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Kanada kryžkelėje
Kai daugelis kitų valstybių vargsta su užsienio politikos prob

lemom, Kanada svarsto savo vidaus kryžkelę. Pastaroji iškilo ypač 
praėjusiame lapkrityje, kai Kvebeko provincijos gyventojai pran
cūzai išrinko nepriklausomybės siekiančią vyriausybę. Problema 
iš tikrųjų nėra nauja — ji ruseno bene ištisus tris šimtmečius, 
bet dar niekad nepasireiškė taip radikaliai. Visos ligšiolinės Kve
beko vyriausybės siekė vis didesnio savarankiškumo, nes senas 
prancūzų troškimas buvo ir tebėra — būti šeimininkais savo na
muose. Bet visos buvusios provincinės vyriausybės laikėsi kon
stitucinių rėmų ir apie valstybinę nepriklausomybę nekalbėjo. 
Visdėlto krašte vyko pastebima evoliucija arba tyli revoliucija 
didesnio savarankiškumo linkme. Nors ir gyvendami demokrati
nėje britų sistemoje, prancūzai turėjo tenkintis antraeile vieta 
daugelyje sričių, ypač ekonominėje, kurioje vyravo britai. Atėjo 
betgi laikas radikalesniam posūkiui — visiškam Kvebeko provin
cijos užvaldymui bei suprancūzinimui. Jie galutinai pamatė, kad 
Kvebekas, nors laikomas prancūzišku, nėra pilna jų tėvynė ir 
kad atėjo laikas atsistoti ant savo kojų, nes visose gyvenimo 
srityse pakankamai pažengta. Tarp kitų užmojų atsirado ir kitų 
tautybių nemėgstamas Įstatymas nr. 22, liečiąs prancūzų kalbos 
pozicijų Įtvirtinimą. Nors jis buvo įvestas ne separatistinės vyriau
sybės, tačiau tai buvo žingsnis ta pačia linkme.

Šiuo metu Kvebeko vyriausybė aiškiai vairuoja nepriklauso
mybės linkme, ruošiasi tautos atsiklausimui, kuris galutinai nu
lems pradėtą posūkį. Tai pats ryškiausias mostas, apie kurį kalba 
visa Kanada, bet jis nėra vienintelis prancūziškosios problemos 
sprendimas. Visi Kanados prancūzai sutinka, kad Kvebekas turi 
tapti tikra bei pilna jų tėvyne, kurioje jie galėtų šeimininkauti, 
bet nevisi mano, jog tai įmanoma pasiekti vien separatizmu. Yra 
gana stipri linkmė, mananti, kad to galima pasiekti reformuotos 
federacijos rėmuose, nerizikuojant nei antiprancūziškos reakcijos, 
nei ekonominiu pavojumi. Tos linkmės atstovas yra ir premjeras 
Trudeau. Jo valdymo metai prancūzams davė tai, ko jie negalėjo 
gauti per ištisus tris šimtmečius. Jo linkmės žmonės įtvirtino 
prancūzų kalbą ir kultūrą visos Kanados mastu. Pasak jų, Kana
dos prancūzai, pasilikdami federacijos rėmuose, ne tik dar la
biau įtvirtins kultūrines savo pozicijas Kvebeke ir kitose provin
cijose, bet ir išvengs pavojingo ekonominio spaudimo, kuris gresia 
nepriklausomam Kvebekui Atsiskyrus gi nuo Kąn-įsteigus 
nepriklausomą Kvebeką, neišvengiamai susidarys getas, kuris 
kentės ekonominį spaudimą ir praras prancūziškas pozicijas kitose 
provincijose. Tai plačiosios linkmės prancūzų požiūris, kuris turi 
daug šalininkų ir Kvebeko provincijoje, ir kitur, bet šiuo metu ji 
kažkaip neturi magnetizmo, viliojančio patrauklumo, nes šiuo 
metu labiau žavi nepriklausomybė.

Kol kas patys prancūzai galutinai dar nėra apsisprendę, bet 
nepriklausomybės šalininkai kalba taip, lyg ji būtų jau nuspręsta. 
Angliškoji Kanados dalis žiūri į prancūzų užmojį su pagrįstu 
rūpesčiu. Juk visai galimas dalykas, kad tautos atsiklausime dau
guma gali pasisakyti už nepriklausomybę. Dėlto anglų politiniai 
veikėjai žvelgia Į problemą gana atsargiai. Kyla vis daugiau balsų 
už federacinės Kanados reformą. Esą reikia ją daryti pagal dabar
ties reikalavimus. Ir iš tikrųjų, dabartinė federacija sudaryta 
prieš 110 metų, dar kolonijiniais laikais, kai visom provincijom 
reikėjo telktis prieš bendrą amerikiečių pavojų — dabar nebe
tinka. Jos konstitucija ir dabar tebėra Britanijos parlamento 
archyvuose. Seniai bandoma perkelti ją Kanadon, bet be reikalo. 
Kanadai reikia visai naujos konstitucijos, pritaikytos naujųjų 
laikų reikalavimams. Politikai privalėtų turėti daugiau drąsos 
pasukti nauja linkme — sudaryti naują konstituciją bei duoti 
naują veidą didžiajam kraštui Kanadai. Tada išsispręstų ne tik 
Kvebeko, bet ir daugelis kitų problemų. Tokioje situacijoje at
rastų ir prideramą poziciją krašto daugiakultūriškumas, kuris 
šiuo metu dar neturi tvirtų atramų. Prancūziškoji problema gero
kai užtemdė daugiakultūrę evoliuciją, ypač Kvebeko provincijoje. 
Visdėlto ką bedarytų Kvebekas, daugiakultūris baras nebegali 
būti sunaikintas. Jo vieta yra būti savita naujos Kanados dalimi, 
respektuojančia didžiųjų prozicijas. Pr. G.

Lietuviškos stambmenos
Tomas Venclova Paryžiuje • Premija Maceinai 

Nauja "Kronika" • Perkelta Sadūnaitė

INDIJOS PREMJERE INDIRA GANDHI TIKĖJOSI LENGVAI LAIMĖTI 
kovo 16-20 d.d. įvyksiančius parlamento rinkimus, tačiau nelauk
tą grėsmę jai atnešė valdančioje kongreso partijoje prasidėjęs ski
limas. Iš ministerių kabineto pasitraukė žemės ūkio min. J. Ra
mas, paskelbdamas atvirą kovą premjerei I. Gandhi už diktatū
rinį krašto valdymą. Jį remia keli kiti kongreso partijos nariai, 
siekiantys demokratijos grąžinimo. Opozicinės partijos yra suda
riusios liaudies koaliciją, iš kurios tėra išjungtos komunistinės 
grupės. J. Ramas ir jo šalininkai bus nepriklausomais kandida
tais rinkimuose, bet glaudžiai bendradarbiaus su liaudies koali
cija, remsis bendru kandidatų sąrašu, kurio tikslas yra pašalinti 
opozicijos susiskaldymą. Premjerė I. Gandhi diktatūrinėmis prie
monėmis Indiją valdė 19 mė-«-------------- —________________

• “Draugas” vasario 1 d. lai
doje paskelbė žinią, jog radijas 
“Amerikos Balsas” sausio 31 d. 
pranešęs apie Tomo Venclovos 
atvykimą Paryžiun. Žinią esą 
gavo poetas Josif Brodsky JAV- 
se. Kol kas apie tai nėra tiksles
nių žinių. Emigruoti Į Vakarus 
T. Venclova pasiprašė jau se
niai. Jo raštas buvo paskelbtas 
ir laisvojo pasaulio spaudoje. 
Jame rašytojas išdėstė savo mo
tyvus, rodančius kodėl negali 
pasilikti prievartinėje sovietų 
sistemoje Tai nustebino ypač 
komunistus, nes Tomas yra gar
saus komunistų veikėjo ir rašy
tojo sūnus. Emigruoti jam, ma
tyt, pagelbėjo ir aplinkybė, kad 
jo žmona yra žydų tautybės. To
kiems asmenims Maskva, vaka
riečių s p a u d ž i ama, lengviau 
duoda vizas.

• $1000 premija, sudaryta 
kun. dr. J. Prunskio, už religinį 
1976 m. išleistą veikalą sausio 
30 d. paskirta prof. dr. A. Ma
ceinai, kuris išleisdino “Religi
jos filosofiją” (I dalį). Premijos 
paskyrimą organizavo Ateiti
ninkų Federacija, kuri sudarė 

vertintojų komisiją: pirm. A. 
Skrupskeiienė, sekr. Pr. Razmi
nas, nariai — kun. dr. V. Rim
šelis, dr. A. Liulevičius, L. Sid- 
rys.

• Vakarus pasiekė naujas 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios” 
numeris, būtent, 24. Jame kri
tiškai pasisakoma apie Kauno 
kunigų seminarijos rektoriaus 
kun. dr. V. Butkaus pareiški
mus spaudai, giriančius sovieti
nę religijos “laisvę”, rašoma 
apie kun. Z. Neciunsko skundą, 
jo laidotuves, N. Sadūnaitės ke
lionę į Sibiro lagerį ir kt.

• Laisvajame pasaulyje susi
dariusios grupės rūpinasi N. Sa
dūnaitės išlaisvinimu. Ypač ak
tyviai reiškiasi “Amnesty Inter
national” Vašingtono skyrius. 
Jis paruošė peticiją, surinko 
5000 parašų ir norėjo įteikti 
Sov. Sąjungos ambasadoriui 
Dobrininui, bet šis nepriėmė. 
Teksto nuorašai įteikti JAV 
kongreso atstovams. Turimomis 
žiniomis, N. Sadūnaitė perkelta 
iš Mordovijos į kitą lagerį ar
čiau Maskvos.

• Judinamas ir Kęstučio Jo-

Tautinių šokių grupė “Gyvataras” iš Kanados šoka Sadutę Australijos Lietuvių Dienose Melburne Dalias Brook 
salėje 1976 m. gruodžio 29 dieną Nuotr. E. Juškevičiaus

Teisiami
Ryšium su II D. karo nusikal

tėlių jieškojimu spauda, radi
jas ir televizija atlieka savotiš
ką vaidmenį. Kai tik pajuda ku
ri nors teisinė JAV institucija, 
masinėje komunikacijoje pasi 
pila gana plačios informacijos 
apie kaltinamuosius. Tuo būdu 
sudaromas įspūdis, kad tie žmo
nės kalti, nors pagal vakarietinę 
teisę be teismo sprendimo as
muo negali būti laikomas kal
tu. Šiuo sensacingumu, ypač 
dienraščių, susirūpino S. Ame
rikos baltiečių vadovybės. JAV 
Lietuvių Bendruomenės centro 
valdyba paskelbė pareiškimą, 
kuriame sakoma:

“Gerai suprantame iš žmogiš
kosios prigimties išplaukiantį 
norą genocidu nusikaltusius 
matyti nubaustais. Tačiau gyve
nant demokratiškuose kraštuo
se, tai atliktina vengiant išpūsto 
sensacingumo, duomenų rinki
mo ir teisminės procedūros 
klausimuose remiantis priim
tais teisės standartais. Deja, 
kiek tai liečia JAV-es, taip nė
ra. Kaltinamieji pirma “teisia
mi” amerikiečių spaudoje, o 
liudininkų prieš tariamus nusi
kaltėlius jieškoma Sov. Sąjun
goje. Tenka apgailestauti, kad 
net ir JAV kongrese randame 
asmenis, kurie, medžiodami sau 
balsus, nemato Sov. Sąjungos 
pastangų diskredituoti pabėgė
lius ir kreipiasi į Sov. Sąjungą, 
jieškodami kaltinamųjų įrody
mų prieš savo krašto gyvento
jus. Būdami politikais, jie juk 
turėtų žinoti kokią “dokumen
taciją” ir “liudininkus” sovie
tai pristatys.

Tačiau didžiausią nusivylimą 
kelia kelių žydų kilmės asme
nų spaudoje žadinama neapy
kanta lietuviams, už keliolikos 
dešimčių genocido veiksmuose 
dalyvavusių lietuvių nusižengi
mus genocidu kaltinanti visą 
lietuvių tautą. To lietuvių tauta 
tikrai nėra užsitarnavusi!”

★ ★ ★

Gera yra tai, kad JAV LB 
centro valdyba nesiribojo vien 
tik savo nepasitenkinimo reiš
kimu, padejavimu, kad iki šiol 
toje srityje nieko žymesnio ne
padaryta, ir ėmėsi iniciatyvos 
organizuoti dokumentinio vei
kalo paruošimą, nes ligšiolinės 

kūbyno emigracijos klausimas. 
Yra susidariusios grupės Š. 
Amerikoje, kurios įvairiais bū
dais bando padėti šiam tautie
čiui emigruoti pas savo bro
lį Kanadoje. Šiuo klausimu yra 
susidomėję ir žymūs kanadie
čiai bei amerikiečiai. Pagal 
Helsinkio sutartį jam turėtų 
būti leista emigruoti.

žmonės h 
pastangos yra nepakankamos. 
Minėtame JAV I B centro val
dybos pareiškime sakoma:

“Gaila, kad mūsų laisvinimo 
veiksniai per trejetą dešimčių 
metų nepajėgė df, ,-isti moksliš
kai dokumentuoto veikalo ang
lų kalba, kuris nušviestų stiprų 
nepriklausomos Lietuvos užsi
angažavimą prieš hitlerišką na
cizmą (čia prisimintina ir gar
sioji Sasso - Neumanno byla). 
Aišku, šiame veikale nebūtų li
kę nepaliesti žydų-lietuvių san
tykiai ir lietuvius bei žydus pa
lietusi tautžudystė nacių okupa
cijos metais. JAV LB krašto 
valdyba, šiuo metu finansuo
janti dr. T. Remeikio sovietinę 
okupaciją liečiantį veikalą “Dis
sent in Lithuania 1945-1975” 
(leidinys jau baigiamas rinkti 
spaustuvėje), angažuojasi naciz
mą liečiantį mokslinį veikalą 
artimoje ateityje anglų kalba 
išleisti. Su keliais potencialiais 
mokslininkais autoriais šiuo 
metu vedami pasitarimai. Sa
vaime aišku, kad toks veikalas 
nebūtų pilnas be gyvųjų liu
dijimų. LB užsakymu yra pa
ruošta anketa pradiniam liudi
ninkų apklausinėjimui. Vasario 
pradžioje anketa išsiuntinėta 
bendruomeniniams vienetams, 
juos prašant galimus liudinin
kus kontaktuoti ir pirminius 
jų parodymus išgauti. Detalų 
liudininkų apklausinėjimą vė
liau atliks veikalo autorius.”

★ * ★

Džiaugiantis šiuo užmoju, ten
ka betgi pastebėti, kad tai ilga
laikis dalykas. Visiems aišku, 
kad geras, dokumentinis veika
las negali atsirasti tuoj pat, 
juoba, kad visų pirma tenka or
ganizuoti dokumentaciją, ypač 
gyvųjų asmenų liudijimus. O 
šiuo metu, kai lietuviai ir kiti 
baltiečiai yra viešai puolami, 
visiems reikia lengvai prieina
mos informacijos Lietuvos žy
dų ir nacionalsocialistinės oku
pacijos klausimu, kad ja būtų 
galima pasinaudoti informuo
jant savo aplinką. Tam reikalui 
JAV LB centro valdyba pasi
rūpino atspaudu iš “Encyclope
dia Lituanica”, kuriame Lietu
vos žydų klausimas, pasak dr. 
Dov. Levino, esąs geriausiai iš
dėstytas lietuvišku požiūriu. 
JAV LB pranešime tuo klau
simu rašoma:

“Esamai informacinės litera
tūros spragai pašalinti, susita
rus su Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla, JAV LB krašto valdy
bos lėšomis yra išleista angliš
kosios lietuvių enciklopedijos 
straipsnio brošiūra - atspaudas, 
nušvienčiantis žydų mažumos

e teismo
padėtį nepriklausomoje Lietu
voje ir nacių vykdytą tautžu- 
dystę. Sis išsamus publicisto — 
visuomenininko V. Rastenio 
straipsnis bus siunčiamas JAV 
kongreso nariams, pateikiamas 
žydų tautžudystės klausimu ra
šantiems amerikiečių žurnalis
tams ir, reikalui iškilus, bus 
naudinga dokumentacija valdi
nėms įstaigoms.”

Ta pati JAV LB centro valdy
ba pasiuntė ir delegaciją pas 
kongreso narį Jošua Eilbergą 
Filadelfijoje, kuris yra JAV at
stovų rūmų imigracijos ir natū
ralizacijos pakomisės pirminin
ku. Delegacijos nariai — pirm. 
Alg. Gečys, vicepirm. R. Česo- 
nis ir valdybos narė D. Muraš- 
kaitė išdėstė anam kongreso 
nariui lietuvių susirūpinimą 
pradėtais neprofesionaliais tar
dymais, prilygstančiais “raga
nų medžioklei", ir prašė įtaria
mų asmenų tardymus atlikti ty
liai, dalykiškai, atkreipti dėme
sį Į sovietinių liudininkų nepa
tikimumą bei Maskvos norą dis
kredituoti ateivius. Šiais klau
simais J. Eilberg pasisakė gana 
palankiai, bet atsisakė padėti 
sueiti į kontaktą su žydų bend
ruomenės vadovybe. JAV LB 
pranešime sakoma:

“LB atstovai, atsižvelgdami į 
kongr. Eilberg etninę kilmę, pa
reiškė rūpestį dėl kaikurių as
menų spaudoje verčiamų kalti
nimų visai lietuvių tautai, tuo 
tik ugdant savitarpio neapykan
tą. Kongr. Eilberg prašytas tar
pininkauti LB atstovams sueiti 
į kontaktą su JAV žydų bend
ruomenės atstovais, kad išveng
tų neatsakingų asmenų iššaukia
mo lietuvių ir žydų santykių pa
bloginimo. atsisakė, motyvuo
damas, kad jis atstovaująs vi
siems amerikiečiams ir jam į 
mažumų problemą veltis nepri
tiktų. Apgailestaujant tokį kon- 
gresmano sprendimą, pareikšta 
nuomonė, kad kongreso nariui 
turėtų rūpėti Amerikos mažu
mų santykiai, nes jie tiesiogiai 
atsiliepia ir į šio krašto gero
vę. Mažumų nesantaikos vai
siais paprastai naudojasi komu
nistinis ir naciškasis elemen
tas.”

★ ★ ★
Šiaipjau kongreso narys J. 

Eilberg yra nekartą parodęs pa
lankumo lietuviams. Jis yra 
kalbėjęs Vasario 16 minėjime 
Filadelfijoje, padaręs Lietuvai 
palankių pareiškimų kongrese, 
talkinęs Kudirkos, Simokaičių, 
Bražinskų reikaluose, prisidė
jęs prie sukiliininės Lietuvos 
vyriausybės narių gynimo nuo 
nepagrįstų kaltinimų. M.S. 

nėšių. Prieš rinkimus ji šiek 
tiek atleido vadžias, bet varžtų 
nepašalino. Iš kalėjimo buvo iš
leista apie 2.000 politinių ka
linių. Opozicijos teigimu, jų ten 
vis dar tebėra apie 8.000. Prem
jerė I. Gandhi pasitraukusį J. 
Ramą pavadino oportunistiniu 
išdaviku, kuris, būdamas mi
nisterių kabinete, pritarė jos 
valdymo būdui, nesugebėjo su
stabdyti žemės ūkio gaminių 
kainų kilimo, nepradėjo žemės 
ūkio reformų. Prieš premjerę 
I. Gandhi pasisakė ir Maskvai 
tarnaujanti kompartija, lig šiol 
rėmusi dabartinį režimą. Ko
munistai ypač puola premjerės 
I. Gandhi sūnų Sanjay, 30 
metų amžiaus vyrą, motinos už
nugaryje įgavusį perdidelę ga
lią. Sūnaus įtaka yra nepaten
kintos ir opozicinės partijos. 
Rinkiminiame vajuje didesnes 
minias už premjerę I. Gandhi 
sutraukia liaudies koalicijos va
dai.

KALTINA SOVIETUS
Egipto prez. A. Sadatas per 

radiją ir televiziją paskelbė 
griežtas priemones, kurios už- 
kirs riaušių pasikartojimą. Sau
sio 18-19 d.d. kilusiose riau
šėse dėl maisto gaminių pa
branginimo žuvo 80 egiptiečių. 
Pagrindiniais tų riaušių kal
tininkais prez. A. Sadatas laiko 
komunistus ir Sovietų Sąjungą, 
kuri yra nepatenkinta Egipto 
liberalėjimu. Vakarų pasaulio 
kapitalo įsileidimu. Jis taipgi 
daro išvadą, kad riaušėmis bu
vo siekta sumenkinti Egipto 
poziciją būsimoje Ženevos kon
ferencijoje, kai ji svarstys Iz
raelio okupuotų sričių grąžini
mą. Specialiu potvarkiu Egipte 
uždraudžiama pogrindinių gru
pių veikla, ekonominiam gyve
nimui žalingos demonstracijos. 
Tris ar mažiau akrų žemės tu
rintys ūkininkai atleidžiami 
nuo pajamų mokesčio. Kiek
viena šeima turės užpildyti 
blankus, išvardijančius visas 
jos pajamas. Pagal jas bus nu
statytas mokestis valstybės iž
dui. Maisto gaminių pabrangi
nimas buvo atšauktas. Naujas 
priemones specialiu plebiscitu 
turės patvirtinti egiptiečių tau
ta. Premjeras M. Salemas pa
keitė keturis ministerius, savo 
kjintrolėn perimdamas vidaus 
reikalų ministeriją ir pavaduo
toju pasikviesdamas saugumo 
tarnybos viršininką gen. K. 
Cierallahą.

TARDO A. GINZBURGĄ
KGB agentai Maskvoje su

ėmė ir tardo Aleksandrą Ginz
burgą, kurio žinioje buvo spe
cialus fondas suimtų politinių 
kalinių šeimoms remti. A. Ginz
burgas taipgi vadovavo grupei, 
sekančiai Helsinkio konferenci
jos nutarimų pažeidimus So
vietų Sąjungoje. A. Ginzburgo 
tardymas greičiausiai yra su
sietas su jo bute rasta užsie
nio valiuta. Prieš porą savaičių 
A. Ginzburgas apkaltino kagė
bistus slaptu tos valiutos pa
dėjimu. JAV valstybės depart- 
mentas, vadovaujamas C. Van
ce, aštriai reagavo į Nobelio 
taikos premijos laureato A. Sa
charovo tardymą ir Čekoslova
kijoje pradėtą žmogaus teisių 
manifesto autorių persekioji
mą. Abiem atvejais buvo pri
minta 1975 m. Helsinkio kon
ferencija ir jos nutarimai. To
kios taktikos vengdavo prez. G. 
Fordas ir jo valstybės sekr. H. 

Kissingeris. Sovietų komparti
jos centro komitetas paskelbė 
juokingą rezoliuciją, teigiančią, 
kad tik sovietinė sistema savo 
liaudžiai yra davusi tikrąją lais
vę bei demokratiją, kuri yra 
neįmanoma kapitalistiniuose 
kraštuose. Atrodo, šiuo pareiš
kimu bandoma atmesti užsienio 
kompartijų posūkį demokratė
jimo kryptimi.

ŽUDYNES TAILANDIJOJ
Keli šimtai komunistinės 

Kambodijos karių, įsiveržę į 
Tailandijos pasienio kaimelį 
Klong Luką, apie 185 mylias 
i rytus nuo Bangkoko, nužudė 
29 gyventojus ir vieną polici
ninką. Džiunglinio komunizmo 
atstovai nepagailėjo net nėščių 
moterų ir vaikų. Vienas trejų 
metų berniukas buvo rastas su 
perpjauta gerkle. Įsiveržėliai 
taipgi ištuštino to kaimelio 
krautuves, sudarydami įspūdį, 
kad Kambodijoje jiems trūks
ta maisto. Tailandijos vyriau
sybė, pasmerkusi nežmonišką 
komunistų elgesį, uždarė savo 
sieną su Kambodija. Klong Lu
kas buvo vienintelis oficialus 
sienos perėjimo punktas. Tai- 
landijoje yra tūkstančiai pabė
gėlių iš Kambodijos. Jų duo
menimis, nuo 1975 m. pavasa
rio komunistai išžudė apie mi
lijoną kambodiečių, ištisą sep- 
tintadalį visų gyventojų.

MOBILIZUOJA KARIUS
V. Vokietijos laikraštis “Die 

Welt” ir kita vokiečių spauda 
teigia, kad R. Vokietija pradėjo 
mobilizuoti atsarginius karius 
iki 30 metų amžiaus. Spėjama, 
kad kompartijos vadai prisibi
jo neramumų prasiveržimo, ko
kį turėjo Lenkija, ir tokios 
įtampos, kuri dabar kilo Če
koslovakijoje dėl žmogaus tei
sių laužymo. JAV, Britanija ir 
Prancūzija tiekimą savo įgu
loms V. Berlyne atlieka trauki
niais. Jiems lokomotyvus pa
rūpina R. Vokietija už atitinka
mą mokestį. Dabar ji pareikala
vo, kad tas mokestis būtų gero
kai padidintas, ir siūlo tiesiogi
nes derybas. Britai, amerikie
čiai ir prancūzai derybų atsi
sako, nes susisiekimui su V. 
Berlynu jie pripažįsta tik po
karinį susitarimą su Sovietų Są
junga.

RADIJO SIGNALAI
Sovietų Sąjunga praėjusią 

vasarą pradėjo siųsti labai 
stiprius radijo signalus, truk
dančius radijo ryšį Kanadoje, 
JAV ir Skandinavijos valstybė
se. Po eilės protestų šie signa
lai buvo apriboti dešimt sekun
džių staigiais proveržiais. Kai- 
kurie mokslininkai daro išva
dą, kad sovietai atlieka bandy
mus elektros energijai perduo
ti be laidų, laidininku panau
dodami žemę. Tokius bandy
mus praėjusio šimtmečio pabai
goje buvo pradėjęs jugoslavas 
išradėjas Nikola Tesla, bet jie 
tada buvo nutraukti kaip ne
praktiški, nfes srovę perduoda
vo tik 25 mylių nuotoliu.

PRALAIMĖTA PERGALĖ
Angolos pilietinio karo metu 

P. Afrika buvo pasiuntusi 2.000 
karių, kurie per 33 dienas nu
žygiavo 1.500 mylių. Iki sosti
nės Luandos tebuvo likę 30 my
lių. Kariai buvo atšaukti, įsiki
šus JAV vyriausybei. Jie būtų 
užtikrinę antikomunistinių gru
pių laimėjimą. Kautynėse su af
rikiečiais žuvo net vienas ku
bietis generolas.

i
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Mirę kunigai Lietuvoje
Per šešerius metus mirė 132 kunigai, įšventinta 50 kunigų

Vietname - panašiai kaip Lietuvoje
Tyli žurnalistų armija, kuri garsiai šaukė apie amerikiečių nusikaltimus

I. VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA
1. Kun. Pranciškus Swiqtek, Nau

josios Vilnios altarista, gimęs 1889 
m., kunigu įšventintas 1915 m. Mi
rė 1976. III. 5. Palaidotas N. Vilnios 
kapinėse.

2. Kun. Jonas Balčiūnas, Smalvos 
klebonas, g. 1928 m., kun. įšv. 1949 
m. Mirė 1976. IV. 3. Palaidotas Smal. 
vos kapinėse.

3. Kun. Lionginas Iwanczyk, Kor- 
vės klebonas, g. 1896 m., kun. įšv. 
1921 m. Mirė 1976. X. 26. Palaido
tas Korvės kapinėse.

Naujai 1976. V. 30 įšventintas kun. 
Aldas Čeponis, gimęs 1946 m.

II. KAUNO ARKIVYSKUPIJA
1. Kun. Mykolas Grubys, Taujė

nų altarista, g. 1894 m., kun. įšv. 
1916 m. Mirė 1976. V. 7. Palaidotas 
Taujėnuose.

2. Kun. Alfonsas Keturakis, Paš- 
tuvos klebonas, g. 1904 m., kun. 
įšv. 1932 m. Mirė 1976. VI. 12. Pa
laidotas Paštuvoje.

3. Kun. Pranciškus Bikinas, Dot
nuvos altarista, g. 1898 m., įšv. 1924 
m. Mirė 1976. VI. 20. Palaidotas 
Dotnuvoje.

4. Kun. Stanislovas Ruša, buvęs 
Maironių, Radviliškio klebonas, pas
kutiniu metu be pareigų, g. 1913 m., 
kun. įšv. 1940 m. Mirė 1976. X. 5. 
Palaidotas Kaune.

Naujai 1976. V. 30 įšventinti ku
nigai: Eugenijus Bertulis, gimęs 
1949 m., paskirtas vikaru į Kelmę; 
Alfonsas Bulota, g. 1946 m., paskir
tas vikaru į Panevėžį prie Sv. Petro 
ir Pauliaus bažnyčios: Kęstutis-Be- 
nediktas Dakinevičius, g. 1940 m., 
paskirtas vikaru į Kėdainius.

III. TELSIV VYSKUPIJA
1. Kun. Paulius Repšys, Užvenčio 

klebonas, g. 1909 m., kun. įšv. 1937 
m. Mirė 1976. II. 14. Palaidotas Už
ventyje.

2. Kun. Alfonsas Sirus, Tauragės 
klebonas ir dekanas, g. 1921 m., 
kun. įšv. 1942. Mirė 1976. III. 14. 
Palaidotas Tauragės kapinėse.

3. Kun. Bronislovas Pakalniškis, 
Nevarėnų klebonas, g. 1923 m., kun. 
įšv. 1947 m. Mirė 1976. VI. 17. Pa
laidotas Nevarėnuose.

Naujai 1976. V. 30 įšventinti ku
nigai: Ferdinandas Žilius, g. 1949 
m., paskirtas Mažeikių vikaru; Ro
mas Žulpa, g. 1944 m., paskirtas vi
karu į Kuršėnus.

IV. PANEVĖŽIO VYSKUPIJA
1. Kun. dr. Juozapas Čepėnas, Pas

valio altarista, g. 1880 m., kun. įšv. 
1905 m. Mirė 1976. I. 24. Palaidotas 
Daugailių (tėviškės) kapinėse, kur 
turėjo pasirinkęs vietą ir pasistatęs 
paminklą.

2. Kun. Antanas Misevičius, Papi
lio klebonas, g. 1901 m., kun. įšv. 
1927 m. Mirė 1976. VI. 1. Palaidotas 
Raguvoje.

3. Kun. Juozapas-Vytautas Niurką, 
Utenos klebonas ir dekanas, g. 1913 
m., kun. įšv. 1937 m. Mirė 1976. IX. 
30. Palaidotas Panevėžyje.

4. Kun. Kazimieras Žeimys, Bur
biškio klebonas, g. 1924 m., kun. 
įšv. 1949 m. Mirė 1976. VIII. 22. 
Palaidotas Burbiškyje.

5. Kun. Juozapas Laniauskas, Bir

Mylimai seseriai

Emilijai Šajaukaitei - Magilienei
Lietuvoje mirus, broliui valdybos nariui IGNUI 
ŠAJAUKAI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžiausių 
užuojautų —

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Kanados krašto valdyba

PILNAS
NAMŲ

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbimo mašinos
* Vaikų baldai
* {vairūs kilimai
* Šaldytuvai

APSTATYMAS * Valgomų kambarių
apstatymas ir kt.

* Siuvamos mašinos 
Nemokamas pristatymas * Rašomos mašinėlės 
į namus.

KRAUTUVĖS: [
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Ave. —Tel. 537-1442 ] 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. . — Tel. 699-4444 |

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro. 
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žų altarista, g. 1892 m., kun. įšv. 
1915 m. Mirė 1976. XI. 26. Palaido
tas Biržuose.

įšventinti 1976. V. 30 nauji kuni
gai: Vytautas Kapočius, g. 1942 m.; 
Aleksandras Kaškevičius, g. 1949 m.

V. VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA
1. Kun. Bernardas Baliukonis, Vil

kaviškio vyskupijos kurijos kancle
ris, g. 1913 m., įšv. 1937 m. Mirė 
1976. V. 19. Palaidotas Kaune.

2. Kun. Aleksandras Labanauskas, 
Paežerėliu administratorius, g. 1909 
m., kun. įšv. 1937 m. Mirė 1976. IX. 
27. Palaidotas Paežerėliuose.

3. Kun. Jonas Sprainaitis, Alvito 
klebonas, g. 1912 m., kun. įšv. 1940 
m. Mirė 1976. VIII. 16. Palaidotas 
Alvite.

4. Kun. Jonas Gribulis, Zapyškio 
altarista, g. 1902 m., kun. įšv. 1935 
m. Mirė 1976. XI. 6. Palaidotas Za
pyškyje.

5. Kun. mons. Vincentas Padols- 
kis, buvęs Marijampolės klebonas ir 
dekanas, vėliau altarista-ligonis, g. 
1908 m., kun. įšv. 1932 m. Mirė 1976. 
XII. 8. Palaidotas Virbalyje.

6. Kun. Pranciškus Sliumpa, Viša
kio Rūdos klebonas, g. 1916 m., 
kun. įšv. 1942 m. Mirė 1976. XII. 10. 
Palaidotas Aukšt. Panemunės kapi
nėse.

1976 m. Vilkaviškio vyskupija ne
turėjo nė vieno naujo kunigo.

VI. KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA
1. Kun. Zigmas Neciunskas, Kal

vių klebonas, g. 1912 m., kun. įšv. 
1939 m. Mirė 1976. VI. 23. Palaido
tas Kalviuose.

2. Kun. Romualdas Stundžia, Kau- 
•no kunigu seminarijos prokurato
rius, g. 1901 m., kun. įšv. 1930 m. 
Mirė 1976. X. 18. Palaidotas Kaune.

3. Kun. Jonas Dzekunskas, Žiež
marių altarista, g. 1903 m., kun. įšv. 
1931 m. Mirė 1976. XII. 24. Palaido
tas Žiežmariuose.

1976. V. 30 naujai įšventinti ku
nigai: Petras Bingelis, gimęs 1935 
m.; Juozapas Lunius, g. 1924 m.; 
Vladislovas Avižonis (įšventintas 
1976 m. rudenį), gimęs 1939 m.

Kunigų mažėjimą Lietuvoje rodo 
tokie paskutinių šešerių metų skai
čiai: 1970 m. mirė 18 kunigų, o nau
ju įšventinta 8. 1971 m. mirė 10 ku
nigų, o naujų įšventinta 3, 1972 m. 
mirė 17 kunigų, o naujų įšventinta
6. 1973 m. mirė 21 kunigas, o nau
jų įšventinta 6. 1974 m. mirė 23 
kunigai, o naujų įšventinta 8. 1975 
m. mirė 19 kunigų, o naujų įšven
tinta 8. 1976 m. mirė 24 kunigai, o 
naujų įšventinta 11.

Iš viso per pastaruosius šešerius 
metus (1970-1976) mirė 132, nau
jai įšventinta 50 kunigų.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prie! Lietuvių 
Namui) • Tel. 535-6252 
Greitos potomavimos, neougš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Kai vyko karas tarp komunis
tinio š. Vietnamo ir amerikiečių 
remiamo P. Vietnamo, kiek bu
vo šaukta, protestuota, mitin
guota prieš amerikiečius, kurie 
esą neleidžia Vietnamui pačiam 
spręsti savo likimo. Registruota 
amerikiečių žiaurumai, nekaltų 
gyventojų žudymai ir pan. Ta
čiau, kai šiandien P. Vietnamas 
jau yra “išlaisvintas”, kai iš ten 
“'grobikai” amerikiečiai pasi
traukė, pasaulio opinijoje ir 
spaudoje visiška tyla. O ten 
vyksta baisi tragedija. Apie tai 
vakarykščiai P. Vietnamo gynė
jai šiandien — nė žodžio.

Kas šiandien dedasi P. Viet
name, nelengva sužinoti. Visi 
žurnalistai ir misijonieriai iš P. 
Vietnamo yra išvyti. Paskutinis 
užsienietis misijonierius turėjo 
palikti P. Vietnamą 1976. VIII. 
4. Bet dėlto niekas, net katali
kiškame pasaulyje, neprotesta
vo, nepaskelbė nė trumpos žinu
tės laikraščiai. Karo metu P. 
Vietname buvo 2000 užsienio 
žurnalistų, dabar ten nėra nė 
vieno, o norintieji ten nuvykti 
negauna leidimo, išskyrus ko
munistinių kraštų gerai atrink
tus ir patikimus spaudos atsto
vus.

Kanadiečio pasakojimas
Vienas paskutinių iš P. Viet

namo išvytų misijonierių yra 
kanadietis jėzuitas Andrė Geli
nas, apsistojęs Milane. Jo pasa
kojimas, kas įvyko P. Vietname 
pasibaigus karui (1975. IV. 30), 
yra ypač vertingas ir įdomus, 
nes jis buvo užėmęs svarbią vie
tą P. Vietnamo kultūriniame ir 
religiniame gyvenime: buvo 
Saigono universiteto istorijos 
profesorius, dirbo Yen-Do Stu
dentų Centre. Vietname dirbo 
nuo 1957 m.; moka vietnamie
čių kalbą, pažįsta jų kultūrą; iš
gyveno tos tautos tragediją ka
ro, diktatūros ir komunistinės 
okupacijos laikotarpiais. Čia 
pateikiame kaiką iš jo pasako
jimų.

Dabartinė vietnamiečių būklė 
yra labai kritiška dėl įvairių 
veiksnių, kurie sukelia tik liū
desį ir neviltį. O tie veiksniai — 
ekonominė krizė, kraštutinis 
skurdas, ideologinė diktatūra, 
užčiaupusi betkokį laisvą žodį, 
“politinio perauklėjimo” lage
riai, kurie yra opozicininkų ar 
tokiais laikomų sunaikinimo 
vietos, budistų ir krikščionių 
spaudimas, kad atsižadėtų reli
gijos ir t. t.

Ekonominė krizė atsirado dėl
to, kad komunistinė valdžia nu
traukė bet kokius ryšius su už
sieniu. Nėra prekybos, ir todėl 
trūksta reikalingiausių dalykų. 
Yra tik aspirino, bet ir tam gau
ti reikia ypatingo leidimo. Ligo
ninėse trūksta deguonies, anas- 
tezinių priemonių, antibiotikų, 
tvarstomosios medžiagos, vatos.

Ekonominę krizę sukėlė ne 
tik karas. Vietnamiečiai yra 
darbštūs. Jie tuojau būtų metę- 
si į žemdirbystę, pramonę, pre
kybą, ir kraštas tuoj būtų atsi
gavęs. Bet viskas buvo suvalsty
binta, viskas kontroliuojama. P. 
Vietnamo gyventojai per 30 me
tų buvo pripratę prie laisvo eko
nominio gyvenimo, o dabar ko
munistinė valdžia uždėjo vis
kam savo kontrolę. Visi okupuo
to krašto technikai, specialistai 
yra “perauklėjimo lageriuose” 
jau ištisi metai ir nežinia kada 
bus paleisti. Dėlto fabrikai ne
veikia, mechanizuota žemdirbys
tė merdi. Krašte siaučia badas.

Užkariautojai —: šiaurės viet
namiečiai, užėmę visas pagrindi
nes valdžios pozicijas, mato, kad 
jie gyventojų nebuvo entuzias
tiškai sutikti, kad sunkiai duo
dasi įjungiami į socialinę ir po
litinę sistemą. Reikia juos įstum
ti į kraštutinį skurdą — tada bus 
lengviau juos tvarkyti. Savaime 
suprantama, valdžios žmonės ir 
revoliucijos kadrai yra viskuo 
aprūpinti. Net ligoninės ir vais
tų sandėliai tarnauja tik parti
jos viršūnėms. Kai žmonės netu
ri ko valgyti, klusniau eina į pri
valomus mitingus, marksizmo 
paskaitas, reikalui esant, labiau 
ploja ir įsirašo į kelių dienų ar 
savaičių “savanorišką” darbą re
voliucijos naudai.

Perauklėjimo stovyklos
Kita vietnamiečių kančia — 

“perauklėjimo lageriai”. Juose 
uždaryta pusė milijono gyvento
jų 18—60 metų amžiaus. Tai 
daugiausia buvusios Thieu ar
mijos karininkai, puskarinin
kiai, mokytojai, profesijonalai, 
kaimų seniūnai ir visi išėję bent 
vidurinį mokslą, nebendradar
biavę su vietkongiečiais, budis
tų dvasininkai. Vien tik katalikų 
kunigai nevisi pateko į tokius 
lagerius: iš 2.500 kunigų tik 200 

— 250 yra lageriuose. Tai tie, 
kurie Thieu valdymo metu buvo 
karo kapelionais arba globojo iš 
šiaurės pabėgusius gyventojus.

“Perauklėjimo lagerių” dek
retas (1975. V.) sako, kad asme
nys, pasiųsti “perauklėjimui”, 
turės išbūti lageriuose 10—15 
dienų. Tuo tarpu iki šiol grįžo 
vos 1—2'/<. Lageriuose žūsta už
darytieji nuo sunkaus darbo, ba
do ir ligų. Galbūt bus paleisti 
tie, kuriais valdžia galės pilnai 
pasitikėti, arba technikai, be ku
rių negalima apsieiti. Valdžia 
1976 m. gegužės mėn. paskelbė, 
kad lageriuose esą 200.000 as
menų, bet iš tikrųjų yra dukart 
tiek. Dabar jau skelbiama, kad 
“perauklėjimas” užtruks 2 — 3 
metus. Tai daugeliui reiškia 
mirties sprendimą.

Sunaikinta inteligentija
Pasiuntimu į lagerius kraštas 

neteko vadovaujamosios klasės: 
profesijonalų, profesorių, tech
nikų, žurnalistų, advokatų, gy
dytojų — visų tų, kurie yra iš
ėję augštąjį ar bent vidurinį 
mokslą. Pasiliko laisvi tiktai se
niai ir moterys.

Krašte siaučia krizė ir dėlto, 
kad daugelis asmenų, ypač tech
nikų, kuriuos paruošė amerikie
čiai, kaip radijo technikai, skai
tytuvų specialistai, elektroninių 
įtaisų žinovai, lėktuvų ir malūn
sparnių lakūnai, yra išnykę. Ko
munistams, karui baigiantis, pa
teko Į rankas tūkstančiai malūn
sparnių, buldozerių ir kitų mo
dernių mašinų, bet visa tai ne
naudojama, nes nėra kas jas 
valdytų.

Ligoninėse gydytojai yra vien 
tik moterys. Mobilizuoti seni 
pensininkai ir S. Vietnamo kari
niai gydytojai. Gydytojai-, kurie 
buvo baigę mokslus Amerikoje, 
išnyko. Ligoninių vedėjai yra 
patikimi komunistai, nieko ne
nusimaną apie mediciną.

Vienintelis išlikęs neuždary
tas Saigono universitetas turi 
tik technikos, matematikos, fizi
kos, medicinos, architektūros ir 
inžinerijos fakultetus. Visi kiti 
uždaryti. Bet ir pats mokslas 
esančiuose fakultetuose yra sa
votiškas. Pvz. technikos fakulte
te mokslas trunka vienerius me
tus, kurių 10 mėBt yra skirta po
litiniam ir filosofiniam (mark
sistiniam) švietimui ir tik 2 
mėn. technikai.

Seimų dešimtukai
Vietnamo gyventojai kenčia 

nuo smaugiančios biurokratijos, 
neribotos korupcijos, nuo betko- 
kios laisvės nebuvimo. Nėra 
laisvos spaudos. Radijas, televi
zija naudojami tik propagandai. 
Kino teatrai arba uždaryti, arba 
rodo tik rusiškus filmus. Už už
sienio radijo klausymą gresia 
kalėjimas. Visa tauta įrikiuota į 
dešimties šeimų celes. Kiekvie
nos tokios celės galva yra politi
nis komisaras, kuris turi prižiū
rėti ją ir auklėti. Du ar tris kar
tus į savaitę celės nariai (JO šei
mų) turi susirinkti išklausyti 
marksistinių paskaitų. Tokios 
pamokos būna nuo 19 iki 24 v. 
Po vado paskaitos būna vad. 
autokritika: kiekvienas celės na
rys turi papasakoti savo praeitį, 
savo klaidas visų narių akivaiz
doje. Kiekvienas narys yra atsa
kingas už kitus ir turi viešai 
pranešti jų nusikaltimus (klausė 

į gegužės 28 — birželio 11
14^^A birželio 17 - liepos 1

DIENųH& liepos 8 - liepos 22
RYTŲ Hv rugsėjo 9 - rugsėjo 23

EUROPOJE! rugsėjo 23 - spalio 7
Įr spalio 14 - spalio 28
F lapkričio 11 - lapkričio 25

Visom kelionėm 6 dienos skirtos Vilniuje. Numatoma aplan
kyti Helsinkį, Leningradą, Rygą, Taliną. Vietų skaičius ribotas. 

Smulkesnių informaciją teiraukitės: Marius Rusinas
HETHERINGTON TRAVEL, 1651 Bloor Street West, 
Tel. (416) 531-4674 Toronto, Ontario M6P 1A6 
“HETHERINGTON'' kelionių įstaiga yra toje pačioje Bloor 
gatvės pusėje, kaip ir Toronto Lietuvių Namai (200 metrų į 
High Parko pusę). Atidaryta nuo 9.30 iki 5.30 kiekvieną dieną, 

_šeštadieniais 10.00 iki 2.30.
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»
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Užpildykite ir atsiųskite į kelionių įstaigų

užsienio radijo, blogai kalbėjo 
apie valdžią, paslėpė tai, kas tu
rėjo būti atiduota valdžiai). Su
daroma nepasitikėjimo, įtarumo 
atmosfera. Dėlto žmonės bijo 
kalbėti, bijo vienas kito.

Celių vadai turi būti komunis
tai, tačiau tokių iš vietinių 
trūksta. Juos “pavaduoja” at
siųstieji iš S. Vietnamo. Jei celė
je atsitinka kas nors valdžiai ne
pageidaujamo, atsako jos vado
vas. Dėlto jie yra labai uolūs, 
žiaurūs, nes bijo patys netekti 
galvos.

Leidimai ir spekuliacija
Kasdieninio gyvenimo reika

lus galima tvarkyti tik gavus 
raštišką leidimą, pvz. nusipirk
ti ryžių, žuvies, nuvykti kelis 
kilometrus už miesto. Tokius 
leidimus duoda pirmiausia ce
lės vadovas. Bet tai tik pradžia. 
Pvz. išvykti iš Saigono į jo už
miesčius leidimų procedūra to
kia: gavus celės vadovo leidimą, 
reikia kreiptis į miesto kvartalo 
vadovą ir pagaliau į miesto 
burmistrą. Gauti tiems trims 
leidimams (tik su jais perkamas 
autobuso bilietas) kartais reikia 
mėnesio ir daugiau laiko. Ko
munistinės valdžios idealas — 
visi turi dirbti namie. Yra žmo
nių, kurie ištisus metus nėra iš
kėlę kojos iš gyvenamosios vie
tos.

Karo metu buvo šaukiama 
apie P. Vietnamo korupciją. At
rodė, kad komunistinė valdžia 
ją panaikins. Bet kur tau? Ko
rupcija dabar dar didesnė. Kas 
turi pinigų, pažinčių, gali pirk
tis visko. Turtingieji išsaugojo 
aukso, užsienio valiutos, gali 
gauti visko, net ir leidimą išvyk
ti į užsienį. Tokia padėtimi ypač 
naudojasi komunistai kariškiai, 
atvykę iš S. Vietnamo. Jie už 
vaistus, cigaretes, benziną, mė
są, kavą ir kt. įsigyja brangius 
baldus, šaldytuvus, radijo ir fo
to aparatus. O neturtingieji, nie
ko neturėdami, miršta badu. Iš
siplėtė jaunų moterų ir mergai
čių prostitucija. Šiauriečiai ir 
vietiniai komunistai išnaudoja 
esamą sunkią padėtį ir prostitu
tėms “už paslaugas” moka mė
sa, benzinu ir cigaretėmis...

Budistai ir katalikai
Užgniaužus visokias laisves, 

ateina sunkios dienos ir tikintie
siems. Katalikams tuo tarpu 
lengviau, negu budistams. Dide
lė dalis pagodų ir budistų vie
nuolynų jau uždaryti, o katali
kų maldos namai ir vienuolynai 
tuo tarpu dar nepaliesti. Gal 
dėlto, kad, pradėjus katalikus 
persekioti, reaguos viešoji pa
saulio opinija. O vargšų budistų 
niekas neužstoja, niekas dėl jų 
nesijaudina. Tačiau ir katali
kams įvesti tam tikri varžymai. 
Saigone dar leidžiama katali
kams susirinkti ne šventovėje, 
pvz. rekolekcijoms, vaikų kate- 
kizacijai. Provincijoje katalikai 
gali susirinkti šventovėn tik 
šventadieniais.

Visur persekiojimas iššaukia 
reakciją. Katalikų šventovės 
niekad nebuvo taip gausiai lan
komos, kaip dabar. Ateina į jas 
ir nekatalikai. Padaugėjo asme
nų, prašančių krikšto. Bažnyčia 
yra laikoma vienintele prieglau
da, vienintele ramybės oaze. Bet 
kaip ilgai? J. V.

PADĖKA
1977 m. sausio 6 d. mirė Montrealyje 

mūsų mylima mamytė

a+a Kotryna Taujenienė
Palaidota sausio 11 dieną Toronto Šv. Jono lie

tuvių kapinėse.
Nuoširdiai dėkojame: Montrealio Aušros Vartų 

parapijos klebonui kun. J. Kubiliui už atnašautas šv. 
Mišias ir kun. J. Aranauskui už lankymą namuose. 
Toronto Prisikėlimo parapijos klebonui Tėvui Augusti
nui, Tėvui Eugenijui ir Tėvui Barnabui už atnašautas 
šv. Mišias, Rožinį ir palydėjimą į kapines.

Nuoširdžiausia padėka visiems giminėms, arti
miesiems ir pažįstamiems už gausų lankymą laidotuvių 
namuose, už aukas Šv. Mišioms, aukas Lietuvių Fondui, 
už gėles, asmenines ir raštu pareikštas užuojautas, pa
lydėjimą j kapines, už suteiktą paguodą gilaus skausmo 
valandoje ir kitais būdais prisidėjusiems prie laidotuvių.

Ypatinga padėka Toronto tretininkėms, Gyvojo 
Rožinio narėms, karsto nešėjams, L. L. Einikiams, J. M. 
Gudeliams ir V. Petrauskienei.

Jūsų nuoširdumas pasiliks mūsų atmintyje neuž
mirštamai.

Liūdinčios dukterys:
St. Danaitienė, A. Ledienė 

ir šeimos

A+A
JUOZUI MARTINKUI

Hamiltone mirus, užuojautų reiškiame jo dukrai 
M. VAITONIENEI, žentui P. VAITONIUI, anū
kams ir jų šeimoms —

Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
"Talka" valdyba

A+A
JUOZUI MARTINKUI

mirus, ilgametei KLK Moterų Draugijos Hamil
tono skyriaus pirmininkei dukrai M. VAITONIE
NEI ir visai jos šeimai reiškiame gilią užuojautą —

KLK Moterų Draugijos 
Hamiltono skyrius ir valdyba

Staigiai amžinybėn iškeliavus brangiam tėveliui

v a+a Juozui Martinkui,
dukterį MAGDUTĘ VAITONIENĘ, jos vyrą PO
VILĄ bei visą šeimą sunkiose skausmo valandose 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

H. Kairienė H. Rickienė
A. K. Žilvičiai

ADOLFUI KLEMKAI

mirus, žmonai REGINAI ir giminėms nuoširdžią 

užuojautą reiškia —

E. V. ir R. Sonda

Mylimai MAMYTEI
mirus, dukrą TUSĘ ir jos vyrą ZIGMĄ ZALESKIUS 

bei jų šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime —
J. J. Štarai



Australijos Lietuvių Dienų Komitetas Melburne. Pirmoje eilėje iš kairės: H. Statkuvienė, kun. Pr. Vaseris, D. Le
vickienė, pirm. K. J. Lynlkas, D. Bertašiūtė, kun. Pr. Dauknys, ALB krašto valdybos pirm. A. Šimkus; II — 
V. Salkūnas, B. Prašmutaitė, A. Karazija, B. Bitienė, L. Baltrūnas, J. Žalkauskienė, P. Kviecinskas, B. Adoma
vičienė, T. Juška; III — I. Alekna, K. Mieldažys, R. Ragauskas, A. Pocius, A. Ramanauskas

Taip lietuviai gelbėjo žydus
Man žinomi faktai, kurie atspindi lietuvių ir žydų tragediją

STEPAS JAKUBICKAS
Aš nebuvau kompetentingas 

vesti statistiką, kiek lietuviai 
yra išgelbėję žydų vokiečių 
okupacijos metais Lietuvoje, 
kiek lietuvių yra nukentėję už 
žydų gelbėjimą. Tą registraci
ją, manau, bus kas nors iš lietu
vių vedęs ir ją pateiks spaudai, 
jei tokie žmonės yra dar gyvų
jų tarpe. Aš čia paminėsiu tik 
tuos lietuvius, gelbėjusius žy
dus, ir tuos atvejus, kurie man 
yra žinomi bei žinančiųjų pa
liudyti. Į žydų gelbėtojų skai
čių įjungiu ir save patį, nes la
bai pavojingomis aplinkybėmis 
esu išgelbėjęs du žydų vaikus, 
kurie ir šiandieną gyvena — 
vienas Čikagoje, kitas Buffalo, 
N.Y.

1. Kpt. Osvaldas Žadvydas, 
nors pats nuo enkavedistų agen
to žydo Sero buvo nukentėjęs, 
bet išsigelbėjęs Červenės žudy
nėse, yra išgelbėjęs Salantų 
žydus — Visockį ir jo žmoną, 
Kretingos žydę Margienę, gyd. 
Marijamposkaitę iš Darbėnų 
miestelio.

2. Ūkininkas lietuvis Juozas 
Kirlys savo ūkyje yra išslapstęs 
iki karo pabaigos dvi žydes, ku
rios liko Lietuvoje.

3. Telšių klebonas (pavardė 
pamiršta) vieną žydę išslapstė 
kaip savo šeimininkę iki karo 
pabaigos.

4. Statkevičienė (pik. Statke- 
vičiaus žmona) slapstė jauną žy
daitę ir, bėgdama iŠ Lietuvos, 
ją atvežė net į Vokietiją, kur 
tos žydaitės motina ją atsiėmė 
Dillingene.

5. Šiaulių gimnazijos moky
tojas Klemas Liutkus žydams į 
getą slaptai pristatydavo mais
tą ir jiems gelbėjo reikmeni
mis.

6. Ona Nakienė, dabar gyve
nanti Čikagoje, iš varomų žydų 
kolonos ištraukė žydą Michelso- 
ną, jo šeimą ir, juos paslėpusi 
netoli Kauno pas lietuvį ūki
ninką. išsaugojo iki karo pabai
gos. Michelsonai dabar gyvena 
Anglijoje (30 Vaghan Avė, 
Hendon. London NW4 4HV. 
England).

7. Viena lietuvių šeima savo 
sandėliuke netoli Kauno iš
slapstė Kauno advokatą žydą 
pavarde Naumas Dineris iš 
Aleksoto. Jis dabar gyvena 
Prancūzijoje, Paryžiaus mieste.

8. Kun. Paukštys sudarinėjo 
netikrus metrikus, kad užmas
kuotų žydiškumą, be to. gelbė
jo juos ir kitais būdais.

9. Kun. Vladas Semaška, 
Šiaulėnų klebonas, išslapstė vie
ną žydę, ją laikydamas kaip 
savo šeimininkę.

10. Kauno kunigų seminari
jos prof. prel. Jakubauskas bu
vo net apdaužytas SS vyrų už 
gelbėjimą žydų (jiems tiekė 
maistą, spaudą).

11. Lietuvis ūkininkas Minio
tas, gyvenantis Budraičių k., Be
tygalos valsč., Raseinių apskr., 
savo ūkyje slapstė Plembergo 
dvaro savininką žydą Tacą ir jo 
žmoną. Sužinojus tai SS parei
gūnams, kartu su žydais buvo 
nužudytas.

13. Kazys Kasokaitis, Sociali
nio Aprūpinimo Departamento 
direktorius, per apskričių So
cialinio Aprūpinimo Įstaigų ve
dėjus yra gelbėjęs žydus, jų tar
pe ir Kauno tabako fabrikanto 
(gamino prezidentūrai ir min. 
pirm. Tūbeliui specialius papi
rosus) du vaikus bei jo giminai
tę. Du žydukus buvo atsiuntęs 
mano globon, o vieną — į Že
maitiją, kad nepaaiškėtų gimi
nystė vienoje vietoje.

14. Aš pats tuos minimus 
Kauno tabako fabrikanto žydo 
Sal. Zeve vaikus (sūnų Chaimą, 
gimusį 1934 m. rugpjūčio 16 
d:, ir jo giminaitę Ellą Grili- 
ches, gimusią 1933 m. birželio 
8 d. Kaune) net du kartus ir 
labai pavojingomis aplinkybė
mis esu išgelbėjęs.

Gelbėjimo istorija tokia. Aš 

buvau tuo metu Ukmergės ap
skrities Socialinio Aprūpinimo 
Įstaigos vedėju. Mano žinioje 
buvo apskrityje esančios vaikų 
ir senelių prieglaudos. Vieną 
dieną nepažįstama moteris j 
mano įstaigą Ukmergėje atve
dė du vaikus — berniuką ir 
mergaitę, o pati skubiai pasiša
lino nė žodžio nepasakiusi, ma
tyt, bijodama išsiduoti.

Įstaigos tarnautojai ir įstai
goje buvę pašaliniai žmonės į 
tai atkreipė dėmesį ir ėmė gar
siai kalbėtis: žydukai, žydukai... 
Jų ir išvaizda rodė juos esant 
žydukais. Aš, kaip įstaigos ve
dėjas, atskirame kambaryje 
juos apklausiau. Jie man pasi
sakė esą Kauno tabako fabri
kanto Sal. Zeve vaikai ir prašė 
gelbėti. Nors jau daug pašali
nių žmonių juos buvo pastebė
ję, bet, žmogiškumo jausmų ve
damas, tuos žydukus paslėpiau 
mano žinioje buvusioje Čiobiš
kio vaikų prieglaudoje, apie 40 
km nuo Ukmergės. Apie tai pa
informavau prieglaudos perso
nalą.

Per keletą metų kartas nuo 
karto nuvažiuodavau inspektuo
ti prieglaudos. Atrodė viskas 
tvarkoje. Deja, vieną dieną bu
vau iškviestas į Ukmergės Sau
gumo įstaigą, kurioje man buvo 
pareikšta, jog yra gautas skun
das. Čiobiškio vaikų prieglau
doje slapstomi du žydukai. Aš 
su policijos pareigūnais, kaipo 
įstaigos vedėjas, turėjas važiuo
ti į Čiobiškį. Padėtis nemaloni. 
Grėsmė ne tik žydukams, bet 
ir man už jų slėpimą.

Policija suimtus Chaimą Ze- 
vę ir Ellą Griliches atvežė į 
Ukmergės Saugumą. Lipant iš 
sunkvežimio, vaikai puolė prie 
manęs, isteriškai šaukdami ir 
verkdami: “Inspektoriau, gelbė- 
ki mus!" Policija žydukus užda
rė į kalėjimą. Aš su Saugumo 
viršininko pavaduotoju užėjau 
į raštinę. Į mano prašymą gel
bėti tuos žydukus atsakymas 
buvo trumpas: skundas gautas, 
žydukai suimti ir. pagal potvar
ki, turi būti perduoti vokiečių 
policijai, nes nėra garantijos, 
kad toksai pat skundas arba net 
jo nuorašas nebūtų pasiųsti vo
kiečių policijai. Po didesnių pa
stangų Ukmergės Saugumo vir
šininko K. ir jo pavaduotojo P. 
žmoniškumo dėka (abudu buvo 

Čiurlioniškas stogastulpis prie Varėnos — Druskininkų kelio, vaizduojąs 
idilišką Lietuvos gamtovaizdį. Tai liaudies meistrų menas

lietuviai) man pasisekė suim
tuosius žydukus išlaisvinti, pa
siimant visą atsakomybę už jų 
tolimesnį slapstymą ir užlaiky
mą.

Kai buvo atidarytos Saugumo 
kalėjimo kameros durys, aš pa
siėmiau Chaimą Zeve ir Ellą 
Griliches, juos nuvežiau į Uk
mergės senelių prieglaudą ir 
paslėpiau, nes tenai, man atro
dė, buvo jiems saugiausia.

Praėjus 3-4 savaitėm, kai jau 
vėl viskas aprimo, aš juos vėl 
nuvežiau į Čiobiškio vaikų prie
glaudą, kur jie laimingai sulau
kė karo pabaigos. Vėliau atva
žiavo į Ameriką ir dabar joje 
gyvena (Chaimas Zeve — Buf
falo, N.Y., Ella Griliches, jau 
ištekėjusi, Čikagoje, o tėvas Sal. 
Zeve — Niujorke).

Siems faktams patvirtinti yra 
Žydų Centrinio Komiteto liudi
jimas, išduotas 1948 m. rugpjū
čio 4 d. K. Kasokaičio vardu.

15. Lietuvis ūkininkas Nek
rošius Akmenės vlsč. Dabiki
nės k., yra išslapstęs Šiaulių 
odos fabrikanto sūnaus du vai
kus. Apie jų slapstymą žinojo 
ir maistu talkino vietos lietu
viai. Niekas jų neišdavė, sulau
kė karo pabaigos.

Tai tik keletas iš daugelio 
mano suminėtų faktų rodo ko
kiomis aplinkybėmis lietuviais 
slapstė žydus, juos aprūpinda
vo maistu ir kitais reikmeni
mis net trejus ir ketverius me
tus. O per visą Lietuvą tokių 
gelbėtojų buvo daug. Tačiau 
dabar, po trisdešimties metų, 
daug jų nebėra gyvų. Likę Lie
tuvoje neturi galimybių laisvai 
apie tai pasisakyti dėl supran
tamų gyvenimo aplinkybių.

Dov. Levin, Lucy S. Dawido- 
wicz ir kiti, ypač Lietuvos žy
dai, turėtų suprasti vokiečių 
okupacijos metais nelengvą lie
tuvių padėtį ir atsiminti, kad 
ne lietuviai karą pradėjo, ne 
lietuviai buvo tų žiaurumų au
toriais ir vykdytojais.

Dėl geresnės ateities, glau
desnio žydų ir lietuvių bendra
darbiavimo visi Lietuvos ir pa
saulio žydai kviečiami suprasti 
buvusio karo meto padėtį, ne- 
jieškoti kaltės, kur jos nėra, bet 
stengtis padėti lietuvių tautai 
išsilaisvinti iš rusų okupacijos, 
atgauti Lietuvai savo valstybi
nę nepriklausomybę. Lietuvių 
tauta už tai bus dėkinga.

Reikia draugų, bet tikrų
STEPAS VARANKA

Sakoma — lietuviams reikia 
draugų kovoje už Lietuvos ne
priklausomybę. Taip, jų reikia, 
bet tikrų, t. y. tokių, kuriais ga
lima pasitikėti. Peršamoji len
kų draugystė kaip tik ir kelia 
tokią abejonę.

Kanados lenkų laikraštis 
“Czas” VVinnipege 1976 m. lap
kričio 1 d., Lenkijos nepriklau
somybės šventės proga (lapkri
čio 17), paskelbė Kanados Len
kų Kongreso atsišaukimą. Jame 
sakoma, kad lenkų siekiai su
tampa su baltiečių, gudų, čekų, 
lietuvių, slovakų, ukrainiečių, 
vengrų ir kitų siekiais. Dėlto jų 
eilėse reikia jieškoti sąjunginin
kų bei draugų bendrai kovai. 
Tai esąs nelengvas uždavinys, 
nes praeityje sutelkta neapykan
ta, abipusis nepasitikėjimas 
kliudo. Be to, R. Europoje Mask
vos imperialistai kursto vienus 
prieš kitus. Atsišaukimą pasira
šė pirm. W. Gertler ir gen. sekr. 
Z. Szpilkowski.

Taigi, ir lenkai jieško kitų 
tautų draugystės, bet kalba apie 
būsimą išlaisvintą Lenkiją bent 
jau 1939 m. sienose. O tuomet 
Lenkija turėjo daug svetimų 
plotų — Vilniaus kraštą, Lvovo 
sritį Zaolzę (čekoslovakų). Tai 
senoji politinė linija, kuri orga
nizuotai yra remiama ir užsie
nio lenkų. Veikia “Sąjunga Ry
tinių Žemių, Okupuotų Sovietų 
Rusijos" (Związek Ziem 
Wschodnich R. P.). Jos centras 
yra Britanijos Londone (pirm, 
yra S. Poli). Skyriai veikia To
ronte, Montrealy, Vankuvery, 
Edmontone, Čikagoje, Vokieti
joje. San Francisco mieste vei
kia “Vilniaus Mylėtojų Sąjun
ga” (Zvviązek Milosnikow Wil- 
na). Vankuverio skyrius leidžia 
biuletenį “Kresowiak”. 1976 m. 
spalio m. išspausdintas Kanados 
Lenkų Kongreso pažymėjimo 
tekstas, liudijantis, jog minėtoji 
organizacija yra jo narė. Sis.fak
tas rodo, kad ir Kongresas pri
taria tos organizacijos siekiams. 
Atrodo, tos politikos laikosi ir 
Lenkijos vyriausybė tremtyje. 
Jos prezidentas prof. dr. Stanis- 
lau - Ostrowski 1976. IV. 30 raš
tu padėkojo Vankuverio organi
zacijos pirm. Krymmui už veik
lą ir palinkėjo ištvermės kovoje 
už Lenkijos nepriklausomybę, 
žinoma, su Vilniumi, Lvovu ir 
kitais panašiais plotais. 1975 m. 
spalio 1 d. Lenkų Tautos Fon
das Vankuverio skyriui įteikė 
aukso medalį už ypatingą veiklą 
Lenkijos labui.

Paskutiniame “Kresowiak” 
puslapyje įdėtas Lenkijos žemė

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos centro valdybos pirm. G. Juozapavi
čiūtė (kairėje) pasitiko Toronto aerodrome dainininkę Adrianą Jocytę ir 
jos motiną, atvykusias į š. Ameriką Nuotr. J. šeškutės

Ekskursijos į Europą 1977 m
1. Balandžio 28 - gegužės 6
2. Visos vietos jau užimtos
3. Gegužės 24 - birželio 7...
4. Birželio 19 - liepos 4.......
5. Liepos 7-21.....................

6. Liepos 21 - rugpjūčio 4 ...
7. Rugpjūčio 8-28..............
8. Rugsėjo 1-15..................
9. Rugsėjo 22 - 30................

10. Lapkričio 7 -15................

( 8 dienos) Vilniuje 6 naktys, Maskvoje
1 naktis

(14 dienų) Vilniuje 6 naktys, Maskvoje
2 naktys, Romoje 6 naktys

(14 dienų) Vilniuje 6 naktys, Maskvoje
2 naktys. Vienoje 6 naktys

(14 dienų) Leningrade 1 naktis, Vilniuje 
6 naktys, Leningrade 2 naktys, 

Stockholme 2 naktys, Kopenhagoje 2 naktys 
(14 dienų) Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 6 

naktys, Frankfurte 4 naktys
(20 dienų) Vilniuje 5 naktys, Frankfurte

3 naktys, Romoje 1 1 naktų
(14 dienų) Vilniuje 6 naktys, Maskvoje 

2 naktys, Romoje 5 naktys
(dar gali pasikeisti, 8 dienos) Vilniuje 6 

naktys, Maskvoje 1 naktis
( 8 dienos) Vilniuje 6 naktys, Maskvoje 

1 naktis

šiame sąraše minėtos grupės nr. 3 — 8 imtinai galės pasirinkti, vietoje šiame tvarkaraštyje nurodytų mies
tų, Minską arba kitus miestus Europoje bei Sov. Sąjungoje, jeigu susidarys 5 keleivių grupė, norinti ten 
važiuoti. Smulkesnių informacijų teirautis telefonu arba rašyti šiuo adresu:

V. Bačėnas (416) 533-3531 ALL SEASONS TRAVEL, B.D.

2224 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

lapis su Vilniaus sritimi ir iš
spausdintas įrašas: “Lenkijos 
žemėlapis su atgautais žemės 
plotais ir laikinai prarastais”. 
Taip pat įdėta Vilniaus raktų 
nuotrauka su įrašu: “Vilniaus 
raktai, padovanoti maršalui Pil
sudskiui, laukia naujo išvaduo
tojo ir gynėjo”.

Lenku Užsienio S o c i a 1 i s - 
tų Partijos nutarimas 1943. XII. 
19, pasirašytas Adomo Pragie- 
ro, reikalauja laikytis integrali
nės teritorijos principo. Pažy
mėtina, kad prof. dr. A. Pragie- 
ras, 1939 m. Lenkijai pralaimė
jus karą, Prancūzijoje organiza
vo tremties vyriausybę. Vėliau 
Londone priklausė Tautos Ta
rybai; 1944 m. įsijungė Į Lenki
jos vyriausybę Londone. Jo pa
sirašytame rašte aiškiai sakoma, 
kad Lenkija negali atsisakyti 
Vilniaus ir Lvovo.

Sudarant bendrą pavergtų 
tautų frontą, reikia išlyginti te
ritorinius nesutarimus. Ir Stali
nas sakė lenkam gen. Sikorskiui 
su Mikolaiczyku: “Kai Vokietija 
bus nugalėta. Sov. Sąjunga su
darys stiprią bei nepriklausomą 
Lenkiją. Tada galėsime tartis 
ir dėl sienų”. W. Churchillis 
1944. VIII 26 pareiškė lenkų 
gen. Andersui: Lenkija dalyvaus 
taikos konferencijoje ir galės 
pasisakyti dėl savo sienų. Nei 
vienu, nei kitu atveju nebuvo te
sėta — kai Vokietija buvo nuga
lėta. Lenkija konferencijose ne
turėjo balso. Panašiai gali atsi
tikti su Lietuva, Ukraina ir ki
tomis valstybėmis.

Sentimentų neužtenka. Reikia 
tvirto sutarimo, ypač lenkų at
veju. Minėtame Kanados Lenkų 
Kongreso atsišaukime pasakyta: 
“Dideli užsimojimai nėra leng
vai pasiekiami. Dėlto stiprinki
me savo pastangas vardan krikš
čioniškų ideal ų”. Raginimas 
skamba gražiai, bet kiek tų ide
alų buvo paisoma praeityje? Po
litinėje srityje turi vyrauti ne 
jausmai, tuščios frazės, bet re
ali, aiškiu sutarimu pagrįsta 
veikla.

Tai pasakytina ir apie rusus, 
kad ir nekomunistus. Jie neno
ri komunistinės Rusijos, bet no
ri jos dabartinėse sienose. Ve
lionis J. Mieroszewskis, lenkų 
žurnalo “Kultūra” Paryžiuje 
bendradarbis, viename straips
nyje rašė, esą lenkų išeivijoje 
galėtų rasti nevieną antikomu
nistinę grupę, su kuria nenorė
tų bendradarbiauti. Jo nuomo
ne, Vilnius turi priklausyti Lie
tuvai, o Lvovas — Ukrainai. De
ja, lenkų eilėse nedaug yra to
kių Mieroszewskiu.
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MELDUTIS LAUPINAITIS Brazilijoje parašė leidinį portugalų kalba “Ką 
pasirenki — laisvę ar vergiją?" Siam leidiniui viršelį nupiešė dali. Eduardo 
Bozicek iš laikraščio “Jornal de L'tinga”

Atsiliepimas i pastabas
JONAS JAKAITIS

“T2” 1977 m. sausio 6 d. lai
doje P. Lelis plačiai pasisakė 
apie mano rašinį “Prieš 58 me
tus” “N. Lietuvos” 1976 m. 45 
nr.

Ačiū P. Lėliui už taip nuo
dugnų domėjimąsi mano raši
niu ir pastebėjimą tiek daug ne
tikslumų. Nors nesu strategas, 
nei istorikas, tačiau nenoriu su
tikti su visomis P. Lėlio pasta
bomis.

P. L. sako: “Tik po visų ne
lemtų įvykių pamatėm kokia 
mūsų kariuomenė buvo silpna 
ir neparuošta”. P. L., matyt, tu
ri galvoje 1939—1940 m„ kai 
mūsų kariuomenė pateko tarp 
dviejų Europos galiūnų. Aš sa
vo rašinyje minėjau mūsų ka
riuomenę 1918—1920 m. Lietu
vos nepriklausomybės kovų lau
kuose.

Kad lenkai turėjo 1910 m. sa
vo kariuomenę Rusijoj ir Aust
rijoj. tai “NL” redakcijos klai
da. Kreipiausi į ją. gal pataisys. 
Kad min. pirm. Mykolas Sleže
vičius 1918 m. lapkričio 29 d. iš
leido atsišaukimą į Lietuvos vi
suomenę. tai mano klaida. Tas 
atsišaukimas buvo išleistas 1918 
m. gruodžio 29 d.

P. L. savo rašinyje sako, jog 
Mykolas Sleževičius 1918 m. 
gruodžio 20 d. grįžo į Vilnių, bet 
už poros dienų vyriausybė turė
jo bėgt iš Vilniaus. Tai irgi ne
tikslu. Kazio Ališausko knygoje 
“Kovos dėl Lietuvos nepriklau
somybės” 66 psl. išspausdinta
me atsišaukime pasakyta: “mi- 
nisterių kabinetas savo posėdy
je sausio 1 d. yra nutaręs laiki
nai persikelti į Kauną”.

Mano rašinyje esą pasakyta, 
kad ne romėnų kariuomenė 
žvangino kardais prie Romos 
vartų, o Cezaris. P. L. sako: 
“Sunku suprasti ką autorius tuo 
norėjo pasakyti. Julius Cezaris 
buvo Romos imperijos diktato
rius ir imperatorius, tai kam 
jam žvanginti kardu prie Ro
mos vartų”. Aš turėjau galvoje 
Cezarį kaip tų laikų žymiausią 
karį Europoje, kuris nekartą 
žvangino kardu, gindamas Ro
mos vartus.

P. Lelis sako, kad ne Vytau
tas vadovavo Žalgirio mūšiui, o 
karalius Jogaila. V. Sruogienės- 
Daugirdaitės "Lietuvos istorija” 
(šeštoji laida) 101 psl. rašo: “Vy
tautas sumuša vokiečius ties 
Grunvaldu ir Tanenbergu 1410 
m.” Toliau: “Mūšiui vadovavo 
Vytautas”.

Kad Raud. Armija buvo su
mušta 1919 m., tai mano klaida. 
Ji buvo sumušta prie Varšuvos
1920 m. P. Lelis sako, kad Rau
donąją armiją sumušė lenkų ka
riuomenė. vadovaujama Pilsuds
kio. Dr. A. Šapoka savo knyge
lėje "Vilnius Lietuvos gyveni
me” 67 psl. rašo: "Rusų raudo
noji armija priartėjo net prie 
Varšuvos. Lenkijos padėtis bu
vo labai kritiška. Ją išgelbėjo 
tik pagalbon prisiųstas žymus 
Prancūzijos strategas gen. Wey- 
gand su būriu štabo karininkų, 
kuris skubotai pertvarkė Len
kijos kariuomenę ir rusus sumu
šė prie pat Varšuvos vartų”. P. 
Lelis sako, kad lenkams daug 
padėjo sąjungininkų pristatyti 
lėktuvai ir tankai.

Jeigu P. Lėlio manymu Lietu
vos kariuomenė buvo tokia silp
na, tai gal jis malonėtų pasakyti 
kas ir kuo 1919 m. Lietuvos ka
riuomenei padėjo bermontinin
kus ir bolševikus išvaryti iš sa
vo teritorijos.

P. L. sako, kad Vilnius pasi
liko kietose lenkų rankose ne 
iki 1939 m. lapkričio 28 d., bet 
iki tų metų rugsėjo 19 d., kai 
Vilnių užėmė sovietų kariuome
nė. Žinau ir aš kada sovietų ka
riuomenė užėmė Vilnių, bet mi
nėjau datą, kai Vilnius grįžo 
Lietuvai.

P. L. sako, kad tada Lietuvos 
karių užimtos Daugpilio sritys 
ne taikos būdu buvo iškeistos į 
Palangą su jos sritimis, bet
1921 m. arbitražo būdu Palanga 
su 155 kv. km. smėlyno gauta iš 
latvių už 350 kv. km. derlingos 
žemės tarp Žagarės, Vegerių ir 
kitų sričių. Būtų gerai, jei už 
Daugpilio Lietuvos karių užim
tas sritis būtume gavę Liepoją. 
Juk mums buvo svarbu prieiti 
prie jūros. Bet jeigu gavome 
Palangą su Šventosios žvejų 
uostu ir su 155 kv. km. neder
lingos žemės, ačiū ir už tai šau
niai mūsų kariuomenei. Aš pats 
turėjau sklypelį to P. L. minimo 
smėlyno, tai galiu pasakyt, kad 
Palangos apylinkės ūkininkai, 
veždami į Palangą vasarotojams 
daržoves, vaisius ir kitus maisto 
produktus, turėjo daugiau paja
mų, negu Žagarės, Vegerių ir 
kitų sričių ūkininkai iš derlingų 
žemių.

Palanga neturėjo daug mo
dernių pastatų, bet pajūrys 
gamtos atžvilgiu galėjo prilyg
ti didžiosioms Europos vasarvie
tėms. Vasaros metu užsienio tu
ristai ir vasarotojai palikdavo 
gražias sumas užsienio valiu
to-. Kukliam Lietuvos iždui bu
vo šiokia tokia parama. Siek 
tiek pajamų turėjom ir iš žve
jybos. Palanga su Šventosios 
uostu ir su 155 kv. km. neder
lingos žemės Lietuvos valstybei 
ekonomoniu atžvilgiu buvo ver
tingesnė, negu latviams palikti 
195 kv. km. derlingos žemės.

P. L. savo rašinyje sako, kad 
po Sirvintų-Giedraičių kautynių 
Lietuvos kariuomenė vos išsilai
kė užimtuose miesteliuose. Jo 
manymu pik. Chardigny parei
kalavimas Lietuvos vyriausybei 
sustabdyti karo veiksmus Lietu
vai buvo naudingas. Petro Ces- 
nulio knygoje "Nužmogintieji” 
vilnietis Antanas Juknevičius 
17 psl. rašo: kad tas lietuvių ka
riuomenės žygis buvo didesnio 
masto ir vedė prie Vilniaus išva
davimo — patvirtina Želigovs
kio štabo operacinio skyriaus 
viršininko pik. Babicko despe- 
racinis šauksmas Varšuvos pa
galbos. kuriame jis tarp kito sa
ko: Spaudimas stiprus. Iki šiol 
atsitraukiam, bet toli trauktis 
nebus galima. Jeigu lietuviai ne
sustos, tai susidarys rimta padė
tis. Prašome pagalbos. Reikėtų 
suprasti, kad pik. Chardigny, 
pareikalaudamas Lietuvos vy
riausybę sustabdyti karo veiks
mus, išgelbėjo Želigovskio maiš
tininkus iš katasrofos.

Ačiū P. Lėliui už pastabas.
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® PAVERGTOJE TE/MEJE ® IHI1/1AI PASAULYJE
PIRMAUJA KAUNIEČIAI
Respublikinis moksleivių pramo

ginių šokių konkursas "Baltijos gin- 
tadėllai" devintą kartą buvo sureng
tas Kauno sporto halėje žiemos ato
stogų metu. Be Lietuvos atstovų, su
silaukta ir svečių iš Maskvos, Lenin
grado, Kijevo, Minsko, Talino, Ta
džikijos, Lenkijos ir Vengrijos. Kon 
kurso duomenys liudija, kad šiose 
varžybose vis dar pirmauja kaunie 
čiai. I) klasėje jie laimėjo visas tris 
pirmąsias vietas: I — Gintaras Alek
navičius ir Virginija Turaitė, II — 
Paulius Sangavičius ir Edita Saga- 
taurkaitė, III — Žilvinas Modze- 
liauskas ir Erika Samaltytė. Augs- 
trtneje C klasėje I vieta teko kati 
nlečiams Artūrui Stačiokaičiui ir As- 
tai Varnagirytei, II — kauniečiams 
Romanui Veterenkai ir Daivai Gu 
daltei, III — klaipėdiečiams Gin
tautui Janušoniui ir Violetai Tinko- 
vai. Pradinėje E klasėje geriausia 
buvo kauniečių pora Evaldas Kara
lius ir Egle Vetchorovaitė. Nuo jų 
nedaug teats'liko II vietos laimėto 
jai kaun’ečiai Artūras Bartusevičius 
ir Saulė Ravaltytė, III — klaipėdie
čiai Haroldas Kovsas ir Laima Stan 
kevičiūtė. Geriausios rajono šokėjų 
poros vardą išsikovojo anykštiečiai 
Vytautas Duknauskas ir Raimonda 
Kovaliūnaitė, geriausios svečių po
ros — maskviečiai Borisas Dokuče- 
jevas ir Olga Cebotariova. Simpatiš
kiausia konkurso pora žiūrovai išsi 
rinko kauniečius Virmantą Simuntį 
ir Romą Skučaitę.

RŪDINGIEJI KLODAI
Lietuvos geologijos valdybai tyri

mų duomenis Įteikė kompleksinės 
ekspedicijos būrys, trejus metus dir
bęs pietinėje dalyje, vadovaujamas 
geologijos ir mineralogijos mokslų 
kand!dato G. Motuzos. Geologai at
liko vadinamojo kristalinio pamato 
tyrimui, paruošė tų vietovių geolo 
gin| žemėlapį. "Tiesos” 13 nr. Leo
nas Braziulis cituoja ekspedicijos 
vadovo G. Motuzos pareiškimą: "Ši
tie darbai padėjo atskleisti kristali
nių uolienų amžių, kilmę ir sanda
rą bei perspektyvas rasti čia nau 
dingų rūdinių iškasenų. Nustatyti 
keli plotai, kuriuose tikimasi rasti 
geležies rūdos telkinių. Manoma, kad 
šių naudingųjų iškasenų atsargos ne
mažos. Kelios geležies rūdų, taip pat 
kaikurių retų elementų 
apraiškos aptiktos prie Varėnos. Pa 
vyzdžiui, vienas geologų gręžinys be
velk 50 metru skverbėsi per turtingą 
geležies rūdos klodą. Kaip rodo pa
ieškų rezultatai, jos yra ir kitose 
aplinkinėje vietose. Tai leidžia iš
skirti ištisą Varėnos rūdingąją zoną. 
Beje, kristalinis pamatas čia slūgso 
arčiausiai žemės paviršiaus.”

KETVIRTASIS TILTAS
Ketvirtasis Panevėžio tiltas per 

Neveži gyventojams gerokia sutrum
pino kelią iš vakarinio gyvenamojo 
mikrorajono | pramonės centrą, ku
riame yra stiklo, aulokompresorių, 
tiksliosios mechanikos ir kabelių ga
myklos. Projektą paruošė respubliki
nio autokelių projektavimo instituto

Delhi - Tillsonburg, Ontario Specialios ekskursijos į Lietuvą 1977 m.
L I E TUVOS NEPRIKLAUSOMY

BES atstatymo 59-ji sukaktis mūsų 
apylinkėje bus minima vasario 19, 
šeštadienį, 7 v. v., Tillsonhurg Com
munity Centre. Pagrindinę kalbą pa
sakys Alf. Pocius, profesoriaująs

DELHI -TILLSONBURG, Ontario

Lietuvos
nepriklausomybės 

'atstatymo sukaktis
Įy bus minima

S
 vasario 19, 

šeštadienį, 
7 vai. vakaro, 
Tillsonburg 
Community

& Centre salėje,
45 Hardy Avė.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai------------
kiekvieno skoniui

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandai: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 Iki 7 vai., Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. Ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybes Ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — viri $8.000,000.

darbuotojas S. Starta, įgyvendino 
penktoji kelių statybos valdyba. Til
tas turi plačią pravažiuojamąją da
li, erdvius pėsčiųjų takus. Naujuoju 
tiltu naudosis ir Panevėžį pravažiuo
jantis autotransportas.

AUGANTYS ZARASAI
Iš naujųjų statybų Zarasuose mi

nėtinas paštas, administracinis vyk
domojo komiteto pastatas, keli in
dividualių projektų gyvenamieji na
mai. Naujas gyvenamasis Zarasų ra- 
jenas pradeda augti prie Zarasų— 
Daugpilio plento. Čia numatyta pa
statyti apie 50 namų, vidurinę mo
kyklą ir vaikų darželį.

PRIVAČIOS SMUKLES
Širvintų rajono Kernavės kolcho

zo moterys pernai atsiuntė laišką 
"Tiesos" redakcijai, atkreipdamos 
dėmesį į perdidelį girtuokliavimą ne 
tik Kernavėje, bet ir aplinkinuose 
kaimuose. Išvadas apie šią problemą 
“Tiesos" 1976 m. 289 nr. pateikė šio 
dienraščio atstovas Bronius Čeka
nauskas, grįžęs iš Kernavės. Pasiro
do, geria ne tik vyrai, bet ir mo
terys. Parduotuvėje alkoholiniai gė
rimai perkami dešimtimis butelių. 
Dalis tokių klientų yra privatūs 
smuklininkai, degtinę pardavinėjan
tys betkuriuo laiku už padidintą kai
ną. Privačiomis smuklėmis verčiasi 
kernaviškė pensininkė V. Zašauskie- 
nė, Kunigiškių gyventojas V. Ulinda, 
Ardiškių gyventojas K. Semionovas, 
kolchozo karvių melžėja V. Jankū- 
naitė, alkoholinius gėrimus parduo
danti net nepilnamečiams. Pasak 
Širvintų rajono prokuroro S. Žyman
to, kiekvienas šio rajono gyventojas 
alkoholiui per metus vidutiniškai 
išleidžia po 180 rublių.

ATSKYRĖ INSTITUTUS
Lietuvos Mosklų Akademija savo 

žinioje turėjo fizikos ir matematikos 
institutą. Ministerių tarybos nutari
mu šis institutas dabar padalintas į 
du savarankiškus: matematikos bei 
kibernetikos ir fizikos.

DĖMESYS PROPAGANDAI
Vilniaus universitete, artėjančia

me prie 400 metų sukakties, sukruto 
kraštotyrininkai. “Tiesos” 5 nr. Vla
das Braziūnas praneša: “Jie kaupia 
medžiagą apie universitetą, užrašo 
profesorių, dėstytojų ir kitų darbuo
tojų atsiminimus apie šią aukštąją 
mokyklą, atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, taip pat sunkiais pokario 
metais. TSRS istorijos katedros dės
tytojo G. Glebavičiaus vadovaujami, 
studentai renka universiteto darbuo
tojų, kovojusių Didžiojo Tėvynės ka
ro frontuose, dalyvavusių partizani
niame judėjime atsiminimus...” 
Kraštotyrininkų darbus Sovietų Są
jungai skirtuose propagandiniuose 
dirvonuose koordinuoja m o k s ii n ė 
metodinė kraštotyros taryba, vado
vaujama pirm. prof. C. Kudabos. Net 
ir telkiant medžiagą universiteto is
torijai, “glaudžiai bendradarbiauja
ma su partijos, komjaunimo univer
siteto komitetais". Surink toji me
džiaga bus perduota universiteto 
komjaunimo muzėjui. V. Kst.

Londono universitete. Meninę prog
ramą atliks dainininkė Adriana Jo- 
cytė iš Argentinos, Delhi šeštadieni
nės mokyklos ir "Palangos” jauni
mas.

Apylinkės valdyba

303 King St. E., Hamilton, Ontario TEL. 525-3273

APYLINKĖS VALDYBA

Pagrindinę kalbq pasakys 
ALF. POCIUS, Londono 
universiteto dėstytojas. 
Meninę programų atliks 
ADRIANA JOCYTĖ — 
dainininkė iš Argentinos

'ennintįer Ltd
GUELPH LINE prio PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641

MOKAME UŽ:
depozitui (P.C.A.) 6%
santaupos 8%
term, depozitui 1 m. 9%

IMAME UŽ:
aimenlnei paskolos 12% 
neklln. turto pask. 10 Vi %

Hamiltono skautams remti komitetas 
kviečia visus atsilankyti į TRADICINĮ KAUKIU

Jaunimo Centro salėje vasario 19, šeštadienį, 7.30 v.v

n

Premijuojamos geriausios kaukės. Bus baras, užkandžiai, laimės 
staliukai, turtinga loterija. Gros "Rococzy" 5 asmenų orkestras.

Naujas užmojis
Projektuojami Hamiltono lietuvių pensininkų namai

Tokių namų klausimas Kanadoje 
jau seniai keliamas spaudoje bei 
diskutuojamas susirinkimuose, bet 
iki šiol ne tik namų, bet ir pamatų 
dar nesimato.

Trečiosios savo didumu Kanado
je lietuvių kolonijos pensininkų klu
bas "Rambynas” nutarė tą reikalą 
mėginti išjudinti ir, jeigu galimy
bės bei sąlygos bus palankios, pri
imtinos, pasistatydinti 60-80 butų 
pastatą.

Visas reikalas dar tebėra plana
vimo ir jieškojimo stadijoje. Tam 
sudarytas organizacinis komitetas iš 
žinomu ir veiklių hamiltoniečių: 
pirm. L. Skripkutė, B. Kronas, Alf 
Silinskis, Alf. Patamsis, K. Meš
kauskas ir Alb. Jankūnas.

Jei paaiškės, kad Hamiltono ir 
kitų apylinkių lietuviai šituo rei
kalu tikrai domisi, komitetas mano, 
kad tokį planą galima be didesnių 
sunkumų įgyvendinti.

Yra žinoma, kad tokiems projek
tams galima gauti iš valdžios ilga
metę nedideliu nuošimčiu paskolą, 
kuri būtų grąžinta gautomis už bu
tus nuomomis. Nuomą kiekvienas 
moka Dagai išgalę, kaip daroma čia 
su kanadiečių pensininkų butais. 
Pastatas būtu statomas pagal lietu
vių pageidavimus: salė (social 
room), virtuvė, dirbtuvės ir kiti pa

Vardas ir pavardė ........................................................................
(

Adresas

Norėčiau vieno □ dviejų □ kambarių

Pageidavimai bei siūlymai...........................................................

(Vilnius -

Minskas -

Maskva) 

The Marlatt ir koplyčia
♦

namai

The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303 
Funeral Home, Ltd. (East of Sonford) HAMILTON,Ontario

togumai. Pastatas būtų gyvenamas 
vien tik lietuvių, bent tol, kol bus 
mūsiškių pakankamai jį pripildyti. 
Tuo tarpu kalbama apie butus vie
no ir dviejų kambarių su visais pa
togumais. Mūsų per 2000 lietuvių 
kolonija su apie 530 šeimų neturė
tų sudaryti sunkumų tokiam pasta
tui užpildyti.

Tas namas bus ne kur laukuose ar 
užmiestyje, bet centrinėje miesto 
dalyje, kur yra mūsų gydytojai, li
goninės, šventovės, kinai, bibliote
kos ir koncertų salės.

Su šiuo pranešimu spausdinama 
anketa jūsų patogumui. Ją prašoma 
užpildyti ir iškirpus skubiai atsiųsti 
komiteto nirm. L. Skripkutei, 90 Du
ke St., Apt. 1006, Hamilton, Ont. 
Prašoma įsidėmėti, kad anketa jūsų 
neįpareigos tame pastate apsigy
venti. Daroma tik statistikos, staty
bos ir valdžios reikalams.

Tokius pensininkų namus jau 
yra pasistatę estai Toronte, olan
dai Oakvillėje, vokiečiai Kičenery- 
je ir kaikurios kitos tautybės. Apie 
tokių namų statymą kalba Toronte 
ir Anapilio Sodybos Korporacija. 
Hamiltonas yra pakankamai didelė 
lietuvių kolonija, ir mums reiktų 
patiems parūpinti savo vyresnio am
žiaus tautiečiams patogų ir prieina
ma gyvenimą senatvėje. K. Mileris

i'

gegužės 19 — birželio 2
gegužės 26 — birželio 9
birželio 16 — birželio 30
liepos 7 — liepos

Smulkesnių 
4' informacijų

rugpjūčio 4 — rugpjūčio 18 teirautis

rugsėjo 8 — rugsėjo nn telefonu 
n arbarugsėjo 15 — rugsėjo 29 rašyti:

0>£
.5?

Įėjimas — $3.50, 
studentams — $2.

& HAMILTON
SI SEKMADIENĮ, vasario mėn. 13, 

minime Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo ir DLK Algirdo 600 m. 
mirties sukaktį. Primenama, kad pa
maldos bus 11 v. r. AV šventovėje, 
minėjimas — 4 v. p. p. Scott Park 
gimnazijos auditorijoje. Atsižvelgiant 
į dideles išlaidas, prašoma prie įėji
mo paaukoti bent $2.

VYSK. M. VALANČIAUS lituanis
tinei mokyklai 1976 m. Kalėdų eg
lutės proga aukojo:

1. Lietuvių bankelis “Talka” 
$3.500, 2. KLB Hamiltono apylinkės 
valdyba $1.000, 3. Aušros Vartų pa
rapija (prel. Tadarauskas) $500, 4. 
Šalpos Fondas $200, 5. dr. Vaidotas 
Kvedaras $50. 6. Veteranai S35, 7. 
KLK Moterų Dr-jos Hamiltono sky
rius $25, 8. Medžiotojų-žūklautojų 
klubas $25, 9. D. Vaitiekūnienė $10, 
10. T. Venclovas $10, 11. VI. Skve- 
reckas $5, 12. Vyt. Mačikūnas $5.

Visiems aukotojams savo ir tėvų 
komiteto vardu reiškiu nuoširdžiau
sią padėką —

J. Mikšys, mokyklos vedėjas
MIRĖ a. a. JUOZAS MARTINKUS, 

našlys, M. Vaitonienės tėvelis. Velio
nis daug pasidarbavo, čia steigiant 
lietuvišką parapiją, buvo pirmojo 
AV parapijos komiteto nariu. Palai
dotas Sv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoj, šalia savo prieš ketve
rius metus mirusios žmonos, kur jau 
iš anksto buvo pasistatydinęs antka
pinį paminklą.

JUOZAS AGURKIS, paviešėjęs 
čia tris mėnesius pas savo seseris — 
Danutę Mačienę ir Aldoną Apanavi- 
čienę, išskrido atgal į Punską. Atsi
sveikinimo išleistuves jam surengė 
St. Ant. Jankauskai ir pas D. B. Ma
čius — J. Kamaitienė. Abiejose iš
leistuvėse dalyvavo daug tautiečių.

JUOZUI STANIUI, mūsų šeštadie
ninėj mokyklos mokytojui, Sv. Juo
zapo ligoninėj buvo padaryta opera
cija. Ligonis jau grįžo į namus.

ZUIKIENOS VAKARĄ giedraiti- 
ninkai ir šiemet turėjo gausų bei 
pelningą. Pas mus tai vienas po
puliariausių renginių. Be zuikienos, 
šiemet buvo galima gauti briedienos 
ir stumbrienos, kurią klubo virėjai 
buvo gardžiai paruošę. Ta proga bu
vo įteiktos taurės varžybas laimėju
siems šaudytojams ir žvejotojams. 
Hamiltono Lietuvių Žūklautojų ir 
Medžiotojų Klubui “Giedraitis” da
bar vadovauja J. Stankus. K. M.

KAUKIŲ BALIŲ vasario 19, šeš
tadienį, 7.30 v. v., Jaunimo Centro 
salėje rengia skautams remti komi
tetas. Jau laikas ruošti kaukes. Pir
mos vietos premiją $50 paskyrė G. 
J. Kažemėkai, II — E. A. Tėveliai, 
III — M. Sakas (Windsor Hotel), IV 
— A. Mingėla. Jiems dėkojame ir 
kviečiame visus linksmai užsigavėti 
su skautais. Bus baras, šilti užkan
džiai, laimės staliukai, turtinga lote- 
r*ja' Skautams remti komitetas

GIMINES IR BIČIULIAI išvyks
tančiai dr. A. Saunorio šeimai į New- 
foundlandiją sausio 23 d. surengė iš
leistuves, linkėdami iš St. John’s m.

(Nukelta į 9-tą psl.)

JA Valstybės
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PA

RODĄ Detroito universiteto biblio
tekoje suorganizavo lietuviai studen
tai, vadovaujami prof. dr. J. Pikūno. 
Parodoje buvo išstatyti dail. A. Ta
mošaitienės tautiniai drabužiai ir 
juostos, V. Veselkos medžio droži
niai, J. Baublio reljefinis Lietuvos 
žemėlapis, p. Bublienės margučių, 
gintaro dirbinių.

JAV LB KRAŠTO VALDYBA ir 
tarybos prezidiumas, matydami so
vietų ir kaikurių amerikiečių pastan
gas įvairiais nusikaltimais apkaltinti 
šio krašto lietuvius, jiems nutarė ad
vokatu parūpinti klevelandiškj LB 
tarybos narį adv. Algirdą Širvaitį. 
Savo patarnavimą jis teiks už mini
malų atlyginimą. Jeigu pats negalėtų 
dalyvauti byloje, parūpins kitą ad
vokatą, suteikdamas jam žinių apie 
Lietuvą, lietuvius bei ano laikotarpio 
aplinkybes. Tautiečiai, kuriuos pra
deda tardyti JAV institucijos, ragi
nami kreiptis į savo advokatą arba į 
adv. A. Širvaitį, 877 East 185th St., 
Cleveland, Ohio 44119. Tel. 216-692- 
1222.

GEN. ST. RAŠTIKIS, Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas-savanoris ir bu
vęs jos vadas, kelias savaites gulėjo 
ligoninėje. Senatvėje jam vis daž
niau atsiveria nepriklausomybės ko
vų žaizda, reikalinga nuolatinės prie
žiūros ir gydymo.

ILLINOIS GUBERNATORIUS či- 
kagietę dail. Janiną Monkutę-Marks 
pasirinko meno patarėja etninių 
grupių vaizdinio meno reikalams. 
Ii tikisi galėsianti padėti ne tik lie
tuviams, bet ir kitų etninių grupių 
menininkams Illinois valstijoje.

JAV SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR 
GEROVES DEPARTAMENTAS savo 
specialistų komisijon pakvietė kleve- 
landietę dr. Danguolę Tamuiionytę. 
Si komisija peržiūri, svarsto bei įver
tina etninių organizacijų prašymus, 
susietus su paskolomis ir pašalpomis 
švietimo bei kultūros reikalams. Ko
misijos rekomendacija turės didelės 
įtakos finansinei paramai gauti. Dr. 
D. Tamulionytė jau dalyvavo komi
sijos posėdyje Vašingtone sausio 30 
— vasario 5 d. d. Ji yra jaunosios 
kartos atstovė, studijavusi prancūzų 
kalbą JAV universitetuose, Pary
žiaus Sorbonoje, daktarės laipsnį ga
vusi Case Wester Reserve universi
tete. Profesoriauja valstybiniame 
Klevelando universitete, dirba litua
nistinėje mokykloje ir reiškiasi vi
suomeninėje lietuvių veikloje.

Argentina
KUN. AUGUSTINAS STEIGVI- 

LAS iš Aušros Vartų parapijos Avel- 
lanedoje,-Buenos Aires priemiestyje, 
buvo išvykęs porai savaičių į Čilę ir 
ten aplankė prof. Julių Kakarieku.

BERISSO MINDAUGO DRAUGI
JA Adrianą Jocytę, šiuo metu kon
certuojančią Kanadoje ir JAV, o 
taip pat ir jos mamytę Adelę pager
bė gražiomis išleistuvėmis. Valdybos 
vardu kalbėjo Jurgis šišlauskas, 
laimingos kelionės ir sėkmingų kon
certų linkėjo mergaitės bei kiti šio 
pobūvio dalyviai. Vaišėmis, kurios 
truko iki vidurnakčio, pasirūpino 
draugijos narės.

AUSROS VARTŲ PARAPIJOJE 
ketvirtadieniais veikia lietuvių kal
bos kursai suaugusiems, vadovauja
mi mokytojos O. Kairelienės.

Brazilija
VILA ZELINOS SV. JUOZAPO 

PARAPIJOS šventovė buvo Sao Pau
le pašventinta 1936 m. vasario 16 d. 
Taigi, pernai jai sukako 40 metų. Si 
sukaktis buvo paminėta ne metų pra
džioje, bet spalio 31 d. iškilmingomis 
pamaldomis, kurias koncelebravo da
bartinis klebonas kun. J. Šeškevi
čius, kun. P. Daukintis ir kun. St. 
Šileika. Pamaldų dalyviai ypač pri
siminė statybos iniciatorių bei nenu
ilstantį lėšų rinkėją a. a. kun. Bene
diktą Sugintą ir kitus šios lietuviš
kos šventovės statytojus. Šioje para
pijoje net 35 metus klebonavo prel. 
Pijus Ragažinskas. Lapkričio 15 d. 
vėtra nuvertė lietuvišką kryžių, ku
ris buvo pastatytas 1949 m. kun. J. 
Kidyko vestų rekolekcijų metu.

LIETUVIŲ IMIGRACIJOS BRA
ZILIJON penkiasdešimtmečio komi
tetas “Mūsų Lietuvos” spaustuvėje 
Sao Paule ir brolių K. G. Gaulių 
spaustuvėje Rio mieste baigia spaus
dinti šiai sukakčiai skirtą 208 psl. 
leidinį “Penkiasdešimtmetis”, kuria
me bus net 350 nuotraukų, vaizduo
jančių Brazilijos lietuvių gyvenimą. 
Jis gaunamas šiuo adresu: Mūsų Lie
tuva, Caixa Postal 4421, 01000 Sao 
Paulo, SP, Brazil.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIŲ tauti

nių šokių ansamblis “Ąžuolynas”, 
vadovaujamas L Kamandulytės, pra
ėjusį rudenį turėjo keletą sėkmingų 
pasirodymų vietinėse urugvajiečių 
institucijose. Ansamblį dabar sudaro 
10 mergaičių ir 7 berniukai su akor
deonistu A. Siniausku. Naujojon vai- 
dybon išrinkti: M. R. Mačianskas, R. 
Bočianskaitė ir E. F. Ukonevičius.

MONTEVIDEO KANKLININKIŲ 
GRUPE gavo dovaną iš PLB vaidy
bos — gerą mikrofoną.

LIETUVIŲ PARAPIJA Montevi
deo mieste 1976 m. lapkričio 21 d. 
paminėjo savo šventovės 22 metų su
kaktį. Pamaldose dalyvavęs “Ąžuoly
no” ansamblio ir “Rintukų” grupės 
jaunimas buvo pasipuošęs tautiniais 
drabužiais. Naująja parapijos vargo
nininke tapo keturiolikametė Cecili

ja Dorelytė, atėjusi pagalbon savo tė
veliui Vytautui Doreliui, choro vado
vui.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE

NŲ proga 27-tąją sporto šventę Mel
burne surengė vietinis sporto klubas 
“Varpas”. Sportininkai, suvažiavę 
iš Australijos lietuvių kolonijų, da
lyvavo iškilmingose Lietuvių Dienų 
pamaldose Sv. Patriko katedroje ir 
oficialiame jų atidaryme Dalias 
Brooks salėje. Sporto varžybos bu
vo vykdomos Albert Parko stadione, 
atidarymo žodį tarus ALFA Sąjun
gos pirm. J. Tamošiūnui. Krepšinyje 
varžėsi Melburno “Varpas”, Sydnė- 
jaus “Kovas”, Adelaidės ir Geelongo 
“Vytis”, Hobarto “Perkūnas”. Kai- 
kurie klubai turėjo net po kelias ko
mandas. Vyrų grupės čempionu tapo 
pirmoji Geelongo “Vyčio" komanda, 
moterų — pirmoji Adelaidės “Vy
čio” komanda. Kanados “Gyvataro” 
tautinių šokių grupės krepšininkai 
išbandė jėgas su jaunųjų Australijos 
lietuvių krepšinio rinktine. Rungty
nes laimėjo gyvatariečiai 48:36. In
dividualiose vyrų lauko teniso varžy
bose I vieta teko Hobarto “Perkūno” 
atstovui A. Kaitiniui, moterų grupė
je — Adelaidės vytietei L. Pocienei. 
Sporto klubų suvažiavime naujojon 
Australijos Lietuvių Fizinio Auklė
jimo Sąjungos valdybon išrinkti 
Sydnėjaus “Kovo” nariai: pirm. An
tanas Laukaitis (18 Miller Ave., 
Ashfield, N.S.W., Australia), sekr. 
Vincas Binkis ir ižd. Valentinas 
Gulbinas.

Britanija
XXIV EUROPOS LIETUVIŲ STU

DIJŲ SAVAITE šiemet įvyks liepos 
31 — rugpjūčio 7 d. d. netoli Lon
dono. Jau užsiregistravo keli daly
viai. Dr. J. Pečiulionytė, gyvenanti 
Šveicarijoje, ne tik atsiuntė pilną 
60 svarų užmokestį, bet ir pridėjo 
tokią pat sumą kuriam nors lietuvių 
studentui. Jį parinks, atsižvelgdamas 
į lietuvišką veiklą, savaitės rengėjų 
komitetas. Registracijos ir informa
cijų reikalais kreiptis šiuo adresu: 
Committee for Lithuanian Study 
Week. 2 Ladbroke Gardens. London, 
Wil 2PT, Britain.

Belgija
KALĖDINI AME KONCERTE 

Mont • sur • Marchienne miestelyje 
tarpininkaujant sol Br. Gailiūtei- 
Spies, dalyvavo Vokietijos lietuvių 
tautinių šokių grupė iš Nordrhein- 
Westfalijos su naująja vadove Irma 
Mauziene. Akordeonu palydėti Zig
mo Mauzos, grupės nariai pašoko 
Suktinį, Žiogelį, Jonkelį, Džigūną Ir 
Kubilą. Keturias dainas duetu padai
navo grupės dainininkai A. Kaba- 
lauskaitė ir V. Kučma. Sol. Br. Gai- 
liūtė-Spies atliko S. Šimkaus “Ko vė
jai pučia” ir V. Banaičio harmoni
zuotą liaudies dainą “Kai aš grėbiau 
lankoj". Fleitistas P. Odinis, savo 
pasirodymą pradėjęs Mocarto koncer
to ištrauka, pagrojo B. Dvariono 
“Elegiją” ir A. Kačanausko “Siuntė 
mane motinėlė”. Baritonas P. Burci- 
Aurelio, buvęs Milano La Scala ir 
Briuselio operos teatrų solistas, pa
dainavo arijų iš Mocarto “Don Žua- 
no”, Gounod “Fausto” ir keletą ne- 
apolietiškų dainų. Programos vado
vė Stasė Baltus skaitė fragmentą iš 
O. Milašiaus “Septynių vienatvių”. 
Koncerte dalyvavo ir gražiu lietuvių 
pasirodymu džiaugėsi miestelio bur
mistras J. P. Demaca. Sekančią die
ną tautinių šokių grupė su savo dai
nininkais pradžiugino Belgijos karo 
veteranus, apsilankiusi jų institute 
Briuselyje.

Vokietija
KUN. KAZIMIERAS SENKUS, 

Rottenburgo vyskupijos lietuvių ka
pelionas. gyvenantis Stuttgarte. sau
sio 24 d. atšventė amžiaus šešiasde
šimtmetį. Studijas jis pradėjo Vilka
viškio kunigų seminarijoje, bet 
1940 m. pasitraukė Vokietijon. Ku
nigu buvo įšventintas 1942 m. gegu
žės 30 d. Muensteryje, Westfalijoje. 
Pokaryje Romoje studijavo liturginę 
muziką ir gavo magistro laipsnį. 
Daug dirbo ruošiant spaudai giesmy
ną “Garbė Dievui”. VLB veikloje 
reiškiasi Stuttgarto apylinkėje. Jo 
minties ir pastangų dėka buvo įsteig
ta dabar jau 50 narių turinti Lietu
vių Kultūros Draugija. Sielovados 
reikalams sukaktuvininkas leidžia in
formacinį laikraštėlį.

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ 
PARTIJOS aštuoniasdešimtmečio mi
nėjimą surengė VLB Biefeldo apy
linkės valdyba. Minėjime dalyvavo 
šios vietovės ir apylinkių lietuviai. 
Kasparas Dikšaitis skaitė paskaitą 
apie pirmuosius lietuvių socialdemo
kratų žingsnius, jų veiklą nepriklau
somoje Lietuvoje, įterpdamas citatų 
iš Stp. Kairio knygos “Lietuva bu
do”, laikraščių "Lietuvos Darbinin
kas” ir “Darbininkų Balsas”. Jis 
taipgi dalyvius supažindino su XIX 
š. antrosios pusės įvykiais, davusiais 
impulsą Lietuvos socialdemokratų 
partijai.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS mo
kytojas ir Evangelikų Ratelio vado
vas Fr. Skėrys, mirus ev. kun. Ju
liui Stanaičiui 1973 m., buvo įšven
tintas dijakonu. Vasario 16 gimnazi
joje jis darbuojasi jau nuo 1955 m. 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Bendrijos nutarimu dabar jis įšven
tintas kunigu. Pastoracinį evangeli
kų darba atlieka Bavarijoje, Baden - 
Wuerttemberge ir Hessene. ’



<& SKAITYTOJAI PASISAKO
GYRIMAS IR PEIKIMAS

P. Lelis “Tž" 1977 m. sausio 6 d. 
laidoje išspaudintame straipsnyje 
“Apie kariuomenes ir karius" pa
bara kariuomenės šventės minėjimų 
kalbėtojus ui nepagrįstus Lietuvos 
kariuomenės pagyrimus ar netikrų 
faktų skelbimą. Sutikdamas su šio
mis P. Lėlio mintimis, visdėlto nega
liu nutylėti jo skelbiamo kito kraš
tutinumo — savos kariuomenės visiš
ko nuvertinimo ir jos nepagrįsto su
menkinimo. Būdamas teisingas, P. 
Lelis negalėtų tvirtinti, kad "Tik po 
visų nelemtų įvykių pamatėm kokia 
mūsų kariuomenė buvo silpna ir ne
paruošta". Autorius čia turi galvoje 
1939-40 m. įvykius ir mūsų kariuo
menės nesipriešinimą. Dėl tų įvykių 
esama įvairių nuomonių, tačiau P. 
Lelis turėtų žinoti, kad nebuvo pasi
priešinta ne tik dėl kariuomenės silp
numo, bet ir dėl tuometinės Lietuvos 
politinės būklės. Siūlyčiau P. Lėliui 
pasiskaityti tuo reikalu St. Raštikio 
“Kovose dėl Lietuvos” II t. 19-57 
.psl. ir to paties autoriaus “Jvykiai 
ir žmonės" 299-301 psl.

Nuvertina P. Lelis ir Lietuvos ka
riuomenės laimėjimus prie Širvintų, 
Giedraičių ir Musninkų 1920 m. Iš 
kur p. Lelis sugalvojo, kad tada mū 
sų kariuomenė “vos išsilaikė užim
tuose miesteliuose”? Iš LE VII t. 
208-210 psl., XXX t. 17-19 psl. ir 
XV t. 94-104 psl. tų kautynių aprašy
mo matyti, kad visas šias kautynes 
buvo laimėjusi mūsų kariuomenė, 
kad lenkai ten stipriai nukentėjo ir 
traukėsi Vilniaus kryptimi, ir tik ta
da Tautų Sąjungos kontrolės komisi
ja sustabdė karo veiksmus. Taip pat 
yra tik P. Lėlio spėliojimas, "kad 
karo veiksmų sustabdymas Lietuvai 
buvo naudingas", nes karų istorija 
yra pilna pavyzdžių, kur laimi ir 
silpnesnioji pusė.

Sumenkina P. Lelis ir Vytautą Di
dįjį aėl Žalgirio mūšio 1410 m., pri
skirdamas šio mūšio laimėjimo nuo
pelnus tik lenkams ir Jogailai, nes 
Jogaila buvęs vyriausias vadas. LE 
XXXV t. 161 psl. teigiama, kad Jo
gaila buvęs tik nominalinis vadas, o 
faktinasis karo veiksmų vadas buvo 
Vytautas, todėl ir to mūšio laimėji
mas priskirtinas Vytautui, o ne Jo
gailai.

Yra negera nepagrįstai girtis, ta
čiau taip pat žalinga ir nepagrįstai 
save menkinti bei niekinti Kitus mo
kant, reikia ir pačiam mokėti būti 
objektyviu. Kazys Jankūnas

TALKA PAVERGĖJUI
Nežinau kieno dėka gaunu ir aš 

nemokamai “Gimtąjį Kraštą" iš oku
puotos Lietuvos, nors niekad nesu 
jo užsakęs. Jame pilna įkyrios ko
munistinės propagandos ir pamazgų 
išeivijos veikėjams. Toks laikraštis 
visai nereikalingas. Komunistinės 
propagandos, sieksninių kalbų vis- 
tiek niekas neskaito, o apie išeivijos 
veiklą daug daugiau ir teisingiau 
žinome iš savo spaudos. Vartant 
“GK” krito į akis ir vieno kito rau
donojo išeivio pavardė, liaupsinanti 
pavergėjo nuopelnus Lietuvai. Jų 
tarpe pastebėjau, ir tai jau kelintą 
kartą, londoniškio J. Aušroto pavar
dę bei nuotraukas. Juk jis yra bu
vęs KLB veikėjas. Pagal LB konsti
tuciją, tokie lietuviai negali būti jos 
nariais. Kas talkina propagandinei 
pavergėjo spaudai, padeda pačiam 
pavergėjui, šiuo atveju Kremliui. To
kiems talkininkams neturėtų būti 
leidžiama dalyvauti patriotiniuose 
lietuvių parengimuose, nes jie nusi
kalsta patriotinei visuomenei ir pa
vergtai Lietuvai. G. K. S.

LAIŠKAS IS ARGENTINOS
“Tž" man yra kaip tas žiburys, 

kuris šviesdavo man dar gyvenant 
Lietuvoje Prie to žiburio aš skaity
davau laisvos Lietuvos spaudą, kuri 
nors ir turėjo cenzorius, bet buvo 
tikrai lietuviška, netokia kaip dabar
tinėje Lietuvoje. Jūsų laikraštyje 
duodama daug svarbių žinių iš oku
puotos Lietuvos ir iš viso lietuviško 
pasaulio.

Linkiu sėkmingų naujų metų. Gal 
1977 metai bus Lietuvos laisvės by
lai naudingesni. Pasitikėdami lietu
višku ištvermingumu, sulauksime ge
resnių dienų savo Tėvynei. Silpnas 
kelias, tvirtas griūna ... Grius ir da
bartinė rusų imperija. Petras Ciabis,

Buenos Aires

BALSAS IS VENECUELOS
Vėl tenka dažnokai skaityti lie

tuviškoje spaudoje apie Praną ir Al
girdą Bražinskus, besikreipiančius į 
laisvojo pasaulio lietuvius bei pra
šančius moralinės ir materialinės pa
ramos. Noriu priminti, kad Venecue- 
loje jiems buvo parūpinta viskas: ir 
leidimas apsigyventi, ir darbas, ir 
butas. Bet jiems kažkodėl nepatiko 
ir, net neatsisveikinę, 1976 m. rug
sėjo 24 d. išvyko “laimės jieškoti”. 
Kaip pasiklosi, tain išmiegosi — sako 
mūsų liaudies išmintis.

* Vladas Venckus
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CALGARY,
“MULTICULTURAL CENTRE 

GROUP" susiorganizavo praėjusiais 
metais. Susirinkę etninių organizaci
jų atstovai išsirinko vadovybę ir už
registravo įstatus Albertos provinci
jos draugijų sąraše. Organizacijai va
dovauja Z. Fisera. Ji gavo iš “Car
ling Community Arts Foundation” 
pinigų skaityklai. Lietuviams nau
dinga priklausyti šiai organizacijai ir 
remti jos veiklą.

ALBERTA
VEDYBINĘ 25 METŲ sukakti ir 

įkurtuves naujame name atšventė 
Jonas ir Olga Kilotaičial, anksčiau 
gyvenę Toronte. Susirinkusiųjų var
du adv. J. Snith pasveikino šeiminin
kus. Šios dienos prisiminimui jiems 
Ev. Ammon ir M. Vanagaitienė įtei
kė visų dalyvaujančių dovaną. K.

• Lietuviškoji šeima yra mažoji 
Lietuva, kurioje auga ateities tauta

Geras pilietis 
vertas medalio

Žinote Ontario asmenį, kuris savo atsidavimu, 
žmoniškumu ir gerumu, nelaukdamas jokio atlyginimo, 
padarė šig provinciją geresne vieta gyventi? '

Tokiam asmeniui kaip tik ir įsteigtas Geros
Ontario Pilietybės Medalis.

Jom gauti kandidatus atrenka patariamoji
Ontario piliečių taryba, kurios garbės pirmininkas 
yra provincijos gubernatorius.

Kiekvienos gali pasiūlyti kandidatą Ontario 
medaliui. Pasiūlymo blankai gaunami, rašant šiuo 
adresu:

Executive Secretary
Advisory Council 
Ontario Medal for Good Citizenship 
Queen's Park
Toronto, Ontario M7A 1A 1

Jau pots siūlymas yra geros pilietybės 
įvertinimo aktas. Visi pasiūlymai turi būti gauti 
iki 1977 metų balandžio 15 dienos.

ONTARIO MEDALIS UŽ GERĄ PILIETYBĘ

KALTINA "TŽ" ADMINISTRACIJĄ
Skaičiau “Tž” 1976 m. 51 nr. ve

damąjį “Bausmė nekaltiem”, kur 
išdėstoma laikraščio vėlavimo prie
žastis, būtent, lėtas pašto patarnavi
mas. Gaila, žinoma, nekaltųjų, bet 
reikia surasti kaltuosius. Kadangi 
šiuo metu gyvenu Floridoje, krei
piausi į vietinį paštą, klausdamas ko
dėl “TŽ” ateina man tik po 3 savai
čių, o kaikurie numeriai dingsta. Man 
buvo atsakyta, kad tai laikraščio kal
tė — pervėlai išsiunčia. Tokios nuo
monės yra čia, St. Petersburge, ir 
kiti "TŽ” skaitytojai. Pasak jų, ad
ministracija pirmiausia išvežioja 
laikraštį į Toronto kioskus, o už sa
vaitės neparduotus egzempliorius su
renka ir pasiunčia mums. Dėlto laik
raštis ir ateinąs taip nereguliariai — 
ankstyvesnės - naujesnės datos nu
meriai kartais pralenkia senesniuo
sius. Mums, kaip kanadiečiams, svar
bu gauti “TŽ” greitai ir reguliariai.

J. Rėvas
Red. pastaba. Nieko nėra neteisin- 

gesnio kaip kaltinti "TŽ” administra
ciją dėl laikraščio vėlavimo. Jos in
teresas — kad skaitytojai gautų 
laikraštį kuo greičiausiai. Vienintelis 
jos kelias į skaitytojus — paštas, 
kurio neišjudina nė skundai, siekią 
net patį minister). Laikraštis kiek
vieną antradienį pirmiausia pristato
mas į centrinį Toronto paštą ir tik 
tada išvežiojamas į krautuves. Ka
dangi laikraščiai siunčiami II-ja kla
se. paštas nesiskubina. Net Toronto 
•prenumeratoriai kartais gauna “TŽ" 
dviejų — trijų savaičių numerius iš 
karto. O dienraščiai iš Čikagos pasie
kia Torontą tik per 10—20 dienų. 
Paštininkai atneša iš karto po 2—5 
numerius. Taigi tikrasis kaltininkas 
yra tiktai paštas. Jo siuntas galėtų 
pagreitinti nebent perėjimas j I 
klasę (laiškų) arba oro paštą, bet 
labai gerokai pakyla kaina: I klasės 
iki $25 (metams, įskaitant prenume
ratą), oro pašto — iki $30. Greitas 
laikraščio pristatymas visiems rūpi 
— skundai ateina iš visų pusių. Skai
tytojai taip pat turėtų spausti pašto 
minister) (The Hon. Jean - Jacques 
Blais, Postmaster General, Parlia
ment Building, Ottawa, Ont.) ir sa
vo apylinkių parlamento atstovus.

YRA IR TOKIŲ
Aš pranešu jumis, kad aš atsisakau 

“Tėviškės žiburius dėlto, kad iškrai- 
pot lietuvišką spaudą, pridėdami 
daug anglų iškraipytus žodžius. Man 
nėra malonumo skaityti laikraštį, ku
ris padeda man nutautėti ir pamiršti 
lietuvių kalbą.

J. Baronenas
Red. pastaba. Adrese įrašyta “Jo

seph Baronenas”. Tai pirmas tokio 
pobūdžio priekaištas “T. Žiburiams”, 
kurie kaip tik stengiasi vengti ang- 
licizmų ir susilaukia priekaišto, kad 
viską perdaug lietuvina. S. Ameri
koje nėra lietuviško laikraščio, kuris 
apsieitų be anglicizmų. Jų netrūksta 
ir okupuotos Lietuvos spaudoje, ša
lia gausių rusicizmų. Laiško autorius 
turbūt mano, kad neskaitydamas lie
tuviško laikraščio geriau išlaikys sa
vo lietuviškumą...

DARBDAVIAI!
Štai trys dalykai, kuriuos jūs turite

žinoti tvarkydami verslą
Visų pirma laikykite tikslius savo tarnautojų atlyginimų įrašus 
bent dvejus metus, o kaikuriais atvejais penkerius metus. Įrašuose 
turi būti pažymėta: vardas, pavardė ir adresas, darbo valandų 
skaičius į dieną ir savaitę, uždarbis, kiekvienos atskaitos suma ir 
paskirtis, išmokos, antvalandžių išmokos, atostogų išmokos ir 
tarnybos užbaigos išmokos. To reikalauja darbo samdos 
įstatymas (Employment Standards Act). Tai darydami, 
reikalo atveju, galėsite įrodyti, kad jūs atlyginote savo 
tarnautojus pagal įstatymo reikalavimus, ir tuo 
būdu apsisaugosite nuo nepagrįstų 
jieškinių.

Trečia, visuomet samdykite gerai pasiruošusius asmenis 
betkuriam darbui, nežiūrėdami rasės, spalvos, religijos, lyties 
ar tautybės. To reikalauja Žmogaus Teisių Kodeksas, bet jūs 
turbūt tai darote jau ir be to, nes yra šaunus dalykas samdyti 
talentingiausią bei gabiausią asmenį. Juk juo geresnis tarnautojas, 

juo geriau atlieka darbą

Antra, įrenkite savo verslo 
patalpas ir sudarykite darbo sąlygas 
pagal darbo saugumo ir sveikatos 
reikalavimus, nustatytus statybos, pramonės 
ir kasyklų įstatymų (The Construction 
Safety Act, The Industrial Safety 
Act, The Mining Act, Part IX). To 
reikalaujama jūsų pačių ir jūsų 
tarnautojų naudai, nes saugios, 
sveikos patalpos ir darbo sąlygos 
pakelia viso 
verslo kokybę.

Pabrėžtina, kad tie trys 
minėtini žingsniai yra ne tiktai 
teisingi, bet ir legalūs. Jei 
turite klausimų tuo reikalu, 
kreipkitės j artimiausią Ontario 
darbo ministerijos įstaigą.

Mes esame čia jums patarti, 
padėti... Tai mes ir padarysime.

Ontario 
Ministry of 
Labour

Bette Stephenson, M.D.. Minister
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Politiniai gundymai
K. RADVILA

Prieš keletą metų laisvojo pa
saulio valstybėse pradėjo lanky
tis rusų siuntinėjami pavergtos 
Lietuvos įvairių sričių kultūri
ninkai, kad palaužtų tose vals
tybėse gyvenančių lietuvių tar
pe atkaklią kovą už lietuvių tau
tos išlaisvinimą ir nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atstaty
mą. Si “kultūrinė” rusų invazija 
daugiausia buvo nukreipta į 
JAV, nes čia ne tik daugiau lie
tuvių gyvena, bet čia yra ir pa
grindiniai Lietuvos laisvinimo 
veiksniai. Su apgailestavimu rei
kia konstatuoti faktą, kad pra
džioje maža dalis išeivijos nesu
prato rusų kėslų.

Atskirai paminėtinas bolševi
kų profesijonalų paruoštų filmų 
bei skaidrių rodymas su pridė
tais specialiais paaiškinimais. 
Prieš keletą metų jaunas profe
sorius, po viešnagės okupuotoje 
Lietuvoje, rodė iš ten atsivežtas 
skaidres jaunesnės kartos susi
rinkusiai publikai. Rodydamas 
skaidrę, kurioje vaizduojamas 
IX forto kiemas prie Kauno, tas 
profesorius davė tokį paaiškini
mą: “Čia matome IX forto kie
mą, kuriame buržuaziniais ir na
cių laikais buvo kankinami ir 
žudomi žmonės”. Štai kaip ne
mokšiškai profesorius aiškino 
IX forto paskirtį nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpyje, kuri 
jis pavadino “buržuaziniu” (ko
munistų terminas). Sį reikalą 
keliais atvejais esu kėlęs spau
doje, bet iki šiol IX forto pa
skirties aiškintojas nesiteikė pa
sakyti, kas jam tą paaiškinimą 
suformulavo? Iš kokios “tetos” 
girdėjo, jog "buržuaziniais” lai
kais ten žmonės buvo kankina
mi ir žudomi? O gal toji “teta” 
žino, kiek tais "buržuaziniais” 
laikais ten buvo žmonių nukan
kinta?

Pradžioje kaikas bandė at
vykstančius kultūrininkus su
vesti su čia esančiais patriotinės 
visuomenės veikėjais, kad galė

tų išsiaiškinti visiems rūpimą 
klausimą: kaip galėtų lietuvių 
tauta sėkmingiau atsispirti prieš 
rusinimą ir kokiais būdais galė
tų būti pristatbdytas rusų ir ki
tų tautybių kolonistų plaukimas 
į Lietuvos žemę. Deja, jokių re
zultatų nebuvo pasiekta. Jie bū
na labai stropiai saugomi su jais 
kartu atvykstančių palydovų bei 
čia gyvenančių rusų kolaboran
tų, kurie pagal nurodymus pa
sistengia, kad tik su vietiniais 
komunistais ar jų simpatikais 
tesusitiktų.

Reikia pasidžiaugti, kad dėl 
sąmoningų žmonių viešosios 
opinijos formavimo kolaboran
tų eilės mažėja. Tačiau dar ne
galima girtis, jog išeivija visiš
kai jau yra pasveikusi nuo rusų 
agentų užkrėstos ligos. Neskai
tant užkietėjusių bolševikų, ku
rių ir užmerktos akys paliks rau
donos, dar tebėra tokių, kurie 
žygiuoja pagal okupanto būgnų 
garsus. Tačiau ir ta maža dalelė 
padarė daug žalos išeivijai ir te
bedaro. Pati pagrindinė žala — 
kaikuriose vietose suskaldė išei
viją, ir tai ne savo, o nesuvo
kiančių žmonių rankomis.

Taip pat turime džiaugtis, 
kad turime pakankamai žmonių, 
kurie nesėdėjo ir nesėdi rankų 
•udėję, laukdami, kol kolaboran
tai suparalyžuos išeivijos veiklą. 
Jie įvairiais būdais tęsia darbą, 
kurį įsipareigojo palikdami gim
tąją Lietuvos žemę. Ir ateityje 
jokia rusų propaganda jų nepa- 
lauš. Jie yra ir liks ištikimi sa
vajai tautai.

Dar nenujaučiam kokie vėjai 
pūstelės mūsų tautai būsimoje 
Belgrado konferencijoje. Ži
nant, kiek “naudos” atnešė Hel
sinkio sutarimai, jau dabar ne- 
peranksti pradėti ruoštis sutik
ti naujus smūgius. Netolimoje 
ateityje mums reikės labiau, ne
gu betkada, darnios veiklos, nes 
Helsinkio sutarimai jau pakan
kamai sukomplikavo mūsų tau
tos padėtį. Belgradas gali dar 
pasunkinti.

Dali. Dagio skulptūra, vaizduojanti pavargėlį (medis)

Lietuviškos šventės pietuose
AL. GIMANTAS

Jei nežinotum, kad paplūdimį 
skalauja sūrokos Atlanto vande
nyno bangos ir užmirštum užpa
kaly ošiančias palmes, manytu
mėt esąs vasaros vidury Union 
Pier, čikagiečių pamėgtoje va
sarvietėje prie Mičigano dideže- 
rio. O iš tikrųjų tai Juno Beach, 
Floridoje. Kai tarp Kalėdų ir 
N. Metų gulėjai ar vaikščiojai 
pakrante platokame pajūry, 
girdėjai vien tik lietuviškai kal
bant. Sveikinosi seniai bematy
ti pažįstami, mezgėsi naujos pa
žintys tarp tautiečių iš įvairiau
sių JAV ir Kanados vietovių.

Šventinis laikotarpis prasidė
jo bendromis Kūčiomis vietos 
metodistų šventnamio salėje. 
Prieš vakarienę kalėdines šv. 
Mišias atlaikė ir po jų šiltu žo
džiu prabilo kun. J. Borevičius, 
SJ. Pirmą kartą teko dalyvauti 
Mišių aukoje, visiems susėdus 
prie gausiai įvairiais valgiais ap
krautų stalų. Betgi ir šv. Mišios 
buvo Kristaus pradėtos Paskuti
nės Vakarienės metu, nebent 
tik su tuo skirtumu, kad anomis 
dienomis neturėta tiek daug ir 
įvairių gėrybių, lietuviškų ran
kų pagamintų. Susitelkimą pra
turtino solisčių J. Šalnienės ir J. 
Daugėlienės giedamos giesmės. 
Dalyvavo 140 asmenų, kurių du 
trečdalius sudarė svečiai iš to
liau atvykę. Už keliolikos mylių 
j pietus, Pompano Beach vieto
vėje, bendrai kūčiavo kita 70 
lietuvių grupė.

Juno apylinkėse įsikūrė maž
daug 80 įvairaus amžiaus lietu
vių šeimų. Vieni turi savo atski
rus namus, kiti įsigijo bendra- 
butinius butus. Sodybos ir ap
linka puikiai tvarkomos — iš
siskiria rūpestinga ir meniška 
priežiūra.' Apylinkės tautiečių 
rūpestingumas, nuoširdumas ir 
vaišingumas neaprašomas. Įvai
rūs pobūviai, susitikimai su sve
čiais iš šiaurės beveik be per
traukos švenčių dienomis ir po 
jų vyko vietinių tautiečių sody
bose. Neįmanoma išvardinti vi
sų, bet būtų nusikaltimas nepa
minėti dr. Alekso ir dail. Rim- 
gailės Zotovų, p. p. Bieliūnų, 
Pilipavičių, dail. Petrikonių šei
mų vaišingumo (keliais atvejais 
viešėjo būriai tautiečių). Miela 
buvo susipažinti ir pabendrauti 
su malonia montrealiečio H. 
Adomonio šeima. Aplankėme ir 
Singer saloje neperseniausiai 
Įsikūrusius M. Jokūbaitį su žmo
na. Stebėjomės skoningu jų kie
mo augmenijos išdėstymu, rū
pestinga priežiūra.

Artėjo N. Metai. Vieši sutiki
mai buvo du — LB rengtas “Hil
ton” viešbuty ir vietos Lietuvių 
Klubo — “Holiday Inn”. Pasta
rajame buvo ir jaunų “Suomių 
Draugų” orkestras. Per abi vie
tas lietuvių būta netoli 300. 
Kaip ir per Kūčias, daugumą 
sudarė svečiai iš šiaurės. Pirma
jame sutikime meninę progra
mą atliko jaunos sesutės mont- 
realietės Lukoševičiūtės. Antra

jame R. Zotovienė supažindino 
svečius iš toliau atvykusius, o 
sol. J. Daugėlienė sugiedojo 
himnus. Nuotaika buvo pakili, 
naktis šviesi (mėnesiena) ir šil
ta. Nejučiomis priartėjo anks
tyvo ryto valandos.

Namų pusėn grįžtant, persi- 
metėm į vakarinę Floridos pa
krantę ir ketvertą dienų pralei
dom Sanibel saloje. Važiuodami 
per Georgia valstiją, neatsispy- 
rėm pagundai aplankyti prez. J. 
Carterio buveinę Plains, Ga. 
Baisiai nyki vietovė, neimpozan- 
tiškas bažnytkaimis, bet turistų 
— šimtai. Aplinkui matyti med
vilnės ir žemės riešutų planta
cijos. J. Carterio sodyba — pati 
iškiliausia.
St. Petersburg, Fla.
KLAIPĖDOS IŠVADAVIMO su

kaktis paminėta sausio 26 d. lietuvių 
klube. Programą rengėjų — R. Ka- 
lanto šaulių kuopos vardu pradėjo 
jos pirm. T. Rūkštelė ir pagrindinei 
kalbai pakvietė prel. J. Balkūną. Pa
starasis suglaustai apžvelgė 700 me
tų praeitį. Klaipėdos sukilimą ir pra
šė atsistoti vieną iš jo dalyvių. Mi
nėjime dalyvavo abi šaulių kuopos 
su vėliavomis. Šios šventės proga bu
vo aplovanoti Saulių žvaigždės žyme
nimis net 9 šauliai. Meninę progra
mą atliko mišrus choras, vadovau
jant muz. Armonui, akompanuojant 
muz. A. Moteikai. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu ir vaišėmis. J. Rėvas

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos

Lietuviai ispanu kare
Ispanijos pilietinis karas pra

sidėjo 1936 m. vasarą. Jis iš
kilo dėl kairiųjų ir dešiniųjų 
susikirtimo, kai kairieji, komu
nistų vadovaujami, katalikiško
je Ispanijoje pradėjo vykdyti 
antireligines reformas, perse
kioti ir net žudyti žmones tai
kos metu. Nors valdžią ir ka
riuomenę savo rankose turėjo 
kairieji, bet sukilimą pradėjo ir 
karą vedė Ispanijos kariuome
nė. Kairiųjų valdžia, likusi be
veik be kariuomenės, šaukėsi 
Maskvos ir viso pasaulio komu
nistų pagalbos. Maskva į Ispa
niją siuntė ginklus ir kaiku- 
riuos vadus, o iš kitų 53-jų kraš
tų atskubėjo civiliai komunis
tai. Jų atvyko per 30.000, iš ku
rių buvo sudarytos devynios 
tarptautinės brigados.

Ispanijos kairiesiems padėti 
skubėjo ir lietuviai komunis
tai. Tie lietuviai atvyko iš 15- 
kos kraštų, bet jų buvo labai 
mažai: jie negalėjo sudaryti net 
kuopos, nes buvo tik 121. Is
panijon atvyko: iš Lietuvos — 
27, Argentinos — 24, Austri
jos — 2, Brazilijos — 6, Čeko
slovakijos — 1, Anglijos — 1, 
Italijos — 1, JAV — 20, Kana
dos — 8, Liuksemburgo — 1, 
Palestinos — 2, Prancūzijos — 
10, Sovietų Sąjungos — 4, Vo
kietijos — 1 ir Lenkijos oku
puoto Vilniaus krašto — 13 
(“Mokslas ir Gyvenimas” 1976 
m. 7 nr„ 10 psl.) Lietuvių ko
munistų buvo kažkokio J. 
Dambrovskio vadovauja
moje XIII brigadoje — 55, Lin- 
kolno — 15, kitose brigadose — 
po keletą.

Pilietiniame Ispanijos kare 
iš tų 30.000 komunistų žuvo 
5.000, kurių skaičiuje ir 33 lie
tuviai. Devyniolika lietuvių din
go be žinios. Į Lietuvą grįžo 40 
lietuvių komunistų. Taigi, jų 
grįžo daugiau, negu jų iš Lie
tuvos išvyko (27). Turbūt ir tie 
4 lietuviai komunistai nebegrį
žo į savo Sovietų Sąjungą, nes 
pamatė už kokias kvailas idėjas 
jie kovojo.

Iš tų 40 lietuvių komunistų, 
grįžusių iš Ispanijos j Lietuvą,

1941-45 m. tik 19 bekovojo 
prieš vokiečius 16-toje divizi
joje. Ir čia jų žuvo 7, dingo be 
žinios 2. Dabar Lietuvoje gyve
na 13 pilietinio Ispanijos karo 
dalyvių. Kaikurie to karo daly
viai lietuviai komunistai gyve
na S. Amerikoje.

To pilietinio karo dalyviai ko
munistai labai nusivylė, nes jie 
pamatė, kaip mažas būrys Ispa
nijos karių, kurie pradėjo su
kilimą, išaugo į milžiniškas jė
gas. Savo tautai “pasitarnavo” 
ir Ispanijos komunistai, kurie 
dar būdami valdžioje Ispanijos 
auksą — 460 tonų — atidavė 
Maskvai, kuri jo negrąžino: jis 
buvo pasilaikytas už ginklus, 
pasiųstus Ispanijos komunis
tams. Negrąžino Maskva ir is
panų vaikų, išvežtų į Sovietų 
Sąjungą. Kai tie vaikai suaugo 
ir panoro grįžti Ispanijon, buvo 
deportuoti į Sibiro kacetus. Da
bar Sibiro kacetuose yra ispanų 
kairiųjų ir dešiniųjų, nes ir mė
lynosios divizijos ispanai, ku
rie pateko į sovietų nelaisvę, 
kartu su savo kapelionu tebėra 
Sibire.

Vienas kanadietis, kuris da
lyvavo pilietiniame Ispanijos 
kare internacionalinėje briga
doje, neteko abiejų kojų. Kai 
jis vėliau grįžo į Kanadą, pa
bučiavo Kanados žemę ir pasa
kė: nei Stalinas, nei velnias jo 
į tokias pinkles nebeįtrauktų. 
Tam invalidui Maskva nedavė 
jokios pašalpos. Jį šelpia Kana
dos vyriausybė ir žmonės, nes 
jis vasaros metu dažnai sėdi 
gatvėje ir pardavinėja pieštu
kus.

Po antrojo pasaulinio karo 
Ispaniją aplanko daug turistų. 
Vietos vadovai turistams paro
do ant namų, šventovių bei ki
tų pastatų išlikusius pilietinio 
karo ženklus ir aiškina, kad Is
panijai nuo komunistų apsigin
ti padėjo vokiečiai su italais. 
Amerikiečiams turistams nema
lonu tai girdėti, nes Amerika 
nepadėjo Ispanijai kovoti prieš 
komunistus. Tik vėliau Ameri
ka atsibudo ir paprašė Ispani
jos vyriausybę bazių J. J.

Viešėdami Čikagoje, 

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

Stiffs International <3ne.
2501 W 71 St STREET, Clo joutite lietuviikų knygų,
CHICAGO, ILL. 60629 plokitclių, odos, medžio dirbinių.

Telefonas 471-1424 Ypač did,li’
({dirbinių potirinkimo*.
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DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS 
UGDO STIPRESNE 

KANADA
Kanada didžiuojasi faktu, kad jos piliečiai yra 
įvairių kultūrų žmonės. įvairūs talentai, kultūros ir 
techniški įgūdžiai, kuriais mes, kanadiečiai, 
naudojamės, kuricrdiflamišką bei stiprią Kanadą.

• K
Pastovia daugiakultūfiškumo politika Kanados 
vyriausybė skatina dalintis tomis kultūrinėmis 
vertybėmis, kad visi kanadiečiai galėtų naudotis.

t '
ŠTAI KELETAS BŪDŲ, KURIAIS 
DAUGIAKULTŪRIŠKUMAS TARNAUJA JUMS:
□ Pagalba organizacijos ir komunikacijos srityje 

per ETNINIŲ GRUPIŲ RYŠIŲ SKYRIŲ
(Ethnic Groups Liaison)

Q Ugdymas kultūrinio mūsų įvairumo sąmonės per 
KANADOS TAPATYBĖS" PROGRAMĄ 
(Canadian Identities Program)

□ Patariamasis komitetas, kuris vadovauja 
ETNINĖM KANADOS STUDIJOM 
(Canadian Ethnic Studies)

□ Finansavimas PRIEMONIŲ NEOFICIALIOM 
KALBOM MOKYTI (Nonofficlal-Languages 
Teaching Aids)

Į Į Parama organizuojantiems DAUGIAKULTŪRIUS 
CENTRUS (Multicultural Centres)

□ Pagalba ateiviams per IMIGRANTŲ ĮJUNGIMO 
PROGRAMĄ (Immigrant Integration Program)

□ Finansavimas savanoriškų grupių per PAŠALPŲ 
PROGRAMĄ (Projects Grants Program)

□ Paruošimas daugiakalbių filmų per VALSTYBINĘ 
FILMŲ VADYBĄ (The National Film Board)

□ Daugiakultūrės istorijos dokumentacija 
VALSTYBINIAME ŽMOGAUS MUZĖJUJE 
(The National Museum of Man)

□ Rinkimas bei saugojimas etnokultūriniu ’ 
dokumentų VIEŠAJAME ARCHYVE
(The Public Archives)

□ Įsigijimas knygų neoficialiomis kalbomis 
VALSTYBINĖJE BIBLIOTEKOJE
(The National Library)

Norintieji pareikšti savo nuomones arba
gauti informacijų terašo:

Multiculturalism, 16th Floor,
66 Slater Street, OTTAWA, Ont.
KIA 0M5



Daugkartinis laureatas rašytojas Jurgis Gliaudą su žmona savo namuose Los Angeles mieste, kurio vadovybė 
pagerbė ji specialiu garbės raštu Nuotr. Dudaravičlaus

Miestas pagerbė lietuvį rašytojq
Los Angeles miesto taryba įteikė įvertinimo pažymėjimą Jurgiui Gliaudai

J. KUPRIONIS
Lietuviai su pagrindu gali 

džiaugtis, kad jie priklauso tau
tai, pasižyminčiai dideliais ga
bumais. Ir gal tik atsitiktiniai 
nepalankių aplinkybių susiklos
tymai vis nulemia, kad ši tauta 
negali plačiau prasiveržti į pa
saulines platumas. Daugelis pa
vienių individų savo talentu vie
noje ar kitoje srityje sukuria da
lykų, kurie prilygsta ar net pra
šoksią darbus kitų tautų kūrėjų, 
turinčių pasaulinius vardus. Mū
sų tautiečių talentai paprastai 
pasilieka žinomi tiktai šiaures
niame saviškių rate, nes likimi- 
ne lemtimi esame Įsirikiavę į 
mažesnių tautų eiles ir neturi
me pajėgumo sudaryti pastolio 
lietuviškiem talentam iškelti į 
pasaulinės plotmės šviesą. Beto, 
atsiranda savitarpio susmulkėji
mo ir tokių, kurie vengia apie 
savo tautietį pasakyti gerą žodį, 
kad tuo būdu jis neišgarsėtų, ne
iškiltų.

Ir taip lietuviai, nors būdami 
gabūs, vis pasiliekame “viduti
niokais”. O talentų turime gra
žių. Visiems lietuviams sudaro 
garbę ir dvasinę stiprybę, kai 
vienam ar kitam tautiečiui pa
vyksta iškilti į augštesnes plot
mes, kai jie savo kūrybiniu dar
bu atkreipia net ir kitataučių 
dėmesį. Toks atvejis dabar yra 
Los Angeles mieste. Šio miesto 
vadovybė 1977 m. sausio 21 d. 
oficialiai pagerbė mūsų tautietį 
rašytoją Jurgį Gliaudą. Los An
geles miesto rotušės kolonų sa
lėje buvo suruoštas iškilmingas 
miesto tarybos posėdis, į kurį 
buvo pakviestas Jurgis Gliaudą. 
Tarybos narė P. Stevenson 
pristatė rašytoją tarybai ir su
sirinkusiems, kurių tarpe buvo 
rašytojo žmona Marija ir sūnus 
Jurgis. Kalbėtoja apibūdino ra
šytoją ir išvardijo jo nuopelnus 
kultūrinėje, literatūrinėje veik
loje ir įteikė jam puošniai pa
ruoštą garbės diplomą.

Diplome surašyti a š t u o n i 
punktai, kuriuose pateikiami 
Jurgio Gliaudos biografiniai 
bruožai, išvardinta jo mokslinė 
ir literatūrinė veikla, pabrėžia
ma. kad jis yra daug nusipelnęs 
Los Angeles miestui, praturtin
damas jo kultūrinį veidą. Teks
tas baigiamas linkėjimu rašyto
jui sveikatos, laimės ir sėkmės. 
Dokumentą pasirašė Los Ange
les miesto tarybos pirm. John S. 
Gibson ir tarybos nariai — Peg
gy Stevenson ir J. Ferraro. 
Teksto gale, ant Kalifornijos 
spalvų juostos, uždėtas didysis 
Los Angeles miesto antspaudas. 
O tos spalvos yra — raudona, 
geltona ir žalia. Savo padėkos 
žodyje J. Gliaudą gražiai įpynė 
ir išryškino faktą, kad Los An
geles miesto spalvos yra tos pa
čios kaip ir Lietuvos spalvos, 
tik kitokioj eilėj išdėstytos. Dip
lome pareikštas rašytojui linkė
jimas sveikatos taip pat tinka
mai derinasi, 1976 m. liepos 4 
data sutapo su jo brandaus am
žiaus 70 metų sukaktimi.

Jurgis Gliaudą lietuvių visuo
menėj plačiai žinomas savo 
labai gausiais raštais. Gal tik ne 
visiems žinomas faktas, kad jis 
yra gimęs Tobolske 1906 m. Su 
tėvais grįžęs 1922 m. į Lietuvą, 
Kaune baigė “Aušros” gimna

ziją ir Vytauto Didžiojo univer
sitete teisės mokslus (1933 m.). 
Dirbo pašto valdyboj, o vėliau 
ėmėsi advokatūros. Ir taip net 
apie 40 metų, atrodo, nė pats 
“nežinojo”, kad jame slypi ra
šytojo talentas. Susidaro įspū
dis, lyg tremtis būtų pažadinu
si jame snaudžiantį milžiną. 
1945 m. jis pradėjo rašinėti re
cenzijas, vaizdelius, eilėraščius, 
o 1950 m. jau sudarė ir eilėraš
čių rinkinį “Avė America”. Po 
to, kaip iš gausybės rago, ėmė 
piltis vienas po kito vis įdomes
ni kūriniai: poema Broliai, vaiz
delių rinktinė Gęstanti saulė, 
romanai Namai ant smėlio. Orą 
pro nobis, Raidžių pasėliai, Šikš
nosparnių sostas, Ikaro sonata. 
Agonija, Delfino ženkle, Lieps
nos ir apmaudo ąsočiai, Aitvarai 
ir giria, Brėkšmės našta, Taikos 
rytas, Sunkiausiu keliu, Pagai
rė, Simas. Daugeliui šių veikalų

Atviras “Į La
PRANYS ALSĖNAS

Neseniai skaitytojai gavo žur
nalo “Į Laisvę” 1976 m. gruo
džio mėn. nr. 68(105).

Sis žurnalas, kaip ir visuo
met, savo turiniu įdomus. Sia
me numeryje jaučiamas ypač 
didelis jo atvirumas — leidžia
ma straipsnių autoriams pasisa
kyti net prieš Lietuvių Fronto 
bičiulius.

Iki šiol “Į Laisvę” kiekvieną 
numerį redaguodavo vis kitas 
redaktorius arba redakcinis ko
lektyvas. Sį gi numerį, ir tai, be
rods, trečią iš eilės, redagavo 
teisininkas, labai gabiai valdąs 
plunksną Vytautas Vaitiekū
nas.

Pirmuoju (vedamojo vietoj) 
išspausdintas neseniai mirusio 
kalbininko Leonardo Dambriū- 
no straipsnis “Dabartinė Lietu
vos būklė ir kelias į ateitį”. Šio 
autoriaus straipsniai būdavo 
įdomūs ypač kalbinės srities, 
kiti gi būdavo kontroversiški. 
Pvz. jis rašo: “Iš išorės geriau
siai matomas materialinis pa
sikeitimas. Buvo atstatyti mies
tai ir miesteliai, išaugo pramo
nė, kraštas elektrifikuotas, že
mės ūkis pertvarkytas ir me
chanizuotas, pagerinti keliai. 
Viso to rezultatas tas, kad bu
vęs grynai žemės ūkio kraštas 
pavirto jau pramonės kraštu, 
ir didesnė pusė krašto gyven
tojų (55%) gyvena jau mies
tuose.

Žymiai išplėtus švietimą, pri
augo naujų intelektualinių pa
jėgų — gydytojų, inžinierių, 
mokytojų, mokslininkų bei me
nininkų. Daugelis jų yra jau pa
sižymėję įvairiose srityse ...” 
Na, čia ir stabtelkinie. Sakysi
te, cituoju iš kokio nors sovie
tinio propagandos leidinio. Ne, 
iš jo straipsnio šiame “Į Lais
vę” numeryje. Tiesa, autoriaus 
pasisakoma, jog tai — tik fasa
das. Toliau jis rašo apie Lietu
vos nepriklausomybės ir auto
nomijos galimybes. Betgi nebe 
pirmą kartą skaitome L. Damb- 
riūno panašius išvedžiojimus, 
anksčiau pasirodžiusius, rodos, 
“Akiračiuose”, už kuriuos jis 
buvo paplaktas kituose laikraš
čiuose. 

buvo skirtos premijos. Juose au
torius sprendžia sudėtingas psi
chologines problemas. Lietuvos 
buitį pavaizduojančiuose veika
luose (Ora pro nobis, Raidžių 
pasėliai, Aitvarai ir giria . . . ) 
aprašomi siaubingi ir sukrečian
tys mūsų tautos pergyvenimų 
vaizdai.

Jurgis Gliaudą taip pat gau
siai reiškiasi publicistikoj įvy
kių aprašymais, jų interpretaci
jomis, problemų gvildenimu. 
Keli iš paminėtų veikalų — Na
mai ant smėlio, Ikaro sonata ir 
Simas (Kudirka) yra išleisti ir 
anglų kalba. Tai padeda lietu
viui kūrėjui išeiti į pasaulinę 
plotmę, kaip ir čia minimas Los 
Angeles miesto padarytas pa
gerbimas. Garbė kūrėjui. Lie
tuvių tautai tokie dalykai atne
ša ne tik garbę, bet ir dvasiškai 
ją pakelia, sustiprina.

isve” numerisc

Siame “Į Laisvę” numeryje 
išspausdintas itin įdomus Vy
tauto Kutkaus, JAV LB tarybos 
nario, ilgokas rašinys: “Bend
ruomenės problemos ir jų prie
žastys”, kuriame jis pagiria Lie
tuvių Fronto bičiulius ir pa
plaka. Pagvildenęs JAV LB ne
sklandumų priežastis, autorius 
rašo: “Penktoji bendruomenės 
problema — frontininkai. Mes
kime akį į JAV LB trumpą is
toriją. Kas stovėję bendruome
nės priešakyje? I-sios ir Il-sios 
centro valdybos pirmininkas — 
Stasys Barzdukas; IlI-sios ir IV- 
sios — frontininkas Jonas Ja
saitis; V-sios — frontininkas 
Bronius Nainys, VI - sios — 
frontininkas Vytautas Voler- 
tas, VH-sios — Juozas Gaila, ne 
frontininkas, bet frontininkam 
lemiančiai parėmus jo kandi
datūrą, VIILsios — frontinin
kas Algimantas Gečys. Tad lig 
šiol JAV LB priešakyje stovėjo 
ir jos darbų didžią naštą nešė 
beveik vieni frontininkai. Ir tie 
visi darbai tenka dirbti ne tik 
be kokio medžiaginio atlygini
mo, ne tik dažnai pačiam dar
buotojui iš savo kišenės ir iš
laidas sumokant, bet dar tenka 
susilaukti apkalbų, priekaištų 
ir smerkimų ...”

Tai čia “paglostymas”, o to
liau — “paplakimas”:

“Frontininkai yra bendruo
menei daug gera padarę. Už tai 
jie verti pripažinimo ir kredito. 
Bet ir už savo klaidas jie turi 
prisiimti atsakomybę. O svar
biausia frontininkų klaida, kad 
jie bendruomenėje stengiasi 
viską aprėpti ir daryti patys 
vieni, ir nepakankamai atsižvel
gia į kitus, nepakankamai iš
naudoja kitus potencialius re
zervus ...”

“Kad ir kaip uoliai ir vaisin
gai frontininkai reiškiasi bend
ruomenėje, bet toks ekskliuzy- 
vistinis jų veržlumas kitus už
gožia ir atstumia nuo bendruo
menės veiklos, padaro tarsi 
bendruomenės posūniais ir iš
šaukia bendruomenei žalingas 
reakcijas. Todėl frontininkų 
veržlumui bendruomenėje yra 
reikalingas koks nors stabdys. 
Ir prašmatniausias automobilis

"Die Raute
Lietuvos vokiečių laikraštis
K. BARONAS

Naujametinis Lietuvos vokie
čių kultūros ir žinių laikraštis 
“Die Raute” savo vedamąjį pa
skyrė kalėdiniams papročiams 
pietinėje Amerikoje, nors ne
kartą nusiskundžia priaugančia 
karta ir jos mažu dėmesiu tėvų 
kraštui. Gaila, kad redakcija 
pasirinko Meksiką, Peru ir kt. 
P. Amerikos kraštus papročių 
išryškinimui, užmiršdama gra
žias kalėdines tradicijas prie 
Nemuno krantų. Reikia tikėtis, 
kad šiemetinis Lietuvos vokie
čių metraštis “Heimatgruss” 
šią klaidą atitaisys, išspausdin
damas nors mažą dalelę Kūčių 
vakaro ar Trijų Karalių šven
čių papročių Lietuvoje.

Tiesa, iš dalies vedamąjį kom
pensuoja Lietuvos vokiečių mu- 
zėjaus aprašymas Westfalijoje, 
Neheim-Huesten mieste. Nusi
skundžiama, kad Lietuvos vo
kiečiai, vykstant politiniams 
pasikeitimams mūsų krašte, tu
rėjo sunkumų rinkti savo pro
tėvių tautinius ir kultūrinius 
lobius, nes jie gyveno carų lai
kais, 1914-1918 m. vokiečių val
džioje, vėliau nepriklausomoje 
Lietuvoje. Sekė repatriacija, 
grįžimas 1942 m. į Lietuvą ir 
vėl bėgimas iš jos. Gaila, kad 
autorius užmiršo DL Kunigaikš
tystės laikus. Juk Gediminas ir 
kt. Lietuvos valdovai kvietė vo
kiečius prekybininkus ir ama
tininkus į Lietuvą. Užmiršti 
lenkų okupacijos laikai Vilniu
je, kur Vokiečių g-vėje buvo 
evangelikų šventovė. Čia spie
tėsi visas Vilniaus vokiečių gy
venimas. Tik įdėtoje vieno 
kambario nuotraukoje matome 
Šv. Onos (greičiausiai kaip go
tikos šedevras) ir Bernardinų 
šventoves, Vilniaus katedros 
paveikslus, Kauno rotušę.

Tame Neheim-Huesten mies
te, sename Drostenhof name, 
yra biblioteka, įvairūs archyvi
niai dokumentai, rankdarbiai, 
pašto ženklai, pinigai, tautiniai 
drabužiai, medžio raižiniai. Nuo
traukom atvaizduota 52.000 Lie
tuvos vokiečių repatriacija ir 
kartografiškai vokiečių apgy
vendinimas Lietuvoje prieš 650 
metų.

Straipsnio pabaigoje autorius 
nusiskundžia, kad šis muzėjus 
yra tiltas tarp vietinių gyven
tojų ir Lietuvos vokiečių, kurie 
prie Nemuno upės, tamsiuose 
to krašto miškuose, sunkiose są
lygose išlaikė vokiškumą. Man
ding, visos mažumos Lietuvoje 
turėjo lygias teises su krašto 
šeimininkais — lietuviais, jei
gu jie, sukiršinti gauleiterio 

Konferencija apie 
daugiakultūriškumą 

švietime
1977 m. balandžio 20 - 23 dienomis 

The Sheraton Centre, Toronto

Konferenciją oficialiai atidarys Ontario švie
timo ministeris Tom Wells. įžanginę kalbą 
pasakys David Lewis iš Kanadiškųjų Studijų 
Instituto Carleton universitete Otavoje.

Si konferencija rengiama asmenims, dirban
tiems visokio lygio švietime. Ji gali būti ypač 
įdomi privačių etninių grupių mokyklų moky
tojams. Registracija ribota.

Ontario Association 
for Curriculum Development 
1260 Bay Street, Toronto, Ontario M5R 2B1 

Registracijos mokestis — $75.00

su visomis įmantriomis automa
tų naujovėmis labiausiai įgudu
sio vairuotojo rankose reikalin
gas stabdžių. Be jų toli nenu
važiuosi ..

Pažymėtinas ir kitas įdomus 
straipsnis — St. Žymanto “Su
sitikimai su Pranu Padaliu”. 
Straipsnis — nebaigtas. Abu 
asmenys — jau mirę. Skyriuje 
“Tėvynėje” yra platus pasikal
bėjimas su dail. Vladu Žiliumi 
apie padėtį okupuotoje Lietu
voje. Skyriuje "Išeivijoje” ap
rašomos jaunimo svarstybos, 
XXIILji lietuviškų studijų sa
vaitė Guovieux pilyje Prancū
zijoje. Įdėtas ir Vt. Vt. labai 
kritiškas V. Daugirdaitės-Sruo- 
gienės knygos “Lietuvos Stei
giamasis Seimas" vertinimas.

” - Rūta
, jo rašiniai ir žinios

Kocho, Neumano, Sasso ar kt. 
vadų, neišeidavo prieš lietu
vius.

Gaila, nerandame “Studijų 
dienų Lietuvoje" prisiminimų 
tęsinio. Redakcija, greičiausiai 
turėdama kiek daugiau kultū
rinės medžiagos, tą vietą užlei
do konferencijų - suvažiavimų 
aprašymams. Vienas jų įvyko 
1976 m. spalio 29-31 d.d. Čia 
paskaitą “35 repatriacijos me
tai” skaitė kun. Alfredas Franz- 
keit (Kauno vokiečių gimnazi
jos abiturientas), o apie A. Sol- 
ženiciną — netoli Kauno gimęs 
Clemens von Henke. Dalyvių 
nuotraukoje matomi daugiau
sia vyresnės kartos atstovai.

Siaurinio Reino - Westfalijos 
Lietuvos vokiečių suvažiavimas 
įvyko 1976 m. spalio 22-24 d.d. 
baltiečių namuose Bad Godes- 
berge. Jis pradėtas rodymu fil
mo "Trys tautos tarp rytų ir 
vakarų”. Kaip straipsnio auto
rius rašo, filmas ir diskusijos 
rado platų atgarsį dalyvių tar
pe, nes jame parodomas Lietu
vos, Latvijos, ir Estijos gyveni
mas. “Die Raute” red. A. Un
ger diskusijas užbaigė pažymė
damas, kad filmas neturėtų gu
lėti archyve. Jis esąs vertas pla
taus dėmesio. Kun. J. Urdzė pa
rodė vaizdus iš Lietuvos, o da
lyviai dainavo senas vokiškas ir 
lietuviškas dainas. Prisiminta 
ir lietuviška virtuvė, nes ant 
stalo atsirado “Schpirgellchen” 
(suvokietinti “spirgai" — K. B.) 
ir surinkti čia pat miške gry
bai.

Plačiai aprašyta Europos lie
tuvių studijų savaitė Prancūzi
joje. Daug pajieškojimų, svei
kinimų gimtadienio proga su- 
laukusiem gražaus amžiaus, 
kaip pvz. Emmai Rausch iš Kau
no — Šančių, Drobės g. 28, su
laukusiai 91 m., Wilhelm Blum, 
taip pat iš Šančių, Norbuto g. 3, 
sulaukusiam 90 m.

Pranešama apie Tauragės ir 
apylinkės buv. vokiečių suva
žiavimą 1977 m. birželio 11-12 
d.d. Jau dabar jie prašomi re
gistruotis.

Reikėtų pasiūlyti Raudona
jam Vokietijos Kryžiui pajieš- 
kojimus spausdinti ir lietuvių 
išeivijos spaudoje, nes yra la
bai daug lietuviškų pavardžių 
ir net nuotraukų. Tuo turėtų 
pasirūpinti Vokietijos LB kraš
to valdyba, duodama mūsų 
laikraščių adresus. Raudonasis 
Vokietijos Kryžius turi stiprų 
finansinį užnugarį ir tokius 
skelbimus galėtų apmokėti. Tuo 
būdu pasitarnautų abiejų tau
tų gerovei.

KOTRYNA GRIGAITYTĖ

Nauja aušra
Nors nedidukė mūsų žemė 
Ir tai neapibėgom.
Žalia pušis į dangų remias 
Po rudenio sermėgom.
O tu į ką beatsiremsi, 
Visus ramsčius palikus 
Dar nenuplautoj kraujo šventėj, 
Betykojant skalikams.
Atseki apavo dirželį
Ir basom kojom ženki.
Aušra nauja pro bokštus kelias, 
Pro potsdamus, detentes.

• įsidėmėkime: tik ugdydami sa
vitumą, būsime naudingi kitiems; 
pasiduodami — tik tręšime kitų kul
tūros laukus. Būti kitiems trąša — 
nėra mūsų paskirtis. J. ERETAS
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<1 KULTQKINEJE VEIKLOJE
“DRAUGO” ROMANO KONKUR

SĄ laimėjo Kazys Almenas, jaunesnio
sios kartos rašytojas, už “Saują ska
tikų". Vertintojų komisija — pirm. 
V. Volertas, sekr. O. Balčiūnienė, 
dr. K. Ostrauskas ir dr. B. Vaškelis 
buvo gavusi aštuonis romanus. Sau
sio 22 d. posėdyje Delrane, N. J., 
balsų dauguma buvo pasisakyta už 
Trečio slapyvardžiu pasirašytą kūri
ni “Sauja skatikų”. Laureatas K. 
Almenas jau yra laimėjęs Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premiją už 1964 
m. išleistą dviejų dalių romaną 
“Upė į Rytus, upė į Vakarus”. Yra 
išleisdinęs du novelių rinkinius — 
“Bėgiai", “Gyvenimas tai kekė vyš
nių". Jis taipgi — fizikos daktaras, 
profesoriaujantis Marylando univer
sitete. Premija, kurios mecenatai 
yra kaliforniečio P. A. Raulinaičio 
šeima, bus įteikta Čikagos Jaunimo 
Centre gegužės 15 d.

VERONIKOS MAMINSKAITĖS - 
KULBOKIENES pastangomis išleis
ta velionies vilniečio muziko ir kom
pozitoriaus Juliaus Siniaus 100 pus
lapių knyga “Dainos ir giesmės bro
liams lietuviams". Gaidas gražiai 
įgraviravo taip pat jau miręs kom- 
poz. Jonas Zdanius. Spaudos darbus 
atliko Tėvų pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne, N.J.

LOS ANGELES DRAMOS SAM
BŪRIS ruošiasi Birutės Pūkelevičiū- 
tės “Palikimo” premjerai gegužės 7 
d. šią trijų veiksmų dramą ji sukū
rė sambūrio paskelbtam konkursui ir 
laimėjo $1.000 premiją, kurios me
cenatai yra Gasparas Kazlauskas. 
Vincas ir Ema Dovydaičiai. Premija 
autorei bus įteikta premjerinio 
spektaklio metu, o po spektaklio bus 
atidaryta dailės paroda Tautiniuose 
Lietuvių Namuose, kur taip pat 
įvyks ir vaišės. “Palikimą" režisuoja 
Dalila Mackialicnė. Los Angeles 
Dramos Sambūris su šiuo B. Pūkele- 
vičiūtės kūriniu dalyvaus ketvirta
jame lietuvių teatro festivalyje ge
gužės 29-30 d.d. Toronte, Kanadoje.

AUSTRALIJOS LIETUVIU DIE
NOSE Melburne buvo prisimintas ir 
šimtasis M. K. Čiurlionio gimtadie
nis. šio renginio programa pasirū
pino dr. G. E. Kazokienė, atsivežu
si net ir atspausdintą programą, ku
rią išleido Sydnėjaus Lietuvių Gydy
tojų Draugija. Lietuvių Namų sceną 
puošė dail. L. Urbono sukurtas M. K. 
Čiurlionio portretas. Su jo muziki
niais kūriniais supažindino įrašai, o 
dailės kūrinių rodomas skaidres ap
tarė dr. G. E. Kazokienė. Ištraukas 
iš M. K. Čiurlionio raštų ir kitų poe
tų eilėraščius skaitė jaunimo atsto
vai — G. Viliūnaitė, V. Juška, E. 
Kiverytė, O. Maksvytienė, R. Mila- 
šas, D. Labutytė. Programoje taipgi 
dalyvavo pianistė G. Sinclair.

KUN. KAZYS BĖKŠTA, SDB, pa
sižymėjęs antropologas, darbuėjasi 
Brazilijoje. Vienai indėnų genčiai 
Rondonijos Albunoje jis pritaiko 
raidyną, ruošia žodyną ir gramatiką.

JUOZAS L. NAVICKAS, filosofi
jos profesorius Bostono kolegijoje 
JAV-se, išleisdino veikalą "Cons
ciousness and Reality: Hegel’s Phi
losophy and Subjectivity.” Jame 
autorius gvildena Hėgelio subjekty
vumo sampratą ir jo santykį su pa
žintine tikrove. Veikalo autorius yra 
gimęs Lietuvoje 1930 m., studijavęs 
Vokietijoje, Belgijoje ir JAV. Filo
sofijos daktaro laipsnį gavo Ford
ham universitete. Yra rašęs spaudo
je apie rusų filosofiją, Hėgelio fe
nomenologiją, filosofijos metodus. 
Minėtąjį veikalą išleido Martinus 
Nijhoff leidykla (POB 269, The Ha- 
gue, Netherlands).

NAUJON LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS valdybon trejų metų 
laikotarpiui korespondenciniu būdu 
išrinkti: Leonardas Andriekus, Jur
gis Jankus. Paulius Jurkus, Algirdas 
Landsbergis, Antanas Vaičiulaitis ir 
Leonardas Žitkevičius; revizijos ko- 
misijon — Stasys Yla, Ona Mikailai- 
tė, Stepas Zobarskas. Pareigomis bus 
pasiskirstyta vėliau. Balsų skaičiavi
mui Niujorke sausio 22 d. įvykusia
me posėdyje vadovavo LB Niujorko 
apygardos pirm. Aleksandras Vakse- 
lis.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FE
DERACIJOS Niujorko skyrius Kul
tūros židinyje suorganizavo inž. Juo
zo Rygelio spalvotų nuotraukų paro
dą. kurioje pagrindinis dėmesys te
ko gamtos vaizdams. Savo nuotrau
kose inž. J. Rygelis net ir žmogų pa
verčia sudėtine gamtos dalimi, 
įjungdamas jį bendron vaizdo nuo
taikom Nuotraukose vyravo gėlių 
žiedai tamsiame fone, ekspresionis
tinius abstraktus priminė kaikurios 
gamtos detalės.

BALTIMORES RADIJO VALAN
DĖLĖ “Lietuvių melodijos", vado
vaujama A. Juškaus ir K. Lastausko. 
metinio vakaro programos atlikėja 
pasikvietė sol. Giną Čapkauskienę. 
Viešnia iš Montrealio padainavo J. 
Stankūno “Mergaitę”, B. Jonušo 
“Vėl sakysi”, G. Gudauskienės "Jau
nystę", J. Gaidelio “Su tavim”. Ant
rojoje dalyje skambėjo vokiečio P. 
Lincke’s "Jonvabalis", amerikiečių 
R. Frimlio “Indėniškas meilės šauks
mas", V. Herberto “Itališkoji gatvės 
daina”, trečiojoje — arijos iš G. Do
nizetti “Pulko dukters" ir Ch. Gou
nod operos “Romeo ir Žiuljeta”. 
Virš programos sol. G. Capkauskie- 
nė, akompanuojama E. Juškauskai- 
tės-Bush, atliko porą dainų.

MA1NCO MOKSLŲ IR LITERA
TŪROS AKADEMIJA V. Vokietijoje 
visuotiniame posėdyje 1976 m. spa
lio 15 d. savo nariu korespondentu 
išsirinko Vilniaus universiteto bal
tų filologijos katedros vedėją prof, 
dr. Vytautą Mažiulį, žurnalo "Baltis- 
tica” redaktorių. Daugiausia laiko 
bei energijos jis skiria prūsų kalbos 
tyrinėjimams.

1976 METUS VILNIAUS PARO 
DŲ RŪMAI užbaigė respublikine 
dailės paroda, kurioje dalyvavo 160 
dailininkų su 430 skulptūros, tapy
bos ir grafikos darbų. Skulptorių 
kūriniuose vyravo portretai, atlikti 
įprastinėmis plastikos priemonėmis 
bei formomis. Tapybos skyriuje pro
fesiniu meistriškumu ir kūrybine 
branda išsiskyrė A. Gudaitis, spalvų 
gama — S. Veiverytė, S. Džiaukštas. 
Didele įvairove bei naujomis techni
komis pasižymėjo grafikos skyrius.
J. Kuzminskio, V. Jurkūno, A. Kučo 
kūriniai atspindėjo gilius ryšius su 
liaudies grafikos tradicijomis, D. 
Tarabildienės — jos pamėgtą moti
nystės temą. A. Makūnaitė šį kartą 
buvo sukūrusi graviūrų ciklą sovie
tų partizanei M. Melnikaitei, A. Ski- 
rutytė — girininkams skirtą ciklą.

VLADAS TAUTKEVIČIUS, Šiau
lių dramos teatro aktorius, mirė sau
sio 7 d„ sulaukęs 57 metų amžiaus. 
Velionis buvo šakietis, 1945 m. bai
gęs J. Miltinio oramos studiją Pa
nevėžio teatre. Nuo 1946 m. su ma
ža pertrauka dirbo Šiaulių dramos 
teatre, sukurdamas apie 90 vaidme
nų, dalyvaudamas maždaug 3.000 
spektaklių. Iš paskutinių jo vaidme
nų minėtini: Kirmis — V. Mykolai
čio-Putino “Valdove", esesininkas B. 
Sruogos “Pajūrio kurorte”.

MONOGRAFIJĄ “BALTIJOS JŪ
ROS GEOLOGIJA” išleido “Mokslas” 
Vilniuje. Ją paruošė Sovietų Sąjun
gos Mokslų Akademijos P. Siršovo 
okeanologijos instituto Atlanto sky
rius Kaliningrade (Karaliaučiuje) ir 
Lietuvos Mokslų Akademijos geolo
gijos skyrius. Redagavo geografas 
prof. dr. V. Gudelis su Vilniaus uni
versiteto auklėtiniu E. Jemeljanovu, 
geologijos ir minerologijos mokslų 
kandidatu, oirbančiu Kaliningrade. 
Prof. dr. V. Gudelis taipgi yra S. 
Europos tarptautinės jūrų krantų ty
rimo komisijos viceprezidentas. Jo 
teigimu, monografija detaliai api
būdina geležies ir mangano iškase
nas. nurodo jų vietas. Paliečiami ir 
naujieji gintaro sluogsniai, aptikti 
jūros dugne. Spaudai prof. dr. V. 
Gudelis pareiškė: “Mokslininkai nuo
dugniai ištyrė jūros dugno reljefą, 
jo tektoninę struktūrą, krantų susi
darymo sąlygas ir dinamiką. Buvo 
taip pat išnagrinėti nuosėdų susida
rymo procesai, vandens surinkimo 
baseino fizinės geografinės ypaty
bės. Dar niekada Baltijos jūroje to
kiu plačiu mastu nebuvo atliekami 
kompleksiniai geofiziniai, geologi
niai ir geomorfologiniai tyrimai. Jų 
dėka mokslas gavo išsamių duomenų 
apie Baltijos pakrančių ir dugno 
geologines savybes, struktūrą ir vys- 
timosi dėsningumus..." Lietuviai 
mokslininkai studijavo Baltijos vys- 
timosi raidą, dugno reljefą, nuosė
das ir krantus. Tarptautinėmis pa
stangomis yra paruošta spaudai ir 
“Baltijos jūros istorija”, redaguota 
prof. dr. V. Gudelio ir Švedijos L'pp- 
salos universiteto prof. L. Koenigo- 
Koenigsono.

ZONINIŲ KULTŪROS NAMŲ 
konkurso “Subatos vakarėlį” baigmi
nės varžybos įvyko Ukmergėje, kur 
susitiko 20 geriausių saviveiklinių 
grupių iš visos Lietuvos. Vertintojų 
komisija, vadovaujama Vilniaus kon
servatorijos docento E. Brazausko, 
geriausiai įvertino Trakų rajono 
Elektrėnų kultūros namų programą. 
Antroji vieta teko Šiaulių rajono 
Kuršėnų kultūros namams, trečioji 
— Kauno rajono Zapyškio kultūros 
namams. Pirmosios vietos laimėto
jams buvo įteiktas "Valstiečių Laik
raščio” prizas — liaudies menininko 
Ipolito Užkurnio medžio drožinys 
“Armonikininkas".

M. STUKONIS, medicinos mokslų 
kandidatas, išvyko Prancūzijon į 
tarptautini vėžio tyrimų centrą Li
jone. Nuo š.m. sausio 15 d. jis pra
dėjo dirbti moksliniu patarėjų, tvar
kydamas medžiagą apie piktybinius 
auglius, organizuodamas ekspedici
jas į įvairias šalis. Lietuvoje M. Stu- 
konis vėžio problemomis domėjosi 
nuo 1950 m., vadovavo šios ligos ty
rimo instituto epidemiologijos sky
riui. Tarptautiniame vėžio tyrimo 
centre Lijone jau trečius metus dar
buojasi medicinos dr. L. Griciūtė, 
vadovaujanti aplinkos kancerogenų 
skyriui.

PIANISTE B. VAINIŪNAITE, M.
K. Čiurlionio konkurso laureatė, savo 
rečitalį Vilniuje pradėjo O. Mes- 
siaeno pjesėm iš "Dvidešimt žvilgs
nių į kūdikėlį Jėzų”, R. Schumanno 
"Fantazija”, dviem C. Debussy “Vaiz
dų” siuitom, užbaigė S. Vainiūno 
pjese “Auštantis rytas”, F. Bajoro 
“Rauda".

VILNĮ AUS FILHARMONIJOJE 
pirmą kartą buvo atlikta naujoji 
kompoz. Vytauto Barkausko ir poeto 
Antano Drilingos šešių dalių oratori
ja “Nusilenk savo žemei”. Oratijos 
atlikime dalyvavo dirigentas J. Do
markas, orkestras, žemę motiną 
simbolizavęs moterų choras “Eg
lė", solistai — sopranas R. Maciūtė 
ir baritonas S. Dirsė. V. Kst.
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REALTY LTD.
2273 DUNDAS ST. WEST 
TORONTO, ONT. M6R 1X6

(prie Bloor St. W., priešais "Towers" oikštę)

HIGH PARK BLVD. — PARKSIDE DR., 10 kambariu atskiras mūri
nis namas: 4 kambariai piimame augšte, 3 virtuvės,^prausyklos, aly- 
va-vandeniu šildomas, garažas. $6,500 00 į metus nuomos pajamų. 
Prašoma kaina tik $59,800.00 su $7,000.00 (mokėjimu.
MAVETY AVĖ — ANNETTE, atskiras 8 kambarių namas, dvi prau
syklos. trys virtuvės, ekstra kambarys rūsyje. Garažas ir geras pri
važiavimas. Įmokėti $6.000; namas be skolų.
PEARSON AVE — RONCESVALLES, mūrinis 7 kambarių namas, 
dvi virtuvės, naujas stogas, naujai įvesta elektros sistema. Vieta 
garažui. įmokėti apie $6.000 Viena skola išmokėjimui. Prašoma 
kaina $43.000.
WRIGHT AVE — INDIAN RD., ani^'* g'00 įmokėti; 10 kam
barių per tris augštus, 3 11 O ’ “ užbaigtas — įreng
tas kambarys rūsyin A R V T*.andeniu šildymas, garažas su pla
čiu įvažiavimu. Veil-^jJaziūrėti — geras pirkinys.

MISSISSAUGA, Delkus Cresc. — Cawtra Rd„ gražus, apynaujis, mū
rinis 7 kambarių namas; per du augštus, 4 miegamieii kambariai, 
gražiai išdekoruotas ir išklotas kilimais. Moderni, graži virtuvė, du 
dideli ir gražiai įrengti kambariai rūsyje. Dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu. Galima tuoj užimti.

ST. JOKŪBAITIS — (bendradarbis)
Toronto Real Estate Board narys

Tel. 534-3511 - namų 537-2869

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. T ■ m
M6H ia8 • Tel. 532-3400

AK T Y VAI — virš 10 milijonų

KASOS VALANDOS:
10-3
10-3

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Šeštadieniais
Sekmadieniais

10-8
10-8 
9-1

9.30 -1

MOKA UŽ: 
term, indėlius 2 metų 
term, indėlius 1 metų 
pensijų ir namų s-tas 
taupomąsias s-tas 
depozitų - čekių s-tas 
DUODA PASKOLAS: 
asmenines 
nekiln. turto 
investacines

ANAPILYJE veikia sekmadieniais 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

9%%
9%
9% 
7’/2%
6%

9’/2%
9’/a%

11%
Skyrius

Nemokama vilų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidos. 
Nemokamas čekių ir sųskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Simons TELEVISION
Ui VZf f'KJ savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas ADMIRAL, 
"stereo" ir kitos rūšies aparatus.

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnes
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W„ 
Toronto 3, Ontario Tel. 533-5454 Lietuviams daroma 

NUOLAIDA

A u tari te Sules SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, ,?96nBr°ck .a 7 (tarp Dundas ir College)

• Sqziningas ir patikimas patarnavimas
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt. Sov. FRANK PETTIT

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA? 
KLAUSKITE MANE APIE • pajamų mokesčių 
atskaitas • pensijų planus • R R.S P — regist
ruotą pensijų planą • invalidumo pajamas 
• nuosavybių draudą • šeimos apsaugą • stu
dentų draudos fondus mokslui eiti

2 Carlton Street, suite 714
Namai: 766-5857 • Raštinė: 363-7881

Juozas Eimis Ramas, District Manager of Canadian Premier Life

RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi t.I.vixijos, HI-FI Ir radijo aparatai, o Parduodamos lempos 
Ir baterijos. • Prityrus specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 . s«v. P. Užbalis

K ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ava., Mississauga, L4X IKI, tai. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Whorton Way, važiuoti Whorton Glen 

gatve tiesiog j garažą.
o Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus, e 

Savininkai: A. Paškevičių* ir J. Tamošiūnas

Premjeras P. E. Trudeau lan
kėsi Kvebeko mieste ir savo su
sitikime su Kvebeko Prekybos 
Rūmų nariais prabilo apie se
paratizmo problemą. Si jo kal
ba buvo savotiškas iššaukimas 
dvikovon, skirtas kvebekiečių 
partijai bei jos premjerui R. 
Levesque. Premjeras P. E. Tru
deau pasiūlė tuojau pat pravesti 
referendumą Kvebeko atsisky
rimo nuo Kanados klausimu. 
Jeigu kvebekiečiai balsų daugu
ma pasisakytų už tokį žingsnį, 
P. E. Trudeau atsistatydintų iš 
Kanados ministerio pirmininko 
pareigų. Jei betgi referendumą 
laimėtų federacijos šalininkai, 
panašiai turėtų pasielgti sepa
ratizmą propaguojantys asme
nys. Čia jis, be abejonės, turėjo 
galvoje Kvebeko premjerą R. 
Levesque, nors jo pavardės ir 
nesuminėjo. Pasak P. E. Tru
deau, tokiu atveju kvebekiečių 
partija turėtų nejudinti Kvebe
ko nepriklausomybės klausimo 
keliolika metų, kol ateis nauja 
balsuotojų karta. R. Levesque 
atmetė P. E. Trudeau iššūkį 
kaip eilinę federacinės liberalų 
partijos propagandą, susietą su 
papildomaisiais penkių parla
mento atstovų rinkimais Kve
beke šį pavasarį. Pasak R. Le
vesque, P. E. Trudeau tuos rin
kimus nori padaryti mažuoju 
Kvebeko referendumu.

Federacinė - provincinė finan
sų ministerių konferencija Ota
voje baigėsi be jokių nutarimų. 
Didžiausią rūpestį provincijų 
ministeriams sudaro federaci
nės vyriausybės nutarimas pasi
traukti iš dalijimosi išlaidomis 
ligoninių bei sveikatos draudos 
ir augštojo švietimo programo
se. Provinciniai finansų minis
terial daro išvadą, kad tada jie 
kasmet netektų apie $800 mili
jonų paramos iš Otavos. Fede
racinis finansų ministeris D. 
Macdonaldas, šiuo klausimu 
ruošiantis įstatymą federaci
niam parlamentui, pažadėjo 
jieškoti kompromiso. Konferen
cijoje iškilo ir 1975 m. įvesta 
kainų bei atlyginimų kontrolė, 
galiojanti iki 1978 m. užbaigos. 
Ontario finansų min. D. Mc- 
Keough nori, kad būtų atšaukti 
antiinfliaciniai kontrolės varž
tai bendrovių pelnui, kuris esąs 
perdaug sumažėjęs ir darąs ža
los kovai su nedarbu. Kaikurių 
kitų provincijų ministeriai nori 
visiško kontrolės atšaukimo. 
Federacinis finansų min. D. 
Macdonaldas prasitarė, kad Ka
nados kova su infliacija yra pa
siekusi neblogų rezultatų ir kad 
kontrolė galbūt bus pašalinta 
jau 1978 m. pradžioje.

Kainų bei atlyginimų kontro
lės atšaukimas vyravo ir unijas 
jungiančio Kanados Darbo 
Kongreso vadų pasitarime su 
premjeru P. E. Trudeau ir jo 
pagrindiniais ministeriais. Čia 
taipgi buvo kalbama apie anks
tesnį kontrolės atšaukimą. To
kiai minčiai premjeras P. E. 
Trudeau pritaria, tik nuogąstau
ja, kad vėl gali prasidėti inflia
ciją kurstantis kainų kilimas, 
susietas su besaikiais atlygini
mų reikalavimais. Kanados 
Darbo Kongreso vadas J. Mor
ris nori turėti daugiau panašių 
pasitarimų su federacine vy
riausybe, kuri taip pat yra nu
mačiusi pokalbius su pramoni
ninkais ir prekybininkais. Grei
čiausiai bus siekiama vyriausy
bės ir darbo unijų bei darbda
vių susitarimo. Šiuo atveju ten
ka prisiminti Kanados darbo 
min. J. Munro pareiškimą, kad 
iš tikrųjų darbo unijos nėra jau 
taip galingos, kaip daug kam at
rodo. Jų sąjūdis Kanadoje yra 
susiskaldęs į 192 tarptautines, 
tautines bei nepriklausomas 
unijas, turinčias daugiau kaip 
9.000 labai savarankiškų viene
tų. Pastaruosius dažniausiai su
daro tik 200-300 narių. Be to, 
visos unijos jungia vos 30% dir
bančių kanadiečių. Susidaro įs
pūdis, kad tokiose aplinkybėse 
Kanados Darbo Kongresas eko
nominiuose pasitarimuose su 
vyriausybe neturi teisės atsto
vauti visiems dirbantiesiems ir 
jų vardu duoti pasiūlymus, da
ryti sprendimus.

Kanados imigracijos ministe
rija nesutiko duoti vizos vokie
čių kilmės marksistui ekonomi
jos prof. A. G. Frankui, norėju
siam dalyvauti kovo 3-5 d.d. 
Kingstono Queen’s universite
te įvyksiančiame seminare “Ka
nada ir trečiasis pasaulis”. A. 
G. Frankas 1941-59 m. gyveno 
ir studijavo JAV, o 1966-68 m. 
dėstė Montrealio George Wil
liams universitete, kuris dabar 
vadinamas Concordia universi
tetu. Kanadoje jis bandė gauti 
pilnas legalaus ateivio teises,

bet jo prašymas nebuvo paten
kintas. JAV imigracijos depar
tamentas jam nedavė vizos da
lyvauti konferencijoje 1967 m. 
Išvykęs iš Kanados, prof. A. G. 
Frankas nuo 1968 m. iki mark
sisto prez. S. Allendės nuverti
mo dirbo Čilės universitete. Ne
įsileistas į JAV, grįžo į V. Vo
kietiją ir ten dabar darbuojasi 
Max Plancko tyrimų institute 
Frankfurte prie Maino. Kana
dos darbo jėgos ir imigracijos 
min. B. Cullenas atsisako pa
skelbti priežastis, dėl kurių šis 
marksistas jau trečią kartą ne
įleidžiamas Kanadon.

Meksikos kalėjimuose yra 13 
Kanados piliečių: vienuolika vy
rų ir dvi moterys. JAV vyriau
sybė dar prez. G. Fordo valdy
mo metu išsikovojo sutartį, ku
rios dėka Meksika ir JAV kei
sis kaliniais. Bausmes jie galės 
atlikti savo šalies kalėjimuose. 
Meksika yra pasižymėjusi labai 
nepalankiomis kalinimo sąlygo
mis, kalėjimų viršininkų ir net 
prižiūrėtojų korupcija, pastan
gomis gauti kyšius iš suimtų 
asmenų artimųjų. Panašios su
tarties net bado streiku bandė 
reikalauti ir kanadiečiai kali
niai, bet lig šiol premjero P. E. 
Trudeau vyriausybė tokių žygių 
nesiėmė. Priežastis yra visiems 
aiški — Meksikos kalėjimuose 
tie kanadiečiai yra atsidūrę už 
įvairių narkotikų, ypač kokaino, 
vežimąsi iš P. Amerikos, kai- 
kurie — už suklastotų pinigų 
skleidimą. Kanadon atvežti nar
kotikai jiems būtų davę didžiu
lį pelną ir taipgi būtų prisidėję 
prie jaunų kanadiečių svaigini- 
mo. Suimtieji daugiausia yra 
studentai ar net studijas baigę 
žmonės, susigundę nešvariu už
darbiu. Taigi, jų kančia Meksi
kos kalėjimuose jiems gali būti 
gera pamoka ateičiai.

Ateitininkų žinios
Atvirybė laikui, ištikimybė idealui 

buvo septintojo ateitininkų kongre
so 1965 m. Toronte tema. Per pasku
tinius 10 metų ta tema ateitininkų 
tarpe buvo daug diskutuota. Prezi
dentas J. Carter savo inauguracinė
je kalboje pabrėžė tą patį šūkį, kurį 
jis prisiminė iš savo buvusios moky
tojos: “We must adjust to changing 
times and still hold to unchanging 
principles”.

Dr. J. Girnius savo knygoje “Idea
las ir laikas” rašo: “Atvirybė laikui, 
ištikimybė idealui — tai ryžtis atvi
rai žvelgti į visus tikrovės rūpes
čius, kurie ir sudaro šio meto užda
vinius, bet nesuklupti prieš tikrovę, 
o visus jos rūpesčius spręsti ateiti- 
ninkiškojo idealo šviesoje. Norint 
pasitenkinti tik laikui atvirybe, ne
išvengiamai būtų išsiduodama opor
tunizmu (vijimusi nepasivejamosios 
paskutinės laiko mados). Tik ištiky- 
mybė idealui įprasmina ir atvyry- 
bę laikui, leisdama kritiškai ver
tinti tikrovę ir tuo būdu joje išsau
goti savo žmogiškąją laisvę, bet 
drauge skatindama ne užsidaryti 
nuo rūpesčių, o angažuotis jų spren
dimui". (Psl. 14).

Skautų veikla
• Prieškalėdiniame laikotarpyje 

vilkiukų draugovė dalyvavo pirmo
sios pagalbos varžybose, surengtose 
kanadiečių. Taškų atžvilgiu iš vie- 
nuolkos komandų mes buvome vi
duryje.

• Saitą sausio šeštadienį penki 
smarkūs vilkai dalyvavo plaukimo 
varžybose, surengtose Trinity centro 
baseine. Ir vėl taškų skaičiumi atsi
dūrėm viduryje. Smarkiai varžėsi ir 
taškus laimėjo: Aras Nausėdas, Al
gis Nausėdas, Pr. Karpis, Edv. ir 
Rimas Stanuliai. O. B.

* MEKSIKOS IR AIRIJOS VYS
KUPU KONFERENCIJOS gavo Va- 
tikano leidimą savo kraštuose teikti 
Komuniją tikintiesiems į rankas.

★ DU KATALIKU KUNIGAI IN
DIJOJE ĮKALINTI už protestą 
prieš priverstinį sterilizavimą. 
Kun. L. van Roey, SJ, ir kun. J. 
Bulckens, SJ, buvo apkaltinti ir ka
lėjimu nubausti už policijos užgau
liojimą. Pasirodo, jie protestavo, kai 
ju kaimelio katalikai buvo policijos 
prievarta varomi į kliniką sterili
zavimo operacijai.

^SPORTAS
JUNGTINIS GOLFO KLUBAS

Jau prieš porą metų įvairiom pro
gom buvo keliamas klausimas su
jungti visus Toronto ir apylinkių 
golfo mėgėjus į vieną vienetą, ku
ris galėtų išvystyti pilnesnę orga
nizacinę ir varžybinę veiklą, ypač 
atkreipiant dėmesį j jaunimą.

Šiais metais iniciatorių grupė iš 
Vyčio ir Aušros golfo sekcijų ėmė
si konkrečiai ta linkme veikti. Iš
nagrinėję bendro golfo vieneto vei
kimo galimybes, sudarė laikinę pro
gramą ir š.m. sausio 21 d. Prisikėli
mo parapijos patalpose pateikė To
ronto lietuvių golfo mėgėjų susirin
kimui, kuriame dalyvavo 30 asme
nų. Po ilgų ir detalių diskusijų klau
simas buvo balsuojamas: 23 balsais 
prieš 6, vienam susilaikius, buvo nu
tarta įsteigti Toronto Lietuvių Golfo 
Klubą. Ten pat išrinkta klubo val
dyba: pirm. Sigitas Krasauskas, vi- 
cepirm. Algis Žaliauskas, ižd. Ant. 
Klimas, varžybų vadovas Petras 
Stauskas, koresp. Aloyzas Kuolas.

Į revizijos komisiją išrinkti: Sta
sys Kėkštas, Raimundas Kymantas, 
Algirdas Banelis.

Valdyba pirmajame posėdyje, be 
kitų dalykų, apie kuriuos nariai bus 
painformuoti atskiru biuleteniu, nu
statė nario mokestį: vyrams — $10, 
moterims — $5, jaunimui ir studen
tams — $2. Registracijos mokestis 
prieš turnyrus nebus imamas.

Dabartiniu metu į klubą yra įsto
ję 60 nariu. Visais golfo klubo infor
macijos reikalais kreiptis pas klubo 
pirm. Sigitą Krasauską tel. 766-5367.

Linkėtina naujam klubui visus už
simojimus sėkmingai įgyvendinti.

Al. K.
VYČIO ŽINIOS

Patricija Girčytė, jaunoji Vyčio 
plaukikė, UTS—George Harvey mo
kyklų rungtynėse laimėjo dvi pir
mas vietas: 200 j. laisvu stiliumi 2: 
27,0 ir 100 j. įvairaus plaukimo nuo
tolyje 1:10,0. Trijų mokyklų plauki
mo rungtynėse ji laimėjo I v. 50 j. 
plaukime nugara 33,5. Patricija mo
kosi UTS mokykloje ir yra tik 12 
m. amžiaus. Plaukimo varžybose ji 
atstovauja šiai mokyklai ir dažnai 
jai tenka varžytis su vyr. amžiaus 
plaukikėmis, nes 12 m. amžiaus var
žybos nevisuomet rengiamos.

Jauniai A (18) sausio 30 d. Prisi
kėlimo salėje draugiškose rungtynė
se nugalėjo to paties amžiaus Auš
ros krepšininkus 91:82. Po silpnokos 
pradžios vytiečiai pralaimėjo pirmą 
puslaikį 43:46. Antrame puslankyje, 
nors už pražangas aikštę paliko 3 
geriausi žaidėjai — V. Gataveckas, 
R. Duliūnas ir L. Kaknevičius, vy
tiečiai gavo persvarą, kurią išlaikė 
iki žaidimo pabaigos, žaidė: Gata
veckas 22, Duliūnas 12, Kaknevičius 
6, Arlauskas 24, Ignatavičius 4, Ba- 
jorinas, Matulevičius, Petronis 9, 
Krawczyk 12.

Jauniai C (14) CYO lygos pirme
nybėse skaudžiai pralaimėjo St. 
Brigids komandai 28:67. Vytiečiai 
nepajėgė atsilaikyti prieš geriausią 
šios klasės komandą. Vienintelis žai
dėjas. kuris prilygo priešininkų žai
dimui, buvo J. Karpis, kuris jau pil
nai atlieka savo pareigą kaip suma-

nūs vidurio puolėjas. Žaidė: R. Bud
rys, A. Balsys, J. Ažubalis 2, S. Na- 
mikas, P. Sukauskas, P. Tutlys 9, A. 
Slapšys, A. Saplys 2. J. Karpis 15. 
Antrose šios klasės rungtynėse vy
tiečiai, žaisdami be J. Karpio, pra
laimėjo Sv. Aloyzo komandai 16:22 
(10:9). Žaidė: P. Tutlys 8, A. Slap
šys 2, R. Budrys, A. Balsys 4, A. 
Saplys 2, S. Namikas, P. Sukauskas.

Jauniai D (12) tos pačios lygos 
rungtynėse pralaimėjo St. Chris 4: 
12. Nežiūrint pralaimėjimo, rungty
nės buvo apylygės, ir sekantį susiti
kimą gali laimėti vytiečiai. Žaidė R. 
Karpis 2, R. Marcinkevičius 2, J. 
Namikas, E. ir R. Staniuliai, J. ir P. 
Aukštaičiai, L. Ažubalis, P. Karpis.

Montrealio stalo teniso turnyre 
sausio 29-30 d. d. G. Nešukaitytė 
mergaičių 15 m. klasėje laimėjo I v. 
Mergaičių 17 m. klasėje laimėjo II 
v., baigminiame žaidime netikėtai 
pralaimėjusi P. E. I. žaidėjai. Dėl 
sniego pūgos teko paskubomis išsku
bėti namo, neužbaigus visų varžybų.

Toronto komandinėse pirmenybė
se dalyvauja dvi Vyčio komandos. 
Vytis II I skyriaus grupėje yra pir
moje vietoje. Vytis I — antroje. 
Pirmoje Vyčio komandoje žaidžia E. 
Vaičekauskas ir G. Nešukaitytė, 
antroje — J. ir V. NešukaiČiai. 
Abiem komandom talkina du kana
diečiai. A.S.
AUŠROS ŽINIOS

Mergaičių tinklinio komanda sau
sio 30 žaidė su The Riots. Mūsiškės 
du žaidimu pralaimėjo ir vieną lai
mėjo. Ta pat dieną jos žaidė su 
SSC2 ir laimėjo tris žaidimus. Žai
dė: Jūratė Lukošiūtė, Dana ir Lina 
Radžiūnaitės, Gina ir Lora Žukaus
kaitės, Diana Baleišytė, Vida Turū- 
taitė ir Ema Dermott.

Si komanda 12 grupių lygoje yra 
pirmaujanti. Vasario 13 d. ji žais 
Laurier Collegiate, Scarborough. 
Ten žais ir vyrų tinklinio komanda, 
kuri 8 grupiu lygoje yra antroje 
vietoje. Abi šios komandos vasario 
5-6 dienomis žaidė Detroite. Koman
dų treneris yra Mindaugas Leknic- 
kas.

Jaunių krepšinio komanda sausio 
30 žaidė draugiškas rungtynes su 
Vyčio komanda. Pirma puslaikį bai
gė 46:43, bet baigmėje pralaimėjo 
82:91. Abi komandos žaidė labai ly
giai. Aušriečiai gerai mėtė, bet ne
pastebėjo savo žaidėju ir permažai 
pasavosi. Truputi trūko apdairumo 
ir bendradarbiavimo. Žaidė: V. Ston- 
čius 19, A. Abromavičius 24. G. Ka
rosas 17, V. Šimkus 8, T. Valickas 6, 
A. Baziliauskas ir A. Morkūnas po 2, 
W. Pakštas.

Vyrų krepšinio komanda sausio 
24 žaidė su Crown Life, kuri yra 
antroji stipriausia komanda lygoje. 
Aušra laimėjo 81:73. Sriubiškis ge
riausiai pagaudavo nuo lentos atšo
kusį sviedinį. Jis įmetė 18 krepšių. 
Labai gerai mėtė baudas A. Šlekys, 
surinkęs 17 taškų.

Moterų krepšinio komanda vasa
rio 1 d. žaidė su Ošava ir pralaimėjo 
39:35. Taškus laimėjo Dita Klimaitė 
11, Gražina Mačionytė 8, Roma 
Breen-Birštonaitė ir Kristina po 7, 
Jonė Simonaitytė 2. V. M.

Alfonsas A. Garbenis

GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West

PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR 
NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

BERESFORD - BLOOR, atskiras plytų namas, 8 kambariai per 2 
augštu, pakeistas dviem šeimom: pilnai užbaigtas rūsys, įvažiavimas 
ir garažas; įmokėti apie $15.000.
INDIAN RD., 19 kambarių, didelis gražus namas, legaliai pakeistas;
5 butai, rūsys, naujas šildymas; didelis sklypas, platus privatus įva
žiavimas, mūrinis garažas dviem mašinom; reikia parduoti; paliki
mas; papiginta kaina.
INDIAN RD. ■ BLOOR. atskjr=>j. Q f A 13 kambarių per 3 
augštus, 4 virtuvės?1 a* O D V»_?£iiiriniai garažai, geras pelningas 
namas; įmokėti $1P f*
BOUSTEAD, atskiras tributis, 13 kambarių per 3 augštus, vandeniu 
apšildomas; gilus sklypas, privatus įvažiavimas, 2 garažai; arti Lie
tuvių Namų ir požeminio.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

DUFFERIN - BLOOR, atskira* - ft T & g mas- 10 kambarių per 
2 augštu; vando"-"- O O U “.Žus Įvažiavimas ir “Lane”, 
palikimas; apie f* K ■“.Zketi; prašo $72.900.
HIGH PARK GATVĖ, atskiras ’’J—-ft Gnamas, pilnai moderni
zuotas, 2 prausyjį^-į. D Q U U > ** ŠFS rūsys, vandeniu šildo
mas, privatus įvt* r*.■» — garažas.
MARGARETA GATVĖ, atskiras 22Ą įdomintas 6 kambarių 
namas; 2 virtuvė PARDUOT. •7.Xis; mažas įmokėjimas; 
arti Bloor gatvės.1

WESTON RD., naujas vujn-ut -iIbT A g), 3 miegamųjų; pri
jungtas garažas; s P A R pJuuTiou; (mokėti apie $15.000.
JANE - ST. CLAIR, atskiras medinis namas, 6 kambariai, 2 virtuvės, 
2 prausyklos, privatus įvažiavimas; pigus pirkinys; įmokėti $5.000.
ETOBICOKE KRAUTUVĖ, apynaujis pastatas, nuoma $300 į mėnesį; 
nuomininkas viską apmoka, išskyrus mokesčius; morgičius be nuo
šimčių; prašo $55.000. Geras investavimas.
WASAGA BEACH (PAŠONĖJE), naujas, vienaaugštis 3-jų miega
mųjų namas su gerais ūkio pastatais; 86 akrai derlingos žemės, teka 
mažas upelis; visai arti Nottawasaga upės; asfaltuotas kelias. Savi
ninkai ima vieną mortgičių. Geras pirkinys.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS
Alfonsas A. Alfonsas Wm.
GARBENIS GARBENIS
489-1543 769-0656

T a u p y k . i rt s Ko L i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame jb m Gt a BĮ M
TORONTO LIETUVIŲ P AKAfVIA
KREDITO KOOPERATYVE----------------------------------------

MOKA:
9’Zi% už 2 m. term. dep.

9% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planų
8% už spec, taupymo sųsk.

7’/i% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 14 n

IMA:

9’/2% už asm. paskolas

9’/2% už mortgičius

nilijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
* rezidenciniai

Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West
A. (Blue) Bliūdžius

Telefonai 534-9246, namų 537-2291

>> komerciniai
* investaci jos
* mortgičiai
>■ įkainojimas 

namų drauda

STEPHANS Furs ”£££
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

A&B ELECTRIC CO.
įveda elektrą į pramonės, prekybos pastotus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079
Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS 
Skambinti (collect) 

Tel. 1 936-4612



LONDON, ONTARIO
AA PETRO PASKAUSKO MIR

TIS. S.m. sausio 6 d. “TŽ” 1 nr. ko
respondencija “Nebesulaukė Kalė- 

♦ du" reikalinga patikslinimo.
Apyl. valdybos vicepirm. L. Ei

mantas, nors ir pažįstantis P. Paš
kauską, jo nepasigedo ir bažnyčio
je nepastebėjo, kad jis nebuvo vie
ny sekmadienį pamaldose. Jis ne
buvo bažnyčioje iš eilės du sekma
dienius — 1976 m. lapkričio 21 d. 
ir lapkričio 28 d. Pažįstantiems P. 
Paškauska tai buvo neįprasta.

Lapkričio 21 d. Šiluvos Marijos 
parapijos salėje po pamaldų buvo 
Lietuvos kariuomenės šventės minė
jimas. Tą sekmadienį velionis ne
buvo nei pamaldose, nei minėjime. 
Lapkričio 28 d. jis bažnyčioje taip 
pat nebuvo. Man grįžus iš bažnyčios 
ir papasakojus savo šeimai, kad 
Petras ir šiandien nebuvo pamal
dose, priėjome tokią išvadą: lapkri
čio 27 d. Rodney, Ont., Lietuvių 
Ūkininkų Klubas turėjo studentų 
pagerbimo vakarienę, iš kurios grį
žo vėlai, buvo pavargęs ir į bažny
čią nevažiavo.

Lapkričio 29 d. pietų metu porą 
kartų paskambinau P. Paškauskui 
telefonu į namus — neatsiliepė. Bū
damas labai užsiėmęs skubiu taba
ko pardavimu, paskambinau savo 
kaimynui agr. P. Vaitiekūnui, kuris 
taip pat buvo jo geras pažįstamas, 
ir paklausiau, ar P. Paškauskas bu
vo Rodney studentu pagerbimo va
karienėje. Atsakė, kad nebuvo. Tuo
kart mudu su P. Vaitiekūnu susirū
pinome. kad su P. Paškausku kas 
nors negerai — turbūt serga. P. 
Vaitiekūnas sutiko dar bandyti pa
skambinti telefonu ir, jei neatsakys, 
nuvažiuoti j P. Paškausko namą 
Lambeth, Ont., pasižiūrėti. Tai jis 
ir padarė. Nuvykęs rado štai ką: 
automobilis stovi garaže: žiūrint pro 
frontinį duru langą, koridoriuje ma
tosi ant grindų daug laikraščių, laiš
kų. Pasibeldus j frontines duris ir 
kiemo pusės duris, niekas neatsi
liepė. Paklaustas artimiausias kai
mynas, ar matė P. Paškauska, at
sakė matęs gal prieš savaitę kabi
nant apie namą kalėdines lempu
tes. P. Vaitiekūnui grįžus pas mus 
ir papasakojus ką matė, priėjome 
išvadą, kad su Petru kažkas nege
rai.

Su apyl. pirm. M. Chainausku su
sisiekti telefonu nebuvo galima, nes 
buvo darbe, tai skambinome apyl. 
vicepirm. L. Eimantui ir sutarėm, 
kad jis, pasikvietęs M. Chainauską 
ir policijos pareigūną, 5 v. p. p. at
vyks į Lambeth pas P. Paškauską; 
taip pat ir mudu su P. Vaitiekūnu 
nuvyksime.

Mudu su P. Vaitiekūnu atvyko
me kiek anksčiau ir, pasistatę auto
mobilį prie P. Paškausko namo ga-

Hamilton,
(Atkelta iš 4-to psl.)

vėl sugrįžti į Hamiltoną ir čia atida
ryti savo kabinetą. Su dr. A. Sauno- 
riu išvyko žmona Sofija, o sūnus Ge
diminas, dukra Raimunda ir žentas 
paliko močiutės globoje. K. B.

MOKYTOJA ANELE KAMINS
KAITE, “Gyvataro” šokėja, išteka 
už Šarūno Morkūno, Australijos 

v * » » v v r v r v v

Qanadian Jlrf dlfcmorials£f&
176 LAKESHORE ROAD WEST

(kampas Mississauga Road N.)
Port Credit, Ont. Tel.’278-2757

LOUIS TEMPORALE — oficialus skulptorius — 
Bonk of Canada, Bank of Montreal, Bank of

Novo Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime

didelį pasirinkimų pagamintų

Užsakykite jau dabar, kad mes 
skubėdami atlikti visą menišką

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

paminklų.

galėtume ne
darbą pagal

*

Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario Telefonas
o Užsakymai priimami telefonu o Nemokamas pristatymas e

535-1258

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI I BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
Darbo valandos: 9 v.r. — 6.30 v.v.; šeštadieniais 9 v.r. —

4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai 
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

ražo durų, sėdėdami laukėme at
vykstant L. Eimanto, M. Chainaus- 
ko ir policijos pareigūno. Prite
mo, ir pro namo salono lango kraš
tą, kurio užuolaida pilnai neužden
gė, pamatėme virtuvėje šviesą. Pri
ėję arti prie namo pro tą patį lan
gą virtuvėje pamatėm prie spinte
lės gulintį sukniubusį Paškauską to
je vietoje, kur kabėjo jo telefonas. 
Tuomet jau buvo aišku, kad Petras 
yra miręs. Skubiai įbėgome pas tą 
patį kaimyną, kuris anksčiau buvo 
klaustas, pranešėm, kad Paškauskas 
yra miręs, ir prašėme, kad skubiai 
iššauktų policiją. Tai jis ir padarė. 
Po to dar kaimyno bute laukėme 
keletą minučių, kol pamatėme po
licijos automobilio šviesą. Išėję lau
kan, radome L. Eimantą ir policijos 
pareigūną. L. Eimantas buvo labai 
susijaudinęs, nes pirmas buvo įėjęs 
į namą. Pasirodo, kad durys buvo 
nerakintos, o mes jų nė nebandėm. 
Gailėjosi, kad čia be reikalo yra 
įsivėlęs, nes dabar bus daug nema
lonumų, visokių aiškinimų, tardy
mų ir t.t. Policijos pareigūnui ap
žiūrėjus lavoną, patikrinus namą, iš
kviestam gydytojui konstatavus mir
ties priežastį, L. Eimantas nusira
mino ir kaip Bendruomenės atsto
vas sutiko toliau viskuo rūpintis.

A.a. P. Paškauskas ir prieš ke
lerius metus miręs jo draugas a.a. 
J. Gudavičius buvo geri ir dori žmo
nės, dideli lietuviai patriotai, atli
kę savo pareigas visu šimtu procen
tų. Tai visi puikiai matė. Jų kie
mas buvo pilnas ne tik rožių, bet 
ir šiaip retų gėlių, brangių dekora
tyvinių krūmu. Daug ponių praei
damos sustodavo pasigėrėti. Gaila, 
kad Londono apylinkės valdyba ir 
pensininkų klubas, kurio nariu jis 
buvo, pamiršo ar pagailėjo net ir 
mažą gėlių puokštę prie jo karsto 
padėti. Rodney apylinkės lietuviai 
ne tik atvežė gėlių puokščių, bet ir, 
talkinami Mt. Brydges ūkininkų, pa
ruošė po laidotuvių kavutę su pui
kia užkanda. Tai visi, esant šaltam 
orui, labai vertinom.

Iš viso šio įvykio mums gyvie
siems lieka viena pamoka: turėti, 
ypač viengungiams, su draugais ar 
kaimynais kasdieninį ryšį bent te
lefonu. Nepamiršti susidaryti laiku 
savo testamentus. Tuo būdu po mir
ties yra kas rūpinasi laidotuvėmis, 
ir sunkiu prakaitu uždirbti doleriai 
nepatenka tiems, kuriems jie ma
žiausiai priklauso. Kanadoje jau yra 
gana daug buvę panašių atsitikimu, 
kad be testamentų mirę nuskriaudė 
savo artimuosius, draugus, kurie 
jais rūpinosi, lietuviškus fondus, 
parapijas ir visą lietuvišką bend
ruomenę. P. Vaitiekūnas

J. Bersėnas

Ontario
“Klumpakojo” grupės šokėjo. Jiedu 
susipažino “Gyvataro" išvykos proga 
Australijoje. Vestuvės numatomos 
liepos 16 d. Hamiltono Aušros Var
tų parapijoje. Inf.

KAZYS BARONAS išvyko į ligo
ninę (General Hospital) širdies 
operacijai. Apylinkės valdyba kartu 
su visa bendruomene linki jam 
greitai pasveikti!

Ročesterio tautinių šokių grupės “Lazdynas” šokėjos atlieka Rankšluostėlį Nazareto universitete. Iš kairės: Rūta 
Klimaitė, Danutė Krokytė, Rasa Krokytė, Rūta Stankutė, Rūta Ilgūnaitė, Antanina žmuidzinaitė. “Lazdynui” 
vadovauja — Jadvyga Ruginienė Nuotr. Vyt Staškevičiaus

Winnipeg, Manitoba
A. a. POVILAS KONTRIMAS. S. 

m. sausio 10 d. ligoninėje (The He
alth Sciences Centre) mirė Povilas 
Kontrimas. 76 m. amžiaus. 1 Kanadą 
atvyko 1928 m. Gimęs Lietuvoje, 
Narvaičių km., Plungės valsč., Tel
šių apskrityje. Susitaupęs pinigų, 
pirko namus ir kurį laiką juose gy
veno. Dirbo įvairiose bendrovėse. 
Artėdamas prie senatvės, pardavė 
namus, o pats kurį laiką gyveno pas 
svetimus. Vėl pirko namus, bet, su
laukus senatvės ir išėjus į pensiją, 
pasidarė sunkesnis gyvenimas.

Kanadoje ir JAV-bėse turėjo arti
mesnių giminių, kurie nepatingėjo 
atvykti pasakyti paskutinio sudiev. 
Iš jų minėtini: sesuo Mrs. Anna 
Rimkus iš Dalton. Ill., podukra Eleo- 
nor Lekovick iš Dalton, Ill., Mary 
Lissell iš Čikagos, sesers sūnus Tony 
Kontrimas iš Edmontono ir kiti to
limesni giminės. Jo kūnas buvo at
vežtas į Crop Funeral koplyčią, o iš 
čia į Sv. Kazimiero lietuvių parapi
jos šventovę. Kun. klebonas J. Ber- 
tašius atliko religines apeigas. Iš čia 
savo giminių bei draugų buvo atly
dėtas į Elmwood kapines, kur kun. 
J. Bertašius tarė paskutinį atsisvei
kinimo žodį. Visi buvo pakviesti į 
Kanados Lietuvių Klubo Manitoboje 
patalpas pietums, kuriuos kun. J. 
Bertašius pradėjo malda. Kalbėjo 
klubo pirm. B. Urbonas. V. Novo- 
grodskis, J. Demereckas, Teodoras 
Lenio ir Lionė Samulaitienė. Į kal
bas atsakė brolio sūnus Kontrimas 
ir sesers vyras Rimkus. Velionis visą 
savo gyvenimo laikotarpį buvo tvar
kingas ir prieš mirdamas sudarė tes
tamentą, pagal kurį jo likęs turtas 
atitinkamai bus paskirstytas. Ilsėkis 
ramybėje!

A. a. MARIJA DAUBARIENE, 76 
m., ilgai išgulėjusi Sv. Bonifaco li
goninėje, mirė sausio 23 d. Neperse
niausiai palaidotas jos vyras. Liko 
nuliūdę dukra Viktorija ir du sūnūs.

STAIGIAI SUSIRGO ir išvežta į 
Sv. Bonifaco ligoninę Pranusė Stepo
navičienė.

Ten padaryta Vytautui Galinaičiui 
kojos operacija sausio 21 d. 1 tą li
goninę operacijai išvežtas Tadas Lu- 
kas-Lukoševičius. kuriam netikėtai 
ištino koja. T. Lukas ilgus metus va
dovauja Vasario 16 gimnazijai remti 
būreliui.

VAISES KLUBE. Sausio 23 d. Ka
nados Lietuvių Klubo Manitoboje re
vizijos komisija tikrino 1976 m. iž
do knygas. Ta proga veiklesniesiems 
klubo nariams ir valdybai buvo su
ruoštas specialus banketas, kuriam 
vadovavo yicepirm. Tadas Juška. Kal
bas pasakė klubo pirm. B. Urbonas, 
J. Demereckas, V. Novogrodskis ir 
kt. Dalyvavo 22 klubo nariai.

ALGIRDAS EIMANTAS š. m. sau
sio 2 d. tolimesnei tarnybai iškeltas į 
Otavą. Vienerius metus buvo KLB 
Winnipego apylinkės valdybos pir
mininku. Kol galutinai susitvarkys, 
šeima dar pasiliko Winnipege. K. Str.

Atitaisymas. “TŽ” 1977 m. 1. nr. 
padėkoje iš Winnipego įsibrovė tai
sytina klaida: turėjo būti Juozas 
Butkevičius, o ne Jonas, kaip per 
klaidą išspausdinta. Atsiprašome.

Red.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. 922-7981, 245-1617

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, cttiiką duoną. Dideli* 
mėtai gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

BALTIC MOVERS
Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tol. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

YBAČĖNAS
AH Seasons Travel, B.D.

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

2224 Dundas Street W., tel. 533-3531
Toronto, Ontario mčr 1x3 nuo 11 v. r iki 7 v. v.

“Tėviškės Žiburiams’’aukojo
$25: Bronius Misius; $20: Juoz. 

Vaškela; $17: Step. Ignatavičius; 
$15: dr. Juoz. Sungaila; $11: A. Pi
lipavičius; $10: Vacys Ivanauskas, 
Ant. ir Anastazija Tamošaičiai, Pr. 
Grušys, H. Jasinskas, H. ir G. Chve- 
dukai; $7: Jurgis Demikis, dr. L. 
Kriaučeliūnas, Ant. Vasiliauskas, 
VI. Mingėla, SL Jonaitis, Romas 
Zubrickas, Teklė Timmerman, B. Ra- 
cevičius, Z. Ceckauskas; $6: G. Ku- 
chalskienė; $5: M. Žemaitienė, St. 
Raštikis, S. Bajorinas, S. Tamašaus
kas, A. žemgulytė, A. Povilaitis, Ge
orge Ilgauds, N. Pr. Marijos sese
lės Putname, Jonas Onaitis.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 
$22 — dr. H. Solys; po $20: — 
Ant. Stalionis, Mrs. Apalina Evans; 
po $17 — Andrius Sturmas, Ern. 
Lengnikas, A. Kudirka, Vacį. Mor
kūnas, Br. Laučys, Leonas Balaišis, 
Pr. Šutas, Vytas Vaitkus, A. Ob- 
carskis, V. E. Gruodis, Adolf. Sar- 
gautis, Ir. Satrienė, Jurgis Zebrai- 
tis; $16 — Vyt. Genčius; po $15 — 
Juoz. Grigonis, Aleksas Kelmelis, 
Joe Lazdauskas, Petr. Šalna, J. Pa
lys, G. Virbickienė, Jurgis Demikis, 
St. Blusys, Alg. Ciužas, R. Cherry, 
Ant. Čepulis, J. Astrauskas, Teodo
ra Trakymienė, Juoz. Miliušis, Juoz. 
Morkūnas, Algis Augūnas, Ant. Al- 
kaitis, Petr. Liorentas, Pranas Au- 
gaitis, M. Andruškevičius, Liudas 
Vyšniauskas, George Verbickas, Do
natas Karosas, Nik. Kardelis, VI. 
Ališauskas, Balys Balaišis, Kaz. Ba
tūra, Juoz. Žadeikis, kun. J. Pakal
niškis, Alb. Statulevičius, Jonas 
Ažubalis, VI. Maleckas, Ona Urnavi- 
čienė, St. Saldžiūnas. Vine. Lengve
nis, P. Dambrauskas, Alg. Čepėnas, 
Petr. Juodvalkis, Laima Butrėnas, 
Kaz. Lembertas, VI. Melnykas, Ali- 
da Kasper, Kaz. Daunys, Alb. Kar- 
sokas, J. Lapp-Lapavičius, Ona Tre
čiokienė, Eliz. Šlekys, Pr. Radzevi
čiūtė; H. Galažnikas, Vyt. Starkus, 
L. Vaštokas, P. Vyskupaitis, Alf.

ST. CATHARINES, ONTARIO
VASARIO 16 ŠVENTES PROGRA

MA: 1. Lietuvos vėliavos pakėlimas 
prie miesto rotušės bei paskelbimas 
Lietuvių Dienos St Catharines mies
te vasario 16, trečiadienį, 10 v. r. Ka
dangi tai darbo diena, maloniai pra
šomi visi likusieji namie dalyvauti 
šiose iškilmėse, kurios dėl šalto oro 
bus kuo trumpiausios. 2. Šventės mi
nėjimas bus vasario 19, šeštadienį, 
6.30 v. v., slovakų salėje. Bus inž. E. 
Cuplinsko paskaita, Toronto "Varpo” 
choro koncertas ir nemuniečių mon
tažas. Po meninės programos — pa
silinksminimas, bufetas, loterija. 3. 
Iškilmingos pamaldos bus tėvų 
pranciškonų salėje, 75 Rolls^Ave., da
lyvaujant organizacijų vėliavoms 
vasario 20 d., 10 v. r.

Apylinkės valdyba nuoširdžiai 
kviečia dalyvauti visus tautiečius, 
įskaitant ir Buffalo. Kor.

TORONTO “VARPO” CHORAS 
dalyvaus Vasario 16 minėjime, ku-

Sudbury, Ontario
BENDRUOMENES KNYGYNAS 

veiks kiekvieno mėnesio pirmąjį ir 
paskutinįjį sekmadienį po lietuvių 
pamaldų Kristaus Karaliaus švento
vės salėje. Knygyną tvarko Vytau
tas Stepšys. Knygos bus išdėstytos 
ant stalų, todėl jų pasirinkimas bus 
lengvas. Tuo pat metu kiekvienas 
tautietis galės užsimokėti 1977 m. 
solidarumo įnašą ir paaukoti Tau
tos Fondui. Bus išrašomi pakvitavi
mai. Mielus tautiečius prašome nau
dotis lietuvišku knygynu, o taip pat 
turimas perskaitytas knygas paau
koti bendruomenės knygynui.

ŠYPSENOS
Ministeris kalėjime

Kalėjimo sargybinis patikri
na visas kameras. Priėjęs prie 
vieno kalinio sako:

— Turi viską sutvarkyti. Ry
toj čia atvyks teisingumo mi
nisteris.

— Aha! — tarė kalinys. — 
Pagaliau ir jį pačiupo ...

Stanevičius. Gedas Smolskis, H. Su- 
kauskas, dr. Juoz. Sungaila, O. Sta- 
siulis, J. Oscila, Ant. Peleckis, Vyt. 
Naruševičius, Jonas Nastajus, Jonas 
Racila, Jonas Radas, dr. Juoz. Skau- 
dys, Paul. Raudys, J. Lasys, kun.
A. Račkauskas, P. Remeika, R. Paš
kauskas, Alf. Skrebūnas, A. Skabei- 
kienė, A. Pilipavičius. Adolf. Sage- 
vičius, Stefa Rydelienė, dr. A. Raz
ma. Vyt. Akelaitis, Alb. Artičkonis,
B. Baranauskas, dr. S. Čepas, P. Ba- 
landienė, Pr. Gluoksnys, V. Juode
lis, Inoc. Jurcevičius, M. Girčys, 
Vacį. Kerbelis, A. Gureckas, Br. Ja
kutis, E. Jasiūnas, H. Jasinskas, A. 
Giedraitis, J. Rudaitis, Vyt. Pulkau
ninkas, J. Sendžikas, V. Narušis, A. 
Sergautis, Petr. Skučas, Vida Ce- 
gienė, St. Rukša, dr. A. Šidlauskaitė, 
kun. A. Paškus, Mrs. E. Weir.

$4.50: Jonas Jotautas; $4: J. Ra- 
čys; $3: J. Palys, Petr. Alksnis.

$2: Petr. Gruodis, K. Sližys, Ant. 
Vizgirda, G. Repčys, Ant. Matulio
nis. Juoz. Vyšniauskas, R. Petkevi
čius. M. Obelienienė, J. Jakelaitis, L. 
Garbačiauskas, St. Juškevičius, J. 
Jablonskis, J. Astrauskas, Alb. Mel- 
vydas, Petr. Mazaitis, Ona Mitalienė, 
kun. Vyt. Pikturna, Br. Bagdonas, J. 
Petrauskas. Ant. Kilinskas, Ant. Žel
vys, P. Dambrauskas, V. Kondrat, 
Juoz. Malskis, Genė Karsokienė, Jo
nas Steiblys, Pr. Radzevičiūtė, S. Su- 
kaitienė, J. Venslovaitis, V. Turūta,
A. Venckus, kun. J. Patašius, Vyt. 
Naruševičius, H. šarauskas, kun. A. 
Račkauskas, J. Narūnė-Pakštienė, Z. 
Romanauskas, Pr. Baltuonis, V. Bu- 
ragas, J. Bukšaitis, Pr. Gluoksnys, 
Z. Jakubonis, S. Gudaitis, A. Jokū
baitis, prel. Francis M. Juras, P.A., 
E. Pakauskienė, Adolf. Setikas. Br. 
Saplys, G. Vidmantas, K. Vanagas.

$1: G. Steponavičius, I. Paškus,
B. Staniūnas.

Reiškiame nuoširdžią padėką vi
siem lietuviškosios spaudos rėmė
jam.

ris įvyks vasario 19, šeštadienį, 6.30 
v.v. slovakų salėje — Welland-Page 
kampas. Programoje dalyvaus ir ne- 
muniečiai su specialiai minėjimui 
paruoštu montažu. Paskaitą skaitys 
svečias iš Toronto, buvęs KLB pir
mininkas inž. Eug. Cuplinskas. Bus 
ir pramoginė dalis su loterija bei 
bufetu. J šį Vasario 16 minėjimą 
atvykime visi šios srities lietuviai. 
Tik bendrom jėgom tegalime šią 
šventę padaryti sėkminga.

Apylinkės valdyba

SNIEGO PŪGA, Niagaros srityje 
trukusi keturias paras, privertė snie
go vietomis iki 27-30 pėdų, užkasda- 
ma namus. Policija dabar jieško tų 
namų autorogėmis bei malūnspar
niais. Tokios pūgos dar nebuvo šio
je srityje. Nepaprastai šaltas vėjas 
kartais siekė iki 70 km į valandą. 
Apie Buffalo miestą iki šiol surasta 
12 žmonių sušalusių automobiliuo
se.. Kor.

Pajieškojimai
Adolfo Adomaičio, gimusio 1917 

m., gyvenusio Jurbarke, karo metu 
pasitraukusio į Vakarus, jieško sū
nus Juozas. Žinantieji apie jį pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: V. Kudž- 
mienė, 70 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont. L8P 2L3.

Pajieškomas giminaitis iš Lietu
vos Kazimieras Gruinius, sūnus Pet
ro, gimęs 1914 m. Galindėnų kaime, 
Plungės rajone, žinantys apie jį 
prašomi pranešti dėdei John Jaku
bonis, 63 Roycroft Dr., Rochester, 
N.Y. 14621, USA.

Jieškomas Mykolas Asipauskas, 
sūnus Mykolo. Turintieji žinių apie 
jį prašomi pranešti šiuo adresu: 
Juozas žiurinskas, 50 Lynd Avė., 
Toronto, Ont. M6R 1T9.

Ji nekalta
— Klausyk, Antanai, rytoj 

sueina dvidešimt metų nuo mū
sų vedybų. Ar nereikėtų pa
pjauti vištą?

— Kodėl, brangioji, argi viš
ta yra už tai kalta? Pr. Alš.

SPAUDOS BALIUS
VI spaudos balius, rengtas Lie

tuvių Žurnalistų S-gos cv, įvyko sau
sio 29 d. puošnaus Martinique resto
rano pokylių salėje. Nors visą savai
tę Čikagos miestas ir priemiesčiai 
užversti sniegu, nors dar daug kur 
gatvėse tiesiasi ledas, bet į spaudos 
balių susirinko 592 asmenys. Iš Bos
tono ipecialial atvyko LŽS garbės 
narys. “Keleivio” red. J. Sonda, ba
liuje dalyvavo PLB pirm. inž. Br. 
Nainys, ALTos cv vicepirm. T. 
Blinstrubas, ALTos cv pirm. M. Ru
dienė, inž. V. Adamkus, eilė kunigų, 
redaktorių, spaudos, radijo, televizi- 
jes darbuotojų ir spaudos mylėtojų. 
Oficialią baliaus programą ugningu 
žodžiu pradėjo LŽS cv vykd. vice
pirmininkas ir nešantis pagrindinę 
spaudos balių rengimo naštą J. Ja- 
nušaitis. Jis pasveikino visus susi
rinkusius ir | sceną pakvietė LŽS cv 
vicepirm. jaunimo reikalams E. 
Pakštaitę. Ji perskaitė LŽS cv posė
džio protokolą, kuriame nutarta iš 
Dr. Daužvardžio fondo paskirti pre
mijas jauniesiems spaudos ir radijo 
darbuotojams. Laimėjusių pavardės 
bus paskelbtos atskirai, o Kanadoje 
gyvenančių jaunųjų spaudos bend
radarbių pavardes, kuriems buvo pa
skirtos premijos, “TŽ” jau paskelbė. 
Kadangi trys premijų laimėtojai — 
P. Kisielius, A. Aleknaitė ir G. Pla- 
čas — gyvena Čikagoje, jie buvo pa
kviesti į bailų. Sol. P. Kagienė, turė
jusi savo rečitalį Čikagos lietuviams, 
jo pajamas — $700 paskyrė Dr. 
Daužvardžio fondui. Sol. P. Ragienė 
ir to rečitalio rengėjų k-to pirm. A. 
Lipskienė buvo pakviestos įteikti 
premijas. Laimėtojų vardu nuošir
dų padėkos žodį tarė P. Kisielius, o 
mecenatų — sol. P. Ragienė.

Programos vedėjo pareigas per
ėmęs LŽS cv vicepirm, VI. Būtėnas 
supažindino svečius su kun. dr. J. 
Prunskio skiriamomis žurnalistikos 
premijomis. Praėjusių metų $1000 
premija paskirta vertintojų komisi
jos posėdyje 1977 m. sausio 22 d. į 
sceną pakviesta komisijos sekr. ra
šytoja D. Bindokienė paskaitė aktą, 
kuriuo balsų dauguma žurnalistikos 
premija už 1976 m. paskirta “Laiš
kai Lietuviams” red. ir LŽS cv pirm- 
kun. J. Vaišniui, SJ. I sceną pa
kviesti premijų mecenatas kun. dr. 
J. Prunskis ir laureatas kun. J. Vaiš- 
nys susirinkusių buvo sutikti ploji
mų banga. Abu jie tarė po trumpą 
žodį, išreikšdami pageidavimą, kad

• Daugiausia tie peikia, kurie 
mažiausiai veikia

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

Iš bityno: 30 Dewson St., 
Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

kelionių agentūroje■ nCnfll VI Uni ¥j,u, |ce||oniM reikalui j 
betkurią tolį sutvarkys | 

Marius Rusinas Tel. 531-4674 |5.30 v.v.) 
1651 BLOOR STREET WEST, TORONTO, ONTARIO

• nomai
• ūkiai
• investocijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS
REALTOR

3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8 

įstaigos telefonas: 233-3323
PRANAS BARAUSKAS, namų tel. 743-0100
FELIKSAS SENKUS 535-2625
ARVYDAS ZAKAREVIČIUS 245-0077Dresher-Barauskas

realestate.
W. G.Urtlll 0x111 lt REALTOR 

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO 

M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p ir 6 30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M,S.C.
470 COLLEGE ST., TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandai 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo ikambinti telefonu 

visų plunksnos tarnautų vienybei, 
lietuvybės išlaikymui išeivijoje ir 
būsimai Lietuvos laisvei.

Meninę dalį pranešinėjo LŽS cv 
vicepirm. V. Kasniūnas. Pirmiausia 
jam teko paaiškinti svečiams, kad 
šio spaudos baliaus iš anksto skelbta 
programa pakeista, nes rašyt. A. 
Gustaičio specialiai parašytos trum
pos komedijos dėl techniškų kliūčių, 
atsiradusių paskutinėmis dienomis, 
nebeįmanoma buvo paruošti. Todėl 
programos atlikimo našta atiteko 
sol. P. Ragienel, muz. M. Motekai- 
čiui ir rašyt. Al. Baronui. Solistė 
penkiais kūriniais parodė neeilinį 
savo lygį ir talentą, o rašyt A. Ba
ronas aktualiomis ir gyvomis satyro
mis baliaus nuolaiką dar labiau pa
gyvino.

Prieš vakarienę giliai prasmingą 
invokaciją sukalbėjo jaunosios kar
tos kun, J. Šarauskas, nors vikarau
jantis svetimtaučių parapijoje, bet 
gyvai įsijungęs į lietuvių veiklą. Šo
kiai, grojant A. Modesto vadovau
jamam neolituanų orkestrui, truko 
iki 1.30 v. r. Prieš vidurnaktį visi 
pašoko ir tradicinį spaudos valsą su 
gėlėmis.

Ir šį sykį buvo matyti, spaudos 
baliai Čikagos lietuvių visuomenėje 
yra pirmaujantys. Bet kaip su jais 
bus ateityje? Dabartinis LŽS cv ka
dencija baigiasi šią vasarą. Gal cv 
bus išrinkta kitame mieste, pvz. Los 
Angeles ar Toronte? Salę kitiems 
metams reikia užsakyti jau dabar. 
Gal tuos balius ateityje ruoš LŽS 
Čikagos skyrius, gal “Lietuviai tele
vizijoje”? Todėl dabartinė LŽS cv 
pasiryžusi iš savo iždo įmokėti už
statą, kad ir kitų metų sausio mėn. 
pabaigoje tame pat Martinique kas 
nors galėtų suruošti sekantį spaudos 
ar panašios apimties bailų, nes di
delė dalis VI spaudos baliaus sve
čių to labai prašė.

ATVYKSTA "GRANDINĖLĖ”
Populiarioji Klevelando “Grandi

nėlė”, "Pasaulio Lietuvio" leidėjų 
kviečiama, kovo 5 d. atvyksta į Čika
gą ir atliks visai naują tautinių šo
kių programą. Bus ir visai nematytų 
“žiemos” šokių. “Grandinėlės” pasi
rodymams Čikagoje visada pritrūks
ta bilietų. Todėl ir šį kartą bilietus 
prašoma įsigyti iš anksto Vaznellų 
prekyboje “Gifts International”, 
esančioje Marquette Parks.

PARAMA TELEVIZIJAI
Šeštasis teatrinio vieneto “Antras 

kaimas” XIII sezono spektaklis, įvy
kęs sausio 30, šaltą popietę Jaunimo 
Centro salėje, susilaukė per 200 
žiūrovų. Visiems sėdint prie staliu
kų ir gurkšnojant kavą, scenoje pra
bėgo apie 20 linksmų ir spalvingų 
škicų. Publika buvo tikrai imli, labai 
šiltai reagavo beveik į kiekvieną 
jaunųjų aktorių repliką ir judesį. 
Spektaklį rengė Jaunimo Centro 
“Lietuviai Televizijoje” pusvalan
džių vedėjas kun. A. Kezys. Spek
taklis paliko gražaus pelno ir ren
gėjams, ir programos atlikėjams. 
Balandžio mėn. "Antrasis kaimas” 
išvyksta gastrolėms į Niujorką.

INSURANCE 
AGENCY 
LTD. ir

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės 
Į D A U * Automobilių
< * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West, Toronto, Ontario
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•I TORONTO
Anapilio žinios
Telefonas 277-1270

— Vasario 16 švenčiama vasario 
20. sekmadienį. Organizacijos kvie
čiamos pamaldų metu Anapilyje da
lyvauti organizuotai su vėliavomis.

— Tradicinė Tikinčiosios Lietu
vos Diena — kovo 6, sekmadieni. 
Bus ir speciali rinkliava tikintie
siems Lietuvoje paremti.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse Ana
pilyje palaidota: a.a. Olga Kregž- 
dienė ir a.a. Marija Paškovičienė. 
Velionių šeimoms nuoširdi užuo
jauta.

— Ryšium su nepaprastai šaltu 
oru šią žiemą labai pasunkėjo duo
bių kasimas kapinėse. Jei šalto oro 
banga dar toliau vargins, bus ne
įmanoma iškasti duobių. $iuo me
tu žemė kapinių vietovėje įšalusi iki 
trijų pėdų. Esant neįprastai šaltai 
žiemai, neįmanoma pradėti šventovės 
statybos darbu. Šiuo metu vykdomi 
pasirengimo darbai. Šventovės sta
tybai aukojo dr. N. N. $500 ir V. 
Streitas $100. Geradariams nuošir
di padėka.

— Sį šeštadieni Anapilio salėje 
ruošiamas pobūvis parapijos cho
rui ir bingo talkininkams.

— Jaunimo būrelio foto sekcija, 
vadovaujama Omero Burzdžiaus, 
mažojoje Anapilio salėje antradie
niais renkasi pratyboms. Slidinėji
mo sekcija vasario 19 d. autobu
su rengia iškylą į Moonstone esan
čią p. Stanaičio slidinėjimo vieto
vę. Registracija — pas V. Narušį 
tel. 769-6221.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 
v.r., už a.a. Romualdą Černiauską, 
11 v. už a.a. Karoliną Vaitiekūnie
nę, p.p. Rovų šeimos mirusius ir 
datl. Vytautą Remeiką, prisimenant 
jo penktąsias mirties metines.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Choras repetuoja antradieniais 

7.30 v.v. šventovėje.
— Sį antradieni, vasario 8 d., 8 

v.v., šventovės patalpose jvyks pir
mutinis naujos tarybos posėdis. Pra
ėjusi sekmadieni, vasario 6, visuo
tiniame parapijos susirinkime išrink
ti šie nauji tarybos nariai: Pranė 
Sarkutė, Edvardas Bumeistras, V. 
Drešeris ir Emilis Vaičekauskas. 
Taryboje taip pat liko Jieva Adoma
vičienė ir Gerda Tarvydienė. Dėko
jame V. Dauginiui ir Algiui Povi
laičiui, kurie užbaigė savo kaden
ciją, ištarnavę taryboje šešerius me
tus. Taip pat dėkojame G. Langui 
ir G. M. Šernui, kurie dėl tam tikrų 
aplinkybių negalėjo tęsti savo ka
dencijos. Sveikiname naujus tarybos 
narius, linkėdami visai tarybai dar
bingų metų, vadovaujant lietuvių 
parapijos vienetui.

— Sekmadienį pamaldos su sek
madienio mokykla 9.30 v.r.

Lietuvių Namų žinios
— Vasario 6, sekmadienį, popietė

je dalyvavo 280 asmenų. Svečių kny
goje pasirašė: E. Fedaras iš Winni- 
pego, vyr. skautininkas S. Miknai- 
tis iš Čikagos, C. Kiliulis iš Bostono. 
O. Šukienė iš St. Catharines. V. Kai
rys iš Burlingtono, A. Krikščiūnas iš 
Brantfordo, Ont.

— LN Moterų Būrelis vasario 6 d. 
susirinkime vieton iš valdybos pa
sitraukusios A. Skilandžiūnienės iš
rinko L. Pocienę, kandidatėmis — 
T. Bačėnienę ir J. Bubulienę. Pa
skaitą apie moterį-ir meną skaitė N. 
Kulpavičienė. rodydama skaidres.

— Skautai LN vasario 5 d. pami
nėjo Vasario 16. Kalbėjo vyr. sktn. 
S. Miknaitis. C. Kiliulis, kūrėjų sa
vanorių atstovas S. Banelis, apyl. 
pirm. P. Sturmas, rajono vadas K. 
Batūra. LN skautus apdovanojo 25- 
čio leidiniu.

— LN bibliotekai J. Kaknevičienė 
padovanojo St. Vanagaitės-Peterso- 
nienės parašytą knygą vaikams "Lau
mė Daumė”. Dėkojame.

— Užgavėnių pobūvis — vasario 
19, šeštadienį, bus tradiciniai valgiai 
ir šokiai. įėjimas — $6. stud, ir pen
sininkams — $5.

— Teatrui "Aitvaras” reikia jau
nų vaidintojų. Berniukai ir mergai
tės, nuo 10 m. amžiaus, suinteresuoti 
vaidinimu, prašomi kreiptis į LN 
tel. 533-9030.

— LN Vyrų Būrelio susirinkimas 
— vasario 13, sekmadienį, 1 v. p. p., 
posėdžių kambaryje.

— Rudis Vilenbrektas LN pado
vanojo $1000 vertės virtuvinę kros
nį. Valdyba jam labai dėkoja.

— Kiekvieną antradienį 6-10 v. v. 
LN pensininkų klube vyksta šach
matų žaidynės.

— LN autoaikštei tvarkyti reikia 
nuolatinių darbuotojų. Suinteresuo
ti prašomi kreiptis autoaikštėje 
(Dorval St.) į M. Račį.

— LN nario įnašus sumokėjo: B. 
Naujelis ir B. J. po $100, V. Janule- 
vičlus $55, SLA $50, P. Adomaitis 
$25, L. Dambrauskaitė, Ant. Urbo
nas, A. Kairys. A. Naruševičius. B. 
Zlatkus po $10.

JIESKAU GYVENIMO DRAUGĖS 
— našlės, 55-70 metų amžiaus. Atsa
kysiu tik | rinitui laiškus. Pridėti 
trumpą savo gyvenimo aprašymą. 
Siųsti "T. žiburių” administracijai, 
pažymint JUOZUI.

JONAS BANYLI8 atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo
nu 535-4329.

Prisikėlimo parapijos žinios
— KLK Moterų Dr-jos Prisikėli

mo par. skyriaus narių susirinkimas 
įvyks vasario 13, sekmadienį, po 11. 
30 v. Mišių. Parodų salėje. Dr. G. 
Girdauskaitė-Szabo skaitys paskaitą 
apie odos ligas. Kviečiamos narės ir 
viešnios.

— Jaunimo pamokos ir Mišios bus 
vasario 27 d.. 10 -12 v, r., Parodų 
salėje.

— Parapijos vakarienė — kovo 13 
d. 5 v. p. p. mūsų salėje. Bus specia
lios pamaldos ir programa atžymėti 
šventovės atnaujinimo užbaigimui. 
Dalyvaus kun. J. Gailiušis. OFM. 
lietuvių pranciškonų vikarijos pro
vincijolas ir kiti svečiai. Programą 
atliks solistai J. Sriubiškienė, R. 
Strimaitis. A. Simanavičius ir V. Ve- 
rikaitis. Ta proga rengiama parapi
jos mėgėjų dailininkų paroda kovo 
12-13 d. d.

— Albinas Venckus mirė Lietuvo
je prieš Kalėdas. Paliko nuliūdime 
brolį Augustiną Venckų Toronte ir 
šeimą Lietuvoje. Reiškiame gilią už
uojautą.

— Marijai Paškovičienei mirus, 
reiškiame užuojautą giminėms ir ar
timiesiems.

— Religiniai pokalbiai — šį tre
čiadienį. 7 v. v., Parodų salėje.

— V. P. Urbonai vietoj gėlių a. a. 
Pranui Basčiui aukojo parapijai $25.

— Vasario 16 mūsų šventovėje 
bus minima vasario 20, sekmadienį, 
per 11.30 v. Mišias.

— Dėkojame p. p. Trečiokams už 
46 knygas ir Putrimams už 9 lietu
viškas knygas, paaukotas mūsų bib
liotekai.

— Mišios: šeštadienį 8 v. r. už Ju
liją Racevičienę, užpr. V. L. Nakro- 
šiai; 8.30 už Juliją ir Juozą Racevi- 
čius, užpr. K. B. Čepaičiai; 9 v. už 
Joną Valatką ir Mariją Stuikienę, 
užpr. S. A. Stuikiai; 9.20 už Juzę Si- 
mauskienę, užpr. P. E. Ališauskai; 
10 v. Juozo ir Kostės Cernauskų 40 
m. vedybinio gyvenimo intencija, 
užpr. vaikai; sekmadienį 8 v. už 
Oną Sabaliauskienę, užpr. A. Mi
kulskis; 9 v. už Petrą Augustinavi- 
čių, užpr. J. Augustinavičienė; 10 v. 
už Emiliją Merkevičienę. užpr. J. B. 
Danaičiai; 11.30 už parapiją; 7 v. 
v. už Juliją Radzevičienę, užpr. A. 
E. žemaitaičiai.

Toronto Maironio mokykla ir 
Augštieji Lituanistiniai Kursai 
rengia 1976/77 mokslo metų 
metraštį. Jame bus spausdina
mi mokinių rašinėliai, baigusių
jų nuotraukos ir aplamai nuo
traukos abiejų mokyklų veik
los. Toks leidinys buvo išleistas 
ir pernai. Jis buvo visų gerai 
įvertintas ir sutiktas palankiai. 
Bet spausdintas žodis daug kai
nuoja. Reikia mecenatu, kurie 
šį mokyklos darbą galėtų pa
remti savo aukomis. Leidėjai 
būtų nepaprastai dėkingi. Tuo 
reikalu prašoma kreiptis į Mai
ronio mokyklos vedėją J. And
rulį tel. 239-0863.

Toronto Maironio mokyklos 
vadovybė nuoširdžiai dėkoja J. 
Kudabai už malonius sveikini
mus ir $230 auką mokyklai.

Pasisakymas už laisvę. Vasa
rio 5 d. Toronte, Commonwealth 
Ball Room, Holiday Inn, 89 
Chesnut Ave., įvyko tarptautinis 
sąskrydis už laisvės iškovojimą 
visoms pavergtoms tautoms. Da
lyvavo 21 tautybės atstovai, jų 
tarpe net 3 lietuviai: KLB kraš
to valdybos pirm. J. R. Simana
vičius, KLB Torčnto apylinkės 
Giliaras Urbonas—“Speak-Up” 
valdybos pirm. Petras Šturmas, 
laikraščio leidėjas. Dalyvių bu
vo per 500. Jų tarpe matėsi apie 
30 lietuvių. Kalbėtojai reikala
vo laisvės pavergtoms tautoms 
ir Įgyvendinimo žmogaus teisių 
tarptautinėje plotmėje. Tokių 
sąskrydžių yra planuojama dau
giau Amerikoje ir Kanadoje.

Dalyvis
PARDUODAMAS 60x342 pėdų skly
pas su gražiais medžiais arti Sutton, 
Simcoe ežero ir provincinio parko. 
Tel. 889-0748.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
537-3684.
NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA 
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A.

ARIZONOS šiltas, sausas ir saulė
tas oras vis daugiau ir daugiau pri
traukia žmonių, kurie tikrai rūpinasi 
savo sveikata. Be to, nuosavybių kai
nos čia, kol kas, vis dar yra gerokai 
žemesnės negu kitur. D. ZAKARAS, 
CENTURY 21 REALTY, 8528 N. 7 
St, Phoenix, Arizona 85020, USA.

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

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS, vir
tuvė ir saulės kambarys su baldais 
arba be jų moteriai prie High Park 
požeminio stoties. Rami vieta. Tel. 
762-7196.

tradicinis

vasario 22, antradienį, 7 valandą vakaro, 
Toronto Prisikėlimo parapijos salėje

99VISI KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI Į

vasario 26, šeštadienį, 7 valandą vakaro, 
ANAPILIO salėje

* loterija, baras, bufetas 
ir kitos staigmenos

* šokiai, grojant A. Stelmoko 
orkestrui ir dainuojant 
sol. V. Stonkienei

PROGRAMOJE:
* sol. V. Stonkienė iš Čikagos
* A. Stelmoko orkestras 

iš Čikagos
* visos "Gintaro” grupės .

Vasario 16 minėjimas Toron
te įvyks vasario 20, sekmadienį. 
Šventės pamaldos: 9.30 v. r. liet: 
evang. Išganytojo šventovėje, 
katalikams — 11.30 v. r. Prisi
kėlime ir 11 v. r. Anapilyje. Iš
kilmingas minėjimas įvyks Ana
pilio salėje: 4 v. p. p. lietuviš
koji dalis, 5 v. p. p. angliškoji, 
po jos — meninė prgorama. 
Lietuviškos programos dalyje 
kalbą pasakys dail. V. Žilius, 
neseniai atvykęs iš okupuotos 
Lietuvos. Angliškoje dalyje kal
bės Roy McMurtry, Ontario 
prov. teisingumo ministeris. .Mi
nėjime sutiko dalyvauti Missis- 
saugos miesto burmistras Ron 
Searle ir daug kitų pareigūnų 
iš federacinės, provincinės val
džios ir Toronto miesto. Meninę 
programą atliks Hamiltono mer
gaičių choras “Aidas”, vad. 
muz. V. Verikaičio, Toronto 
“Atžalynas”, šeštadieninė mo
kykla. Prie įėjimo salėje bus 
renkamos aukos Tautos Fondui 
ir minėjimo išlaidoms. Neturin
tiems susisiekimo priemonių 
apyl. valdyba yra parūpinusi 
autobusus, kurie nuo Liet. Na
mų i Anapilio salę išvyks sek
madienį, 3 v. p. p. Visi tautie
čiai iš Toronto ir plačių apylin
kių maloniai kviečiami dalyvau
ti mūsų tautos brangioje šven- 
tėje- KLB Toronto apyl. valdyba

Staynerio-Wasagos ir apylin
kių lietuviai Vasario 16-ją švęs 
vasario 19, šeštadienį, 6.30 v.v., 
Stayneryje “Golden Apple” res
torane. Paskaitą skaitys svečias 
— Kanados Lietuvių Bendruo
menės pirm. J. R. Simanavičius. 
Po oficialiosios dalies — vaka
rienė. Vakarienę reikia užsisa
kyti ir sumokėti iki vasario 17 
d. p. Lapavičiui (tel. 428-2105). 
Maloniai kviečiami visi lietur 
viai dalyvauti. T. S.

KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyriaus narių susi
rinkimas įvyks š.m. vasario 13, 
sekmadienį, po 11.30 v.r. pa
maldų Parodų salėje. Progra
moje — odos ligų specialistės 
dr. G. Girdauskaitės-Szabo pa
skaita. Maloniai kviečiame na
res ir viešnias Valdyba

Šalpos grupės “Daina” susi
rinkimas įvyks vasario 15, ant
radienį, 7 v.v., pas narę J. Kuli
kauskienę, 32 Statler Ave., Is
lington, Ont. Tel. 233-9692. Vi
sos narės ir viešnios maloniai 
kviečiamos dalyvauti. Valdyba

Kviečiame visus Toronto tau
tiečius, atvykusius K a n a d o n 
1947 m., ateiti į L. Namus vasa
rio 27, sekmadienį, 3 v. p. p., pa
sitarti, kaip paminėti 30 metų 
sukaktį. Sukaktuvinis pobūvis 
numatytas š. m. Darbo šventės 
savaitgalyje. Jau užsakyta LN 
salė. Visais šio renginio klausi
mais prašome kreiptis į V. Veri- 
kaitį, 80 Dorval Rd.,' Toronto, 
Ont. Laikinis org. komitetas

A. a. Marija Paškovičienė, 88 
m. amžiaus, mirė vasario 4 d. 
Our Lady of Mercy ligoninėje. 
Velionė keletą pastarųjų metų 
buvo iš dalies paralyžuota. Pa
laidota iš Lietuvos Kankinių pa
rapijos šv. Jono liet, kapinėse 
Anapilyje. Velionė kilusi nuo 
Luokės. Į Kanadą atvykusi 
prieš keletą metų, iškviesta sa
vo vaikų. Paliko dvi dukras ir 
du sūnus.

A. a. Olga Kregždienė, 72 m. 
amžiaus, mirė vasario 2 d. šv. 
Juozapo ligoninėje. Velionė ki-

Visus maloniai kviečiame atsilankyti Į

TĖVU
KOMITETAS

vasario 27, sekmadienį, 4 v. p. p, 
Prisikėlimo parapijos salėje

PROGRAMOJE:
* Sol. Linda Marcinkutė, akomp. J. Govėdas
* "Volungės" dainininkės su nauju repertuaru

Kovutė ir loterijo įėjimas — auka

Gausus spaudos vakaras
Metinis “T. žiburių” spaudos 

vakaras vasario 5 d. Anapilio 
salėje buvo visais atžvilgiais 
sėkmingas — gausiu dalyvių 
skaičiumi, gyva scenine progra
ma, dviguba vertingų laimikių 
loterija, gerai paruoštomis vai
šėmis, gera nuotaika.

Vakaro programą dėl vaka
ro dalyvių delsimo su 15 minu
čių pavėlavimu pradėjo KLK 
Kultūros Dr-jos “Z i b u r i a i” 
pirm. dr. S. Čepas pasveikinimo 
žodžiu. Jo pakviestoji progra
mos pranešėja “Jaunimo Žibu
rių” redaktorė L. Zenkevičiūtė 
supažindino su vakaro progra
ma. Visų pirma scenoje pasiro
dė solistai — V. Verikaitis ir 
R. Strimaitis, akompanuojami 
J. Govėdo. Jie padainavo kele
tą rimto ir nerimto pobūdžio 
gražiai skambančių duetų. Ha
miltono mergaičių choras “Ai
das”, diriguojamas V. Verikai
čio, atliko keletą naujųjų kom
pozitorių dainų, kaikurias jų su 
solistais — V. Verikaičiu ir R. 
Strimaičiu. Meninė programa 
užtruko beveik ištisą valandą, 
vis prašė kartoti. Tik šį sykį 
atsakymas nuo scenos buvo: 
“Palaukite, toliau bus dar gra
žiau”. Ir iš tikrųjų programos 
atlikėjai publikos neapvylė. Už 
tai susilaukė daug katučių ir 
gausių gėlių. Kartu buvo pa
gerbtas ir J. Pleinys, “Aido” 
choro įsteigėjas ir administrato
rius, organizuojąs choro išvyką 
Į P. Ameriką.

Po meninės programos visi 
vaišinosi p. Simonaitienės ga
mintais cepelinais bei kitais 
valgiais. Anapilio Moterų Bū
relio tortais ir įvairiais gėri
mais. Svečių eilėse buvo maty
ti atvykusių iš Vankuverio, 
Winnipego, Kingstono, Londo
no, St. Catharines, Hamiltono 
ir kitų vietovių.

lusi iš Kauno. Palaidota iš Lie
tuvos Kankinių parapijos šv. 
Jono lietuvių kapinėse Anapi
lyje. Velionė paliko vyrą Kostą, 
kuris, deja, dėl ligos negalėjo 
žmonos laidotuvėse dalyvauti, 
dukrą, gyvenančią, JAV-se. sū
nų B. Astrauską, gyv. Toronte, 
ir labai plačią giminę.

Atitaisymas. “TŽ” š.m. 5 nr. 
po trijų muzikinių talentų nuo
trauka turėjo būti fotografo 
Justino Laurinavičiaus pavar
dė, o ne B. Tarvydo.

— $6.00 (su 
vakariene) 
Įdomi 
programa, 
turtinga 
loterija, 
baras 
Visus 
dalyvauti 
maloniai 
kviečia — 
RENGĖJOS

r Bilietai — $5.00, 
studentams ir 
pensininkams — $3.

Vietos numeruotos.
Stalus 
(po 10 asmenų) 
rezervuoti pas A. 
Nausėdą telefonu 
231-1423 arba 
O. Radzevičienę — 
tel. 827-5620.

Rengia 
KLK 
Moterų 
Dr-jos 
centro 
valdyba

Visi gėrėjosi Danguolės Ston- 
čiūtės-Kuolienės sukurtais sce
nos papuošimais, vaizduojan
čiais “TŽ” inicialus ir sklindan
čius spindulius, kurie mirgėjo 
V. Paliulio valdomų prožekto
rių šviesoje.

Mažojoje loterijoje (su įėji
mo bilietais) 15 asmenų laimė
jo įvairias vertingas dovanas, 
kurios anksčiau buvo skelbtos 
spaudoje. Didžiosios loterijos 
dovanas laimėjo šie asmenys:

1. Stepo Varankos rankdarbį Lie
tuvos Vytis — nr. 7217 — B. Gai- 
džiūnas, 2. “B&S Electrical Manu
facturing” dovaną — modernią 5 
šviesų lempą — nr .9599 — Vyt. 
Pečiulis, 3. Ksaveros Bučienės ke
ramikos vaza — nr. 6186 — M. Rei- 
nertas, 4. Gražinos Balsienės kera
mikos vazą — nr. 9772 — M. S. 
Kojelis, 5. dail. St. Smalinskienės 
paveikslą — nr. 1453 — E. Urbo
naitė, 6. Gražinos Krasauskienės su
kurtą sidabrinę apyrankę — nr. 
9909 — S. Jagėlienė, 7. dail. Regi
nos Žiūraitienės paveikslą — nr. 
9315 — A. Sergantis, 8. Eugenijos 
Valiūnienės kūrinį — emalį ant 
vario — nr. 13418 — V. Narušis, 9. 
Pr. Baltuonio medžio šaknų skulp
tūrą — nr. 5402 — Gr. Babrauskie- 
nė, 10. Sofijos Pacevičienės kera
mikos vazą — nr. 10350 — V. Petru- 
šaitis, 11. dail. S. Jaškaus paveiks
lą — nr. 18010 — Birutė Muraus
kas, 12. Valentinos Balsienės kera
mikos vazą — nr. 12273 — Jonas 
Statkevičius, 13. dail. Ant. Tamošai
čio paveikslą — nr. 15419 — V. 
Dromsa, 14. dail. Telesforo Valiaus 
paveikslą — nr. 19082 — St. Dalius, 
15. spalvotą televiziją “Zenith 20”, 
pirktą su nuolaidą iš Alf. Pilypai- 
čio “Knight TV & Service" sav. Ha
miltone, — nr. 12801 — P. Radzevi
čius.

Rengėjai reiškia nuoširdžią 
padėką visiem, kuo nors prisi
dėjusiom prie šio renginio. 
Tik su vieninga visų talka bu
vo įmanoma suorganizuoti tokį 
platų renginį. Didi padėka 
priklauso duosniems loterijos 
laimikių davėjams, programos 
atlikėjams, dailininkei D. Kuo
lienei, Anapilio Moterų Būre
liui, sutelkusiam “TŽ” $189.62 
už savo pyragus ir kavą, Bramp- 
tono tautiečiams — A. J. Aršti- 
kaičiams, J. M. Gudeliams, J. 
A. Paršeliūnams, kurių gėlės 
puošė stalus ir salę, visų tarny
bų pareigūnams bei pareigū
nėms ir visiems vakaro daly
viams, kurių duosnumo dėka 
“TŽ” gali tęsti savo misiją. 
Ačiū visiems ir iki pasimatymo 
1978 m. “TŽ” spaudos vakare 
vasario 4 d. Anapilyje!

O MONTREAL
Lietuvos

nepriklausomybės
atstatymo mine|imas 
vasario 20, sekmadienį, 3 v. po pietų, 
Plateau salėje, Lafontaine Park

PROGRAMOJE: oficialioji dalis, Hamiltono dramos teatro 
"Aukuras“ aktoriai, Rasa Lukoševičiūtė ir Montrealio 
"G i n t a r o“ tautinių šokių grupė. KLB Montreo|io 

apylinkės valdyba

Sv. Kazimiero parapijos žinios
— Vasario 19, šeštadienį, 11 v. r., 

Ecole Cherrier patalpose (kampas 
St. Denis ir Cherrier) lituanistinė 
mokykla rengia Vasario 16 minėji
mą. Bus paskaitėlė ir mokinių pa
ruošta programa. Mergaitės prašo
mos apsirengti tautiniais drabužiais, 
berniukai — tamsiom kelnėm, bal
tais marškiniais su juostele. Devintą 
vai. ryto prasidės (prieš minėjimą) 
Tėvų Diena.

Pamokų metu tėvai kviečiami da
lyvauti klasėje. Bendravimas yra 
naudingas tėvams, o mokiniams duo
da daugiau entuziazmo savo kalbai ir 
mokyklai.

— N. Metų sutikimo rengėjams ir 
talkininkams par. svetainėje buvo 
surengti šalti užkandžiai su baru. 
Klebonas kun. dr. F. Jucevičius dė
kojo komitetui, šeimininkėm Nancy 
N. Elenai C. ir kitiems, prisidėju- 
siems prie N. Metų vakarienės su
ruošimo. Atskirai padėkojo Elvyrai 
Russell, padengusiai visas šio vaka
ro rengėjų vakarienės išlaidas iš 
praėjusio jos suorganizuoto bazaro 
pajamų. Taip pat iš tų pajamų nu
pirkti šaldytuvas (freezer) svetainės 
virtuvei ir kilimai svetainės laiptų 
platformoms uždengti.

— Kun. dr. F. Jucevičius pakvies
tas vesti Gavėnios rekolekcijas Los 
Angeles lietuvių parapijai kovo 30, 
31 ir balandžio 1, 2, 3 dienomis.

— Po operacijos grįžo į namus 
Joana Žitkienė. Linkime jai greitai 
sustiprėti. S. Sk.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Arkiv. Jurgio Matulaičio 50 

metų mirties sukakties paminėjimas 
įvyko sausio 31 d. parapijos svetai
nėje. Už didelius jo darbus katali
kybei norima jį pakelti į šventųjų 
garbę. Jis buvo marijonų kongrega
cijos atnaujintojas ir N. Pradėtosios 
Marijos seserų vienuolijos įsteigė
jas. Seselė poetė O. Mikailaitė skai
tė paskaitą “Susitikimas su Dievu”. 
Jauna prelegentė, stipri lietuvių kal
boje, pasiremdama Sv. Raštu, Kris
taus Evangelija, žymiais teologais ir 
filosofais, išsamiai nagrinėjo dabar
tinio žmogaus susitikimą su Dievu. 
Taip pat buvo rodomos ir aiškina
mos įdomios skaidrės iš Šventosios 
Žemės vietovių. Klausytojų buvo ne
mažai, buvo matyti ir jaunimo. Po 
minėjimo visi buvo pavaišinti pyra
gais ir kava. Minėjimą rengė N. Pr. 
Marijos seserys.

— AV par. klebonas kun. J. Ku
bilius. neturėdamas vasaros atosto
gų, išvyko ilgesnio poilsio. Los An
geles ves jaunimui rekolekcijas, o 
likusį laiką praleis Arizonoje. J pa
rapiją grįš kovo 4 d. Klebono parei
gas eina kun. J. Aranauskas.

— Pirmoji vaikučių Komunija nu
matyta gegužės 1 d. Seselė Paulė 
jau ruošia vaikučius mokykloje ir 
seselių namuose. Neatidėliokime 
šios svarbios vaikučių šventės ir da
bar susirūpinkime tuo, kad jie bū
tų tinkamai paruošti. Skambinti se
selei Paulei telefonu 766-9397.

— Parapijos choras yra pakviestas 
koncertuoti į Worcester! gegužės 15

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas 6.0% Asmenines 11.0%
Taupomąsias s-taj 8.0% Nekiln. turto 10.25%
Pensiją planas 8.5% Čekių kredito 12.0%
Term. ind. 1 m. . ...... 9.5% Investacines nuo 10.5%
Term. ind. 2 m. ............
Term. ind. 3 m. 
Duoda nemokamą gyvybės

9.5%
9.5% 

apdrau- Nemok, gyvybės opdr. iki $10.000
do iki $2,000 už toup. s-tos sumos. už paskolos sumų.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarp nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

d. Vyksta susirašinėjimas dėl sąly
gų.

— Auksinio Amžiaus Klubas "Rū
ta turi 125 narius, kurie užsimokėjo 
nario mokestį ir aktyviai dalyvauja 
klubo veikloje. Jis turi seselių na
muose skaityklą, kurioje yra visi lie
tuviški laikraščiai, žurnalai ir ne
maža biblioteka lietuviškų knygų, 
projektų vykdymo kambarį, žaidi
mų. rūkomąjį kambarį, kavinę ir sa
lę-

J klubo valdybą išrinkti: pirm. J. 
Adomaitis. I vicepirm. seselė Olive- 
ta, II vicepirm. K. Martinėnas, sekr. 
A. Ališauskas, ižd. J. Jurėnas. I revi
zijos komisiją išrinkti: P. Dikaitis, 
M. Pakulienė, S. Morkūnas. Sudary
tos projektų vykdymo sekcijos ir 
išrinkti jų vadovai. Pagal narių pa
geidavimus, sudarytos šios sekcijos: 
virimo — vadovė J. Kęsgailienė, 
mezgimo — M. Pakulienė, rankdar
bių — A Ūsienė, žaidimų — M. Sta
niulienė, dainavimo — Jakubauskie
nė (dainavimo moko seselė Paulė), 
siuvimo — Žemaitienė, fotografavi
mo — P. Dikaitis, medžio apdirbimo 
— Žemaitis ir prancūzų kalbos — 
lektorė S. Tauterienė. Sudaryta 
$11.000 darbų vykdymo sąmata ir 
įteikta fed. valdžiai. Jau yra prane
šimas. kad paskirtas ekskursijai au
tobusas. Lankomą vietovę pasirenka 
nariai.

Klubas rengia specialią Užgavėnių 
popietę vasario 22 d., 2 v. p. p. Be 
tradicinių Užgavėnių valgių, bus ir 
meninė programa, kurią atliks klubo 
nariai. Projektų darbai jau pradėti, 
narių susidomėjimas didelis ir akty
vus. Sekmadieniais į klubo kavinę 
susirenka ne tik nariai, bet ir daug 
svečių, kurie pasivaišina ir pasinau
doja įvairia lietuviška spauda, pasi
dalina savaitės įspūdžiais. A. A.

Iš okupuotos Lietuvos, Kauno mies
to, yra atvykęs penkiem mėnesiam 
dr. Arimantas Dumčius, širdies ligų 
specialistas, gilinti savo specialybės 
Montrealio ir galbūt kitose ligoni
nėse.

Jau laikas užsiregistruoti "Lito” 
narių portretams, kurie bus daromi 
vasario 15 — 19 d. d. Spalvoti 8 x 10 
colių dydžio portretai bus daromi 
profesionalų fotografų. Vienas port
retas šeimai ar savarankiškam na
riui bus duodamas nemokamai. Po 
mėnesio atsiima pirmąjį portretą, 
"Lite" bus galima labai prieinama 
kaina užsisakyti jų daugiau, tačiau be 
mažiausio įsipareigojimo tai padary
ti. Portretams nuotraukos bus da
romos seselių salėje kasdien nuo 3 
iki 8 v. vakaro. Užsiregistruoti “Li
te” tel. 766-5827, pasirenkant pato
giausią laiką.

Metinis “Lito” susirinkimas bus 
kovo 19. šeštadienį. 4 v. p. p., AV 
par. salėje. Šiais metais savo kaden
ciją užbaigė valdyboje Juozas Ber
notas ir Petras Vaupšas (miręs), 
kredito komisijoje — Steponas Kęs
gailą, revizijos komisijoje — Juozas 
Siaučiulis. Kvietimus į susirinkimą 
ir apyskaitas numatoma išsiuntinėti 
vasario mėnesį. Pr. Rudinskas

• Kas daug gauna, o mažai duo
da, priklauso Skrudžo giminei

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


