą 
MARYTĘ VAITKEVIČIENĘ ir jų šeimas giliai užjaučia 
ir kartu liūdi —

Aldona, Algis ir Andrius 
Vaičiūnai

Canadian Srt ftlfinorials Ifo.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

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

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

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

“TŽ” (1983.VII.17) Algiman
tas Gečys padarė keletą pagrįs
tų pastabų dėl VLIKo pirm. dr. 
K. Bobelio pareiškimų Tautos 
Fondo suvažiavime Toronte, o 
dr. K. Šidlauskas (1983.VIII.25) 
reagavo į A. Gečio “netikslų” 
Helsinkio akto aiškinimą.

Ilgi, sunkiu stiliumi parašy
ti politiniai dokumentai eili
niam skaitytojui yra sunkūs ir 
nuobodūs, todėl pasitenkina
ma komentatorių ar vadovau
jančių asmenų santraukiniais 
pareiškimais^ Helsinkio ak
tas turi 22,000 žodžių (apie 
80 p.), o neseniai pasibaigu
sios Madrido konferencijos 
“Baigiamasis dokumentas” — 
apie 11,000 žodžių.

Dr. K. Šidlausko pastabas 
galim suskirstyti į tris grupes: 
a. Helsinkio akto vertės gyni
mas, b. nesutikimas su A. Ge
čio nuomone specifiniais klau
simais ir c. aštri kritika tų as
menų ar organizacijų atstovų, 
kurie kitaip interpretuoja Hel
sinkio aktą nei kaikurie su 
VLIKu susiję asmenys.

Kanadiečio nuomonė
Pagal dr. K. Šidlauską, Hel

sinkio aktas yra logiškas, tei
sinis dokumentas, nes esą ge
riausi Amerikos, Kanados ir 
Europos (taigi ir Sovietų Są
jungos, JVD) teisininkai jį 
ruošė dvejus metus.

Kaip atrodo Helsinkio aktas 
Kanados ambasadoriui P. L. 
Rogers, kuris yra padaręs po
rą kartų pranešimus Europos 
Pavergtų Tautų tarybai Ota- 
woje, matysime iš jo pareiš
kimo, padaryto 1982.X.19.

— Helsinkio akto paruošime 
dalyvavo 35 suvereninės vals
tybės, kurių nebuvo galima 
priversti pasirašyti tai, su 
kuo jos nesutinka. Jos pirmiau
sia žiūrėjo savo interesų. So
vietai sutiko tik su tuo, kas 
jiems buvo priimtina.

— Helsinkio aktas yra pa
reikštų intencijų protokolas. 
Tai deklaracija, o ne sutartis, 
politinis, bet ne teisinis do
kumentas.

— Pradžioje konferencijos 
dalyviai buvo tik Europos vals
tybės, vėliau pakviestos JAV 
ir Kanada, nes to būtinai no
rėjo kaikurios Europos valsty
bės.

Kaikurios Europos valstybės 
daug tikėjosi iš Helsinkio ak
to, ypač ekonominio bendra
darbiavimo srityje. Europie
čiai nori saugumo; jų rūpes
tis — rasti betkokį būdą išveng
ti karui. Žmogaus teisės pri
dėtos vėliau. Kanada buvo vie
nas svarbiausių žmogaus tei
sių gynėjų. Bet sovietų pažiū
ra į žmogaus teises yra skir
tinga nuo mūsų. Sovietams 
žmogaus teisės yra vidinis jų 
valstybės dalykas.

— Tie patys dalykai įrašyti 
į Helsinkio aktą nebuvo ir nė
ra visų vienodai aiškinami. 
Štai kodėl Helsinkio akto re
dakcija yra' tokia atsargi. Ak
te yra daug užuolandos para
grafų (escape clauses).

Nusišypsojo laimė?
Kai dabartinis VLIKo pirm, 

dr. K. Bobelis sako, kad su Hel
sinkio aktu “šiokia tokia lai
mė nusišypsojo” (sulaukta nau
jų kovos galimybių), tai anks
tyvesnis VLIKo pirm. dr. K. Va
liūnas vargu ar šypsojosi, sė
dėdamas Hęlsinkio policijos 
kalėjime 1973.VII.5. Ten jis 
pateko, nes atvyko Helsinkin 
protestuoti prieš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos išjungimą 
iš Helsinkio konferencijos ir 
akto. Tarpininkaujant augš- 
tiem JAV pareigūnam bei kitų 
kraštų diplomatam, jis išsiųs
tas atgal į Ameriką. Tai neįti
kino dr. K. Valiūno Helsinkio 
akto naudingumu, nes 1975 m., 
galutinio akto pasirašymo me
tu, jis vadovavo kitai protes
to delegacijai Helsinkyje. Ir 
šiandien reikia pripažinti, 
kad dr. K. Valiūno žygiai bu
vo pagrįsti.

A. Gečys rašė, kad Helsinkio 
akte nėra dr. K. Bobelio mi
nėto posakio “kiekviena te
ritorija, užimta prievarta, 
yra laikoma neteisėta”. Pagal 
Helsinkio akto deklaruojamus 
principus atrodo, kad toks pa
reiškimas turėtų būti. Deja, 
jo nėra. Dr. K. Šidlauskas, 
manydamas, kad A. Gečys klys
ta, cituoja posakį: “Pripažįs
ta svarbą atitaisyti betkurį 
šio principo pažeidimą” ir tei
gia, kad jis atitinka dr. K. 
Bobelio pareiškimą.

Bet šis posakis yra Helsinkio 
akto VIII-jo principo trečios 
pastraipos pabaiga. Visa pa
straipa taip sako: “Dalyvau
jančios valstybės dar kartą 
patvirtina, kad labai svarbu 
gerbti ir paveikiai vykdyti tau
tų lygiateisiškumo ir savano
riško apsisprendimo principus 
dėl draugiškų santykių išvys
tymo tarpusavyje ir tarp visų 
valstybių; jos taip pat pripa
žįsta šio principo pažeidimo 
betkurioje formoje pašalinimo 
svarbą”. Skaitant visą pastrai
pą, dr. K. Šidlausko teigimas 
nepasitvirtina. Be to, kalbama 
apie ateitį. Iš viso aktas taip 
suredaguotas, kad kalbama 
apie dabartį (pasirašyta 1975 
m.) ir ateitį.

VIII-as principas sako: “Da
lyvaujančios ’ valstybės gerbs 
lygias tautų teises ir jų teisę 
pačioms apsispręsti, visada 
laikantis Junginių Tautų char- 
tos tikslų ir principų”. Tai 
taikoma visoms tautoms ir ne
minimos okupuotos teritorijos.

Rašydamas apie sienų nelie
čiamumą, A. Gečys pastebėjo, 
kad tai galioja tik susitarian- 
čiom valstybėm, ir tik ateičiai. 
Dr. K. Šidlauskas cituoja III-jo 
principo žodžius “visų Euro
pos valstybių sienas” ir mano, 
kad tai apima taipgi Lietuvę, 
Latviją, Estiją (greta Albani
jos, kuri atsisakė dalyvauti 
konferencijoje) ir galioja pra
ėjusiam laikui.

Toji pastraipa taip skamba: 
“Dalyvaujančios valstybės lai
ko viena kitos sienas nepažei
džiamomis, o taip pat visų Eu
ropos valstybių sienas, ir to
dėl susilaikys dabar ir atei
tyje nuo tų sienų pažeidimo”. 
Taigi A. Gečio interpretacija 
gera. Paragrafe nėra jokios 
užuominos, kad praeityje pa
žeistos sienos būtų atstatytos.

Kanadiečių pareiškimas
Toliau cituojame iš Kana

dos parlamentinės pakomisės 
paruošto Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferen
cijos klausimu pranešimo 
Madrido peržiūros konferen
cijai (Votes and Proceedings, 
1980.X.5, House of Commons). 
Ten ka 1 banw*ir apie Europos 
valstybių sienas.

“Iš tikrųjų dažnai nurodo
ma, esą Sovietų Sąjunga ypa
tingai siekė, kad Helsinkio 
aktas būtų sudarytas. Ji norė
jo susitarimo, kuriuo būtų pri
pažinta pokarinė teritorinė ir 
politinė padėtis Europoje. 
Tą tikslą ji faktiškai daugu
moje atvejų pasiekė, sudary
dama Vokietijos — Sov. Sąjun
gos, Vokietijos — Lenkijos, 
Vokietijos ir Berlyno sutar
tis; taip pat ji to pasiekė De
mokratinės Vokietijos (Rytų 
Vokietijos) dalyvavimu kon
ferencijoje (tuo pripažintos 
dvi Vokietijos, JVD); įvedimu 
sienų nepažeidžiamumo ir te
ritorinio integralumo prin
cipų. Visi konferencijos da
lyviai pilnai pritarė tiem 
dviem principam, bet pripaži
no ir galimybę keisti sienas 
taikiomis priemonėmis”.

Tame pareiškime pripažįsta
ma, kad Sovietų Sąjunga fak
tiškai daugumą savo tikslų 
pasiekė, kiek tai liečia po
karines sienas.

Baltiečių susirūpinimas
Kanados Lietuvių Bendruo

menė, kaip ir Latvių ir Estų 
Bendruomenės nematė jokio 
pagrindo optimizmui 35 valsty
bėm pasirašius Helsinkio ak
tą. Jos kreipėsi į keletą bal- 
tiečiams palankių parlamento 
narių bei senatorių, kurie pa
teikė oficialų paklausimą už

sienio reikalų ministeriui ir 
pačiame parlamente dėl Balti
jos valstybių padėties. Kana
dos užs. reikalų ministeris 
1975.XII.2 atsakė, kad Helsin
kio akto pasirašymas jokiu 
būdu nepatvirtina “status quo” 
Europoje, ypač Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos atveju, kurias 
Kanada pripažįsta, ir nepakei
čia Kanados nusistatymo. Se
nate šis pareiškimas buvo pa
tvirtintas 1976. III. 2. Kasmet 
vienu ar kitu būdu pasisten
giama gauti Kanados vyriausy
bės patvirtinimą, kad prievar
tinis Baltijos valstybių įjun
gimas Sovietų Sąjungon ir to
liau nepripažįstamas.

Valstybės, kurios nepripaži
no prievartinio^Baltijos vals
tybių įjungimo, ypač tos, ku
rios pripažino nepriklauso
mos Lietuvos diplomatinės tar
nybos atstovus, tęsia ir toliau 
tą pačią politiką. Helsinkio 
aktas nieko čia mums nepadė
jo, tik dalykus aptemdė, nes 
to akto interpretacija daug 
priklauso nuo interpretuoto
jo nusistatymo (netiesioginis 
pavyzdys — Australijos dviejų 
vyriausybių skirtingi nutari
mai dėl Baltijos valstybių “de 
jure” padėties). Dėl Helsinkio 
akto niekas negrąžino anks
čiau nutraukto Lietuvos “de 
jure” pripažinimo ir negrą
žino mūsų diplomatams jų tu
rėto statuso, pvz. Italijoje.

Neįtikinanti retorika
Pagal dr. K. Šidlauską, 

reiškiantieji abejones dėl Hel
sinkio akto ar jo atskirų para
grafų naudingumo mūsų lietu
viškiems tikslams yra Krem
liaus tezių rėmėjai. Jis taip 
rašo: “Negalima perdaug kal
tinti Lietuvių Bendruomenės, 
jei iš pradžių perėmė klaidin
gą Helsinkio akto aiškinimą 
atitinkantį Kremliaus tezes 
apie Baltijos valstybes.”

Tai apgailėtinai naivi reto
rika, kai sava nuomonė (nors 
ir neįtikinanti) yra šventa, o 
ja abejojančius norima suta
patinti su Lietuvos priešais. 
Helsinkio akte Baltijos vals
tybės neminimos, kalbama tik 
apie ateitį, todėl nenuostabu, 
kad pagrįstai reiškiama nuo
monė, kad jis mūsų padėtį su
silpnino Lietuvos nepriklauso
mybės atstatyme. Kraštai, kaip 
JAV ir Kanada, kurie tęsia Bal
tijos valstybių pripažinimą, 
remiasi ne Helsinkio aktu, 
bet savo ankstyvesnių okupa
cijos nepripažinimo pareiš
kimu. Jei remtųsi Helsinkio 
aktu, tai tą darytų pagal “tau
tų apsisprendimo” teisę (VIII 
principas). Tada Ukrainai, Gu
dijai, Armėnijai ir Gruzijai 
turėtų pripažinti panašų sta
tusą kaip Baltijos valstybėms. 
Bet mes norime ne naujo “tau
tos apsisprendimo”, o okupaci
jos panaikinimo; tauta apsi
sprendė 1918 m.

Įvairios sritys
Helsinkio aktas apima be

veik visas valstybių santykia
vimo sritis, ir pareiškimai ak
te paprastai skirstomi į tris 
grupes: 1. įžangą, 10 pagrindi
nių deklaracijos principų ir 
būdus savitarpio pasitikėji
mui stiprinti, 2. bendradarbia
vimą ekonomijos, prekybos, 
mokslo, technologijos ir ap
linkos srityse, 3. bendradar
biavimą humanistinėje , infor
macijos, kultūros ir švietimo 
srityse.

Mums yra svarbiausia pirmo
ji grupė, nes joje kalbama apie 
suverenumą, sienų neliečia
mumą ir žmogaus teises. Euro
pos valstybės daugiausia domi- 

(Nukelta j 3-čią psl.)

AfA 
MYLIMAI MAMYTEI 

mirus,
sūnui ALGIUI ULBINUI ir visiems giminėms reiškiame 
giliausią užuojautą -

Hamiltono “Aukuras"

AfA 
EMILIJAI MAČIENEI

jau ketvirtoje jaunystėje iškeliavus amžinybėn, 
jos vyrą JONĄ, dukrą ONUTĘ, sūnų BERNARDĄ, 
brolį RUDOLFĄ, seseris — ONUTĘ ir AUGUSTĘ su jų 

šeimomis giliai užjaučiame ir kartu liūdime - .
J. Švedas A. Žulys

Aš verkiau parimus
Tarpvarty darželio,
Kai paspaudęs ranką 
Tyliai išėjai...

Jau 20 metų, kai 1963 metų gruodžio 28 dieną 
iškeliavo amžinybėn 55 metų amžiaus

AfA
VIKTORAS UŽUPIS

Jį prisimindami, kviečiame ir draugus bei pažįstamus 
jungtis maldoje su mumis už velionį -

Aldona Užupienė-Lukienė
ir Vacys Lukas

PADĖKA
Mūsų broliui

a. a ANTANUI GUDAIČIUI
mirus, nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kunigams 
už maldas prie karsto ir už šv. Mišias.

Dėkojame karsto nešėjams, visiems giminėms, drau
gams, prisidėjusiems betkokia paslauga, palydint velionį į 
amžino poilsio vietą.

Taip pat dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišioms, 
pareiškusiems užuojautą žodžiu, raštu, aukojusiems “Tėviš
kės Žiburiams” ir atsiuntusiems gėles.

Dėkojame A. Birgelienei už paruoštus pusryčius ir po- 
1 nioms už pyragus.

Dėkingi — velionies broliai ir seserys

(

PADĖKA
Mylimam vyrui ir tėveliui

a. a. inž. LEONUI MEŠKAUSKUI 
staiga iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie mus užjautė ir padėjo sunkaus liūdesio valandose; 
klebonui kun. J. Liaubai ir kun. L. Januškai už budynių vaka
rų Rožinio kalbėjimą, gedulines šv. Mišias ir palydėjimą į 
kapines.

Dėkojame už gražias gėles, užuojautas, užprašytas už 
velionį šv. Mišias ir ta proga skirtas aukas lietuviškajai 
spaudai.

Taip pat dėkojame karsto nešėjams, ponioms už skanius 
pyrągus, visiems taip gausiai dalyvavusiems laidotuvėse 
ir visiems betkokia paslauga prisidėjusiems, velionį paly
dint į amžinojo poilsio vietą.

Giliame nuliūdime likę -
Hamilton, Ont. žmona, dukra ir sūnus

PADĖKA
Šių metų spalio 10 dieną staigiai mirė 

mano mylimas vyras

a. a. VACLOVAS KECORIUS
Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyviams iš arti ir atvykusiems 

iš toliau atsisveikinti ir palydėti velionies į amžino poilsio vietą.
Visų pirma nuoširdi mano padėka draugams T. A. Seko- 

niams, kurie parodė didelį kantrumą ir nuoširdumą mano siau
bingai baisioje valandoje.

Nuolankiai dėkoju Prisikėlimo parapijos Tėvams pranciš
konams už atsisveikinimo maldas laidotuvių namuose, už šv. 
Mišias ir velionies palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Ačiū solistei L. Marcinkutei už gražų giedojimą šv. Mišių 
metu ir palydėjimą vargonais.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, nešusiems karstą, aukoju
siems šv. Mišioms, Tautos Fondui, “Tėviškės Žiburiams”, radi
jo programos “Tėvynės prisiminimai” valandėlei.

Nuoširdus ačiū visiems už gėles, pareiškusiems užuojau
tas žodžiu, raštu ar kitu būdu. Gili padėka draugams už pasku
tinį atsisveikinimo žodį prie kapo.

Neapsakomai esu dėkinga mieloms draugėms, giminėms 
už nenuilstamą, kasdieninį, nuoširdų rūpestį manimi. Jūsų nuo
širdumas padeda man pakelti netikėtos mirties skausmą.

Labai dėkinga ponioms už paruošimą pusryčių ir ponioms 
už pagamintus pyragus.

Sunku išreikšti žodžiais, kokį dėkingumą jaučia mano šir
dis visiems, visiems.

Liūdinti -žmona Valerija

d?urniture£t&
PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:
Rytuose — 

2448 DANFORTH Ave. 
Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442



Helsinkio aktas ir Lietuvos byla
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

si antrąja grupe ir saugumo 
klausimais. Kanada didžiau
sią dėmesį skiria trečiajai 
grupei.

Helsinkio akto turinys nėra 
išbalansuotas. Pvz. kalbant 
apie prekybinius santykius, 
numatomos net tokios smulk
menos: kad firmų atstovams 
būtų užtikrinti viešbučiai; 
raginama ištirti galimybes 
išplėsti turizmą ne sezono 
metu. Bet kai paliečiama po
litinė sritis, žmogaus teisės 
ir pan., akto kalba pasidaro 
kilnių idėjų deklaracija su 
miglotais išsireiškimais ir 
eile varžančių paragrafų.

Helsinkio akto pabaigoje 
pareiškiama, kad jis negali 
būti registruojamas pagal 
Jungtinių Tautų chartos 102 
paragrafą. Pagal tą paragra
fą registruojamos tik sutartys 
ir tarptautiniai susitarimai. 
Tuo būdu Helsinkio aktas yra 
tik deklaracija, kuri teisiš
kai neįpareigoja nei sovietų, 
nei kitų. Lieka tik moraliniai 
įsipareigojimai. Visi žino, 
kiek reikšmės Sovietų Sąjunga 
teikia teisiniams įsipareigo
jimams, o juo labiau morali
niams.

Lietuvos byla
Kiek ir kokie mūsų reika

lai buvo minimi Helsinkio ak
to peržiūros konferencijose?

Belgrade žmogaus teisės bu
vo svarstomos, bet tik užda
ruose posėdžiuose, ir diskusi
jos viešumos nepasiekė. So
vietai Belgrade iš viso su jo
kiais pasiūlymais nesutiko. 
Kiek žinoma, žmogaus teisių 
suvaržymai Lietuvoje, religi
jos persekiojimai, varžymai 
emigruoti ar aplankyti gimi
nes užsienyje buvo diskusi
jose minimi.

Madride diskusijos dėl žmo
gaus teisių ir pagrindinių lais
vių sulaukė daug ir viešo dė
mesio. Tose diskusijose Lietu
vos vardas buvo pakartotinai 
minimas JAV atstovų Taip pat 
Lietuvos vardas buvo minimas 
Kanados ir Anglijos atstovų. 
Kiek žinoma, tik JAV atstovas 
Warren Zimmerman viešai pa
reiškė, kad Baltijos valstybės 
buvo jėga ir nelegaliai inkor-

■ poruotos į Sovietų Sąjungą 
(“Darbininkas”, 1980. X. 26). 
Jis pareiškė: “Nebūtų teisin
ga keturiasdešimčiai metų da
bartinei ir principinei Ame
rikos politikai”, jei nepami
nėtų, kad JAV nepripažįsta ne
teisėtos ir ginklu įvykdytos 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
inkorporacijos į Sovietų Są
jungą. Šis veiksmas nesideri
na su VIII ir IV principais; jo
kia okupacija ar teritorijos 
užėmimas, laužantis tarptau
tinę teisę, nebus pripažintas 
teisėtu. Savo ilgesnėje kalbo
je taip pat paminėjo Katali
kų Bendrijos priespaudą, ru
sų kolonistų {gabenimą, 45 
baltiečių peticiją ir išvardi
no keletą lietuvių disidentų.

Jis betgi pareiškė: “Esame 
realistai ir žinome, kad ma
žai ką galime padaryti taisant 
skriaudą, padarytą prieš 40 
metų. Bet nepamirškime, kad 
laiko tėkmė šių skriaudų ne
padarys teisybe”.

Šiame mums svarbiam W. 
Zimmermano pranešime, deja, 
girdime tą nelemtą “gyveni
mo realybės” niuansą. Dr. K. 
Šidlauskas, minėdamas W. 
Zimmermano kalbą, neviską 
pasakė. Paminėjo W. Zimmer
mano pareikštą nuomonę, kad 
inkorporacijos nesiderina su 
VIII (ir IV) principais, bet 
nepaminėjo, kad W. Zimmer- 
manas taip pat pareiškė, jog 
nieko realaus negalima pada
ryti.

Po Madrido konferencijos
Dr. K. Šidlausko nuomone, 

Madrido konferencijoje sovie
tai vargu bus apgavę JAV, Ka
nadą ir kitus. Kokia padėtis 
galų gale Madrido konferenci
ją baigus 1983.IX.9, beveik 96 
savaites nuo jos pradžios vie
toje numatytų šešių?

JAV, Kanada ir daug kitų 
valstybių visą laiką griežtai 
reikalavo, kad visas Helsin
kio aktas būtų svarstomas, kad 
nusiginklavimo ir žmogaus tei
sių sritys nebūtų išskirtos, 
kaip to visą laiką norėjo So
vietų Sąjunga. Rezultatai: at
skira konferencija nusiginkla
vimo klausimu prasidės Stock- 
holme 1984.1.7, o kita atskira 
konferencija žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių klausimu 
bus Otavoje 1985.V. 17. Per de
šimtmetį nuo pirmųjų pasi
tarimų atolydžio laikotarpyje 

Vakarai davė sovietų blokui 
80 bilijonų dolerių paskolų, 
bet dėl to nė vienas okupuo
tas kraštas nebuvo išvaduo
tas iš sovietų orbitos. Priešin
gai, įvyko invazija į Afganis
taną, nors Helsinkio akte ke
liose vietose minima, kad vals
tybių saugumo užtikrinimas 
nesiriboja Europa, bet išple
čiamas visam pasauliui. Lenki
joje uždraustos darbininkų 
unijos, sunaikintos Helsinkio 
akto sekimo grupės. Tautinė 
priespauda padidėjo ir tarp
tautinė padėtis nuo Belgrado 
konferencijos labai pablogėjo.

Tik moralinė vertė
Pagrindiniai Helsinkio ak

to principai nėra nauji, nes 
aktas remiasi Jungtinių Tautų 
charta, visuotine žmogaus tei
sių deklaracija ir Jungtinių 
Tautų tarptautinės teisės prin
cipų deklaracija. Bet akte tie 
principai kartais yra neaiškiai 
aptariami, jų vykdymas suvar
žytas įvairiomis sąlygomis, 
todėl geros intencijos pasida
ro praktiškai neįvykdomos. 
Realistai perdaug Helsinkio 
akto nevertina. Nurodoma, 
kad sovietai pasiekė savo po
litinius ir ekonominius tiks
lus, kai Vakarai laimėjo paly
ginti mažai. Taip pat derybo
se, laikantis principo “quid 
pro quo” (šį už tą), mažųjų tau
tų interesai gali nukentėti.

Prievartinio Baltijos vals
tybių įjungimo Sov. Sąjungon 
nepripažinime Helsinkio ak
tas mums nepadeda. Šiuo at
žvilgiu priklausome nuo atski
rų valstybių nusistatymo. Bet 
Helsinkio aktas, būdamas kil
nių principų deklaracija, turi 
moralinę vertę. Tas mums nau
dinga, ypač akto vykdymo per
žiūros konferencijose. Jos, 
nors dauguma posėdžių būna 
uždari, yra forumas, kuriame 
galima iškelti daromas skriau
das ir paveikti viešąją opini
ją. Ten galima iškelti ir Lie
tuvos reikalus. Žinoma, tai 
gali padaryti tik mūsų įtikin
tos dalyvaujančios valstybės. 
Tuo tarpu dar yra keletas vals
tybių, kurios sutinka tai pa
daryti nors ir su rezervais. 
Paprastai jos ribojasi žmogaus 
ar humanistinių teisių sriti
mi. į#

Viešoji nuomonė, ypač Kana
doje ir JAV-se, apie Helsinkio 
aktą yra labai negatyvi. Pvz. 
“Economist” (1983.VII.23, Lon
don, Anglija) rašė: “Madrido 
konferencija . . . galų gale 
skausmingai pagamino doku
mentą, kuriame sovietai pa
reiškia vieną ar du nenuošir- 
džius pažadus .. .” Pasauli
nė spauda mažai domėjosi 
Madrido konferencija rašė 
tik sesijų atidarymo ir užda
rymo progomis. Kanados spau
da neturėjo savo nuolatinių 
korespondentų.

Perdidelis optimizmas
Vargu ar galima dalintis 

“Draugo” optimizmu, išreikštu 
straipsnyje “Pasibaigus Madri- 

Ar jūs siunčiate L 
Lietu vėsavo giminėms 

bei draugams siuntinius?
Sears jums patarnaus lengviausiomis sąlygomis

Apsilankykite artimiausioje Sears katalogų 
arba prekių krautuvėje ir pasiteiraukite apie 
Quelle’s rudenio/žiemos katalogą. Didelis 
įvairiųdovanųpasirinkimas iš 1000 katalogo 
knygos puslapių.

Siuntimui galima pasirinkti maisto 
produktus, įvairius namų reikmenis, 
modernius rūbus, vaikųžaislus ir t.t. 
Išsirinkę savo siuntinįgalite naudotis Sears

kredito kortele arba sumokėti pinigais. 
Sears duoda pilnąpatarnavimajr garantiją, 
kad siuntiniai pasieks jūsųgimines ar 
draugus Lietuvoje.

Po užsakymo užtrunka nuo 3 iki 6 
savaičių, kol siuntinys pasiekia nurodytą 
adresą. Apsilankykite artimiausiu laiku 
Sears katalogų krautuvėje, sutaupysite laiką 
ir išlaidas.

do konferencijai” (1983.VIII. 
12), kuriame rašoma: “Išspaus
ta kaikurių nuolaidų. Pavyz
džiui, pripažįstama teisė or
ganizuoti unijas, bet “tai tu
ri būti daroma pagal valstybės 
(taigi, ir Sovietų Sąjungos) 
įstatymus”. Sutinkama palan
kiai žiūrėti į religines bend
ruomenes, bet “krašto konsti
tuciniuose rėmuose”. Tokios 
“religinės bendruomenės 
konstituciniuose rėmuose” 
Vengrijos reformatų Bend
rijos vyskupas dr. K. Toth re
formuotų Bendrijų suvažiavi
me Otavoje 1982 m. aiškino, 
kad branduolinių ginklų ir 
karo baisybių priežastys yra 
“antikomunizmas ir karinis 
kapitalistinio imperializmo 
charakteris”. Šiais metais pa
našiai kalbėjo dvasiškiai at
stovai iš Sovietų Sąjungos Pa
saulio Bendrijų Tarybos suva
žiavime Vankuveryje ir padėjo 
priimti nutarimus, nukreiptus 
prieš Ameriką.

Helsinkio aktas jau 1975 m. 
(paragrafas “Information, a- 
ii”) numatė, kad bus galima 
periodinius leidinius pardavi
nėti turistams; taip pat buvo 
numatytos galimybės prenu
meratoms bei skaitymui bib
liotekose ir skaityklose.

Pažadai ir tikrovė
Ilgame Madrido “Baigiama

jame dokumente” pakartojami 
Helsinkio akto pasižadėjimai 
ar nutarimai su keliolika ma
žų pakeitimų ar papildymų. 
Kaip “The Economist” paste
bi: “Nėra jokios garantijos, 
kad Sovietų Sąjunga ir jos 
sąjungininkai labiau gerbs 
Madrido susitarimą nei aktą, 
pasirašytą Helsinkyje”. Va
karuose vis mažiau tikima Hel
sinkio akto verte, nes Sovie
tų Sąjunga nuolatos demons
truoja visišką jo principų ne
silaikymą. Kaikurios valstybės 
jį dar palaiko dėl prekybinių 
mainų, pvz. medžiagų ir apara
tūros pristatymo dujotiekiui, 
o kitos mano, kad yra naudin
ga turėti dar vieną forumą, 
kuriame galima vesti derybas, 
dalyvaujant mažesniam skai
čiui valstybių nei Jungtinė
se Tautose, kur vadinamasis 
“trečiasis pasaulis” visus nu
stelbia savo skaičiumi.

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

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus)

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugėtos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

Quelle

Sears
Sutaupys jūsų išlaidas ir laiką

JAV generolas GORDON SUMNER (žiūri į plakatą), pasakęs pagrindinę 
kalbą masinėje demonstracijoje Los Angeles mieste 1983.X.30. Jis, pri
ėjęs prie plakato, paspaudė jį laikančių rankas ir pasakė: “Apie tuos kraš
tus aš daug žinau”. Demonstracijoje už Ameriką dalyvavo per 1000 asme
nų. Programai vadovavo ANTANAS MAŽEIKA, Baltiečių Laisvės Lygos 
vicepirmininkas ir aktyvus lietuvių visuomenės veikėjas

Kur persekiojimas, ten pasipriešinimas
Faktai iš okupuotos Lietuvos, paimti iš “LKB Kronikos” 59 nr.

Kybartai. Birželio 5 d. Ky
bartų bažnyčioje, kaip papras
tai, buvo švenčiama Tėvo die
na. Gausiai susirinkę vaikai ir 
jaunimas eilėraščių posmais 
ir gėlėmis sveikino savo tėvus, 
dėkodami jiems už tėvišką mei
lę bei rūpestį.

Nors Tėvo dienos paminėji
mas Kybartų bažnyčioje įprast- 
a šventė, tačiau šiais metais 
ji turėjo visiškai kitą atspal
vį. Skaudu buvo žiūrėti į vaikų 
bei tėvų skruostais riedančias 
ašaras, kai visos parapijos var
du gražiausiais posmais bei 
maldomis buvo dėkojama ir 
prašoma Dievo pagalbos Sau
gumo požemy kenčiančiam Ky
bartų parapijos dvasios Tė- 

I vui kun. Sigitui TAMKEVI- 
ČIUI. Dar labiau širdį vėrė 
vaizdas, kai tėvai vaikų do
vanotas gėles nešė ir dėjo 
prie mylimo klebono klausyk
los. Nepraėjo nė 15 min., ir 
klausykla paskendo gėlėse. 
Tai aiškiai bylojo didelę 
tikinčiųjų kybartiečių mei
lę bei solidarumą kančioje 
su brangiu dvasios Tėvu.

Kybartai. Birželio 6 d. Ky
bartų bažnyčioje įvyko mėne
sio nuo kun. S. Tamkevičiaus 
suėmimo paminėjimas. Ta pro
ga šv. Mišias koncelebravo trys 
kunigai. Bažnyčia vos pajėgė 
sutalpinti čia . susirinkusius 
tikinčiuosius. Po šv. Mišių 
visi susirinkusieji procesijos 
būdu, kalbėdami šv. Rožančių, 
ėjo keliais aplink bažnyčią, 
prašydami Dievo Motinos pa
galbos kun. S. TAMKEVIČIUI 
ir visai parapijai kantriai 
pakelti būsimus išbandymus.

Kybartai. Liepos 6 d. pasi
melsti už suimtąjį kun. S. TAM- 
KEVIČIŲ į Kybartų bažnyčią 
vėl susirinko minia tikinčių
jų. Nuo 19 vai. adoracijai bu
vo išstatytas Švč. Sakramen
tas. Gausiai susirinkę tikin
tieji ištisą valandą meldė Jė
zų Švč. Sakramente. 20 vai. 
prasidėjo iškilmingos šv. Mi
šios už kalinamąjį kun. S. TAM- 

KEVIČIŲ. Mišias koncelebra
vo 6 kunigai; buvo pasakyti 2 
pamokslai. Per pamokslą nu
liūdusius kybartiečius kuni
gas padrąsino: “Neliūdėkite, 
kad suėmė du geriausius Lie
tuvos kunigus! Mes turime jais 
didžiuotis ir džiaugtis! Būtų 
keista ir nesuprantama, jei 
persekiojamoje už tikėjimą 
tautoje nekentėtų kunigai. 
Tuomet būtų galima pagalvoti, 
kad toje tautoje nėra gerų ku
nigų. O šiandien mes jau tu
rime du kunigus kankinius! 
Didžiuokimės jais ir džiauki
mės!”

Po šv. Mišių kunigai, mer
gaitės, apsirengusios tauti
niais drabužiais, ir visi tikin
tieji pajudėjo, keliais eidami 
apie bažnyčią procesijoje. Pa
baigoje į dangų kilo giesmė 
“Marija, Marija ... palengvink 
vergiją . . . išgelbėk nuo prie
šo baisaus”.

Josvainiai. (Kėdainių raj.). 
1983 m. liepos 18 d. Josvainių 
parapijos klebonas Leonas 
KALINAUSKAS parašė Kauno 
arkivyskupijos apaštaliniam 
administratoriui vysk. L. PO- 
VILONIUI tokio turinio pa
reiškimą:

“Šių metų gegužės mėn. 13 d. 
Josvainių apylinkės tarnauto
jos — Ona RIBAČIAUSKIENĖ 
ir GRŪDIENĖ — atnešė pasi
rašyti RRT įgaliotinio ANl- 
LIONIO įspėjimą. Tame įspė
jime, ant kurio nepasirašiau, 
kaltinamas religinių nuosta
tų 19 str. pažeidimu yra nepa
grįstas, nes iš 700 kunigų 
522 pasirašė prieš šiuos nuo
status, kurie prieštarauja 
Kristaus įpareigojimui — 
skelbti Evangeliją visame 
pasaulyje, Bažnyčios kano
nams ir LTSR Konstitucijai. 
Be to, esu perspėjamas dėl 
“antivisuomeninio” pamokslo, 
pasakyto 83.05.21 Veprių baž
nyčios šventoriuje. Kai pa
klausiau atvykusias, ką tai reiš
kia “antivisuomeninis” — pa
aiškino, kad tai “antiliaudi
nis”. Tačiau šventoriuje bu
vo tik tikinčioji liaudis — 
tūkstantinė minia, kuri nuo 
ryto koncelebracinių Mišių 
giedodama ėjo keliais, take
liais ir miškais Veprių Kalva
rijas. 35 Kalvarijų stotis ti
kintieji gerai prisimena, nors 
pačios koplytėlės jau seniai 
išgriautos. Tikintiesiems pa
aiškino ir padėjo susikaupti 
Kristaus stočių apmąstymuose 
Siesikų klebonas kun. Algir
das MOČIUS. Tik trijose pas
kutinėse Kryžiaus Kelių sto
tyse pabrėžiau Kristaus atneš
tą Tiesą — Evangeliją, kurią 
apvainikavo mūsų Viešpats, 
Jo šventieji apaštalai, kanki
niai ir šių dienų mūsų kalėji
me kenčiantys kunigai — Alf. 
SVARINSKAS ir S. TAMKE
VIČIUS. Todėl manau, kad nei 
Bažnyčiai, nei valstybei nenu- 
sikaltau, kalbėdamas apie Kry
žiaus auką ir kenčiančius už 
Kristų”.

AfA 
JADVYGA ŠOPYTĖ- 

RAUDONIENĖ.
Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 

kad š. m. spalio mėnesio 23 d. Vankuveryje po sunkios 
ir ilgos ligos atsiskyrė iš mūsų tarpo mūsų mylima se
suo ir teta.

Pasiliko giliame nuliūdime - 
sesuo STEFA BALIENĖ su šeima 
brolis BRONIUS ŠOPYS su šeima ir 

ffl/ninės
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Sovietinių ateistų ginklas - kalėjimai
Tikinčiųjų Teisėm Ginti Katalikų Komitetas ištisus penkerius metus 

kovojo moralinėmis priemonėmis, o sovietiniai ateistai - 
grasinimais ir kalėjimais

Prieš penkerius metus lap
kričio 13 Lietuvoje buvo įsteig
tas Tikinčiųjų Teisėm Ginti 
Katalikų Komitetas (TTGKK). 
Netrukus to paties lapkričio 
22 d. Maskvoje surengtoje 
neoficialioje spaudos konfe
rencijoje užsienio žurnalis
tai gavo daugiau žinių apie 
šio komiteto atsiradimą, tiks
lus, sudėtį, susipažino su pir
maisiais komiteto dokumen
tais.

Kodėl atsirado?
Savo atsiradimą komitetas 

tada taip paaiškino: “Nuo Ant
rojo pasaulinio karo pabaigos 
Lietuvos vyskupai ir tikintie
ji dažnai susiduria su religi
ne diskriminacija . . . Tikin
tieji neturi tų teisių, kuriomis 
naudojasi ateistai. Tarybinė 
konstitucija deklaruoja tik 
kulto laisvę, bet ir ši ribota 
laisvė praktikoje dažnai varžo
ma. Daugelis įstatymų, tvar
kančių tikinčiųjų reikalus, 
neatitinka Lietuvos sąlygų ir 
prieštarauja ne tik tarybinei 
konstitucijai, bet ir tarptau
tiniams Tarybų Sąjungos susi
tarimams”.

Ši pilietinė nelygybė paska
tino steigti TTGKK, kuris ry
žosi siekti katalikams lygių 
teisių su ateistais. Norėdami 
padėti tikintiesiems, komiteto 
steigėjai buvo įsitikinę, kad 
teisinės ir praktinės tikinčių
jų ir ateistų lygybės įgyven
dinimas būtų naudingas ir 
Sov. Sąjungai, nes pakeltų jos 
autoritetą krikščioniškuose 
Vakaruose. Tuo būdu komite
tas aiškiai deklaravo savo lo
jalumą sovietinei valdžiai. 
Šis lojalumas atsispindėjo 
ir komiteto narių užsibrėžtuo
se uždaviniuose: atkreipti so
vietinės vyriausybės dėmesį į 
K. Bendrijos ir tikinčiųjų dis
kriminavimo faktus; informuo
ti K. Bendrijos vadovybę ir 
visuomenę apie tikinčiųjų pa
dėtį Lietuvoje ir kitose sovie
tinėse respublikose; siekti 
kad K. Bendrijos ir tikinčių
jų reikaluose sovietiniai įsta
tymai ir jų praktinis taikymas 
neprieštarautų tarptautiniams 
Sov. Sąjungos įsipareigoji
mams; aiškinti kunigams ir 
tikintiesiems jų teises bei pa
dėti jas apginti. TTGKK pa
reiškė savo solidarumą su Sov. 
Sąjungos ir viso pasaulio žmo
gaus teisių gynėjais, tačiau 
pabrėžė, kad “nesieks jokių 
politinių tikslų” ir veiks vie
šai. Buvo paskelbtos komiteto 
narių pavardės ir adresai. 
Jį sudarė penki kunigai: Jo
nas Kauneckas Telšiuose, Al
fonsas Svarinskas Raseiniuo
se, Sigitas Tamkevičius Ky
bartuose, Vincas Velavičius 
Skaudvilėje ir Juozas Zdebs- 
kis Šlavantuose.

Pirmasis dokumentas
Pirmasis komiteto dokumen

tas buvo skirtas Šv. Tėvui Jo- 
nui-Pauliui II, kuris buvo ne
seniai išrinktas ir pažadėjo 
kalbėti už “Tylos Bendriją”. 
Reikšdami savo ištikimybę 
Apaštalų Sostui, komiteto na
riai taip išdėstė savo nusista
tymą: “Suvokdami savo atsako
mybę prieš Dievą ir Bažnyčią, 
taip pat žinodami, kad objek
tyvi informacija apie Katali
kų Bažnyčios padėtį Lietuvoje 
nevisada pasiekdavo Apašta
lų Sostą, mes, Lietuvos kuni
gai, ryžomės kalbėti ir ginti 
švenčiausias Bažnyčios ir ti
kinčiųjų teises, nes mūsų ty
la ir laukimas sudaro palan
kiausias sąlygas griauti Baž
nyčią iš vidaus ir išorės”.

“Uodo zyzimas”
Valdžios organai pradžio

je šį viešai veikiantį neoficia
lų katalikų komitetą bandė 

ignoruoti. Religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis Anilionis 
jo veikimą palygino su “uodo 
zyzimu”. Tačiau, kai 1979 m. 
pradžioje du vyskupai ir 522 
kunigai viešai pritarė komi
teto penktajam dokumentui ir 
pasmerkė galiojančius “Reli
ginių susivienijimų nuostatus” 
kaip prieštaraujančius žmo
niškumui, konstitucijai ir tarp
tautiniams žmogaus teisių nuo
statams bei susitarimams, par
tija ir Saugumo organai šu- 
kruto.

Jiems negalėjo patikti įspū
dingas Lietuvos kunigų solida
rumas ir vieningumas, kuris, 
kaip tada pastebėjo “Kroni
ka”, ne tik pademonstravo so
lidarumą su TTGKK, bet ir pa
rodė, kad 1940-79 m. sovieti
nis totalizmas nepajėgė pa
laužti jų dvasios ir ištikimy
bės K. Bendrijai.

Pirmųjų veiklos metų išvaka
rėse “Tiesa” paskelbė respub
likinės prokuratūros viešą 
perspėjimą dviem komiteto na
riam — kunigam Alfonsui Sva
rinskui ir Sigitui Tamkevičiui, 
kad jie gali būti traukiami 
baudžiamojon atsakomybėn. 
“Kronika” tą perspėjimą lai
kė “eiliniu šantažu”, siekian
čiu įbauginti, tačiau jau tada 
manė, kad jie gali būti suimti 
ir nuteisti.

Komiteto nariai netrukus 
pajuto, kad grasinimai nepasi
liko žodžiais. 1980 m. rudenį 
nukentėjęs nuo nudeginimų 
kun. Zdebskis komiteto doku
mentų daugiau nebepasiraši- 
nėjo ir, nors nebuvo jokio pa
reiškimo, iš to reikia daryti 
išvadą, kad iš komiteto pasi
traukė. Tačiau tuo pačiu me
tu komitetas pasipildė trim 
naujais nariais — kunigais 
Leėnu Kalinausku, Algimantu 
Keina, Vaclovu Stakėnu.

1980 m. gruodžio 22 d. į ko
mitetą buvo priimtas ir vie
nintelis pasaulietis docentas 
Vytautas Skuodis, “Dvasinio 
genocido” autorius, tuo metu 
jau nuteistas ilgamete lage
rio bausme. Š. m. pradžioje, 
suėmus kunigą Svarinską, į ko
mitetą įsijungė kun. Kazimie
ras Žilys.

1983 m. sausio 31 d. paskelb
tame komiteto dokumente 53 
nr. kun. Svarinsko suėmimas 
ir kitų kunigų prasidėję tar
dymai buvo laikomi ženklu, 
kad pradėta akcija prieš TTG
KK. Vėlesni įvykiai patvirti
no, kad toks aiškinimas buvo 
teisingas.

Suėmimų banga
Iš tikrųjų nuo sausio 26 d., 

kai buvo suimtas kun. Svarins
kas, Lietuvoje prasidėjo nauja 
kratų ir tardymų banga, kurios 
tikslas galutinai likviduoti 
TTGKK. Gegužės 6 d. kun. Sva
rinskas buvo nuteistas ilga
laike laisvės atėmimo bausme, 
o kun. Tamkevičius teismo sa
lėje sulaikytas ir perduotas 
prokuratūrai. Likusieji komi
teto nariai tardomi, šantažuo
jami, kad iš jo išstotų. Iš de
šimties komiteto narių trys 
šiuo metu kalinami, trys išsto
jo. Apie likusius keturis tik
rų žinių nėra. Neaišku, ar ko
mitetas dar veikia. Aišku tik 
tiek, kad tikinčiųjų padėtis iš 
esmės nepagerėjo. Tikslas, dėl 
kurio įsisteigė komitetas, ne
pasiektas. Tai vers Lietuvos 
kunigus bei tikinčiuosius ir 
toliau nenurimti, jieškoti nau
jų kovos būdų savo teisėms 
apginti, tikinčiųjų ir ateistų 
lygybei įgyvendinti. Komite
to penkerių metų veiklos pa
tirtis įeis istorijon kaip reikš
mingas šios kovos etapas.

Kaišiadorių vyskupijos ku
nigai su savo ganytoju, ginda
mi kunigą Svarinską ir jo da
lyvavimą komiteto veikloje, 
teisingai pastebėjo: “Kai žmo
gus klauso savo sąžinės, kai 
jis atlieka savo pareigas ir už 
tai būna baudžiamas pagal ne
tikslius įstatymus, — jis jau
čiasi ir yra teisus, net didvy
ris”. A. Lembergas

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station “B” 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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PROPAGANDINIAI PROTESTĄ!
Spalio 26-27 d.d. kompartija 

suorganizavo propagandinius 
protestus sovietinei “taikai” 
gelbėti Kaune, Vilniuje ir kito
se vietovėse. Spalio 27 d. anksty
vą rytmetį Antakalnyje, studen
tų miestelyje, prie V. Lenino 
paminklo buvo suvaryti Vilniaus 
universiteto studentai “pareikš
ti ryžtingo protesto prieš mili- 
taristų užmačias sukelti Žemė
je branduolinio karo gaisrą”. 
Jiems kalbėjo universitete vei
kiančio partinio komiteto sekr. 
V. Guobis ir rašytojas J. Baltušis, 
vadovaujantis Maskvos įsteig
tam Lietuvos taikos gynimo ko
mitetui. J. Baltušis puolė tik 
Vakarų pasaulį: “Militaristinės 
jėgos kursto politines ir kari
nes avantiūras, neregėtu mastu 
išvystė ginklavimosi varžybas, 
kurios sunkia našta slegia vi
sos planetos darbo žmonių pe
čius, didina skurdą kapitalisti
nėse šalyse .. Buvo priimta 
rezoliucija Jungtinių Tautų vi
sumos posėdžiui, pritarianti 
Sovietų Sąjungos užsienio poli
tikai, remianti J. Andropovo pa
reiškimus “Pravdos” dienrašty
je. Tokios rezoliucijos Jungti
nėms Tautoms taipgi pasiųstos 
iš Vilniaus grąžtų gamyklos ir 
gamybinio “Pergalės” susivieni
jimo Kaune.

KLAIDINANTYS UŽRAŠAI
Viktoras Armalis lapkričio 

11 d. “Tiesoje” skundžiasi ke
liautojus klaidinančiais užra
šais autobusuose. Esą jam Vil
niuje gerą valandą teko laukti 
žmogaus, iš Pakruojo važiuojan
čio Vilniun. Tas jo bičiulis vė
liau paskambino ir atsiprašė, pa
aiškindamas įvykusį nesusipra
timą. Mat jis įsėdo į autobusą, 
kurio užrašas ant šono skelbė 
maršrutą Joniškis—Panevėžys— 
Vilnius. Pasirodo, tai buvo ne
pakeistas užrašas, nes autobu
sas pasuko maršrutu Vilnius— 
Panevėžys—Joniškis. Kai tas V. 
Armalio pažįstamas po pusva
landžio susivokė, kad važiuoja 
kiton pusėn, jau buvo pervėlu. 
Esą vairuotojas patingėjo pa
keisti maršrutą skelbiantį už
rašą, ir tai suklaidino nevieną 
žmogų... Su tokia problema 
Zarasuose susidūrė ir pats V. 
Armalis. Užrašas ant autobuso, 
vykstančio Vilniun, skelbė, jog 
bus keliaujama maršrutu Vil
nius—Molėtai—Zarasai. Kai V. 
Armalis paklausė konduktorę, 
kur autobusas važiuos, jam bu
vo atšauta, kad reikia mokėti 
skaityti. Ir šiuo atveju buvo ne
pakeistas iš Vilniaus atvažiavu
sio autobuso užrašas. Maršru
tas turėjo skelbti: Zarasai—Mo
lėtai—Vilnius. V. Armalis klau
sia: “Argi sunku keleivį tinka
mai informuoti tiek užrašu, tiek 
žodžiu?”

“SMILGA" KĖDAINIUOSE
Senoviniame atnaujintame 

name Kėdainiuose atidaryta 
nauja 40 vietų kavinė “Smilga”. 
Joje galima užsisakyti Kėdai
nių kepsnį, .“Nevėžio” salotas, 
paragauti “Smilgos”, “Nevėžio”, 
“Rytų žaros” kokteilių, pasma
guriauti ledų. Kavinės vidaus 
įrenginius suprojektavo archi
tektas V. Kundrotas, origina
lias kėdes — dail. V. Ligeikienė.

ŠVENTĖS SU GIMINĖMIS 
LIETUVOJE!!!

Išvykimas: gruodžio 19 - grįžimas: SaUSIO 4
Kelionę lydi įstaigos savininkė Audronė Našlėnaitė-Simon

Nepraleiskite geros progos'užsakyti 
kalėdines dovanas savo artimiesiems Lietuvoje

UŽSAKYMAI PRIIMAMI DABAR:
• Automobiliams bei kitiems daiktams.
• Tarpininkaujama suteikiant finansinę paramą artimie

siems giminėms — tėvams, vaikams, broliui, seseriai, 
vyrui ar žmonai.

• Sutvarkome dokumentus iškvietimams
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir 

konfidencialus patarnavimas.

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

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

(Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)

MOKSLEIVIŲ LAIŠKAS
“Komjaunimo Tiesa” lapkri

čio 5 d. paskelbė Kaišiadorių 
rajono Rumšiškių vidurinės mo
kyklos moksleivių laišką “Brai- 
dom purvyną”. Jame rašoma: 
“Prie mūsų mokyklos purvynas 
ir balos, neįmanoma ateiti į pa
mokas bent apyšvariais batais. 
Nueiti iki greta esančios valgyk
los irgi reikia aulinių. Visos 
lengvosios automašinos, sunkve
žimiai ir traktoriai važinėja taš
kydami purvus ir darydami nau
jas vėžes apie mokyklą ir susto
ja prie pat prekybos centro šali
gatvių. Neišbrenda to purvyno 
ir mažyliai, lankantys lopšelį- 
darželį. Mes norime, kad mokyk
loje būtų švaru. Negi negali tos 
mašinos nevažinėti ir nestovėti 
prie valgyklos? Juk stovėjimo 
aikštelė galėtų būti šiek tiek 
atokiau.”

NEUŽKURTA PIRTIS
“Valstiečių Laikraštis” spa

lio 9 d. laidoje įsidėjo L. Sorokos 
padarytą neužbaigtos įrengti 
pirties nuotrauką. Satyriškai 
apie ją rašoma: “Žavingoje Me
telių ežero pakrantėje stūkso 
mūrinis pastatas. Nei apgriu
vęs, nei pakrypęs. Tik be langų 
ir durų. Stato jį, pastato, trupu
tį apgriauna ir vėl stato. Kam 
jis skirtas? ‘Žvejams, ir žemdir
biams’, — didžiuojasi Metelių 
žuvininkystės ūkio vadovai. Čia 
statoma visuomeninė pirtis. 
Būtų labai sveika užkurti pirtį 
tiems, kurie jau penkiolikti me
tai jos niekaip neužkuria!”

MOTOCIKLAI IR JŲ DALYS
Lietuvos draudimo valdybos 

vyr. inspektorė Marijona Mala
kauskienė “Tiesos” 149 nr. skai
tytojus supažindina su išradin
gais vagimis, kurie bando vog
ti... iš savęs. Tai liečia moto
ciklų savininkus, pasinaudojan- 
čius drauda. Panevėžietis Algi
mantas Česiulis, apdraudęs savo 
motociklą, pąts suorganizavo jo 
“vagystę”. Milicininkai kelis mė
nesius jieškojo nusikaltėlių, bet 
jų niekur nesurado. Valstybinio 
draudimo inspekcija A. Česiu- 
liui sumokėjo 1.000 rublių. Ta
da jis įsidrąsino ardyti savo 
paslėptą motociklą ir pardavi
nėti jo dalis, su kuriomis jį pa
gavo milicininkai. Tokiu būdu 
tūkstančio rublių draudą už “pa
vogtą” motociklą gavo ir Pane
vėžio politechnikumo studentas 
Algirdas Varžinskas, išardyto 
savo motociklo dalis paslėpęs 
daržinėje, o rėmą paskandinęs 
Nevėžyje. Panašiai pasielgė ir 
Valdas Krasuckas, pranešęs mo
tociklo “vagystę”. Išardyto mo
tociklo dalis jis su savo bičiu
liais paslėpė net keliose vieto
se, bet draudos nesuskubo gau
ti, nes milicininkai jau buvo su
sipažinę su tokiais triukais. A. 
Česiulis buvo nuteistas 2 me
tams pataisos darbų, atidedant 
nuosprendžio vykdymą, A. Var
žinskas — 2,5 metų pataisos dar
bų, V. Krasuckas — 3,5 metų su
stiprinto režimo pataisos dar
bų. Bausmės susilaukė ir pasta
rajam talkinę jo bičiuliai: R. 
Vepštas, įvertintas 3 metais 
bendro režimo pataisos darbų 
kolonijoje, R. Burbulis — taip 
pat 3 metais griežto režimo pa
taisos darbų kolonijoje. V. Kst.

Simon
Travel 

kviečia keliauti į 
LIETUVĄ kartu!!!

N. Pradėtosios Marijos vienuolijos rėmėjų suvažiavime Putname klausosi paskaitos apie Basanavičiaus “Aušrą". 
Iš kairės: buvęs rėmėjų valdybos pirm. V. Vaitkus, kun. A. Petraitis, kun. R. Krasauskas, prel. J. Tadarauskas. 
kun. J. Ruokis ir kiti sąskrydžio dalyviai Nuotr. J. Kriaučiūno

S HAMILTON
ADVENTO REKOLEKCIJAS 

ves iš Čikagos jėzuitas kun. J. 
Vaišnys, religinio žurnalo “Laiš
kai Lietuviams” redaktorius. 
Prieškalėdiniam susikaupimui 
šiemet yra skiriamos trys dienos 
— gruodžio 16,17 ir 18.

KUN. SIGITUI TAMKEVIČIUI 
gelbėti, kuris š. m. gegužės mėn. 
buvo suimtas Kybartuose, du sek
madienius buvo renkami žmonių 
parašai. Šiai akcijai vadovauja 
Kanados Lietuvių Žmogaus Tei
sėms Ginti Komitetas. Daug pa
sidarbavo Danguolė Juozapavi
čiūtė.

IŠ LIETUVOS aplankyti savo 
artimųjų yra atvykusi Kęst. Nor
kaus sesuo M. Rugėnienė iš Kaz
lų Rūdos ir I. Zubienės pussese
rė Bieliūnienė iš Kapsuko. Jos 
jau seniai turėjo išvažiavimo lei
dimus, bet atvykimas užsitęsė 
dėl Kanados valdžios paskelbto 
“Aeroflotui” dviejų mėnesių su
spendavimo.

BR. G. GRAJAUSKAI IR M. E. 
REPEČKOS su 21 dienos ekskur
sija aplankė Graikiją, Egiptą, 
Izraelį ir Jordaną.

J. TARVYDAS sugrįžo iš Lie
tuvos, ten 10 dienų viešėjęs Lie
tuvos sostinėje Vilniuje.

LK MOTERŲ DRAUGIJOS narės 
savo susirinkimus čia daro kiek
vieno mėnesio antrąjį sekmadie
nį. Sekantis toks susirinkimas 
įvyks gruodžio 11 d., kur E. Dir- 
sienė parodys, kaip paruošti įvai
rias kalėdines gėlių puol štes. 
Gruodžio 18 d. katalikės moterys 
Jaunimo C. salėje turės savo su
kurtų kalėdinių atvirukų parodė
lę. K.M.

" ŠAULIAI RENGIA KŪČIAS Jau
nimo Centro salėje gruodžio 24 d. 
Bus skaniai paruoštų tradicinių 
Kūčių patiekalų, kalėdinės mu
zikos. Informacijas teikia A. Pet- 
raitienė sekmadieniais Jaunimo 
Centre po abejų pamaldų arba te
lefonu 544-0113. Ad.

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUOPA 
lapkričio 19 d. Jaunimo Centre
surengė 65 m. Lietuvos kariuo
menės atsteigimo ir “Aušros” 
šimtmečio sukakties minėjimą. 
Šis dvigubas minėjimas sutrau
kė į Jaunimo C. salę seniai čia 
bematytą tokį žmonių skaičių. 
Iškilmės prasidėjo vėliavų įne
šimu,* Kanados himnu, tylos mi
nute žuvusiųjų karių pagerbimu 
ir AV par. klebono kun. J. Liaubos 
gilia susikaupimo invokacija. 
Pirmojoj vakaro programos da
lyje kuopos pirm. P. Kanopa sa
vo atidaromajame žodyje trum
pai prisiminė mūsų nepriklau
somos Lietuvos kariuomenę. Taip 
pat savo sveikinimo žodyje apie 
Lietuvos kariuomenę trumpai pa
kalbėjo KLB Hamiltono apyl. 
pirm. K. Deksnys ii- Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopos pirm, ir Bal- 
tiečių Karių Veteranų Sąjungos 
pirm. St. Jokūbaitis.

Apie “Aušros” šimtmečio sukak
tį kalbėjo “T. Žiburių” redakto
rius kun. dr. Pr. Gaida. Jis suglaus
toj savo paskaitoj apžvelgė “Auš
ros” atsiradimą, jos paskirtį ir
žvilgsnį ateitin. Mūsų daugelis 
“Aušrą” esame laikę pirmuoju 
lietuvių laikraščiu. Dabar iš pa
skaitininko sužinojome, kad prieš 
“Aušros” pasirodymą jau yra bu
vę leista net 10 lietuviškų laik
raščių. Bet jie visi buvo religiniai, 
leidžiami Prūsuose, D. Lietuvoj 
ir Amerikoj. Tik “Aušra” buvo pir
masis lietuvių laikraštis pradė
jęs skelbti lietuvių tautinį atgi
mimą. Toji vizija realizavosi 1918 
m. nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atstatymu. Šiandien Lietu
va vėl yra patekus į panašią anų 
laikų būklę. Bet šiandien lietu
viams jau nebereikia žadinti tau
tinės sąmonės, o tik ją išlaikyti 
sovietinėje grėsmėje. Tai dabar 
atlieka ir okupuotos tėvynės po
grindyje pradėjusi eiti nauja 
“Aušra” — Basanavičiaus “Auš
ros” tęsinys.

Meninę programą atliko muz. 
V. Verikaičio vad. Toronto vyrų 
choras “Aras”. Jiems akompana
vo muz. J. Govėdas. Choras padai
navo visą eilę gerai nuskambė
jusių dainų. Tai jie atliko per 
du išėjimus. Pirmoje dalyje buvo 
ištisa graži lietuvių tautinių dai
nų pynė. Antroje dalyje dainavo 
jau sudėtingesnes kompozicijas 
dainų, kurių keletas buvo ir ka

riškų, labai tikusių šitokio pobū
džio vakarui. Progamą praneši
nėjo L. Stungevičienė, Hamilto
no lietuviško radijo pusvalandžio 
“Gintariniai krantai” vedėja. Ji 
programon įterpė ir poezijos pos
mų.

“ŠIRVINTOS-NEMUNO” tun
tas savo žiemos veiklą pradėjo 
rugsėjo 25 d. tunto sueiga. Suei
gos vyksta kas antrą savaitę pa
rapijos salėje. Paukštyčių-vilkiu- 
kų būrelio vadovė — vyr. sk. Lo
reta Mačytė, skaučių-tų skilties 
skiltininkė — vyr. sk. Silvija Ston
kutė. Šių vienetų sueigos vyksta 
šeštadieniais po lietuviškų pamo
kų. Prityrusių skaučių-tų kandi
datų skiltininkė — vyr. sk. Ange
lė Krivinskaitė; sueigos — sekma
dieniais po pamaldų. Prityrusių 
skaučių ir vyr. skaučių-vyčių kan
didatų sueigos — pirmadieniais; 
vadovė — v.s. D. Gutauskienė. 
Paukštyčių-vilkiukų būrelis padi
dėjo trimis kandidatais. Įsijungė 
Viktoras Gedris, Vida ir Kazys Žu
kauskai.

Š. m. gruodžio 4, sekmadienį, 4 
v.p.p., įvyks tradicinės skautų Kū
čios, kuriose dalyvauja visi skau
tai su savo šeimos nariais. Kvie
čiami skautininkai ir neaktyvūs, 
buvę tunto nariai, ir tėvų rėmėjų 
komitetas. Po prasmingo, rimto su
sikaupimo, vakarienės rengia
mas trumpas scenos vaizdelis — 
giesmių ir eilėraščių pynė, kuris 
baigiamas Kalėdų senio apsilan
kymu. Tunto vadija

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus. .

(Esu “Union Gas” A 
atstovas) (Aį.

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ont. L9C 2M3

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvo “TALKA” valdyba 
nuoširdžiai kviečia visus “Talkos’' narius į 

naujų raštinės patalpų 
(830 Main St. E. Hamiltone) 

atidarymą iir 
pašventinimą, 
kuris įvyks 1983 metų gruodžio 16, 

penktadienį, 2 valandą po pietų.
Patalpų apžiūrėjimas (open House) vyks po atidarymo 
iki 7 valandos vakaro.

“Talkos” valdyba

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 17 MILIJONŲ DOLERIŲ

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

Sault Ste. Marie, Ont.
BENDRUOMENĖS SUSIRINKI

MAS. Š. m. spalio 22 d. apylinkės 
valdyba buvo susirinkus galbūt 
paskutinį kartą ir paskirstė aukas 
iš šių metų pelno, gauto iš dviejų 
pavykusių parengimų: Vasario 16 
gimnazijai $100, Tautos Fondui 
$50, “N. Lietuvai” ir “T. Žiburiams” 
po $40, ir kt. Iš viso paskirstyta 
apie $400. Valdyba nutarė šaukti 
visuotinį metinį apylinkės susi-. 
rinkimą plieno darbininkų unijos 
salėje (Denis Street, nr. 68, kam
barys nr. 202) gruodžio 10, šešta
dienį, 6 v. v.

Kadangi atskiri pakvietimai ne
bus siuntinėjami, valdyba prašo 
visus šiame susirinkime dalyvauti.

V.S.

London, Ontario
PRIEŠKALĖDINIS SUSIKAU

PIMAS Šiluvos Marijos parapijoj 
— gruodžio 11, sekmadienį. Vado
vaus kun. L. Kemėšis.

KRISTAUS VALDOVO iškilmė 
ir Lietuvos kariuomenės šventė 
buvo atšvęstos lapkričio 20, sek
madienį. Per Mišias giedojo “Paš
vaistės” choras, vadovaujamas 
muz. R. Vilienės.

ANELĖ GRIGELIENĖ, didelė 
lietuvių parapijos rėmėja, po sun
kios operacijos mirė lapkričio 27 
d. Palaidota lapkričio 29 d. Ve
lionė buvo 86 m. amžiaus.

A. a. VINCO BABINSKO mirties 
metinės paminėtos Mišiomis Ši
luvos Marijos šventovėje lapkri
čio 19 d. Po pamaldų Šv. Petro ka
pinėse klebonas kun. I. Mikalaus
kas pašventino paminklą. Velio- 
nies Vinco žmona Sofija visus pa
maldų dalyvius pakvietė pietums 
į savo namus, kur buvo labai gra
žiai priimti ir pavaišinti.

“PAŠVAISTĖS” CHORAS buvo 
išvykęs į Delhi, Ont, kur lapkri
čio 19 d., Lietuvos kariuomenės mi
nėjime atliko meninę programą.

PARAPIJOJ vyksta kalėdoji
mas — klebonas aplanko kiekvie
ną lietuvį.

LATVIAI KATALIKAI kiekvie
ną mėnesį turi pamaldas mūsų 
šventovėje. Koresp.

JA Valstybės
Simą Sužiedėlį, buvusį Atei

tininkų* Federacijos vadą, gy
venantį Brocktone, spalio 2 d. 
ištiko širdies priepuolis. Nuga
bentas ligoninėn, jis susilaukė 
antro priepuolio. Dabar jau yra 
grįžęs ir sveiksta namie. S. Su
žiedėlis daug dirbo redaguoda
mas Lietuvių Enciklopedijos II 
papildymų tomą. Jis taipgi yra 
paruošęs spaudai naują biogra
finę šv. Kazimiero apybraižą, 
skirtą jo 500 metų mirties sukak
čiai.

JAV Lietuvių Fondo taryba 
pirmąjį savo posėdį po vasaros 
atostogų sušaukė Čikagoje spa
lio 14 d. Tarybos pirm. Stasys 
Baras pranešė, kad per šių me
tų devynis mėnesius buvo susi
laukta 85 naujų narių, o jų bend
ras skaičius pakilo iki 5.288. Ka
pitalas padidėjo $212.000 ir pa
siekė $2.590.000. Lietuvybės iš
laikymo reikalams paskirta $90.- 
000. Lig šiol vien tik testamen
tiniais palikimais gauta $735.000. 
Tariamasi su JAV LB krašto val
dyba organizuoti naujų narių 
rinkimo vajų apylinkėse. Vis 
dar pasigendama platesnio vi
duriniosios ir jaunosios kartos 
įsijungimo į Lietuvių Fondą.

Komunistinė “Laisvė” spalio 
28 d. laidoje paskelbė pasikal
bėjimą su Vilniaus universiteto 
rektorium J. Kubilium, liečian
tį lietuvių kalbos kursus tame 
universitete užsienio lietuviams 
vasaros mėnesiais. Jie buvo pra
dėti rengti prieš 10 metų, bet 
pastarųjų dvejų metų laikotar
pyje tų kursų kažkodėl buvo at
sisakyta. Dabar pranešama, kad 
kursai vėl bus surengti 1984 m. 
vasarą. Esą buvo gauta daug pa
geidavimų tuos kursus atgaivin
ti. Pasak J. Kubiliaus, nuo 1973 
m. kursais pasinaudojo apie 
pusantro šimto išeivių, atvyku
sių iš JAV, P. Amerikos šalių, 
Australijos, Britanijos, Prancū
zijos, Švedijos, V. Vokietijos ir 
Lenkijos. Į 1984 m. kursus bus 
įjungtos ne tik pamokos, bet ir 
kelionės susipažinti su gimtuoju 
tėvų kraštu.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo taryba spalio 15 d. posė
dyje Niujorke aptarė naujausią 
savo veiklą. Fondas yra įsteig
tas remti politiniams darbams 
bei su jais susietiems leidi
niams. Ypač svarbus buvb dr. 
Alberto Geručib veikalo anglų 
kalba “Lithuania 700 Years” iš
leidimas, susilaukęs net penkių 
laidų. Dabar pagrindinis dėme
sys tenka dr. A. Geručio rašo
mai “Lietuvos diplomatinės tar
nybos istorijai”. Šiam leidiniui 
pagrindinė auka buvo gauta iš 
Viktoro ir Veronikos Sutkų V. 
Vokietijoje. Plaukia ir kitos au
kos. Garbės mecenatais knygoj 
bus įrašyti $100 aukotojai, gar
bės rėmėjais — $50, garbės pre
numeratoriais — $25. Aukos gali 
būti didesnės. Jas prašoma siųs
ti šiuo adresu: Lithuanian Inde
pendence Fund, Inc., 87-80 96th 
St., Woodhaven, NY 11421. Posė
dyje išrinkta nauja LNF valdy
ba, kurią dabar sudaro: pirm. E. 
Čekienė, vicepirm. A. Speraus- 
kas, sekr. J. Bagdonas, direkto
rius L. Tamošaitis.

Brazilija
Sao Paulo Švč. Sakramento ka

pinėse, arkivyskupijos kunigų 
mauzolėjuje, yra palaidotas 
prel. Kazimieras Miliauskas, ta
čiau įraše jo pavardė iškreipta 
į Wiliauschas. Brazilijos Lie
tuvių Kunigų Vienybė, talkina
ma H. Mošinskienės, dabar ėmė
si pastangų pavardės įrašui ati
taisyti.

Šv. Kazimiero sukakčiai rengti 
komitetas savo posėdyje lap
kričio 3 d. pranešė, kad minėji
mas bus pradėtas 1984 m. kovo 4 
d. iškilmingomis pamaldomis 
Sao Paulo katedroje. Mišias su
tiko laikyti kardinolas Dom Pau
lo Evaristo Arns, Sao Paulo ar
kivyskupas. Tą dieną bus atida
ryta filatelijos paroda, rengia
ma Sao Paulo valstijos valdžios 
komisijos iniciatyva. Pats šv. 
Kazimiero 500 metų mirties mi
nėjimas įvyks Sao Paulo krikš
čioniškosios literatūros akade
mijoje. Kovo 30— balandžio 1 d. 
d. bus surengta tradicinė Ka
ziuko mugė.
Urugvajus

Jaunimo biuletenį paruošė 
Cecilija Dorelytė ir Dijana For- 
nara, jame aprašydamos pasku
tinį pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą JAV ir Kanadoje. Spa
lio 22 d. sušauktame veikėjų 
posėdyje buvo nutarta tokį jau
nimui skirtą biuletenį leisti ir 
toliau. Sekantis “Jaunimo biule
tenio” numeris pasirodys prieš 
Kalėdas ir bus skirtas “Aušros” 
šimtmečiui.
Australija

A. a. Jonas Neverauskas, visuo
menės veikėjas, aktorius ir re- 

žisorius, mirė Adelaidėje spa
lio 23 d. Velionis buvo gimęs 
1921 m. spalio 31 d. Krosnoje, 
Marijampolės aps. Gimnaziją 
lankė Alytuje, ją baigė Vilniu
je. Ekonomiką studijavo Vil
niaus ir Pinnebergo (baltiečių) 
universitetuose. Australijon at
vyko 1948 m. Pradžioje dirbo ge
ležinkeliuose, vėliau — Simp- 
son-Pope fabriko administraci
joje. Adelaidėje mokytojavo lie
tuviškoje savaitgalio mokyklo
je, dainavo chore “Lituania”, 
“Klajūnų" oktete, buvo įsijun
gęs į ALB krašto ir Adelaidės 
apylinkės valdybas. Režisūra 
susidomėjo dar V. Vokietijoje, 
labiausiai iškilo, įsijungęs į sa
viveiklinį “Vaidilos” teatrą Ade
laidėje. Paruošė keletą spektak
lių, net ir Stasio Santvaro “Žve
jus” 1980 m. Adelaidėje sureng
toms Lietuvių Dienoms. Prieš 
mirtį rūpinosi Pr. Pusdešrio šv. 
Kazimiero 500 metų sukakčiai 
rašomu dramos veikalu. Velio
nį pakirto širdies sunegalavi
mas, kurį tik laikinai buvo ati
taisiusi komplikuota jos opera
cija. Gedulines Mišias Šv. Kazi
miero šventovėje spalio 26 d. 
laikė klebonas kun. A. Spurgis, 
MIC, giedant parapijos chorui. 
Po pamaldų su velioniu atsi
sveikino: ALB vardu — apylin
kės pirm. Č. Zamoiskis, Šv. Kazi
miero parapijos — Pr. Pusdešris, 
Adelaidės Lietuvių Sąjungos — 
D. Dunda, choro “Lituania” ir 
“Klajūnų” — G. Vasiliauskienė, 
“Vaidilos” teatro — V. Baltu
tis. Palaidotas Centennial Park 
kapinėse. Giliam liūdesy paliko 
žmoną Valę, dukrą Juliją, dvynį 
brolį Vytautą bei kitus Adelai
dės lietuvių kolonijos narius.

Britanija
Savo tradicinius metinius šo

kius Boltono lietuviai surengė' 
spalio 15 d. Juose dalyvauja ne 
tik boltoniškiai, bet ir kitų vie
tovių tautiečiai iš šiaurinės 
Anglijos. Šiemet dalyviai užpil
dė salę, nes buvo ir svečių ang
lų, ypač daug latvių ir estų. Bu
vo surengta sėkminga loterija ir 
vaišės.

Lietuvių Sodyba, kuriai dabar 
vadovauja Vytautas ir Karolina 
Andruškevičiai, šiemet surengs 
tradicines Kūčias su Bernelių 
Mišiomis vidurnaktyje. Jiedu 
ragina tautiečius į£. anksto už
sisakyti vietas ir prašo lietu
vius dažniau lankytis šioje so
dyboje.

Vokietija
Muencheno lietuviai š. m. spa

lio 17 d. neteko savo kapeliono 
a a. prel. dr. Jono Avižos. Jis 
gyveno ir kapelionavo pas vokie
tes vienuoles, bet ir aptarnau
davo Muencheno lietuvius. Ve
lionis buvo palaidotas spalio 
21 d. Muenchene. Velionį dabar 
pakeitė kun. Augustinas Rubi- 
kas, gyvenantis Memmigene ir 
aptarnaujantis Augsburgo vys
kupijos lietuvius. Tautiečiams 
Muenchene jis laikys regulia
rias lietuviškas pamaldas Lud- 
wigsfeldo šventovėlėje. Kun. 
A. Rubikas yra gimęs 1915 m. 
rugpjūčio 19 d., kunigu įšven
tintas 1942 m. Vilkaviškyje. Po
karyje teologijos studijas gili
no Gregoriaus universitete Ro
moje, ten gavo filosofijos baka
lauro laipsnį. Savo straipsniais 
reiškiasi lietuvių spaudoje, skai
to paskaitas metinėse Europos 
lietuviškųjų studijų savaitėse.

Propagadinę sovietų okupuo
tos Lietuvos savaitę spalio 21-27 
d. d. surengė V. Vokietijos-So- 
vietų Sąjungos bičiulių draugi
jos Rheino-Ruhro skyrius. Ofi
cialus jos atidarymas įvyko se
noje Koelno pilyje. Skyriaus 
pirm. H. Heinsenas savo žody
je palietė branduolinių JAV 
“Pershing 2” raketų ir skraidan
čių bombų artėjantį įvedimą V. 
Europon. Esą su tuo nesutinka 
ir priešinasi V. Vokietijos liau
dis. Iš Vilniaus atvykusių sve
čių vardu kalbėjo valstybinio 
plano komiteto pirm. Br. Zai
kauskas. Savaitės dalyvius svei
kino Koelno burmistras N. Buer- 
geris ir Sovietų Sąjungos amba
sadorius V. Semionovas. Muzi
kinę programą atliko styginis 
Lietuvos kvartetas — E. Paulaus
kas, R. Butvilą, A. Statkus ir R. 
Kulikauskas. Savaitėn taipgi 
buvo atsiųstas P. Budriaus va
dovaujamas “Lietuvos” ansamb
lis, Kauno “Granito” rankinin
kai, turėję aštuonis susitikimus 
su vietinėmis komandomis, lai
mėję šešis iš aštuonių. Buvo su
rengta okupuotos Lietuvos daili
ninkų akvarelių ir grafikos dar
bų paroda “Tradicijos ir dabar
tis”, Z. Kazėno fotoparoda “Lie
tuvos TSR: kraštas ir žmonės”. 
Atskirus koncertus turėjo var
gonų virtuozas Leopoldas Dig- 
rys. Šie renginiai keliavo iš vie
no miesto į kitą.



Ko stinga musų veikloje?
RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ- 

KURIENĖ

Medžiai nupliko, pirmas 
sniegas iškrito, ir lietuvių gy
venimas pabudo iš vasaros 
miego. Laikraščiuose organi
zacijos skelbia savo pirmuo
sius posėdžius, rengiami vi
sokie kultūriniai ir visuome
niniai parengimai, šaukiami 
visuotiniai susirinkimai ir su
važiavimai. Tad norisi pasi
dalinti keliomis veiklos min
timis, išreikšti nuomones ir 
įspūdžius apie rudens rengi
nius ir atsiliepti į spaudoje 
pasirodžiusius straipsnius.

Nuolat stebimės savo lietu
vių veiklos plotme — mažumos 
skalėje ji yra labai išsišako
jusi, paliečianti visas sritis. 
Mes surengiame dainų ir tauti
nių šokių šventes, statome ope
ras, rengiame teatro festiva
lius, šaukiame visuomeninius 
ir politinius seimus, suvažia
vimus, ruošiame akademines 
ir studijines savaites, organi
zuojame kongresus ir lietuvių 
dienas. Sudarome sąlygas 
reikštis visose visuomenės 
sferose vis daugiau plėsdami 
savo akiratį svetimtaučių link
me.

Galime didžiuotis ir girtis 
po šios vasaros įvykių JAV-se 
ir Kanadoje. Juk suvažiavo lie
tuviai iš visų pasaulio kampų, 
atstovaudami visom mūsų vi
suomenės kartom. Lietuvių 
Bendruomenės seimas ir lie
tuvių jaunimo kongresas gvil
deno visuomeninius ir politi
nius klausimus, sportininkai 
rungėsi įvairiose sporto ša
kose, dainos ansambliai bū
rėsi bendrame chore ir apla
mai lietuviai turėjo progų da
lyvauti kultūriniuose bei pra
moginiuose renginiuose, gėrė
josi savo pajėgumu.

Straipsnyje “Po atlikto dide
lio darbo” “Pasaulio Lietuvis” 
š. m. rugpjūčio-rugsėjo nr. ke
lia klausimą: “Kaip mes pada
rėme: labai gerai, gerai, paten
kinamai, blogai ar labai blo
gai?” Į šį klausimą atsakymų 
gali būti labai daug, ne tiek 
dėl to, kad kiekvienas turi sa
vo nuomonę ir skonį, bet dėlto, 
kad į šį klausimą galime žvelg
ti vispusiškai: dalyvių skai
čius, pelnas ar nuostolis, 
sklandi ar nesklandi eiga, me
ninis, politinis ir visuomeni
nis įvykių lygis.',. Straips
nio autorius teisingai siūlo: 
“Pažvelgti į savo atliktą už
davinį ir pasverti savo spren
dimus, veiksmus, santykius bei 
bendradarbiavimus su kitais 
pareigūnais ir paruošti išva
das, kurios būtų surašytos, 
pasvarstytos bendrame baigia
majame posėdyje, priimtos ir 
atiduotos PLB valdybai nau
dotis, jeigu tektų jai ruošti 
dar ir trečias tokias dienas”. 
Tebūnie šie svarstymai kelro
dis sekančių Lietuvių Dienų 
darbams įgyvendinti, dalyvių 
skaičiui padauginti, pelnui 
padidinti, eigai pagerinti ir 
lygiui pakelti, bet nesiribo- 
kime vien išoriniais savo veik
los tikslais arba geriau pasa
kius rezultatais ar vaisiais. 
Tegul šie įvertinimai būna pa
grindas diskusijoms klausimų: 
kodėl mes norime organizuoti 
šiuos renginius, ko mes jais 
siekiame, kokie yra mūsų veik
los ilgalaikiai ir trumpalai
kiai tikslai? Kitaip tariant, 
mes turime žvelgti į savo veik
lą objektyviai ir su tam tikra 
perspektyva, prisitaikydami 
prie dabartinių veiklos sąly
gų, ne tik atsiliepdami į šių 
dienų mūsų visuomenės ir 
veiklos problemas, bet ir ban
dydami atspėti ateities prob
lemas, rasti būdus naujai 
įprasminti savo veiklą ir tau
tinį sąmoningumą.

Vienas geriausių pavyzdžių 
yra lituanistinės katedros stei
gimas Ilinojaus universitete. 
Armes įžvelgiame koks tai bū
tų lietuvių visuomenės laimė
jimas? Lituanistinės katedros 
įsteigimas juk yra užtikrini
mas Lietuvos vardo tarptauti
niuose akademiniuose sluogs- 
niuose ir lietuvybės išlaiky
mo atrama išeivijoje. Ar sten
giamės tai skleisti savo visuo
menėje, įjungti jaunus akade
mikus ir profesijonalus, iškel
ti šį klausimą kaip esminį šių 
dienų lietuvių visuomenės rei
kalų? Ar mes pritrauksime to
kį dėmesį į lituanistinę kated
rą koks buvo skirtas Pasaulio 
Lietuvių Dienoms?

“TŽ” lapkričio 10 d. numerio 
vedamajame “Veikėjų jieš- 
kant” rašoma: “Jieškodami 

veikėjų, visų pirma turėtume 
pažadinti rūpestį lietuviškais 
reikalais visoje bendruomenė
je”. Deja, ne KLB XH-sios 
krašto tarybos pirmosios se
sijos metu, įvyksiančios 1983 
m. gruodžio 3-4 d.d. Toronto 
Lietuvių Namuose, tai bus da
roma. Su darbotvarke, kurioje 
figūruoja tiktai visokie kraš
to valdybos, institucijų ir 
apylinkių pranešimai, nepri
trauksi naujų veikėjų (nekal
bant ir apie pačius KLB tary
bos narius), nesužadinsi rū
pesčio lietuviškais reikalais, 
nežvelgsi į ateitį su naujais 
veiklos užsimojimais. Į suva
žiavimus su tokiomis darbo
tvarkėmis nevažiuojame — gai
lime savo laiko, o be to, gali
me apie visokius pranešimus 
pasiskaityti spaudoje. Nema
nykime, kad “antvalandinė” 
mūsų veikla lietuviškame gy
venime įstengs daugiau vei
kėjų pritraukti tokiomis pro
gramomis.

Šiais pasisakymais neno
rima atbaidyti nuo KLB tary
bos suvažiavimo. Priešingai, 
tai tik įrodo, kaip mes esame 
sustoję tam tikrose savo veik
los srityse. Ar nevertėtų apie 
tai pagalvoti prieš atvykstant 
į Torontą? Reikalas eina apie 
Lietuvių Bendruomenę, kurios 
pagrindinis tikslas yra vis 
naujai įprasminti lietuvišką
jį gyvenimą, koordinuoti lie
tuvišką veiklą ir kuo daugiau 
jungti visus lietuvius į vieną 
bendrą šeimą. KLB tarybos su
važiavime būtų gera proga kel
ti einamus klausimus: kaip pri
sidėti prie lituanistinės ka
tedros steigimo, kaip suorgani
zuoti Kanados Lietuvių Archy
vą, kaip spręsti lietuviškų 
jaunų šeimų veiklos proble
mas, kaip pritraukti didesnį 
skaičių aukotojų Kanados Lie
tuvių Fondui, kokie turėtų bū
ti ilgalaikiai ir trumpalaikiai 
Lietuvių Bendruomenės tiks
lai, kaip pagyvinti lietuviškų 
parapijų gyvenimą, kaip pri
traukti daugiau lietuvių į 
Bendruomenės veiklą. Ne pra
nešimų būdu rasime atsaky
mus į šiuos klausimus. Geriau 
pasitarnautų pasiskirstymas 
į mažas grupeles žmonių, su
sipažinusių su atitinkamom 
problemom ir galinčių pasiū
lyti sprendimus. Juk šią vasa
rą Toronto Prisikėlimo para
pijos jaunų šeimų būrelis su
organizavo gerai pasisekusią 
stovyklą. Tai gal būtų pavyz
dys kitoms kolonijoms. Turi
me skirtingų sričių jaunų spe

Jūsų Kanados 
ginkluotos pajėgos

Kanada niekad nebuvo kariškai agresyvi valstybė.
Tačiau tada, kai buvo pašaukta, jos vyrai ir moterys — Kanados pajėgų 

savanoriai atliko savo uždavinius su visišku pasiaukojimu. Ta patirtimi bei tra
dicija dabartinės ginkluotos pajėgos pasinaudoja, sutikdamos ateities reika
lavimus bei uždavinius.

Kanados pajėgos yra atsakingos už Kanados teritorijos žvalgybą bei ap
saugą, už Siaurės Amerikos gynybą per NORAD, už NATO įsipareigojimų 
išpildymą ir už vaidmenį tarptautinės taikos saugojime.

Salia tų grynai karinių uždavinių, ginkluotos Kanados pajėgos teikia pa
galbą nelaimių atvejais — potvynių, miškų gaisrų, naftos išsiliejimo, jieškojimo 
bei gelbėjimo. Mes tiesiame kelius, juos prižiūrime ir statome tiltus. Mes atlie
kame reikšmingą vaidmenį Kanados stiprinime.

Mes mokome per 60 įvairių amatų ir per 20 specialybių. Taip pat duo
dame nemokamą universitetinį mokslą tiems, kurie atitinka sąlygas.

Daugiau informacijų apie karjeras ginkluotose Kanados pajėgose jau
nieji kanadiečiai gausite artimiausiame kariuomenėn ėmimo centre arba 
skambindami telefonu (nemokamai, collect). Mūsų numerį rasite geltonuo
siuose puslapiuose po įrašu “recruiting”.

cialistų, su kuriais gal įsteng
tume rasti atsakymus į savo 
problemas ir naujus veiklos 
būdus.

Tokio suvažiavimo metu gal 
vertėtų surengti įdomias va
karines programas, kurios pri
trauktų publiką, iškeltų mū
sų kultūrines pajėgas ir popu
liarintų pačią Bendruomenę.

Jei Bendruomenė jieško 
naujų veikėjų, negali ribotis 
pranešimais ir diskusijomis 
apie pranešimus, kurie galėtų 
būti išsiunčiami tarybos na
riams ir paskelbti spaudoje 
prieš suvažiavimą. Ji negali 
ribotis praeities veikla, turi 
rasti naujus būdus, kad lietu
viškas bendruomeninis gyveni
mas pasidarytų įdomus ir pa
trauklus visiems.

Lietuvių išeivija gyvuoja 
jau daug dešimtmečių. Užaugi
no kelias kartas, kurių bruo
žai yra pasikeitę, tačiau vis 
dar rūpinasi lietuviškais rei
kalais ir nori toliau išlaiky
ti lietuvybę. Kol tokių asme
nų mūsų visuomenėje bus, tol 
gyvuos ir mūsų lietuvybė. Ta
čiau nesustokime, žvalgyda
miesi vien tiktai į praeitį. 
Džiaukimės ja ir didžiuoki- 
mės savo laimėjimais, tačiau 
žvelkime į ateitį vis naujai 
įprasmindami lietuviškąją 
veiklą išeivijoje.

Laisvės deklaracija...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kos ir sveikinimai, jų tarpe 
JAV prezidentui už drąsią jo 
politiką.

Baigiamąjį žodį tarė VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis, kviesda
mas visus suprasti, kad dėl 
lėšų stokos dauguma VLIKo 
darbų yra atliekama savano
rių, jų nuo tiesioginio darbo 
nuvogtu laiku. Politinė VLI
Ko darbų prigimtis neleidžian
ti visko skelbti. Daug darbų 
atlikta ir daug planuojama. 
Darbų sąlygoms palengvinti 
bus vengiama ginčų ir bando
ma eiti prie susitarimų.

Iš Kanados seime dalyvavo: 
Tautos Fondo atstovybės pirm. 
A. Firavičius, Liet. Ūkininkų 
Sąjungos atstovai — agr. Br. 
Povilaitis, p. Augaitis ir p: Ru
dokas, valstiečių liaudininkų 
— L. Norvaiša-Girinis, “Speak 
Up” leidėjas G. Urbonas, “TŽ” 
atstovas A. Rinkūnas ir grupė 
tautiečių iš Windsoro.

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

JAV kataliku komunikacijos suvažiavime Klevelande 1983.XI.8 dalyvavo 
ir lietuvių grupė su tautodailės rodiniais. Iš kairės: E. Nainienė. S. Sta- 
sienė, I. Jonaitienė Nuotr. V. Bacevičiaus

Sovietinėje Lietuvos mokykloje
Faktai iš “LKB Kronikos” 59 numerio

Josvainiai (Kėdainių raj.). 
1983 m. birželio mėn. 20-24 d.d. 
į Kėdainių Saugumo komitetą 
tardymui buvo iškviestos Jos
vainių vidurinės mokyklos aš- 
tuonias klases baigusios moki
nės: Genutė BRIGYTĖ ir Regi
na AUGAITĖ, iš Kėdainių iš
kviesta Onutės TUNĄITYTĖS 
motina. Mergaitės Regina ir 
Genutė į Saugumą nuvyko su 
savo motinomis.

Vilniaus tardytoją VIDZĖ- 
NĄ domino, kaip mergaitės 
prieš dvejus metus patekusios 
į pogrindžio leidinį “Kroni
ka”, klausinėjo, ar kun. Leo
nas KALINAUSKAS neduoda 
joms skaityti minėto leidinio, 
ką jis kalba per pamokslus, 
ar kartais nevaišina saldai
niais ir t.t. Mergaitės paaiš
kino, kad į bažnyčią eina mels
tis, o kaip pateko žinios į 
“LKBK” — nežino. Kun. L. KA
LINAUSKAS pamokslų metu 
aiškina Kristaus Evangeliją.

Josvainiai , (Kėdainių raj.). 
Šiais metais, kaip ir kasmet, 
Josvainių tikinčiųjų tėvų vai
kai ruošėsi pirmajai šv. Ko
munijai, kuri įvyko birželio 
mėn. 19 d. Ta proga, kad nesu
sidarytų spūstis .(sekmadienį, 
jau iš anksto, 17-18 dienos va
karais, buvo klausoma išpa
žinčių. Abi šias dienas per 
vakarines pamaldas bažnyčio
je ir šventoriuje siautėjo 
Josvainių vidurinės mokyk
los mokytojai — Vitas LAU- 
NIKONIS, LAUNIKONIENĖ, 
BAKIENĖ, KAMINSKIENĖ, 
Josvainių partinės organiza

JgSfc THE CANADIAN ARMED FORCES 
SSįg LES FORCES ARMĖES CANADIENNES

Canada

BALTIC . 11 DIENŲ LIETUVOJE 

TOURS Proga sutikti Naujus Metus 
su giminėmis

1983 m. gruodžio 27 iki 1984 m. 
sausio 9- .............$1,499.00 JAV
Maršrutas: 1 diena Maskvoje

11 dienų Lietuvoje 
1 diena Frankfurte

Skrendama iš Bostono ir Niujorko su "Lufthansa ” oro linija 
Smulkesnių informacijų teirautis:

New-Tor-i, Mass. 02 166, USA 
(6-17) 965-8080 — 9 <69- 4 4 90

cijos sekretorius LEISTUR- 
MAS ir Josvainių apylinkės 
buhalterė Ona RIBAČIAUS- 
KIENĖ. Pamaldų metu jie 
klausinėjo tikinčių vaikų 
pavardžių, varė vaikus į na
mus, o kurie neklausė, grasi
no perduosiu milicijai ar iš- 
vežią į koloniją. Po šio ateis
tų siautėjimo ant bažnyčios 
durų, vargonų, koridoriuje 
atsirado įvairūs negražūs žo
džiai ir net nacių ženklai. Už 
tai mokytojai kaltino tikinčius 
vaikus.

Prienai. 1983 m. birželio 8 
d. Prienų I vid. m-klos VIII kl. 
mokinė Jolanta URBŠAITĖ 
laikė lietuvių kalbos egzami
ną žodžiu. Mokinei ištraukus 
6 bilietą, lietuvių kalbos mo
kytoja BARANAUSKIENĖ už
protestavo: “Šis tau perleng- 
vas. Trauk kitą”. Jolantai URB- 
ŠAITEI labai gerai atsakius į 
21 bilieto duotus klausimus, 
mokytoja pašiepiančiai už
klausė: “Kas tave, URBŠAITĖ, 
taip išmokė — Narvydas (kl. 
auklėtojas) ar A: GRAŽULIS 
(Prienų bažnyčios vikaras)?” 
Žinios buvo įvertintos- ketver
tu, nors visuose trimestruose 
iš lietuvių kalbos J. URBŠAI
TĖ turėjo penketus. Visus ki
tus egzaminus mergaitė išlai
kė penketais. Jolantai pasi
teiravus, kodėl jos elgesys įver
tintas tik patenkinamai, kl. 
auklėtojas NARVYDAS atsa
kė: “Man rodos, kad tau aiš
kinti nereikia”. Jolanta URB
ŠAITĖ yra giliai tikinti ir 
viešai praktikuojanti savo 
tikėjimą.
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Lietuviai neteko savo draugo
Mirė Kanados parlamento atstovas W. I). Baker

J. V. DANYS

Š. m. lapkričio 13 d. staiga 
vėžio ligos pakirstas mirė Ka
nados parlamento narys Wal
ter D. Baker, būdamas tik 53 
metų amžiaus. Jis atstovavo 
federacinei konservatorių 
partijai, keletą metų buvo jų 
partijos vadovu parlamente. 
Taip pat buvo ministeriu ir 
ministerio pirmininko Joe 
Clarko pavaduotoju.

W.D. Bakeris buvo didelis 
lietuvių ir kitų baltiečių 
draugas bei jų idėjų rėmėjas. 
Nuo 1977 m. buvo Kanados Bal
tiečių Federacijos rengiamų 
baltiečių vakarų parlamento 
rūmuose Otavoje parlamenti
nio globos komiteto nariu, o 
nuo 1979 m. to komiteto kopir- 
mininku, Baltiečių Federaci
jos garbės nariu.

Per pastaruosius ketverius 
metus jis, padedamas kitų par
lamentarų, vadovaudavo Balti
jos valstybių garbės konsulų 
apsilankymui parlamento sesi
jose bei paminėdavo, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija yra jė
ga inkorporuotos į Sovietų Są
jungą. Jis buvo vienas pagrin
dinių Lietuvių Jaunimo Są
jungos kongreso dalyvių pri- 
ėmimo-pietų parlamento rū
muose šią vasarą globėjų ir 
pasakė kalbą.

Keletą metų gana dažnai 
susitinkant Baltiečių Fede
racijos reikalais, ypač orga
nizuojant baltiečių renginius, 
teko stebėtis jo labai greita 
orientacija, sugebėjimu ypa
tingai efektyviai tvarkyti sa
vo labai gausius darbus ir įsi
pareigojimus ir vis dar surasti 
laiko susitikti su žmonėmis, 
organizacijoms bei dalyvauti 
jų renginiuose. Jis buvo pa
traukli asmenybė ir visada

Mylimai mamai ir brolienei

a. a. PEČIUKAITIENĖMS
Lietuvoje mirus, dukterį ALBINĄ ADOMAITIENĘ
su šeima nuoširdžiai užjaučiame -

A. M. Pusdešriai
P. V. Giedraičiai

AfA 
IZABELEI SLIVINSKIENEI 

mirus,
dukrą MARYTĘ VAITKEVIČIENĘ su šeima ir kitus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Birutė ir Vytautas Biretos 
Hilda ir Romas Simanavičiai 
Alfe ir Algis Malinauskai

AfA
MYLIMAI MAMYTEI

Suvalkų trikampyje mirus, 
ADELĘ ŽUKAUSKIENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame -

A. V. Apanavičiai
J. J. Kamaičiai
D. B. Mačiai
O. A. Godeliai 

būdavo pasiryžęs padėti vi
siems.

Buvo tvirtų įsitikinimų kon
servatorių partijos narys, su
gebantis stipriai savo argu
mentus reikšti, tačiau niekad 
nepuldavo asmens, bet disku
tuodavo tik oponento nuomo
nę. Dėlto buvo gerbiamas visų 
politinių partijų atstovų ir 
vienas populiariausių opozi
cijos žmonių.

W. D. Bakeris buvo stiprios 
sveikatos, atletiškos išvaiz
dos. energingas. Birželio mė
nesio pradžioje pajuto krū
tinėje labai stiprų skausmą. 
Rastą piktybinį auglį plaučiuo
se gydė kobalto spinduliais. 
Atrodė, kad liga bus nugalė
ta ir maždaug normaliai dir
bo savo darbus. Bet lapkričio 
pradžioje pasijuto blogai, at
sigulė ligoninėn ir gyveno tik 
tris savaites.

A. a. WALTER I). BAKER. Kanados 
parlamento narys, buvęs ministe
rio pirmininko pavaduotoju 1979- 
1980 m., Kanados BalliečiŲ Fede
racijos garbės narys

E. P. Balytos
D. V. Kekiai
K. J. Rudaičiai
O. A. Dzemionai
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<& SKAITYTOJAI PASISAKO
Lietuvis telekomunikacijoje

LIETUVIAI PARODOSE
Pernai pasirodėme su savo lie

tuviškais margučiais ir Velykų 
stalu Toronto miesto rotušėje 
renginyje “Easter Around the 
World”. Iš lietuvių niekas neatsi
lankė. Nebuvome pasiskelbę spau
doje, o žodžio, atrodo, neužteko.

Ruošiant parodų ar pasirodymą 
kitataučių tarpe būna labai ne
malonu, kai lankytojų tarpe ne
matai nė vieno lietuviško veido, 
o kitos tautybės būna apgultos sa
vų žmonių. Lyg ir nusivili trupu
tį, pasijunti, kad be reikalo tik 
laiką gaišini, jeigu net savi ta
vęs moraliai nepalaiko. Gal mes, 
lietuviai, esame nepaslankūs to
kiam dalykui, o gal nemokame sa
vęs tinkamai pristatyti, geriau 
tariant, neturime gero propagan
dos ministerio. Kaip ten bebūtų, 
rankų nenuleidžiame ir ateityje 
bandysime daugiau apie savo veik
lą painformuoti visuomenę.

Š. m. gruodžio 3, šeštadienį, 
12—8 v.v., ir gruodžio 4, sekmadie
nį, 11—6 v.v., Lietuvių Tautodai
lės Instituto vardu dalyvausime 
tautybių parodoje “Kalėdos pa
saulyje” North York Civic Centre, 
5500 Yonge St., Willowdale, Ont. 
Tikimės gausių lankytojų.

L. Nakrošienė 
LAIŠKAS IŠ SEINŲ

Seinų bazilikoje melsimės ir 
mes, lietuviai. Pamaldos prasi
dės nuo spalio 16 d. 2 v.p.p. (jau 
prasidėjo, Red.). Kitaip negalė

Konservatorių vado pareiškimai
Naujojo Kanados konservatorių partijos vado kalba

Bryan Mulroney, naujasis 
konservatorių partijos vadas, 
lapkričio 19 d. lankėsi Toronte 
ir “Royal York” viešbučio Ball
room salėje pasakė programi
nę kalbą tautinių grupių ir jų 
spaudos atstovams, kurių susi
rinko keletas šimtų. Pastarie
ji, pasivaišinę pusryčiais ir 
įvairiais gėrimais, turėjo pro
gą susitikti su šiuo metu labai 
populiariu politiku, kuriam 
daug kas pranašauja būsimo 
Kanados premjero vietą, bū
tent B. Mulroniu ir jo žmona 
Milą.

Pirmuoju prabilo parlamen
to narys buvęs Toronto bur
mistras D. Crombie, pasvei
kindamas susirinkusius. Il
goką kalbą apie B. Mulronį 
pasakė Ontario vyriausybės 
ministeris Roy McMurtry, at
skleisdamas kaikuriuos Mul- 
ronio biografijos bruožus. 
Esą jis yra baigęs Francis 
Xavier un-te politinius moks
lus, o teisių fakultetą — Lava- 
lio un-te Kvebeke ir pasižy
mėjęs ekonominiame krašto 
gyvenime kaip įvairių verslo 
bendrovių vedėjas.

B. Mulronio žmona Milą pra
bilo keliais sakiniais anglų 
ir serbų kalbomis, sakėsi esan
ti kilusi iš Bosnijos srities Ju
goslavijoje.

Pats B. Mulronis savo kalbo
je pareiškė esą atėjo laikas 
politiniame Kanados gyveni
me daryti posūkį ir pradėti 
naujos Kanados formavimą,. 
Jo partija, laimėjusi rinki

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

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

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

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

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

» H H ' n H ................................... 88.00
» » » „ „ ................................ 110.00
Šie maisto gaminiai leidžiami siųsti su drabužiais:

1 sv. arbatos — $9.00, 1 sv. kavos (“nescafe") — 13.00, 2 sv. pupelių 
kavos — 15.00,1 sv. šokolado — 7.50, 40 cigarečių — 5.50.

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

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

BALTIC STORES & CO.
Z. Juras

11 London Lone, Dromley, Kent, BR1 4HD, England.
Tel. 01 460 2592.

jom susitvarkyti, nes mūsų kle
bonas nėra palankus lietuviams.

Vyskupas tai labai prieinamas 
žmogus. Buvom nuvažiavę su Pet
ruku ir dar vienu žmogumi į Lom
žą savo mašina kaip visuomenės 
delegatai. Vyskupas labai gražiai 
mus priėmė, pasišnekėjom, net ir 
pietus kartu pavalgėm ...

Vėliau pats vyskupas atvažiavo 
į Seinus. Tą dieną buvo lietuviš
kos pamaldos, o vyskupas sakė pa
mokslą. Mūsų klebonėlis (kun. S. 
Rogovskis, Red.) vos neparpuolė 
iš piktumo: ir sėdo, ir kėlės, pra
kaitą braukė. Vyskupas gi sakė, 
kad žmonės tiek metų vargo dėl 
pamaldų ir dabar jas turės šioje 
šventovėje. Mes verkėm iš džiaugs
mo, kad mūsų dešimties metų var
gas nenuėjo niekais.

Praėjo nuo tos dienos mėnuo ir 
kitas, bet nieko nesigirdi. Pradė
jom nerimti. Vienas žmogelis su
rado vyskupo telefono numerį ir 
paskambino. Vyskupas atsiliepė ir 
paskyrė dieną bei valandą susitik
ti Suvalkuose. Petrukas mus nuve
žė ir antrą kartą susitikome su 
vyskupu. Jis mus linksmai priėmė 
ir atsiprašė, kad taip ilgai nega
lėjo sutvarkyti lietuviškų pamal
dų reikalo, nes kol kas nesurado 
lietuvio kunigo. Kol jį suras, tai 
mus aptarnaus Smalėnų klebonas. 
Turėsime visus patarnavimus — 
krikštus, laidotuves, jungtuves, 
vaikų pamokas.

(Laiško autorius neskelbiamas)

mus, pašalintų visus barjerus, 
skiriančius tautinių grupių 
žmones nuo anglų-prancūzų, 
ir atidarytų vartus į visas po
litines krašto pozicijas. Ant
ra, ji įsteigtų atskirą daugia- 
kultūrių reikalų ministeriją ir 
tuo būdu išplėstų dabartinio 
daugiakultūrių reikalų minis
terio be portfelio kompetenci
ją. Trečia, į valstybės parei- 
gavietes būtų skiriami propor
cingai ir tautinių grupių žmo
nės. Ketvirta, politinėse vir
šūnėse, kur daromi sprendi
mai, dalyvautų ir taut, grupių 
atstovai.

Baigdamas savo kalbą, B. 
Mulronis pareiškė: kiekviena 
tautinė grupė Kanadoje turi 
teisę į savitą kultūrinę egzis
tenciją bei savo kalboš puo
selėjimą. Kultūrinis įvairu
mas nėra Kanados silpnybė, 
priešingai — jis yra jos stip
rybė, gaivinanti krašto šak
nis ir gyvai besireiškianti 
ekonominiame gyvenime, 
ypač privačioje plotmėje — 
įvairiuose versluose. Pasta
roji sritis Kanadoje esanti 
apleista. Pastaraisiais metais 
bankrotavo 80.000 smulkių 
verslų. Tai ženklas, kad atė
jęs laikas politiniam posūkiui 
Kanadoje.

Šiame pobūvyje iš lietuvių 
dalyvavo adv. A. Pacevičius, 
V. Matulaitis ir kun. Pr. Gai
da. Buvo kviesta ir daugiau 
lietuvių, bet, matyt, negalė
jo dalyvauti. Dl.
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Torontiškio “Atžalyno” šokėjai savo metiniame renginyje Lietuvių Namuose. Iš kairės: Ričardas Dauginis, Ed
vardas Macijauskas, Daiva Krivaitė, Vida Dovidaitytė Nuotr. B. Tarvydo

Nuo dešimkės iki... milijonų!
Jonas Butkus - sukaktuvininkas, pasižymėjęs verslo srityje

Š. m. spalio pabaigoje artimų
jų ir draugų ratelyje savo 65-jį 
gimtadienį paminėjo Jonas But
kus, vienas svarbiausių Onta
rio Londono apylinkės veikėjų.

Sukaktuvininkas yra ypatingų 
gabumų verslininkas. Atvyko 
Kanadon su dešimke dolerių 
kišenėje. Nuo darbo atliekamu 
laiku ir savaitgaliais paplūdi
miuose ir panašiose vietose pra
dėjo pardavinėti bulvainius ir 
panašias smulkmenas. Vėliau 
supirkinėjo senus namus, juos 
remontavo (daugumoje savomis 
jėgomis) ir su geru pelnu par
duodavo.

Nemažiau sėkmingas jis buvo 
ir darbovietėje. Atvykęs Kana
don, pradėjė dirbti “Western 
Tire Co.” Kad ir mažai mokėjo 
anglų kalbos, tręčią darbo die
ną jau buvo paskirtas darbo va
dovu (foreman’u)! Per kelerius 
metus jis pasiekė aukštas pa
reigas. Bet “Western Tire” bend
rovei keliantis į Montreal), jis 
nesutiko ten vykti ir liko Londo
ne, pasitraukęs iš darbovietės, 
kuri po poros savaičių vėl jį iš
kvietė ir pasiūlė labai geras są
lygas — pakėlė algą ir pažadė
jo apmokėti butą ir lėktuvą skri
dimui kiekvieną savaitgalį į Lon
doną. Jis sugrįžo, bet... neil
gam. Nutaikęs progą, gavo “Mi
das Muffler” prekybos teisę ir 
po kiek laiko visai pasitraukė 
iš “Western Tire”. Tada prasi
dėjo jo stambus kilimas. Londo
ne įsigijo ir atremontavo vers
lui pastatą, pastatydino dvi di
deles, modernias verslavietes, 
ketvirtą įsigijo Sarnijoje, taip 
pat — nuosavybę Floridoje. Šei
mos 1971 m. įsteigta bendrovė 
Jack Butkus Ltd. dabar yra ver
ta kelių milijonų dolerių! Ji 
čia yra žinoma “London Midas 
Muffler” vardu, bet tikrumoje 
ji yra Butkų šeimos nuosavybė.

Nedaugelis milijonierių re-
mia lietuvišką veiklą stambes
nėmis aukomis, bet Butkai visa
da yra svarbiausių rėmėjų eilė
se. Jie būna spaudos balių ir pa
našių renginių mecentai.

J. Butkus dirbo ne tik sau — 
svariai reiškėsi ir lietuviškoje 
veikloje. 1940 m. padėjo prof. 
A. Saliui Vilniaus krašto pavar
džių atlietuvinimo darbe. Ypač 
daug jis yra nusipelnęs Londo
nui! Dauguma mūsų apylinkės 
svarbiausių laimėjimų turi glau
dų ryšį su Butkaus asmeniu. Jo 
vadovaujama KLB Londone 
apyl. valdyba 1962 m. pastaty
dino Lietuvių Namus, kurie, pra
dėjus organizuoti parapiją, bu
vo parduoti ir gautas pelnas 
įneštas apylinkės valdybos iž- 
dan. 1963-64 m. J. Butkus buvo 
vienas iš dviejų svarbiausių Ši
luvos Marijos parapijos Londo
ne steigėjų. Jis taip pat vienas 
iš steigėjų “Baltijos” ansamb
lio ir sporto klubo “Tauras”, ku
rio yra ir ilgametis globėjas.

Greta parapijos, minėtinas ir 
dar vienas ypatingos svarbos vie
netas. Veiklon įsijungęs Butkus 
pareiškė: “Mes praleidžiame 
daug laiko svarstydami dide
lius ir patrauklius projektus, 
bet... jie visi nueina į krepšį, 
kai susiduriame su lėšų stoka. 
Pirmiausia turime suorganizuo
ti finansinį pagrindą”. Niekam 
nebuvo aišku, kaip yra įmanoma 
mažai apylinkei tai pasiekti. 
J. Butkus ir kaikurie kiti bei ki-

Pianino technikas
A. BRIČKUS

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 255-9924 Toronte.

JONAS BUTKUS, didžiai pasižymė
jęs verslo ir lietuviškos veiklos 
srityje, gyvenantis Ontario Londone

labai judrus, beveik kasdien be
sirūpinąs savo taip sėkmingai 
išauginta bendrove.

Linkime jam sveikatos, o taip 
pat — pamiršti rūpesčius ir pra
dėti daugiau galvoti apie poilsį 
ir lengvesnes dienas. D. E.

1. Gina Capkas
Lengvos ir lyrinės dainos 
Gerai žinomos solistės naujai 
išleista plokštelė buvo įrašyta 
vienoje geriausių Kanados 
studijų. Solistei akompanuoja 
Montrealio simfoninio orkestro 
muzikantai. Ši plokštelė rodo 
solistės balso apogėjų.
Kaina — $14 
(juostelė — $10)

tos skyrė namažai laiko, o gabu
sis verslininkas per visus pa
vojus išlaviravo ir išugdė ypa
tingos svarbos Londono Lėšų 
Telkimo Skyrių su mažai apylin
kei reikšmingos sumos kapita
lu, kurio nuošimčiai skiriami 
parapijai ir kultūrinei veiklai 
remti. Skyrius parapijai pasky
rė per $17,000, o kultūrinei veik-
lai (pirmoje eilėje jaunimui) 
per $23,000. Kitoms sritims teko 
mažesnės sumos. 75-kių šeimų 
apylinkei tai yra dėmesio ver
tos sumos. Kaikurios organizaci
jos be šio skyriaus paramos vi
sai negalėtų egzistuoti.

Tarp sukaktuvininką sveikinu
sių buvo ir “Tauro" klubas, o 
tarp dovanų ir... “mažytė do
vanėlė” — vaikų padovanotas 
naujas ir puošnus “Cadillacas”.

J. Butkus — jau pensininko 
amžiaus, bet ar jis jau pensinin-
kas, tenka labai abejoti. Jis dar

Ponui ir poniai Libertučiams 
“Convert-to-Rent” reiškia
papildomas pajamas. 
^T^^Ar ga^me jlims padėti?

Virš Libertučių parduotuvės yra tik iš dalies naudojama 
patalpa.

Netrukus Libertučiai ten įrengs du patogius butus. 
T ai duos jiems gražių papildomų pajamų, o Ontario pro
vincijai — labai reikalingų nuomojamų butų.

Ontario vyriausybė “Convert-to-Rent” programa, 
dabar vykdoma parinktuose centruose, įgalina šį rei- 
kalą, duodama penkiolikai metų paskolą be palūkanų, 
būtent, $7000 vienetui.

Libertučiai taip pat gavo visą galimą pagalbą iš sa
vivaldybės pareigūnų. Pavertimas nerezidencinės pa
talpos nebrangiu gyvenamu butu yra visiem naudingas.

Tai kaip tik “Convert-to-Rent” tikslas, būtent, pa
daryti iš nenaudojamos patalpos gyvenamą butą.

Ar esate savininkas bei tvarkytojas nerezidencinės 
nuosavybės, kuri galėtų būti paversta butu?

Virš krautuvės? Nenaudojamoje mokykloje ar san
dėlyje? Net ir virš prekyvietės? Paskambinkite Mrs. Toni 
Farley (416) 585-6391 darbo valandomis (“collect", jei 
už Toronto ribų) ir gausite pilną informaciją apie 
“Convert-to-Rent".

Galimas dalykas, turėsite papildomų pajamų.

CONVERT- 
TO-RENT
Lėšų ir vaizduotės derinys

Ministry of 
Municipal Affairs 
and Housing

Ontario Claude Bennett. Minister 
William Davis, Premier

CONVERT-TO-RENT veikia: Barrie • Brantford • Cornwall • Guelph • Hamilton • Kingston • Kitchener • North Bay 
• Oshawa • Ottawa-Carleton • Peterborough • Sarnia • Sudbury • Thunder Bay • Metro Toronto

Š. m. spalio 26 — lapkričio 
1 d.d. Ženevoje (Šveicarijoje) 
įvyko ketvirtas pasaulinis 
telekomunikacijos bei elekt
roninių sričių specialistų 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo per 50 tautų specialistai.

Dr. Arūnas G. Šlekys iš Ka
nados atstovavo “NovAtel” 
(Research and Development 
NovAtel Communications Ltd.) 
bendrovei kaip tos bendrovės 
vicepirmininkas. Suvažiavimą 
rengė ir globojo ITU (Inter
national Telecommunications 
Union).

Dr. A. G. Šlekys skaitė pra
nešimą apie savo bendrovės 
sukonstruotą ir pagamintą au
tomatinį bevielį telefoną “Au
rora 400” (Automatic Roaming 
Radio System). Su šiuo telefo
nu iš automobilio galima susi
kalbėti su betkuriame krašte 
esančiu telefonu.

Greitu laiku bus masinis pa
reikalavimas šios rūšies tele
fonų. Įvairių profesijų žmo
nėms labai paranku turėti to
kį telefoną savo automobily

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

&ifts International <Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 47 l-l 424

2. Montrealio vyrų oktetas 
Lauksiu tavęs ateinant 
Šioje plokštelėje įdainuota 
14 tradicinių ir liaudies dainų, 
palydimų pianinu. Montrealio 
vyrų oktetas yra dažnai 
kviečiamas koncertuoti visoje 
Šiaurės Amerikoje. 
Kaina — $10 

\^/■—29 Easton avenue, Montreal, Que. H4X 1K9 
VILNIUS RECORDS

Vardas___________________________________________ __

Antrašas.

Plokštelės numeris Skaičius

1. plokštelė □ 
uostelė □

2. □
3. □ .—---------------------------

(Prašome pridėti 2,$ persiuntimui)

Suma:____ $

je. Dr. A. G. Šlekys pastebėjo, 
kad jo bendrovės bevielių te
lefonų pardavimas per sekan
čius trejus metus pasieks du 
bilijonus dolerių.

“NovAtel” bendrovės cent
ras yra Kalgario mieste, Al
bertoje. Skyrius turi Edmon- 
tone, Brockville, Ont, ir Mont- 
realyje. Taip pat turi savo 
skyrius Atlantoje, Dalias ir 
Sacramento miestuose. Šiomis 
dienomis bendrovė pasirašė 
sutartį su “Hickman Invest
ments Inc.” Fort Worth, Texas, 
dėl pardavinėjimo jos paga
minto bevielio telefono apa
ratų JAV-se. Tokio telefono 
įrengimas dabar kainuoja apie 
$3,500. Kai šie aparatai bus 
gaminami masiškai, tai jų kai
na žymiai atpigs. M.V.

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS

su 30 metų patirtimi. Atlieka 
išorės ir vidaus dažymo bei po- 
pieriavimo darbus. Skambin
ti vakarais po 6 v.v. 769-7044 To
ronte, KAROLIS ABROMAITIS

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

3. Montrealio lietuvių choras 
Kalėdos
Viena populiariausių lietuviškų 
plokštelių dabartinėje rinkoje, 
Joje yra įrašytos tradicinės ir 
modernios kalėdinės giesmės. 
Net popiežius Jonas-Paulius U 
pasveikino plokštelės leidėjus 
laišku.
Kaina — $10



oronto lietuvių evangelikų-liuteronų parapijos choras, vadovaujamas P. ŠTURMO, ekumeninėje reformacijos 
mentėje 1983 metų lapkričio 6 dieną Toronto Lietuvių Namuose Nuotr. B. Tarvydo

''Tai jus iš Charles 
Bronsono krašto?”
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“Nužmogintieji” anglų kalba
Petro Česnulio atsiminimai iš lenkų kalėjimuose praleistų metų

ALGIRDAS BUDRECKIS

1973 m. Vilniaus Krašto Lie- 
iivių Sąjunga išleisdino me- 
luarinio pobūdžio veikalą 
Nužmogintieji”. Tuose atsi- 
linimuose vilnietis Petras 
esnulis atpasakojo ką jis per- 
yveno, būdamas politiniu 
aliniu lenkti kalėjimuose 
936-1939 m. laikotarpyje.
Eidamas karinę tarnybą 
omžoje, Petras Česnulis bu
ll lenką žandarą suimtas 1936
i. sausio 8 d. už tariamą 
riešvalstybinę veiklą. Kitaip 
ikant, už lietuvišką kultūri- 
ę veiklą. Nugabentas į Var- 
jvą, jis buvo karinės proku- 
įtūros apkaltintas, jog per- 
avęs kariniu paslapčią Mi
ni Stoškui iš Perlojos. Pet- 
is Česnulis išsėdėjo beveik 
etus, kol buvo formaliai nu
ilstas kalėti aštuonerius me
ls.
Paprastu, bet vaizdingu sti- 
umi autorius aprašė savo kry- 
aus kelią per lenką kalėji- 
us: Varšuvos Dziki karinį 
liejimą, Vilniaus Antakal- 
lo ir Lukiškią kalėjimus. Po 
i jis pateko į Žiaurųjį Gardi- 
o kalėjimą ir pagaliau į pa- 

baisiausią Lenkijos kalė- 
mą — į Kielcų Švvięty Krzyž. 
rentoj o Kryžiaus kalėjiman 
uvo suvaryti ne tik krimi-na- 
niai, bet taipgi ir politiniai 
aliniai, kurių tarpe buvo 
aug ukrainiečių, gudų ir vo- 
iečių veikėjų. Pats pirmuti- 
is lietuvis politkalinys Šven- 
)jo Kryžiaus kalėjime buvo 
ovilas Pečiulis, kilęs iš Puns- 
o parapijos Pelelių kaimo, 
ečiulis buvo Šv. Kazimiero 
raugijos Pelelių skyriaus 
irmininkas. 1932 m. lenkų 
aidžia jį suėmė ir nuteisė ka
iti iki gyvos galvos už prieš- 
alstybinę veiklą, už tariamą 
aslapčių išdavimą Lietuvos 
augumui. O kai Česnulis at- 
idūrė Šventojo Kryžiaus ka
lime, jau buvo 60 lietuvių 
olitinią kalinių.
Vokiečių-lenkų karui prasi
ėjus 1939 m. rugsėjo mėn., 
alėjimo administracija 1200 
v. Kryžiaus kalinių voromis 
arė rytuosna per Opatovą, 
aubliną, Chelmą iki Kovelio. 
'ai buvo mirties kolona — iš 
200 kalinių vos 500 pasiekė 
lovelį. Pakeliui lenkų sargy- 
iniai šaudydavo atsilikėlius 
r nusilpusius. Chelme lenkai 
šskyre visus vokiečių kilmės 
miltinius kalinius ir juos ten 
ušaudė. Rusams išėjus į karą 
irieš Lenkiją, Šv. Kryžiaus 
alėjimo administracija pa- 
natė, jog Lenkijos galas ar
ėją ir paleido kalinius. Pa- 
idalinę į mažas poreles, lie- 
uviai vingiais traukė į Pins- 
:ą, Vilniaus link. Petras Čes- 
iulis buvo pats pirmas kali- 
iys, kuris sėkmingai grįžo į 
lilnių.
Rašydamas be pagiežos ar 

įasipiktinimo lenkų adresu, 
mtorius skaitytojui atsklei- 
lė prieškarinės Lenkijos dik- 
atūros žiaurumus ir neteisin- 
ią politiką mažumą atžvilgiu, 
(e vien Vilniaus krašto lietu- 
iai, bet ir gudai, ukrainiečiai, 
vokiečiai buvo šovinistinės 
enką politikos aukos. Tik vie
las kitas politinis kalinys 
>uvo komunistas, kiti buvo 
autinių mažumų veikėjai. 
Kaip atsiminimų pavadinimas 
tyloja, lenkai mėgino “nužmo- 
linti” mažumų veikėjus, ku-

PETRAS ČESNULIS, parašęs atsi
minimų knygą “Nužmogintieji” 
apie savo dienas Lenkijos kalėji
muose. Dabar ta knyga išleista ang
lų kalba ir pavadinta “In the Sha
dow of the White Eagle"

rie nenorėjo pasiduoti lenki
nimo politikai. Vieno žmogaus 
pergyvenimai lenkų kalėji
muose yra prieškarinės Len
kijos santvarkos apkaltinimas 
nežmoniškumu ir jos pasmer
kimas'.

“Nužmogintųjų” laida buvo 
greitai išpirkta. Pats autorius 
turi vos keletą egzempliorių.

Savo 1981 m. sąskrydyje Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjunga 
nutarė išversti ir išspausdin
ti “Nužmogintuosius” anglų 
kalba. Motyvas buvo toks: rei
kia supažindinti jaunimą su 
Vilniaus krašto lietuvių būkle 
ir vargais po lenkų okupacija. 
Jaunimas lengviau skaito vei
kalus anglų negu lietuvių kal
ba. Be to, Petras Česnulis ap
rašo ir ukrainiečių vargus. 
Kitaip sakant, ir ukrainiečiui 
būtų įdomu pasiskaityti, kaip 
lenkai persekiojo ukrainie
čius patriotus. Juk pats Ste
fan Bandera kalėjo Šv. Kry
žiaus kalėjime. Pagaliau toks 
veikalas parodytų lenkų jauni
mui, kodėl lietuviai dar vis 
nepasitiki lenkų intencijomis.

Angliškoji laida pagaliau 
pasirodė 1983 m. rugpjūčio 
pradžioje — lygiai 10 metų po 
lietuviškos laidos. Veikalas 
pavadintas “In the Shadow of 
the White Eagle”. Leidinys 
sudarytas iš trijų dalių. Pir
mojoje dalyje vietoj įvado 
adv. Antanas Juknevičius pa
rašė trumpą istoriją apie len
kų okupaciją nuo 1919 m. iki 
1939 m. Jis davė konkrečius 
pavyzdžius, kaip lenkų admi
nistracija ir teismai siaurino 
Vilniaus krašto lietuvių tei
ses ir kaip jie planingai už
darinėjo lietuvių mokyklas ir 
draugijas. Adv. Juknevičiaus 
studija turi 37 išnašas su šal
tinių nuorodomis.

Pagrindinė veikalo dalis 
yra Petro Česnulio atsimini
mai. Gale yra du priedai: trum
pa Povilo Pečiulio biografija 
ir dalinis sąrašas lietuvių vei
kėjų, kuriuos lenkai nužudė 
tarp 1919 ir 1938 m. Sąraše pa
teiktos abėcėlės tvarka 67 pa
vardės su nužudymo datomis 
ir aplinkybėmis. Atsiminimuo
se Petras Česnulis sumini 25 
pavardes lietuvių, kurie ka
lėjo su juo Lukiškių, Gardino 
ir Šv. Kryžiaus kalėjimuose.

Leidinį į anglų kalbą išver
tė Šarūnas Daukša. Jo stilius 
yra gyvas. Jis pagavo autoriaus 
mintį ir sugebėjo tiksliai iš
versti lietuviškus išsireiški
mus. Versdamas knygą, jis lai
kėsi principo: lietuviški vie
tovardžiai turi būti parašyti 
lietuviška rašyba, o lenkiški 
vietovardžiai — lenkų rašyba. 
Vienintelė išimtis — Varšuvos 
ir Krokuvos pavadinimai; čia 
jis panaudojo angliškus War
saw ir Cracow pavadinimus. 
Taip pasielgė su vardais ir 
pavardėmis — leidinyje yra 
lietuviškų, lenkiškų ir gudiš
kų pavardžių.

S. Daukša dar atliko papil
domą paslaugą, būtent, prie 
tam tikrų knygos skyrių pri
dėjo paaiškinimus sąvokų ir 
įvykių, su kuriais jaunimas 
ar kitatautis skaitytojas ne
bus susipažinęs. Skaitytojo 
orientacijai yra 30 tokių ver
tėjo paaiškinimų (“translator’s 
notes”).

Leidinyje yra trys žemėla
piai. Pačiame gale yra garbės 
rėmėjų, rėmėjų ir aukotojų 
sąrašai.

Petras Česnulis, IN THE SHA
DOW OF THE WHITE EAGLE. 
Paris, Ontario, 1983, -I-XXXII 
ir 267 psi., kietais apdarais, 
kaina $15; gaunama pas auto
rių (Petras Česnulis, 70 Main 
St., Paris, Ontario, Canada).

Gruodis - spaudos 
mėnuo

JAV LB kultūros taryba ir 
Kanados LB kultūros komisija 
skelbiame, kad 1983 metų gruo
dis yra spaudos mėnuo. Skati
name atsiminti, kad be savo
sios spaudos nebus nei sąmo
ningo lietuvio, nei laisvos Lie
tuvos. Kasmet sunkėjančios 
spaudos sąlygos jieško para
mos mūsų duosnume, išminty
je, patriotizme.

1. Išlaikykime, ką turime. Ne
atsisakykime nei laikraščių, 
nei žurnalų, kuriuos prenume
ruojame.

2. Švenčių dovanoms sau, 
šeimos nariams, bičiuliams 
teikime spaudos prenumeratas 
bei knygas.

3. Lietuviškos radijo progra
mos — reikšmingas gyvojo žo
džio žinių ir tautinės dvasios 
šaltinis.

Vis gausiau remkime ir jas.
Visų pastangomis ir aukomis 

lietuvių išeivijos dar daug 
kartų gali išlikti tautiškai gy
vos dvasia, kalba ir papročiais. 
Sava spauda, knyga, radijas — 
būtiniausi vadovai į savąjį ry
tojų.

Atsiųsta paminėti
Rūta-Kleva Vidžiūnienė, VIENO 

VAKARO MELANCHOLIJA. No
velės. Viršelis ir aplankas dail. 
Elenos Urbaitytės. Lietuviškos 
Knygos Klubas. Čikaga 1983 m., 
221 psl. Kaina — $7.00 JAV.

Antanas Musteikis, DANGAUS 
IR ŽEMĖS ŠAKNYS. Romanas. 
Viršelis ir aplankas dail. Vidos 
Stankienės. Lietuviškos Knygos 
Klubas. Čikaga 1983 m., 339 psl. 
Kaina —$10.00 JAV.

ATEITIS, Ateitininkų Fede
racijos katalikiškos-lietuviškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas, 
1983 m. 6 nr., skirtas a.a. kunigui 
Stasiui Ylai. Vyr. red. — kun. dr. 
K. Trimakas, administratorius — 
J. Polikaitis, 7325 S. Sacramento 
Ave., Chicago, IL 60629, USA. Me
tinė prenumerata — $12.

ALGIRDAS GUSTAITIS

Filmų pasaulyje gerai ži
nomas Sean Connery ekrane 
patraukia veiksmingumu, tvir
ta išvaizda, gudrumu, taikliu 
humoru. O kaip atrodo gyveni
me, iš arti?

Maždaug 21-rius metus vai
dino lan Fleming nuostabių 
keistenybių knygas, perpin
tas keistumais, nuotykiais, 
intrigomis, gražiomis moteri
mis. Vis tai anglų slaptosios 
žvalgybos geriausio agento 
007 žygdarbiai arba James 
Bond pergyvenimai, aiškinant 
paslaptis, pagrobimus, žudy
nes, įsilaužimus. Šios rūšies 
filmuose Sean Connery visuo
tinai pagarsėjo. Ilgesnį lai
ką pasitraukęs iš serijinių 
James Bond arba 007 filmų. 
1983 m. dalyvavo keistų per
gyvenimų filme “Never Say 
Never Again” (Niekad nesakyk 
niekad). Ta proga turėjo už
sienio spaudai konferenciją. 
Pilnutėliame dideliame kam
baryje norinčių duoti klau
simus daugybė. Pasikalbėji
mai truko daugiau kaip va
landą.

Filmuose jisai būna gražiai, 
elegantiškai pasipuošęs, o į 
pasikalbėjimą atvyko kasdie
niškai apsirengęs. Baigus fil
mavimus, nusivilko jį vargi
nančius gražiuosius, bet var
žančius drabužius ir prašė at
leisti, nes atvyko kaip pas ge
rus bičiulius be iškilmingos 
aprangos.

— Ar tiesa, kad vieną mili
joną dolerių paaukojot ško
tams? Ar neturite angliško 
kraujo, kad taip parėmėte 
skotus?

— Mano gyslose nėra nė 
lašo angliško kraujo. Aš esu 
skotas. Taip, savo tautiečiams 
paskyriau vieną milijoną do
lerių. Kodėl? O todėl, kad esu 
skotas, jie — mano tautos žmo
nės. Tuos pinigus nebuvo sun
ku sutaupyti, nes vieno filmo 
pradžioje, kaip pradinį atly
ginimą gamintojas įteikė mili
jono dolerių čekį. Tai ir vis
kas.

— Ką darote sąyo malonu
mui greta filmo?

Jis šypsosi, žiūri į paklau- 
sėją — gana gražią moterį. Visi 
pradeda juoktis. Satyriškai jis 
ją klausia:

— O ką jūs darote savo malo
numui laisvalaikiais?

Visi dar labiau juokiasi, net 
kvatoja. Tarp eilės klausimų 
iškyla šis:

— Kodėl nerašote biografi
nės knygos? Visuomenė jos 
laukia, greitai išpirktų. Žmo
nės nori apie jus sužinoti 
kiek galint daugiau.

— Nenoriu rašyti, nes dau
gelis žmonių būtų įžeisti, 
supyktų, užsigautų. Gyveni
me patyriau daug keistenybių. 
Jas parašius paaiškėtų taria
mai didelių žmonių ne tik men
kumai, silpnybės, bet ir. pas
kutinės rūšies niekšybės. Tuo 
tarpu palauksiu, iki kas dar 
labiau įskaudins ar nutarsiu, 

Kanklininkė MIRGA BANKAITYTĖ iš Klevelando atliks muzikinę pro
gramą rašytojo Vinco Krėvės minėjime Toronte š. m. gruodžio 4 dieną

kad laikas pasakyti, ką šir
dyje nešioju. Manau, ir jūs 
kiekvienas čia esančių savo 
atsiminimuose slepiate daug, 
bet niekur nerašote, kad ne
kiltų taifūnai ir uraganai.

Spausdamas Sean Connery 
ranką pasakiau, kad aš irgi 
iš nelabai didelės tautos, 
esu lietuvis.

— Tai jūs iš Charles Bron
son krašto? — smagiai tarė.

Nustebau tokia staigia, tie
sia reakcija. Prašiau, gal 
kuria proga galėtų raštu, 
vaidyba ar gyvu žodžiu pami
nėti lietuvių tautą, nes da
bar Lietuva okupuota Sov. Są
jungos.

— Šiek tiek žinau apie lie
tuvius. Gal kada bus proga kur 
nors prisiminti jūsų kraštą.

— O kaip su sekančiu milijo
nu? Ar pasirinkote jam kraštą?

Jisai šypsojosi ir draugiš
kai stuktelėjo man per petį.

Filmą “Never Say Never 
Again” jis finansavo, bet dau
giau jokių kitų filmų nefinan
suos, nes tokiuose reikaluose 
jis nėra sėkmingas. Filmo di
rektorius — Irvin Kershner, 
muzika Michel Legrand, vai
dina Sean Connery, Klaus Ma
ria Brandauer, Max von Sydow, 
Barbara Carrera, Kim Basin
ger, Bernie Casey, Alec Me 
Cowen ir Edward Fox kaip “M”. 
Parengta pagal Kevin McClo
ry, Jack Whittingham ir Ian 
Fleming raštus.

Etninės spaudos 
suvažiavimas

Š. m. lapkričio 12-13 d.d. Ka
nados Etninės Spaudos Fe
deracija turėjo suvažiavimą 
Otavoje, “Deltos” viešbutyje. 
Suvažiavime dalyvavo iš Bri
tų Kolumbijos, Manitobos, 
Kvebeko ir Ontario provinci
jų etninės spaudos 27 atsto
vai ir keletas svečių. Kitose 
provincijose nėra provincinių 
etninės spaudos organizacijų. 
Buvo padaryti pranešimai iš 
kiekvienos provincijos apie 
etninės spaudos veiklą. Suva
žiavimas nusprendė pakeisti 
organizacijos vardą nauju 
“Canada Multilingual Press 
Federation”. Atitinkamai bus 
pakeisti ir provincinių orga
nizacijų vardai. Žodis “ethnic” 
kaikurios spaudos buvo pradė
tas vartoti neigiama prasme.

Darbo ir imigracijos minis
terijos atstovas J.C. Best su
pažindino suvažiavimą su Ka
nados imigracijos planu per 
ministerijos suruoštus pietus.

Sekmadienį daugiakultūrių 
reikalų ministeris D. M. Col- 
lenette pasveikino suvažiavi
mą per ministerijos suruoštus 
pietus ir pranešė, kad patvir
tino prašytą paramą daugia
kalbės spaudos 25 metų federa
cijos veiklos istorijai išleisti.

Suvažiavimas išrinko naują 
pirmininką V. Mauko (slovėną) 
ir kitus valdybos narius iš To
ronto. Ontario etninės spau
dos delegacijoje buvo ir “TŽ” 
atstovas V. Matulaitis. M.

Lietuviškoji “Galerija” Čika
goje spalio 8-29 d.d. lankytojus 
pakvietė į originalią dail. Zitos 
Sodeikienės parodą, kurioje tebu
vo vienas 8 pėdų augščio ir 84 pė
dų ilgio tapybos kūrinys "Berlyno 
siena”, sudarytas iš atskirų su
jungtų ciklų. Juose vaizduojama 
laisvės simbolio — peteliškės ke
lionė už geležinės uždangos, at
spindinti visuotinį susinaikinimą, 
mirtį ir atgimimą vikšro pavidale. 
"Berlyno sieną" papildė muzikinė 
dalis ir pačios Z. Sodeikienės poe
zija apie peteliškę. Tai turbūt di
džiausias kūrinys dabartinių mūsų 
dailininkų istorijoje, atskleidęs
II D. karo metais Europą ištiku
sią tragediją.

A. a. kun. Stasio Ylos knygą 
"M. K. Čiurlionis: kūrėjas ir žmo
gus" tikimasi atspausdinti d a r 
prieš Kalėdas Čikagoje. M. Mor
kūno spaustuvėje. Ja rūpinasi 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla.

Dail. Antanas Moneys, gyve
nantis Paryžiuje, savo tapybos ir 
skulptūros darbų parodą rugsėjo
26 — spalio 15 d.d. surengė Mont- 
rouge vietovėje, jaunimo kultūros 
namuose.

Dail. Vytauto Igno grafikos dar
bų paroda spalio 15-16 d.d. buvo 
surengta Pietinio Bostono Lietu
vių Piliečių Draugijos skautų sa
lėje. Ją atidarė vyr. skautininkas 
Česlovas Kiliulis, apie dail. V. Ig
ną bei jo kūrybą kalbėjo Lietuviš
kosios Skautybės Fondo valdybos 
vicepirm. dr. Jurgis Gimbutas, 
atstovavęs parodos rengėjams. 
Šiai savo parodai dail. V. Ignas 
buvo sutelkęs 22 lino ir medžio 
raižinius. Jis taipgi skaidrėmis ro
dė ir kitus savo kūrinius.

Klevelande veikiantis M. K. 
Čiurlionio ansamblis, spalio 14 d. 
netekęs savo įsteigėjo ir vadovo 
a. a. Alfonso Mikulskio, tęsia jo 
pradėtą darbą. Lapkričio 6 d. bu
vo sušauktas čiurlioniečių pasi
tarimas Klevelando Lietuvių Na
muose. Liūdinti Ona Mikulskienė 
priminė, kad Čiurlionio ansamblį 
ištiko trys skaudžios krizės: pasi
traukimas iš Vilniaus, kai Lietu
vą vėl okupavo Sovietų Sąjunga, 
emigracija iš V. Vokietijos į JAV 
bei kitus pasaulio kraštus ir staigi 
a. a. A. Mikulskio mirtis. Ji taipgi 
pabrėžė velionies norą išlaikyti 
Čiurlionio ansamblį išeivijoje, 
kol Lietuva vėl atgaus nepriklau
somybę. Čiurlioniečiai nutarė 
vykdyti testamentinius savo stei
gėjo ir vadovo žodžius. Posėdyje, 
kuriam vadovavo ilgametis Čiur
lionio ansamblio valdybos pirm. 
Vladas Plečkaitis, buvo nutarta 
naujuoju vadovu pakviesti an
samblio koncertmeisterį Rytą Ba
bicką, ilgus metus dirbusį su A. 
Mikulskiu. R. Babickas kvietimą 
priėmė maldą primenančiais žo
džiais: "Dieve, padėk ištesėti!” 
Valdybos pirmininku vėl buvo per
rinktas jai jau 20 metų vadovau
jąs V. Plečkaitis. Jam pavesta su
daryti naują valdybą. Lapkričio 
13 d. čiurlioniečiai dalyvavo a. a. 
A. Mikulskiui skirtose Mišiose 
Dievo Motinos parapijos švento
vėje. Jomis užbaigtas mėnesį tru
kęs gedulas. Lapkričio 20 d. Čiur
lionio ansamblis pradėjo repeti
cijas su naujuoju vadovu R. Ba
bicku.

Lietuvių Foto Archyvas tradi
cinę XII-ją nuotraukų parodą su
rengė spalio 21-30 d.d. Čikagos 
Jaunimo Centre, M. K. Čiurlionio 
galerijoje. Organizatorių vardu 
dalyvius ir svečius pasveikino Sta
sys Žilevičius, pasidžiaugdamas, 
kad fotografijos menu vis labiau 
domisi ne tik vyresnieji, bet ir jau
nimas. Dvylikoje parodų dalyvavo 
daugiau kaip 200 fotografų, joms 
pateikdami apie 1.600 nuotrau
kų. Šiemetinėn parodon įsijungė
27 fotografai, kurių 142 nuotrau
kas atrinko speciali komisija — E. 
Būtėnas, R. Jelionytė ir St Žile
vičius. Dalyvių eilėse buvo 16 vy
rų ir 11 moterų. Parodon buvo 
įjungtos 62 spalvotos ir 80 nespal
votų nuotraukų. Garbės svečiais 
šiemet dalyvavo Algimantas Ke- 
zys, SJ, ir Eugenijus Būtėnas. 
Premijas paskirstė vertintojų ko
misija— Bill Arsenault, Fr. Knapp 
ir R. Žukas. Spalvotų nuotraukų 
grupėje I premiją laimėjo Romas 
Bartuška, II — Felicija Banytė,
III — St. Žilevičius. Nespalvotų 
nuotraukų grupėje I premija teko 
Jonui Kupriui, II — Kaziui Dau
gėlai, III — Ramintai Jelionytei. 
Garbės žymenys įteikti V. Alek- 
sandrūnui ir R. Končiūtei. Lai
mėtojams specialius pažymėji
mus bei dovanas įteikė Lietuvių 
Foto Archyvo tarybos pirm. dr. 
Stasys Budrys su valdybos pirm. 
A. Keziu, SJ.

Penkerius metus kraštotyrinin
kai, vadovaujami Lietuvos Moks
lo Akademijos istorijos instituto 
vyr. mokslinio bendradarbio Vy
tauto Urbanavičiaus, tyrinėjo 
Obelių senkapius. Jie aptiko tūks
tančius vertingų radinių — darbo 
įrankių, ginklų, papuošalų, bui
tinių daiktų. Praėjusią vasarą 
ypač vertingų radinių buvo rasta 
Obelių ežero dugne. Sutelktos me
džiagos paroda buvo surengta 
Ukmergės kraštotyros muzėjuje.

1983 m. Sovietų Sąjungos pre
mija už Vilniaus dramos teatro 
architektūrą paskirta broliams 
architektams Algimantui ir Vytau
tui Nasvyčiams, konstruktorei 
inž. Janinai Marozienei ir staty
bininkui inž. Algirdui Vapšiui. 
Kitą premiją su televizijos filmo 
"Ilgas kelias per kopas" kūrėjais 
laimėjo vilnietis aktorius Juozas 
Kisielius.

Vilniaus “Dailės" salonas su
rengė pirmąją asmeninę dail. Sva
jūno Armono tapybos darbų paro
dą. Vilniaus dailės institutą jis 
baigė prieš penkerius metus. Mo
kėsi pas tapytojus J. Švažą, V. 
Gečą, A. Stasiulevičių, parodose 
dalyvauja nuo 1978 m. Šiai paro
dai dail. S. Annonas sutelkė apie 
30 tapybos kūrinių, kuriuose vy
ravo portretai, natiurmortai ir 
peizažai.

Panevėžio ir Gardino dailinin
kai jau penkeri metai keičiasi pa
rodomis. Pernai bendra jų darbų 
paroda buvo surengta Leningrade. 
Šiemetinė Gardino dailininkų ta
pybos ir grafikos darbų paroda 
įvyko Panevėžio parodų rūbuo
se. Jai 11 autorių pateikė 1(M) pei
zažų, portretų ir scenografijos 
eskizų. Parodos proga buvo su
rengtas susitikimas su Panevė
žin atvykusiais Gardino dailinin
kais.

Sovietų Sąjungos kino teatruo
se bus rodomas vaidybinis Lietu
vos kino studijos filmas “Jo žmo
nos išpažintis”, kuriame pagrin
dinė veikėja yra dabartinė mo
teris. Filmą režisavo A. Grikevi- 
čius, scenarijų parašė filmų rež. 
V. Žalakevičius. Pagrindinius 
vaidmenis atliko aktoriai —- R. 
Staliliūnaitė, J. Budraitis, L. Fila
tovas’.'Filmo kūrėjų gretoms taip
gi priklauso operatorius D. Pc-' 
čiūrą, dail. A. Kličius ir kompoz. 
J. Širvinskas.

Jaunųjų Kauno rašytojų sekci
ja turi artimus ryšius su A. Pet
rausko medvilnės verpykla. Čia jie 
dažnai skaito savo kūrinius, apta
ria šios įmonės literatų kūrybą. 
Vcrpyklojc neseniai lankėsi prozi
ninkas Petras Venclova, poetai 
Gintautas Dabrišius, Donaldas 
Kajokas. Vytautas Venclova ir 
humoristas Augustas Tamaliūnas. 
Verpykla yra įsteigusi prizą jau
nam Kauno rašytojui už geriau
sią metų knygą. Šiemetinis įteik
tas poetui G. Dabrišiui už pernai 
išleistą eilėraščių rinkinį “Vien
plaukis prie plento”.

Vilniaus operos ir baleto teat
ras susilaukė premjerinio L. Dcli- 
bo baleto “Kopelija” spektaklio, 
pritaikyto ir gastrolėms. Jį paruo
šė vyr. baletmeisteris V. Brazdy- 
lis, scenovaizdžius sukūrė estas 
dail. E. Rentneris. Pagrindinius 
vaidmenis atlieka grupė baleto 
solistų: Svanildos — N. Antono
va, S. Masaniova ir N. Beredina, 
Franso — V. Kudžma, J. Kataki
nas, P. Skirmantas, Kopclijos — 
L. Bartusevičiūtė, O. Fedosova, 
G. Sakalauskaitė, Kopelijaus — 
V. Kudžma. R. Minderis, V. Chle- 
binskas ir M. Proškinas. 1984 m. 
pradžioje numatoma išvyka Dani
jon ir Norvcgijon. Jon bus įjung
ti ir “Kopclijos” spektakliai. Pro
fesiniu "Kopclijos" spektakliu 
1925 m. pabaigoje Kauno teatre 
savo darbą yra pradėjęs Lietuvos 
baletas.

Lietuvos dailės parodų rūmuose 
Vilniuje savo akvarelių parodą 
surengė dail. I. Budrys, skulptū
ros ir grafikos darbų — dail. J. 
Mozūraitė-Klemkienė. Dail. I. 
Budrys buvo sutelkęs apie 120 kū
rinių, susietų su akvarelių ciklais 
tautosakos motyvais, skirtų Vil
niui ir gimtajai Žemaitijai. Jo 
akvarelių yra įsigijusios Mask
vos, Madrido, Paryžiaus bei kitų 
miestų paveikslų galerijos. Vy
resniosios kartos dail. J. Mozū
raitė-Klemkienė yra Vilniaus dai
lės instituto docentė, baigusi Kau
no taikomosios dailės institutą, 
kur jai teko mokytis pas žymiuo
sius skulptorius B. Pundzių, J. 
Mikėną ir kt. Jos skulptūros puo
šia klinikinę Kauno ligoninę. Ji 
taipgi yra sukūrusi daug žinomų 
Lietuvos mokslo ir kultūros vei
kėjų biustų. Parodai buvo patei
kusi apie 70 kūrinių. V. Kst.
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 •532-3414

AKTYVAI virš 23 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS:

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

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius....... 81/z%
180-185 d. termln. Ind.............. 8’/z%
term, indėlius 1 metų............. 9 %
term, indėlius 2 metų............. 91/2%
term, indėlius 3 metų............. 10 %
pensijų s-tą............................. 9 %
spec. taup. s-tą....................... 8 %
taupomąją s-tą....................... 71/z%
depozitų-čekių s-tą................ 6 %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ...................... 12 %
mortgičius nuo............ 101/« -13 %

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

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

PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

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

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

STEPHAN S FURS 
5? 2239 Bloor Street West.

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

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

HOMETARIO Insurance Brokers
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda 7 Prieš mokėdami, pažiūrėkite / mūsų kainas. Prašykite —
“Ted” tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

P. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
(2537 Wharton Glen Ave., Mississauga, L4X 2A8, 

tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. 

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 

-----------------------o----------------------------

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

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS

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

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor St W.

Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada
Jums sąžiningai patarnaus A. BliŪdŽlUS

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE 

296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) Telefonas

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

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

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

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 *r Janavičiai

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

Telefonai 533-8451,533-8452

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

rinti, nors prancūzų kalbos 
pamokos yra privalomos to
kiose gimnazijose. Šia nuolai
da betgi tegalės pasinaudoti 
angliškų gimnazijų abiturien
tai tik nuo 1986-87 mokslo me
tų. Iš Kvebeke anglų kalba vei
kiančių institucijų nebus rei
kalaujama, kad visi tarnauto
jai būtų dvikalbiai, jeigu jo
se bus atliekamos paslaugos 
ir prancūzų kalba. Mokyklų ta
rybos, ligoninės, savivaldybės 
vidinius ryšius galės tvarky
ti anglų kalba. Įmonių bei 
krautuvių iškabos ir toliau 
bus leidžiamos tik prancūzų 
kalba. Išimties tesusilauks 
krautuvės bei restoranai, ku
rių prekės ar gaminiai turi 
užsienišką atspalvį. Tai dau
giausia palies etnines grupes. 
Pvz. itališkas restoranas savo 
iškabų galės turėti prancūzų 
ir italų kalbomis. Škotišką 
aprangą pardavinėjanti krau
tuvė prancūzišką užrašą ga
lės papildyti ir anglišku. Ta
čiau kitos angliškos krautu
vės, pardavinėjančios su tau
tybe nesusietas prekes, turės 
palikti tik prancūzišką iška
bą, nors didžioji klientų da
lis būtų anglai. Numatomos 
nuolaidos nėra didelės. Kaiku- 
rie prancūzų kalbos įstatymo 
nr. 101 paragrafai pažeidžia 
Kanados konstitucijon įrašy
tas žmogaus teises. Dėl jų ga
lutinį sprendimą anksčiau ar 
vėliau turės padaryti augščiau- 
siasis Kanados teismas, bet 
ta konstitucija buvo priimta 
be Kvebeką valdančios prem
jero R. Levesque vyriausybės 
sutikimo.

Ontario vyriausybė nutarė 
padidinti visiems privalomą 
minimalų valandinį atlygini
mą, įvestą 1981 m., paliestą 
siautusios infliacijos. Tas va
landinis atlyginimas buvo 
$3.50 beveik visiems darbinin
kams, $3 — padavėjams ir pa
davėjoms alkoholinius gėri
mus turinčiuose restoranuo
se, $2.65 — vakarais dirban
tiems moksleiviams iki 18 me
tų amžiaus, $3.75’— statybų 
darbininkams. Šie minimalūs 
atlyginimai bus padidinti 35 
centais 1984 m. kovo 1 d. ir 15 
centų tų metų spalio 1 d. Ta
da pagrindinis minimalus atly
ginimas pakils iki $4, palies
damas apie 200.000 dirbančių
jų, kurių eilėse yra daug mo
terų. Augščiausią minimalų 
valandinį atlyginimą Kanado
je — $4.25 dabar jau turi Sas- 
kačevano provincija.

Nelegalių ateivių problemą 
Kanada bando išspręsti jiems 
antrą kartą paskelbta amnes
tija. Ja gali pasinaudoti tie 
asmenys, kurie Kanadoje ne
legaliai yra išgyvenę penke
rius ar daugiau metų. Jie gali 
kreiptis į Otavoje šiam tiks
lui specialiai sudarytą imi
gracijos komitetą ir prašyti 
oficialaus ateivio statuso iki 
1984 m. kovo 30 d. Iki tos die
nos prašymus gali įteikti ir 
policijos sulaikyti nelegalūs 
ateiviai. Spėjama, kad Kana
doje yra apie 50.000 nelega
lių ateivių, tačiau niekas ne
žino kiek yra tokių, kurie čia 
jau yra praleidę penkerius ar 
daugiau metų. Lig šiol komi
tetas gavo 182 prašymus, pa
tenkino 111. Darant sprendi
mą, atsižvelgiama į prašytojo 

Kanadoje nelegaliai praleis
tus metus, ryšius su šeimos na
riais, neįsijungimą į nusikal
timus, nelegalaus atvykimo 
priežastis, dabartinę būklę 
atvykėjo krašte. Pabrėžiama, 
kad po 1984 m. kovo 30 d. ne
legalūs ateiviai daugiau to
kių nuolaidų nesusilauks, nes 
tokios dažnos išimtys skatin
tų nelegalių ateivių antplūdį.

Toronte lankėsi žymusis fil
mų aktorius Charlton Heston, 
atmetantis branduolinį nusi
ginklavimą. Jis pažėrė įdomių 
minčių, susietų su JAV su
sprogdintomis branduolinė
mis bombomis Hirošimoje ir 
Nagasakyje, kai jam pačiam 
tada teko būti kariuomenėje. 
Esą visi rauda, kad nuo tų bom
bų žuvo 150.000 japonų, bet 
niekas nepagalvoja, kad jos 
užbaigė II D. karą. Be jų būtų 
reikėję pradėti sąjungininkų 
išsikėlimą Japonijon, kuris ga
lėjo pareikalauti keturių mili
jonų gyvybių. Strategai buvo 
apskaičiavę, kad Japonijos už
ėmime būti/ žuvęs milijonas 
sąjungininkų karių ir trys mi
lijonai japonų. Ch. Hestonas 
priminė ir kitą daugelio už
mirštą faktą; kad jau praėjo 
38 metai nuo II D. karo pabai
gos be III D. karo. O tai buvo 
pasiekta kaip tik branduolinių 
ginklų dėka, nes jie tokį karą 
padarė neįmanomu. Kas gi no
rės pradėti branduolinį karą, 
kai jo negalima laimėti be mil
žiniškų aukų visai žmonijai? 
Vyksta tik vietinio pobūdžio 
nedideli karai, bet III D. ka
ro išvengiama. Tad branduoli
niai ginklai turi ir gerąją pusę.

Nauja jaunimo valdyba
Lapkričio 19 d. įvyko Kana

dos Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
tarybos suvažiavimas. Susirin
ko per 20 atstovų iš Toronto, Ha
miltono, Montrealio, Delhi ir 
Londono.

Po atidarymo Sigutė Lenkaus- 
kaitė, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos ryšininkė iš Kleve- 
lando, perdavė Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos valdybos 
sveikinimą. Morkus Sungaila 
padarė pranešimą apie paverg
tų šalių sporto olimpiadą “Free 
Olympiad”, kuri įvyks 1984 m. 
vasarą. Kanados Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkė Joana 
Kuraitė-Lasienė skaitė paskai
tą tema “Kodėl veikti?”

Po pietų Zita Bersėnaitė, bu
vusios Kanados Lietuvių Jau
nimo Sąjungos valdybos pirmi
ninkė. kalbėjo apie Kanados 
lietuvių jaunimo veiklą ir veik
los problemas. Per diskusijas 
buvo gvildenama veikėjų sto
kos problema, išeivijos ateitis 
bei kiti klausimai.

Posėdžio pabaigoje taryba 
vienbalsiai išrinko naują val
dybą: Siga Bersėnaitė — pirmi
ninkė, Jūratė Uleckaitė — vice
pirmininkė, Nijolė Vytaitė — 
ryšininkė, Darius Čuplinskas
— sekretorius, Dana Čepaitė
— iždininkė. Rūta Kuraitė ta
po tarybos pirmininke. Šios val
dybos svarbiausias uždavinys
— per sekančius dvejus metus 
sudaryti visos Kanados lietu
viško jaunimo sąrašus, kurie 
bus reikalingi informacijai 
skleisti ir veiklai koordinuo
ti.

Suvažiavimas baigtas sma
giais šokiais šeštadienio vaka
rą.

KLJS valdyba

Ateitininkų žinios
Sveikiname Toronto studentus 

ateitininkus — Antaną Rašymą 
ir Ritą Rudaitytę, laimėjusius 
kun. P. Ažubalio vardo stipendi
jas.

Naujas JAS CV aplinkraštis 
pasiekė Torontą. Kartu pridėta 
anketa apie jaunučius, jaunius, 
jų skaičių, veiklą ir t.t. Dabarti
nė pirm. Ramunė Račkauskie
nė norėtų sužinoti apie siūlymą 
vasaros stovyklą rengti tik vieną 
savaitę. Prašomi atsiliepti tėvai 
ketinantys siųsti vaikus į stovyk
lą. Jos adresas: 10425 So. Kenton, 
Oak Lawn, Ill. 60456, USA.

Ateitininkų Šalpos Fondas skel
bia vajų lapkričio-gruodžio mėne
siais. Tikimasi sulaukti daugiau 
paramos jaunimo šalpai sustiprin
ti. Aštriai kylant nulietuvėjimo 
grėsmei, organizuota ateitininkų 
jaunimo veikla darosi pirmaeiliu 
rūpesčiu. Remkime fondą: “Atei
tis Foundation”, 2639 W. 86th 
Street, Chicago, Ill. 60652, USA.

Federacijos vado bei tarybos na
rių rinkimo lapeliai jau išsiųsti. 
Dabartinis fed. vadas J. Laučka 
kviečia visus paremti kandida
tuojantį dr. K. Pemkų. Balsuoja
ma už 15 iš 20 kandidatų į tarybą. 
Balsavimų lapeliai grąžinami iki 
gruodžio 3 d. L.U.

Skautų veikla
• Mūsų nuolatinis rėmėjas 

St. Kuzmas, talkinamas Toronto 
skautininkų-kių, lapkričio 20 d. 
surengė jau antrą Romuvai pa
remti koncertą, kuris praėjo su 
pasisekimu. Programą atliko E. 
Blandytė, O. Jameikienė ir muz. 
J. Govėdas. 65 m. sukaktis prisi
minta po koncerto vakarienėje. 
LSS tarybos pirm. v.s. fil. S. Mik- 
naitis pasakė kalbą ir įteikė me
niškas koplytėles O. Indrelienei 
ir s. B. Abromaitienei už nuolati
nį lėšų telkimą “Skautų Aidui”.

• Iš Čikagos į torontiškį 65 m. 
sukakties minėjimą buvo atvykę 
LSS tarybos pirm. v.s. fil. S. Mik- 
naitis ir v.s. J. Paronis. Jiedu tu
rėjo pasitarimus su sukaktuvinės 
stovyklos ūkio vadovais.

• Romuvai aukojo po $100: N. 
Merkelienė ir J. Strazdas; po $50: 
O. Indrelienė ir A. H. Stepaičiai; 
po $25: St. Grigaliūnas ir K. Budre- 
vičius: po $20: kun. J. Staškus ir 
V. Kalendrienė; po $12: N. Pečiuly
tė ir B. Danaitienė; po $10: B. Sapi- 
jonienė, kun. dr. P. Gaida, J. Va
ranavičius, J. Pacevičienė, V. 
Stočkus ir A. Jucys; $7: L. Šeškus; 
po $5: H. Žmuidzinienė, K. Gapu- 
tis, E. Lorencienė ir P. Jankaus
kas; po $2: A. Arūnienė ir K. Bub- 
liauskienė. Skautiškas ačiū. Č. S.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

I
 Gerry Lougheed 

Funerol Home

252 Regent Street South 
Sudbury, Ontario P3C 4C8

1 Telefonas: (705) 673-9595

SPORTAS(0®
“Toronto Star” 1983.X.25 iš

spausdino ilgą Steve Szkotak 
straipsnį apie buvusį pasau
linį bokso čempijoną Jack 
Sharkey — Juozą-Paulių Žu
kauską, sulaukusį 80 m. am
žiaus ir gyvenantį Eppinge, 
N.H. Minima jo lietuviška kil
mė, jo boksinės kovos ir jo 
laimėjimas pasaulinio čempi- 
jonato prieš vokietį Max 
Schmelingą 1932 m. Straips
nis paruoštas UPI agentūros. 
Tai rodo, kad jis buvo panau
dotas ir kitų laikraščių. Ne
teko pastebėti, ar lietuvių 
spaudos atstovai aplankė tą 
žymųjį lietuvį jo 80-čio pro
ga.

AUŠROS ŽINIOS
Etobicoke Recreation League 

krepšinio pirmenybėse lapkri
čio 22 d. Vincent Massey gimna
zijos patalpose Aušros vyrai pra
laimėjo Lennox komandai 101:87 
(50:43). Šias rungtynes Aušros 
komanda žaidė be savo centro 
puolėjo J. Žulio.

Aušros komandoje žaidė S. Kak
nevičius 26, R. Underys 6. K. Bar
tusevičius 13, V. Gataveckas 6, 
A. Valickas 13, E. Norkus 9, V. 
Dementavičius 12, A. Nakrošius 2.

York B League krepšinio pir
menybėse lapkričio 23 d. York 
Humber gimnazijos patalpose 
Aušros vyrų II komanda pralai
mėjo Kenwood komandai 94:85 
(44:36). K.Š.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

81/z% už 90 dienų term, indei.
81/2% už 6 mėn. term, indėlius 
9% už 1 m. term, indėlius 
91/z% už 2 m. term, indėlius

10 % už 3 m. term, indėlius
9 % už pensijų planą
9 % už namų planą
8 % už specialią taup. s-tą 
71/z% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 37 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų: ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro: šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto. Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

Telefonas 489-1543
22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 

ALFONSAS GARBENIS, savininkas, dirbantis šioje srityje 
virš 30 metų, sąžiningai patarnaus nekilnojamo turto reikaluose

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

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.
Minėto Garbenio sūnus ALFONSAS, jn., specializuojasi nekil
nojamo turto įkainavime (Capital Gains), investacijose, mort- 
gičių parūpinime ir kituose nekilnojamos nuosavybės reikaluose

A.E.LePAGE Tn„
lllllllllllllllllllllllll alva T-Dahnda’BA-

Kanados didžiausios namų pirkimo 
ir pardavimo įstaigos atstovė Jums 

sąžiningai patarnaus!

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

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

537-3431

"TYPE MASTER GRAPHICS"
3317 Bloor Street V/est, Toronto, Ontario M8X 1E7 

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

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

PARKSIDE «*Ar“et
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario

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

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

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

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

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

SPORTAS LIETUVOJE
Valdas Kazlauskas, Kauno kū

no kultūros instituto studentas, 
Maskvoje įvykusiose 20 km ėjimo 
varžybose pasiekė naują Europos 
rekordą, šį nuotolį nužingsniavęs 
per 1 vai. 20 min. 39 sek. Ankstes
nis rekordas 1 vai. 20 min. 51 sek. 
prikausė vokiečiui R. Vaigeliui iš 
R. Vokietijos.

• Naujiem skaitytojam “Tėviškės 
Žiburiai” pirmaisiais metais — tik
tai $15.

Z IMA:
— už asmenines
S paskolas nuo........... 12 %
- už nekilnojamo turto pa-
Z skolas (mortgages):
= su nekeičiamu nuošimčiu
Z 1 metų ..................... 103/<%
S 2 metų ................... 111/z%
Z 3 metų ....................123/«%
= (fixed rate)

Z su keičiamu nuošimčiu 
“ 1,2 ar 3 metų ..........10’/<%
Z (variable rate)

Telefonas 535-1258

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
cl|Citarllcta|pfn9yrw.„v,..
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TORON T O'1
Mėnraštis “Speak-Up” spa

lio mėnesio laidoje išspaus
dino Ken Reynolds straipsnį 
“Lithuanians from a left wing 
political perspective”. Jame 
rašoma apie “Poliphony” žur
nale paskelbtą rašinį apie bu
vusį lietuviu komunistu laik
raštį “Liaudies Balsas”, kuris 
ten laikomas visiems lietu
viams atstovaujančiu periodi
niu leidiniu ir apie “Polipho
ny" redaktoriaus prof. R. F. 
Harney neigiamą pareiškimą 
apie “T. Žiburius” spaudos klu
bo susirinkime š. m. sausio 3 
d. Prof. R. F. Harney, paskai
tęs minėtą ęašinį “Speak-Up” 
žurnale, atsiuntė laišką “TŽ” 
redakcijai, kuriame sako: “Ne
abejoju, jūs žinote, kad tame 
rašinyje yra keletas melagin
gą tvirtinimų. Niekas nemoka 
už puslapius “Poliphony” žur
nale. Kadangi aš savo kar
jerą pašvenčiau etnokultūrės 
medžiagos apsaugai Kanadoje, 
jokiu būdu negalėjau sakyti, 
kad laikraštis yra perdaug 
patriotiškas (“too racial, 
ethnic”), nors paminėjau jo 
teikiamą dėmesį tėvynei 
(homeland). Be to, paminė
jau, kad apie “Tėviškės Žibu
rius” buvo rašyta ankstyves- 
niame “Polyphony” numeryje 
ir kad studija reikalinga ne 
tik apie radikalus, bet ir apie 
visą prieškarinę imigraciją”.

Iš šio ir ankstyvesnių prof. 
F. R. Harney laiškų “TŽ” re
dakcijai matyti, kad jo pareiš
kimai etninės spaudos žurna
listų klube apie lietuvius ir 
jų spaudą nebuvo tiksliai su
prasti ir atpasakoti mūsų bei 
kitataučių spaudoje. Tikimės, 
vienašališkas jo straipsnis 
apie “Liaudies Balsą” “Poly
phony” žurnale ateityje bus 
papildytas platesne ir tiks
lesne medžiaga.

Giedrės ir Rimo Paulionių 
naujų namų pašventinimas 
įvyko lapkričio 26 d., dalyvau
jant dideliam būriui jų drau
gų iš jaunimo ir viduriniosios 
kartos. Apeigas atliko kun. J. 
Staškus.
įA.a. gailestingoji sesuo Ele- 
"iia Leonora Bieliauskaitė savo 
.testamente “Moters” žurnalui 
paskyrė $550. Už velionę už
prašytos Šv. Mišios.

“Moters” žurnalo leidėjos

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės Ži
buriams”: $100: Olga ir Mykolas 
Krivickai, Oakville, Ont.; $50: 
Irena, Audrytė ir Steponas Va- 
rankos; $35: Zita ir Jonas Didž- 
baliai: $31: J. J. Pilipavičiai, Ri
ma ir Pat.; $30: Vladas ir Joana 
Plečkaičiai; $26: Vacys, Marytė 
ir Rūtelė Vaitkai; $25: J. J. Šarū
nai, Alvina ir Vladas Ramanaus
kai, Marija ir Juozas Vaseriai, P. 
M. Krilavičiai, Keswick, Ont., Hil
da, Diana ir Romas Simanavičiai, 
Vincas ir Irena Ignaičiai, Graži
na ir Haris Lapai, Valius ir Ada 
Poškaičiai, H. ir Kęst. Norkai, 
Hamilton, Ont.; $22: Gražina, Pet
ras, Antanas ir Paulius Stauskai; 
$20: Petras Ščepavičius, Liucija 
Skripkutė, Hamilton, Ont., Vilius 
ir Agate Karalius, Welland, Ont., 
Angelė ir Alfonsas Šmigelskiai, 
Jadvyga Barzdaitienė, Justina ir 
Aloj’zas Ramonai, Oakville, Ont., 
Inocentas ir Alina Jurcevičiai; 
$16: D. ir Br. Staškevičiai, Mont
real, P.Q., Viktoras, Onutė ir Da
nutė Skukauskai: $15: A. E. Hei- 
kiai, Stayner, Ont, J.A.R. Pute- 
riai, Antanas ir Aldona Kilinskai, 
V. Sinkevičius, Sofija Martinai
tienė ir Juozas Žadeikis, Bronius, 
Elena ir Alvis Kišonai; $14: Anta
nas, Jadzė ir dukra Aldona Ged
rimai, Hamilton, Ont.; $11.50: Si
mas ir Marytė Gudaičiai; $11: Ig
nas ir Lydija Ramonai, London, 
Ont.; $10: Juozas Kvederys, Ma
rytė Raškauskienė, Petras Gaide
lis, Vytautas ir Irena Pečiuliai, 
O. K. Girnys, Ingersoll, Ont., Bo
lius Trukanavičius, A. Andrulis, 
Pranas Eidukaitis, Adolfas Kanap- 
ka, Ona Jakimavičienė, Angelė ir 
Vytas Kulniai, Antanas, Irena 
Ambraška, Phoenix, JAV, Marija 
ir Juozas Zažeckai, Cambridge, 
Ont,, Jonas Riauba, Ona Urnavi- 
čienė, J. ir P. Sičiūnai, J. S. Sku
čai ir šeima, Montreal, P. Q., A. 
Pranckevičius, E. P. Vindašiai, 
Delhi, Ont., Anicetą Aperavičie- 
nė, Stasė ir Antanas Zimnickai, 
Elena ir Vytautas Krikščiūnai, 
K. J. Rugiai, Stasė ir Mikas Pet
ruliai, D. V. Simonaičiai; $6: Ari
ja, Stasys Škėma ir šeima; $5: Al
bina ir Stasys Kavaliauskai, Vik
torija Jasiūnienė.

Toronte yra padaroma daugiau 
abortų nei gimsta vaikų. Pagal 
Toronto sveikatos skyriaus sta
tistikas, 1981 m. Toronte gimė 
7,597 vaikai, o nužudytų buvo 
8,313. Tai žiauri tikrovė, kuri 
dar pablogės įsisteigus dr. Mor- 
gentalerio negimusių kūdikių 
žudymo įstaigai.

Iškilmingas NAUJU. METU.

1. Šilta vakarienė su vynu
2. Šalti užkandžiai 11.30 valandą vakaro
3. Nemokamas baras
4. Šampanas
5. Justo Vaičiaus vadovaujamas orkestras, 

puikiai išpuošta salė

Toronto Lietuvių Namų 
Švietimo Fondas skiria

STIPENDIJAS 

studijuojančiam jaunimui. 
Prašymus siųskite:

L. N. Švietimo Fondas 
1573 Bloor St. W.
Toronto, Ontario M6P 1A6

Visi gauti prašymai bus svarstomi 
1983 m. gruodžio 30 d.

Platesnių informacijų keipkitės pas 
Teodorą Stanulį 231-4937

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

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida Skambinti telefonu

(416) 545-6556 Hamiltone, 
Toronte ir apylinkėse

CHOICE
ALL THE

IN THE

MASKELL INSURANCE
WORLD”

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuvos kariuomenės sukaktis
Svarbiausias dabarties mūsų ginklas - kovos dvasia

a

Anapilyje 
gruodžio 31 

šeštadienį, 
nuo 7 v.v

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

Lietuvos Kankinių parapijos tarybos administracinė sekcija

JlaujuJįletii SUTIKIMAS
jaukioje Prisikėlimo parapijos salėje su

Mišrus Niujorko kvortetos "Hormonijo"prolinksmins visus puikia 
Toronte dar negirdėto programa.

7.30 v.v. J. Bubulienės pagaminta ŠILTA VAKARIENĖ: vyniota antis su ananasais ir slyvom, 
kjaulienos pjausnys su obuolių tyre, įvairios daržovės, keptos bulvės "a la parisienne" ir vynas 
ŠALTAS BUFETAS su 30 patiekalų: keptas paršiukas, suktos mėsos, kumpiai, rūkytas kalakutas, 

vėžiai, žuvys, įvairiai paruoštos silkės, vaisiai ir 1.1. 12 v. ŠAMPANAS
ŠOKIAI, grojant keturii! asmenų orkestrui “Sunset". ĮĖJIMAS, ĮSKAITANT MAISTĄ IR VISUS 
GĖRIMUS, $65. porai, pensininkams — $60. BILIETUS GALIMA ĮSIGYTI sekmadieniais po 
10.15 v. Mišių parapijos salėje, o kitu metu-pas V. Tasecką 279-0363.

A.a. Adelei Norkienei Los 
Angeles mieste mirus, Danu
tės ir Mečio Norkų šeima pa
aukojo “T. Žiburiams” $50.

A.a. muzikas Albertas Vai- 
čiulėnas palaidotas lapkričio 
26 d. Šv. Jono lietuvių kapinė
se Anapilyje. Liko liūdinti 
žmona Aldona, sūnus, trys duk
terys ir sesuo Ir. Vaičiulėnai- 
tė-Kairienė. Vokietijos laikais 
velionis buvo sudaręs stiprų 
Blombergo liet, stovyklos cho
rą, koncertavo daugelyje vie
tų lietuviams, kitataučiams, 
anglų kariams ir vokiečiams, 
ypač jų šventovėse. Laidotu
vėse dalyvavo nemažas būrys 
buvusių blombergiškių.

Lietuvis misijonierius kun. 
H. Šulcas yra perkeltas į nau
ją vietovę. Dabartinis jo ad
resas: P. Hermann Schulz, Pa- 
roisse Kicukiro, B.P. 1062 — 
Kigali, Rwanda, Africa. Aukas 
jam galima siųsti šiuo adresu: 
Provincial Treasurer, White 
Fathers, 1624 21st. N.W.,
Washington, D.C. 20009, USA. 
Tai įstaiga, kuri tarpininkau
ja pinigų persiuntime misi- 
jonieriams. Reikia tik pažy
mėti kuriam misijonieriui ski
riama auka ir nurodyti adresą.

Yuri Shymko, Ontario par
lamento atstovas ir parlamen
tinis asistentas socialinių rei
kalų ministeris, buvo pagerb
tas specialiu pokyliu “She-

Pensininkų rūmuose “Vil
nius” jau apgyventa apie 100 
butų. Pastate yra erdvi salė su 
virtuve įvairiems susirinki
mams bei pramogoms. Ten dar 
trūksta baldų. Jiems įsigyti 
aukojo: Toronto Lietuvių Na
mai $15,000: adv. A. Puteris 
$2,000; po $200: Prisikėlimo 
parapija ir Lydija Novogrods- 
kienė; po $100: Sofija Gečienė, 
Jonas Žėkas, Marija Andriule- 
vičienė, p. Liutkus, Petrė ir 
Jurgis Ivanauskai, Paulina 
Šimkevičienė, Stasys Paciū
nas, J. Pikelis, Herbertas Ste- 
paitis ir Kanados Lietuvių 
Fondas; po $50: G. Rutkaus
kienė, Izabelė Kandratienė, 
Stasė Vasiliauskienė. Kiti au
kojo po mažiau. Toronto lie
tuvių pensininkų klubo valdy
ba visiems nuoširdžiai dėko
ja. V.M.

Dr. Victor Kumar-Misir, šei
mos ir pirmosios pagalbos gy
dytojas, išrado sistemą, kuria 
pasinaudodamas gydytojas ga
lės susikalbėti su betkuria 
kalba kalbančiu^ ligoniu. To
ronte 38% gyventojų yra įvai
rių tautybių žmonės, vartojan
tys 80 kalbų. Minėtos sistemos 
išradėjas rengia seminarus, 
kuriuose aiškina bei tikrina 
savo išradimą.

“Canadian Scene”, kanadie
čių spaudos agentūra, aprū
pinanti etninius laikraščius

Viktoras Janulevičius (da
bar Vic Janule) yra iškilęs į 
augštas pozicijas JAV-se kaip 
inžinierius. Pasak jo bendro
vės biuletenio, jis sėkmingai 
vadovavo specifiniam techno
logijos kursui, kuriame daly
vavo 31 studentas. Yra pasi
žymėjęs įvairiuose inžineri
jos ir administravimo dar
buose. Kaip žymus futbolo žai
dėjas gavo stipendiją ir uni
versitetą baigė JAV-se. Yra 
gimęs Vokietijoje, su tėvais 
gyvenęs Britanijoje ir ten lan
kęs lietuvišką mokyklą. Gim
naziją baigė Kanadoje, bet 
lietuviškoje mokykloje moky
tis čia neturėjo progos. Yra 
vedęs amerikietę, turi šei
mą ir dažnai aplanko savo tė
vus Toronte.

A. ir T. Kojelaičiai šiomis 
dienomis įteikė $10,000 jų var
do stipendijų fondui, kuris vei
kia prie Kanados Lietuvių Fon
do. Tokiu būdu A. ir T. Kojelai- 
čių stipendijų fonde kapitalo 
šiuo metu yra $48,389.14. Iš šio 
fondo mokamos stipendijos ne 
tik Kanados lietuviams, bet ir 
kitų kraštų studentams ar 
mokslo laipsnių siekiantiems, 
taip pat lankantiems lietuvių 
Vasario 16 gimnaziją. Šiomis 
dienomis pasiųsta $500 stipen
dija lankančiai Vasario 16 gim
naziją torontiškiai M. Balaišy- 
tei. Šio stipendijų fondo adre
sas yra: 1573 Bloor St. W., To-

raton Centre Hotel” viešbu
tyje lapkričio 16 d. Dalyvavo 
daug žmonių, kurių tarpe buvo
ir grupė lietuvių. Y. Shimko

informacija apie Kanadą, susi
laukė naujo redaktoriaus 
Douglas Amaron, nes buvusi
redaktorė Ruth Gordon dėl

yra nuoširdus lietuvių bičiu
lis, nekartą kalbėjęs jų iškil
mėse ir padėjęs įvairiuose rei
kaluose. Jis yra buvęs ir Onta
rio daugiakultūrės tarybos pir
mininku, o 1978-1979 m. atsto
vavęs Parkdale apylinkei Ka
nados parlamente.

nesveikatos pasitraukė iš pa
reigų, kurias ėjo 20 metų. Ji 
nekartą yra dalyvavusi ir 
lietuvių renginiuose. Jos 
redaguojamas biuletenis bu
vo siunčiamas 200 etninių 
laikraščių ir radijo progra
mų.

All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopa, pakviesta KLB Toronto 
apylinkės valdybos, lapkričio 
27 d. Lietuvių Namuose suren
gė iškilmę su plačia progra
ma, skirta 65-jai Lietuvos ka
riuomenės sukakčiai paminė
ti. Iškilmę pradėjo kuopos 
pirm. St. Jokūbaitis, primin
damas šventės prasmę. Įnešus 
kūrėjų-savanorių, ramovėnų, 
šaulių vėliavas, atlikus Kana
dos himną, kun. J. Staškus per
skaitė iškilmei skirtą invoka- 
ciją. Pirmoje klausytojų eilė
je sėdintys kūrėjai savanoriai 
buvo pagerbti gėlių prisegi- 
mu. Štai jų pavardės: VI. Kaz
lauskas, St. Paciūnas, L. Vaš- 
tokas, prof. A. Zubrys, St. Ba- 
nelis.

Estų karo veteranų vardu 
sveikinimo žodį tarė p. Tomre, 
latvių Dauguvos vanagų — 
Zvirdsgals, latvių karo vete-
ranų — p. Ozols. Raštu svei
kino gen. Lietuvos konsulas 
dr. J. Žmuidzinas.

Turiningą, aktualių minčių 
paskaitą skaitė skautų veikė
jas ir spaudos bendradarbis 
Č. Senkevičius. Jis kėlė min
tį, kad lietuviai yra kovojanti 
tauta, gyvenanti tautų kryž
kelėje ir gyvuojanti savo ko
vingumo dėka. Ir dabar svar
biausias jos ginklas yra kovo-

janti dvasia, be kurios neveiks
mingi darosi ir plieno ginklai. 
Dabarties grėsmę lietuvių tau
ta išgyvena ir tėvynėje, ir už 
jos ribų. Visų bendras siekis 
— laisvė bei nepriklausomybė. 
Su kylančia žmogaus išsilais
vinimo sąmone didėja ir tau
tos viltis laimėti kovą už 
laisvę.

Plačią meninę programą at
liko; akordeonistė D. Pargaus- 
kaitė, deklamatorė D. Gurkly- 
tė, sol. J. Sriubiškienė, sol. 
V. Verikaitis, Prisikėlimo par. 
choras, akompaniatoriai — L. 
Marcinkutė ir J. Govėdas. Liū
to dalis teko chorui, kuriam 
dirigavo V. Verikaitis ir L. 
Marcinkutė (moterų chorui). 
Tai gana pajėgus vienetas tu
rįs per 50 narių. Parinktos dai
nos skambėjo stipriai, darniai, 
pagaunančiai. Atskirai pasi
rodė moterų ir vyrų chorai.
Duetą “Supinsiu dainužę" (M. 
Petrausko) atliko sol J. Sriu
biškienė ir sol. V. Verikaitis, 
pavadavęs susirgusį sol. A. Si
manavičių.

Padėką programos atlikė
jams išreiškė apylinkės val
dybos pirm. dr. E. Birgiolas 
lietuvišku ir anglišku žodžiu 
bei gėlėmis. Iškilmė baigta 
Lietuvos himnu ir vėliavų iš
nešimu. Dl.

GINKIME LIETUVIŲ TEISES!
Nepamirškite savo aukos 

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

Chicago, Illinois 60636, USA

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

Pavardė, vardas

Adresas

% <A.E.'LePAGE
lllllllllllllllllllllll

ronto, Ont, Canada M6P 1A6.
Fondo komisija

CBC radijo ir televizijos
tinklas iš 800 spalvotųjų mažu-
mų kandidatų atrinko 8 kur
sams, kuriuose bus paruošia
mi žurnalistai radijo bei 
televizijos tarnyboms. Kursai 
Toronte truks 5 savaites, po 
to minėti kandidatai atliks 
praktiką įvairiose Kanados 
srityse.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

REAL ESTATE SERVICES

PARDUODATE

PERKATE

NAMUS?
SKAMBINKITE

BIRUTEI GRIGAITYTEISPUDIENEI

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

431-5462
445-9469

Advokatas
ALGIS S. PACEVICIUS,

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303
Toronto, Ontario M6S 4W3 
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:
įstaigos (416)762-7393 

namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. SIMONELIS,

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

3031 Bloor St.W„ Suite 200
prie Royal York
Toronto, Ontario M8X 1C5

Telefonai:
įstaigos (416)231-4138 

namų 848-0234

T\T> T? Q LT 17 L? INSURANCE &Į 711 Tt kj £1 j-j 1L real estate brokers

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

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCE * Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

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

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Maloniai kviečiame atsilankyti į ;;

VINCO KRĖVĖS

minėjimą
gruodžio 4, sekmadienį, 3 v.p.p., :: 
Lietuvių Namuose, Mindaugo menėje. :

> 1 < >

PROGRAMA: paskaitą tema “Krėvės asmuo ir kūryba ’ 
skaitys dr. G. Bijūnienė; raštų ištraukas skaitys A. 

Sungailienė ir R. Paulionis: meninę programą atliks ;; 
kanklininkės - sesutės Mirga ir Auksė Bankaitytės ' 
iš Klevelando. ;!

Įėjimas - auka. Visus dalyvauti kviečia - ;
TLN kultūrinės veiklos komisija

10 TORONTO^
Anapilio žinios

— Kiekvieną Advento šeštadie
nį, 10 v.r., Šv. Metą proga Lietu
vos Kankinių šventovėje bus Švč. 
Sakramento garbinimo pamaldos, 
pradedant gruodžio 3 dieną.

— Bendros Kūčios — gruodžio 
24 d. Anapilio salėje, N. Metų 
sutikimas — gruodžio31 d.

— Anapilio sodybai $1000 pa
aukojo V. K. Stankai (a.a. Ste- 
pono-Ramučio atminimui); lietu
vių kapinėms: $100 V. K. Stankai; 
$50: P. Gulbinskas. E. Senkuvienė.

— Susikaupimo dienos proga 
religinei Lietuvos šalpai paau
kojo $100: V. P. Dalindos, J. Pri- 
šas; $40: Ramonai; $20: K. J. Liut- 
kąi, Norkienė; $10: p. Zulonienė, 
F. Timukas, G. Balčiūnienė, Rim- 
kevičienė, A. Kanapka, Vabalie- 
nė, Pilipavičius, A. Ledienė, V. 
Montvilas, A. Apera.vičienė, Sa- 
pijonienė, V. O. Anskiai. A. M. 
Aulinskai, M. Bulvičienė, J. O. 
Ažubaliai; $5: J. Juodienė, Nor
kienė; $3: p. Valiūnienė; $2: P. 
Eidukaitis. Taipgi religinei Lie
tuvos šalpai paaukojo $50 P. Gul
binskas; $1.400 — Staškevičių šei
ma (a.a. E. Staškevičienės mir
ties metinių proga).

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo $250: B. Savickas; $200: dr. 
A. Josiukas, J. Arštikaitis; $100: 
V. J. Plečkaičiai, P. Gulbinskas; 
$50: St. Jakubauskas, J. Br. Maži: 
liauskai, A. Ledienė, Alf. Eršti- 
kaitis.

— Gruodžio 4, sekmadienį, kle
bonas kun. J. Staškus Sudburio 
lietuviams ves adventinį susikau
pimą Kristaus Valdovo šventovėje.

— Kalėdinės plotkelės gauna
mos sekmadieniais parapijos kny
gyne po pamaldų.

— Mišios gruodžio 4, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Nijolę Ricky- 
tę ir Akucevičių mirusius, 11 v.r. 
— už a.a Mintautą Mikšį.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos — gruodžio 4, sek

madienį, 11.15 v.r.; bus šventina
mas ir įvesdinamas sen. kun. An- 
sas Trakis, Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Bendrijos išeivijoje 
prezidentas —■ vyskupas. Apei
gas atliks arkiv. A. Lūsis, vysk. 
K. Raudsepp, asistuos kunigai P. 
Dilys ir J. Calitis, giedos para
pijos choras. Po pdmaldų — pietūs 
Lietuvių Namuose. Įėjimas $8 as
meniui, $15 porai.

— Pamaldos gruodžio 11d. įpras
tu laiku; laikys kun. P. Dilys.

— Pamaldos gruodžio 18 d. įpras
tu laiku. Kalėdų eglutę ruošia 
parapijos jaunimas; giedos para
pijos choras.

— Šv. Rašto apmąstymai — gruo
džio 1, 8, 15 ir 29 (ketvirtadieniais), 
7 v.v., šventovės salėje.

Lietuvių Namų žinios
— LN svetainės “Lokys" durų 

montavimas baigiamas. Jau šią 
savaitę bus atskiras įėjimas. 
Sekmadienį, svetainėje pratęsus 
lankymo valandas. “Grey” tau
rės žaidynes sekė jaunosios ir 
vyresnės kartos žmonės.

— Sekmadieniais popiečių me
tu ir vakarais “Lokyje” reikia pa
tarnautojų. Kreiptis į LN vedėją.

— LN bibliotekai padovanojo 
knygų O. Indrelienė ir, P. Gul
binskas.

— LN svečių knygoje pasirašė: 
Jonas Paronis ir Sigitas Miknai- 
tis iš Čikagos, Renata Baraitė 
iš Filadelfijos.

Lietuvių evangelikų Išgany
tojo parapija, įvertindama “T. 
Žiburių” patarnavimus, paau
kojo šiam savaitraščiui $100.

A. a. Leono Meškausko atmi
nimui vietoj gėlių paaukojo 
“T. Žiburiams” po $20: B.A. 
Kupčikai, Julija ir Klemen
sas Liutkai.

Įvertindama “T. Žiburių” 
paslaugas, KLB Sault Ste. 
Marie apylinkės valdyba paau
kojo šiam savaitraščiui parem
ti $40, o tos pat vietovės Me
džiotojų ir Meškeriotojų Klu
bas “Briedis” —$25.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lapkričio 27 d. per 10.15 v. 

Mišias pamokslą sakė kun. prof. A. 
Rubšys. Tuo užbaigtas Šv. Rašto 
seminaras, kuriam talkino seselė
O. Mikailaitė, maistu aprūpino 
religinės sekcijos pirm. R. Gri- 
gonienė. Per 11.30 v. Mišias su 
vėliavomis dalyvavo kūrėjai sa
vanoriai ir skautai, paminėdami 
Lietuvos kariuomenės 65-ją su
kaktį.

— Šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Ligoniai ir seneliai 
lankomi namuose ir prieglaudo
se iš anksto susitarus. Kiek
vieną pirmą mėnesio penktadie
nį. 7 v.v., mūsų šventovėje vyks
ta Šv. Valanda ir Mišios, o prieš 
Mišias klausoma išpažinčių.

— Pakrikštyta Julija-Diana, 
Irenos ir Alvydo Petrauskų duk
tė.

— Kalėdinės plotkelės gauna
mos sekmadieniais zakristijoje, 
o kitu laiku — klebonijos rašti
nėje.

— Ateitininkų Kūčios — gruo
džio 11 d., 5 v.p.p., o skautų — 
gruodžio 18 d.

— Studentams ir jaunimui virš 
18 m. rengiamas N. Metų sutiki
mas Parodų salėje. Teirautis pas 
Rūtą Girdauskaitę arba Aldoną 
Biretaitę.

— Parapijai aukojo: B. Savickas 
$250, E. J. Sičiūnai $200, dr. P. S. 
Vytė $200, Uršulė Paliulis $140, 
S. V. Liuimos $100, V. Stočkus $100; 
po $50: S. Kupčiūnienė, V. Žakas,
P. Kudreikis, J. Hirsch, V. Tiku- 
šis; vienuolynui: V. Gumauskas 
$100, P. J. Žaliauskai $100; kun. 
A. Grauslio knygai: J. A. Puteriai 
$100, B. Stalioraitienė.$100.

— Mišios gruodžio 4, sekmadie
nį, 8.30 v.r. — už Tadą Norman
tą, 9.30 v.r. — už Cecil Nelson, 
10.15 v.r. — už Juozą Mačiulį, Oną 
Varnienę, 11.30 v.r. — už gyvus ir 
mirusius parapijiečius, 7 v.v. — 
už Joną^Birgiolą.

“T. Žiburių” administracija 
prašo mielus skaitytojus ne- 
sivėlinti su kalėdiniais bei N. 
Metų sveikinimais. Dabar pats 
laikas įteikti sveikinimų teks
tus arba įsijungti į bendrąjį 
sveikinimą. Sveikinimai pri
ima! iki gruodžio 12 d.

Radijo programai “Tėvynės 
prisiminimai” paremti ir jos 
įsteigėjui a.a. J. R. Simanavi
čiui pagerbti gruodžio 4, sek
madienį, 4.30 v.p.p.. Prisikė
limo salėje rengiamas plataus 
masto koncertas, kurio progra
mą atliks visos solistinės pa
jėgos iš Toronto ir apylinkių. 
Visi kviečiami dalyvauti.

KLK Moterų Draugijos Lie
tuvos Kankinių parapijos sky
riaus metinė šventė — gruo
džio 11, sekmadienį. Iškilmin
gos Mišios — 11 v.r. Jose narės 
dalyvaus organizuotai su savo 
vėliava. Po pamaldų — susirin
kimas Anapilio.Parodų salėje. 
Kalbės pedagogas A. Rinkūnas 
apie rašytoją Vaižgantą jo 50 
metų mirties sukakties proga. 
Dalyvauti kviečiamos ne tik 
narės, bet ir viešnios bei sve
čiai.

KLK Moterų Draugijos Pri
sikėlimo parapijos skyriaus 
metinė šventė — gruodžio 11 d. 
Mišios 11.30 v.r., po Mišių — 
agapė Prisikėlimo parapijos 
Parodų salėje. Paskaitą skai
tys kun. dr. F. Jucevičius te
ma “Žmogus ir dvasinių verty
bių pasaulis”. Narės ir vieš
nios kviečiamos dalyvauti.

Daugiakultūrė Ontario tary
ba lapkričio 16 d. paminėjo 
savo veiklos dešimtmetį To
ronto spaudos klubo patalpo
se. Dalyvavo visa eilė etninės 
spaudos atstovų. “T. Žibu
riams” atstovavo V. Matulai
tis. Lietuviams taryboje atsto
vauja adv. J. Kuraitė-Lasienė.

Žymiajam visuomenės veikėjui čl.a. J. R. Simanavičiui pagerbti 
ir jo įsteigtai bei vadovautai lietuviškai radijo programai paremti 

gruodžio 4, sekmadienį, 4.30 valandą po pietų, 
Prisikėlimo parapijos salėje rengiamas

pKONCERTAS
Programą atliks solistės: Linda Marcinkutė, Anita Pakalniškytė, Veronika Paulionienė, 
Justina Sriubiškienė, Slava Žiemelytė; solistai: Aleksas Paulionis, Algis Simanavičius, Rimas 
Strimaitis, Vacys Verikaitis. Akompanuos muz. J. Govėdas ------------------------------------------
Koncertą rengia ir visus dalyvauti kviečia radijo programos - Bilietai - $5, pensininkams ir 

“Tėvynės prisiminimų" rėmėjų grupė studentams - $4 (prie (ėjimo).

Toronto Lietuvių Vyrų Choras “Aras” 
maloniai kviečia atsilankyti į. PENKMEČIO

šm- gruodžio 11 > sekmadienį,
I 4 v.p.p., Lietuvių Namuose,

■ (\« (M, gloM, 1573 Bloor Street West, T oronte,
Karaliaus Mindaugo menėje

Programoje: “Aras", vadovaujamas sol. V. Verikaičio. Sol. R. Strimaitis ir sol. V. Verikaitis. 
Išgirsite dar negirdėtas “Aro" dainas, solistus, duetus, chorą su sol. R. Strimaičiu. 
Akompanuoja muz. kompozitorius Jonas Govėdas

Įėjimas: asmeniui $7.00 ir $5.00. Visos vietos numeruotos. Rengėjai — “Aro” valdyba

ĮSKILUS 1

gruodžio 24, šeštadienį, 8 valandą vakaro

tKūčių vakarą rengia ir visus tautiečius dalyvauti maloniai kviečia —

Lietuvos Kankinių parapijos moterys

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

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

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

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

&
&

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

• Tradiciniai Kūčių valgių patiekalai
• Kalėdinė meno programa ir bendros dalyvių giesmės
• Kalėdų senelis su dovanomis mažiesiems
• Vietos rezervuojamos. Bilietai parduodami LN raštinėje

ir sekmadienių popietėse
Bilietų kainos: vaikams iki 6 metų - nemokamai, 6-12 metų
- $4.00, jaunimui 12-18 metų - $8.00, studentams ir pensininkams
- $9.00, suaugusiems - $10.00.

šeštadienį,
8 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo 
menėje

A

T

įėjimo premijos: dviem asmenim vienos savaitės atostogos
Floridoje (apmokėti lėktuvo kelionės bilietai ir butas)
Šilta vakarienė, vynas, šampanas
Nemokamas baras ir šaltų užkandžių bufetas
Lietuvių orkestras “Malūnas”
Puošni salė, linksmi šokiai ir kitos staigmenos
Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto
Bilietų kainos: jaunimui (iki 25 metų) -$25.00, suaugusiems-$35.00
Nuolaida jaunimo 10 asmenų grupei, užsakiusiai vieną stalą - po $20.00. Viskas tik už bilieto kainą. 
Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.
VISUS D AL YVAUTI ŠIUOSE RENGINIUOSE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA —

I gruodžio 31, 
g šeštadienį, 
| 7 vai. vakaro, 
I Karaliaus Mindaugo 
| ir Karalienės Mortos 
g menėse

Toronto 
Lietuvių Namai

M MONTREAL
Lietuvos kariuomenės šventę 

lapkričio 20 d. surengė lietuvių 
karių veteranų “Ramovė”. Po iš
kilmingų pamaldų AV šventovė
je parapijos salėje įvyko akade
minė dalis, kuriai vadovavo “Ra
movės” pirm. B. Kasperavičius. 
Įnešus vėliavas, buvo pagerbti 
du čia esantys kūrėjai-savano- 
riai: K. Sitkauskas ir J. Viliušis, 
prisegant jiems po gėlę. Visi žu
vę už Lietuvos laisvę pagerbti 
vienos minutės susikaupimu.

Kanados kariuomenės mjr. V. 
R. Paukštaitis iš Otavos skaitė 
paskaitą apie šiuolaikinius gink
lus bei jų balansą Rytuose ir Va
karuose.

Po paskaitos šauliai atliko me
ninę dalį. P. Tekutienė. A. Mylė 
ir Pr. Dikaitis skaitė savo kūry
bą. Be to, A. Mylė, A. Kačinskas 
ir A. Žiūkas skaitė ilgesnį Pr. 
Dikaičio kūrinį. Minėjimas baig
tas Tautos himnu bei vėliavų iš
nešimu. Po to buvo kavutė su už
kandžiais.

Janina ir Jonas Adomoniai lap
kričio 19 d. savo artimųjų tarpe at
šventė 35 metų vedybinę sukaktį.

M. Adamonytė ir D. Piečaitytė 
buvo nuvykusios Torontan į KLJ 
Sąjungos tarybos suvažiavimą ir

V-ojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso renginių apžvalgą.

Nauji AV šventovės langai jau 
sudėti. Parapijiečiai, klebono 
bei komiteto prašomi, tam reika
lui aukoja po šimtinę. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Gruo
džio 18 d., 3 v.p.p., par. svetainė
je bus šeštadieninės mokyklos ka
lėdinė eglutė su mokinių atlieka
ma programa ir Kalėdų senelio do
vanėlėmis. Vaišės — visiems atsi
lankiusiems. — Sudėtinės Vėlinių 
Mišios buvo gausios dalyviais. 
Pradžioje klebonas skaitė pavar
des mirusiųjų, už kuriuos Mišios 
buvo aukojamos. Suaukota $400. — 
Antrasis bazaras šiais metais su
silaukė daug žmonių. Atsilankė 
ne tik parapijiečiai, bet ir daug 
svetimtaučių. Bazaras buvo turtin
gas įvairiausiais dalykais. Daug 
rankdarbių paaukojo p. Jagėlavi- 
čienė, A. Tušienė, p. Baršauskie
nė, p. Šmitienė, K. Žižiūnienė. 
D. Skėrienė. Dirbo par. komite
tas, E. Russel, Šv. Onos Dr-ja, Šv. 
Elzbietos Dr-ja, narės ir daug pa
galbininkių. Sekmadienį buvo lo
terijos traukimas ir pietūs. — Į 
Floridą atostogų praleisti išvy
ko L. A. Grigeliai. Ona Čečkaus- 
kienė.

Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

I ITflC MONTREA 
liilflM kredito
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKA UŽ: 
certifikatus 1 m..............

Terminuotus indėlius:
1 metų ..................
180-364 d......... ...

30-179 d............
Trumpalaikiai indėliai

$20,000 ar daugiau 
Taupomosios sąskaitos: 

specialios.......
su drauda .............

Čekių sąskaitos: ..........

9 %
DUODA 
PASKOLAS:

8.5
8
7.5

7.25%
7 %
5 %

Nekilnojamo 
turto, 
asmenines ir 
prekybines. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
draudžiamos 
iki $10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
3907A Rosemont

4.00-8.00
2.00-6.00

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

Lietuvių Bendruomenės iš
vyka į šv. Kazimiero iškilmes 
Romoje 1984 m. Dabar galima 
prasitęsti atostogas ir po sa
vaitės Romoje su ekskursija 
aplankyti Šv. Žemę. Išskren- 
dama vasario 27 d., grįžtama 
kovo 12 d. Kanados keleiviai 
gali prisijungti Niujorke. Kai
na asmeniui iš Niujorko — 
$1580.00, gyvenant dviese kam
baryje. Smulkesnės informaci
jos ir brošiūrų kreiptis: Ame
rican Travel Service Bureau, 
9727 South Western Ave., Chi
cago, IL 60643. Tel. (312) 238- 
9787. (Sklb.).

IŠNUOMOJAMI du kambariai, vir
tuvė ir saulės kambarys antrame 
augšte. Yra garažas. Arti požeminio 
traukinio stoties. Skambinti tel. 
536-0712 Toronte.

FLORIDOJE, ST. PETERSBURG 
BEACH, vienoje iš gražiausių to 
miesto vietovių (prie pat Meksikos 
įlankos) savininkas parduoda 12 
metų senumo mūrinį namą su 2 
miegamaisiais ir 2 išvietėmis. Ga
ražas ir kiti priedai. Namo kaina 
sumažinta, tikintis greitesnio par
davimo. Pardavimo priežastis — li
gos. Teirautis telefonu: 1-813- 
360-5857.

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

CANDLELIGHT 
CATERERS

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

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

PARDUODAMOS apynaujės dvi 
“Steel Belt Radial” sniego padan
gos — P215/75R15 su rėmais ir bal
tais šonais. Skambinti tel. 766-6700 
vakarais 10-11 v.

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

- šeimi- 
pinigais 

nemokamas apstatytas 
bei maistas. Pareigos 

vietoje, pagaminti mais- 
dviem senjoram, prižiū-

PAGEIDAUJAMA ilgesniam lai
kui pajėgesnė vyresnio amžiaus, 
malonaus būdo moteris 
ninkė. Atlyginimas — 
ir plius 
kambarys 
- gyventi 
tą sau ir
rėti senyvą moterį, aptvarkyti bu
tą High Park rajone. Taip pat rei
kėtų išvykti kartu keletui mėne
sių vasaroti į St. Petersburg Beach, 
Floridoje, tomis pačiomis sąlygo
mis. Skambinti tel. 763-6498 Šmi- 
gelskiams.

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

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė

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


