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Švęsti besiruošiant
Paprastai su advento pradžia prasideda ir kalėdiniai 

rūpesčiai. Žmonės ima galvoti apie sveikinimus, išvykas, 
pirkinius, dovanas, eglutes, vaišes ir t.t. Ta linkme sujuda 
ištisa pramonė, labai pagyvėja komercinis sąjūdis, bet ky
la klausimas, ar pagyvėja dvasinis polėkis? Daugeliui 
prieškalėdinis laikotarpis tėra komercinis sujudimas, ku
ris visai nepaliečia žmogaus širdies gelmių arba labai 
mažai. Ir tai dėlto, kad dvasinė gyvenimo pusė yra užgožta 
komercinės-medžiaginės. Kai Į pirmąsias pozicijas išplau
kia komerciniai rūpesčiai, dvasiniai reikalai darosi menkai 
tepastebiami. O turėtų būti atvirkščiai — žmogaus gy
venime turėtų vyrauti dvasinis pradas, kuris kiekvieną da
ro žmogumi. Prieškalėdinis laikotarpis, vadinamas adven
tu, tam ir yra skirtas, kad žmogus prasilaužtų pro komer
cinės kasdienybės rutiną ir pažvelgtų i tuos dalykus, 
kurie žmogų dvasina, taurina bei veda i tikrąjį žmogišku
mą. Pakreipęs geravali savo žvilgsni ta linkme, žmogus ne
jučiomis pastebi, kad toji dvasinanti, taurinanti jėga sklin
da iš dievažmogiško šaltinio, būtent, Kristaus. Be to šalti
nio joks gyvenimas negali būti tikra prasme žmogiš
kas, t.y. pakilęs virš komercinio lygio, virš egoistinių ko
vų, virš medžiaginių rūpesčių.
V

SALIA bendrojo adventinio žvilgsnio, lietuvių visuome
nei kyla specifiniai rūpesčiai. Visi matome, kad plau
kiame bendroje Vakarų gyvenimo srovėje, kuri veikia 

mus komercinėmis savo nuotaikomis, skatindama siekti 
ne prasmingo, morališkai sveiko, o patogaus bei sotaus 
gyvenimo. Tai ypač jaučia mūsų jaunimas, augantis to
kioje atmosferoje. Visur yra pastebima, kad tam jaunimui 
trūksta ryžto siekti augštesnių dalykų dvasinėje plotmėje. 
Dėlto daugelis jaunųjų meta mokslą, reikalaujanti daug 
pastangų, ir eina doleriauti. Ir kam vargti, jei galima susi
daryti patogų bei sotų gyvenimą lengvu keliu? Taip mano ir 
daro daugelis, nusižiūrėję į savo kolegas. Tik ilgainiui jie 
pamato, kad tai klaidingas kelias, nes paremtas labai trum
pa perspektyva. Nevienas norėtų pradėti savo gyvenimo 
kelią iš naujo, bet būna jau pervėlu. Tokių nuotaikų jau
nimas, ypač amerikietiškasis, atvyksta ir Į Vasario 16 
gimnaziją. Labai gerai, kad pradėta sukti šiuo kėliu, bet 
ateina žinios, jog naujieji Vasario 16 gimnazijos mokiniai 
atvyksta be ryžto rimtai dirbti, nes jie yra gimę srovėje, 
kuri lengvu keliu neša Į patogų gyvenimą. Gimnazijos va
dovai turi daug vargo su tokios nuotaikos jaunimu. Sun
ku rasti motyvaciją, kuri skatintų pasitempti, nugalėti 
amerikietiškąjį nerūpestingumą bei tinginumą.

ADVENTINIS žvilgsnis turėtų atkreipti visų veiksnių 
Za dėmesį į augantį jaunimą. Visi trokštame matyti ge- 
x rai išauklėtą, dvasiškai ir fiziškai paruoštą jaunimą, 
bet nevisi drįstame atvirai pažiūrėti į tuos pagrindus, ant 
kurių turėtų būti statomas jaunimo auklėjimas. O tie pa
grindai yra moralinio-religinio pobūdžio. Jei šiandieną tu
rime jaunimo problemą, tai visų pirma dėlto, kad jis nėra 
išaugęs ant tvirtų pamatų. Religinis bei moralinis jauni
mo auklėjimas yra toks silpnas, kad negali įkvėpti jam 
didesnio ryžto, taurių idealų. Tiesa, yra gražių išimčių, 
ypač organizuoto jaunimo gretose, bet, palyginti, jo nėra 
daug. Jis nepajėgia uždegti daugumos, kuri yra visiš
kai vietinio auklėjimo produktas, mažai tepaliestas krikš
čioniškai lietuviškos tradicijos. Bet jeigu galimos išimtys 
be didesnių pastangų, juo labiau jos būtų galimos esant 
intensyviam lietuviškam sąjūdžiui ugdyti morališkai stiprų 
jaunimą. Jei būtų sudarytas bendras frontas šeimų, moky
tojų, kunigų ir visuomenės veikėjų, galėtų laimėti dar 
daug lietuviško jaunimo. Ligšiolinė kryptis buvo — svar
biausia lietuviškumas. O kad tas lietuviškumas yra atrem
tas į labai silpnus moralinius pamatus, nedaug kas sieloja
si. Visiems turėtų būti aišku, jog tai nepakankamai tikras 
kelias, nes kai nėra stiprios moralinės atramos, nėra ir 
stipraus lietuviškumo. Pr. G.

Pasaulio įvykiai
EGIPTO PREZ. A. SADATO KELIONĖ IZRAELIN SUSKALDĖ 
jau ir taip vieningumu nepasižymintį arabų pasaulį A. Sadatas 
pasiruošiamojo pobūdžio pasitarimams į Kairą pakvietė Izraelį, 
Siriją, Jordaniją, Libaną, palestiniečių PLO organizaciją, Jungti
nių Tautų sekr. K. Waldheimo atstovą, JAV ir Sovietų Sąjungą. 
Pakvietimus betgi priėmė tiktai Izraelis, Jungtinės Tautos ir JAV. 
Jų atstovų susitikimas su prez. A. Sadatu yra numatytas Kaire 
gruodžio 13 d. Jeruzalėje buvo paskelbta, kad, be tiesioginio pasi
ruošimo Ženevos konferencijai, Izraelio ir Egipto atstovai slap
tuose pokalbiuose aptars palestiniečių klausimą, saugumo proble
mas ir vakarinės Jordano pakrantės ateitį. Diplomatiniu spaudi
mu arabams tenka laikyti Bonnoje viešėjusio Izraelio užsienio

KANADOS ĮVYKIAI

Priekaištai vyriausybei
Kanados Vienybės Komitetas 

viešėjo Toronte ir priėmė įvai
rius pasiūlymus vienybės’klau
simu. Aštuonių asmenų prem
jero P. E. Trudeau sudarytam 
komitetui vadovauja buvęs On- 
tano premjeras J. Robarts ir bu
vęs Antiinfliacinės Tarybos 
pirm. J. L. Pepin. Spaudoje pla
čiai nuskambėjo Ontario prem
jero W. Davis pasiūlymas su
teikti skirtingas teises Kanados 
provincijoms pagal jų poreikius 
ir tuo būdu sustiprinti federaci
nę Kanados vienybę. W. Davis 
betgi prisipažino, kad tokią min
tį nebus lengva įgyvendinti: pro
vincijų teisėms reikia iš anksto 
nubrėžtos galutinės ribos. Prie
šingu atveju vieną dieną gali 
paaiškėti, kad Kanada jau nėra 
vientisa valstybė, nes kaikurios 
jos provincijos turi išsikovoju
sios ’ nepriklausomų valstybių 
teises. Mažesnio spaudos dėme
sio susilaukė Kanados Vienybės 
Komitetui padarytas Toronto uk
rainiečių profesijonalų ir vers
lininkų klubo svarbus priekaiš
tas dėl jo sudėties. Klubo atsto
vai, konstatavę Kanados dvily- 
piškumą pabrėžiančią KV Ko

miteto vadovybę (J. Robarts — 
anglosaksas, J. L. Pepin—pran
cūzas), norėjo žinoti, kodėl ko
mitete nėra nė vieno Hanso, 
Giusepipės ar Ivano. Šį klausi
mą pakartojo ir George Korey, 
Ontario daugiakultūrės tarybos 
pirmininkas. Jam taip pat kėlė 
nuostabą etninių grupių išjun
gimas iš Kanados Vienybės Ko
miteto, nors jos šiandien suda
ro beveik trečdalį Kanados gy
ventojų ir turi daug patirties 
dėl jų šalyse įvykusių susikal- 
dymų.

Premjeras P. E. Trudeau lan
ko provincinius premjerus, ruoš
damasis sušaukti visų Kanados 
premjerų konferenciją nedarbo 
ir ekonominių problemų klausi
mu. Toronte jis susitiko su On
tario premjeru W. Davis, re
miančiu šią idėją. Pasak prem
jero W. Davis, tokia konferen
cija gali būti sušaukta vasario 
mėnesį, jeigu P. E. Trudeau su
silauks visų premjerų pritari
mo ir bus įtikintas jos veiksmin
gumu. Konferencijos klausimu 
P. E. Trudeau nėra padaręs vie
šų įsipareigojimų, nes jo dar

(Nukelta į 8-tą psl.)

Kauno ir Vilkaviškio vyskupas koadjutorius LIUDAS POVILONIS (viduryje) š.m. spalio 22 d. audiencijoje pas 
popiežių Paulių VI. Kairėje — vysk. L. Povilonio palydomas Vilniaus Šv. Rapolo parapijos klebonas ir Kauno ku
nigų seminarijos profesorius KUN. DR. PRANAS VAICEKONIS, dešinėje — vertėjas PREL. AUDRYS BACKIS, 
dirbantis Vatikane. Svečiai iš okupuotos Lietuvos buvo atvykę Romon dalyvauti vyskupų sinode Nuotr. Felici

PRANEŠIMAS /Š ITALIJOS

Tarptautinės disidentų studijų dienos
Dalyvavo tarptautinio masto kultūrininkai • Sovietų Sąjungos ambasadorius pareiškė protestą

MONS. KL. RAZMINAS

Kas dveji metai Venecijoje 
yra rengiamos meno ir kultūros 
studijų dienos — filmų festiva
liai, meno ir spaudos parodos 
bei seminarai žinomi “Biennale 
di Venezia” vardu. Tai plačios 
apimties ir didelės tarptautinės 
reikšmės meno bei kultūros ap
žvalgos. Dabartinis vyriausias 
jų organizatorius - direktorius 
yra aristokratiškos kilmės socia
listinių pažiūrų atstovas Carlo 
Ripa di Meana. Jo iniciatyva šių 
metų Venecijos parengimų pa
grindine tema buvo parinkta 
“Nesutarimas mene ir kultūro
je sovietų valdomuose kraštuo
se”. Programoje dalyvauti buvo 
pakviesti žymiausi sovietų disi
dentai menininkai ir mokslinin
kai, kaip prof. Sacharovas, so
vietų filmų režisorius Sergiejus 
Paradjanovas, matematikas Zi- 
novjevas, vengrų filosofė Agnes 
Heller, rašytojas Haimas ir 
nemažai kitų disidentų iš Len
kijos, Čekoslovakijos bei kitų 
Rytų Europos kraštų. Be to, bu
vo pakviesti ir visi Vakaruose 
gyvenantys sovietų disidentai, 
kaip Solženicinas, Leonidas Pli- 
juščas, Valentinas Turčinas ir 
kiti.

Tai sukėlė nepaprastą sovietų 
reakciją. Sovietų Sąjungos at
stovas Italijoje Ryjovas kreipė
si net į italų vyriausybę reika
laudamas, kad ši programa ne
būtų vykdoma, o sovietų spauda 
smarkiai puolė patį direktorių 
Ripa di Meana. Dėlto nė vienas 
pakviestųjų menininkų ar moks
lininkų iš Rytų Europos kraštų 
negavo vizos vykti į Italiją’, o 
kvietimas prof. Sacharovui' su
grįžo atgal su pastaba: “adresa
tas nežinomas”. Nežiūrint to, 
Veneciją pasiekė slaptais ke
liais juostelėje įrašytas prof. Sa
charovo žodis, smerkiantis so
vietų diskriminaciją ir kultūri
nės laisvės varžymus.

Nežiūrint įvairiausių trukdy
mų ir kliūčių, “Biennale di Ve
nezia” buvo pradėta numatytu 
laiku. Iškilmingai buvo atidary
tos kelios parodos: disidentų 
spaudos, savieigos leidinių bei 
meno paroda. Taip pat suorga
nizuotas seminaras tema “Socia
lizmas ir laisvė”, kuriame pla
čiai buvo nagrinėjamos laisvės 
problemos sovietinėje santvar
koje. Savo nuomones čia pareiš
kė žymiausi meno ir mokslo at
stovai. Ypatingo dėmesio susi
laukė italų spaudoje buvusio 
Čekoslovakijos radijo ir televi
zijos direktoriaus Jiri Pelikano 

žodis, smerkiantis Husako reži
mo žiaurumą Prahoje. Nežiū
rint to, laisvės i ,lęav negali bū
ti niekur užslopintas. Tai ypač 
patvirtino naujasis “1977 Char- 
tos Sąjūdžio” gimimas, kuris ap
jungia pajėgiausias visų srovių 
intelektualines jėgas.

Seminaro pabaigoje buvo pri
imtos rezoliucijos. Jų tarpe 
svarbiausią vietą užima rezoliu
cija, pasiūlyta buvusio Maskvo
je “Amnesty International” sek
cijos vadovo Valentino Turčino. 
Joje reikalaujama, kad tuojau 
būtų paleisti visi suimtieji Hel
sinkio nutarimų vykdymui sekti 
komitetų nariai — Juris Arlo- 
vas, Aleks. Ginzburgas, Natolis 
Mrinovičius, Zvid Gamsachur- 
dia, Mezab Kostava ir lietuvis 
Viktoras Petkus.

Toliau rezoliucijoje reikalau
jama išlaisvinti ir Čekoslovaki
jos kalėjimuose laikomus Jiri 
Ledererį, Ales Machačeką, Vla
dimirą Lastuką, Ales Breziną, 
Jan Vozniaką, Ivaną Jirous, Pa
vel Landovskį, Ora Ornes, Vik
torą Groh ir Rytų Vokietijoje 
suimtąjį rašytoją Rudolf Bahr, 
parašiusį didelio dėmesio susi
laukusią knygą “Alternatyva”.

Pažymint tarptautinį laisvės 
charakterį, taip pat reikalauja
ma išlaisvinti ir Kubos kalėji
muose laikomus — urugvajietį 
matematiką Jose Luis Masserą 

VYSK. A. DEKSNYS atsisveikina Romoje su Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupu koadjutoriumi L. POVILONIU, grįžtančiu į savo tėvynę po 
vyskupų sinodo posėdžių Nuotrauka ALK Tarnybos

ir argentinietį profesinių sąjun
gų veikėją Fernando Sanchezą.

Be to, rezoliucijoje apeliuoja
ma į visų kraštų atstovus, da
lyvaujančius Belgrado konfe
rencijoje, aiškiai pasisakyti, kad 
“kol nebus išlaisvinti anksčiau 
minėti asmenys, Belgrado kon
ferencija negalės būti sėkmin
gai užbaigta ii’ niekas negalės 
tvirtinti, kad Helsinkio nutari
mai Rytų Europoje buvo įgy
vendinti”.

šią rezoliuciją italų delegaci
jai Belgrade įteikė pats “Bien
nale di Venezia” direktorius 
Carlo Ripa di Meana lapkričio 
18 d. Ta proga jis pareiškė, kad 
Rytų Europos kraštai ir dabar 
tiesiogiai pažeidė Helsinkio su
sitarimus, neleisdami moksli
ninkam ir menininkam atvykti 
į Veneciją.

Visa italų spauda, radijas ir 
televizija kasdien daug vietos 
skyrė “Biennale di Venezia” 
programai ir teigiamai įvertino, 
išskyrus tik kairiųjų spaudą, 
kuri, pagal Maskvos kryptį, ran
da progos kritikuoti.

Labai gaila, kad į “Biennale 
di Venezia” nebuvo pakviesti ir 
lietuviai disidentai, kurie šiuo 
metu gyvena laisvajame pasau
lyje. Dalis kaltės gal tenka ir 
mum patiem, kad ši proga ne
buvo tinkamai panaudota ir Lie
tuvos problemom kelti. 

reikalų min. M. Dayano pa- a 
reiškimą, kad Izraelis su Egip
tu gali pasirašyti atskirą taikos 
sutartį, jeigu bendrų derybų 
vengs kitos arabų valstybės, šią 
mintį Vašingtone pakartojo ir 
prez. J. Carteris, ragindamas 
Siriją, Jordaniją, Libaną ir So
vietų Sąjungą atsiųsti savo at
stovus į Kairą. Izraelio prez. M. 
Beginąs, išskrisdamas savaitės 
viešnagei Britanijoje, pasisiūlė 
Londone susitikti su arabų va
dais, norinčiais atskiro pokal
bio, bet nesusilaukė nė vieno 
atsiliepimo.

Konferencija 
Tripoly

Libijos diktatorius pik. M. 
Gaddafis, siekdamas bendro 
fronto prieš Egipto prez. A. Sa- 
datą, sukvietė arabų vadų kon
ferenciją Tripolyje. Jon atvyko 
Sirijos, Alžerijos, Libijos, P. 
Jemeno vadai, žemesnio rango 
Irako delegacija ir palestinie
čių PLO atstovai. Bendro fron
to prieš A. Sadatą nepavyko su
daryti dėl pasireiškusių nesuta
rimų. PLO vadas Y. Arafatas, 
karštai puolęs A. Sadatą dėl jo 
kelionės Izraelin, nesutinka ka
tegoriškai atmesti derybų kelio 
taikai Artimuosiuose Rytuose. 
Panašios nuomonės yra ir Siri
jos prez. H. Assadas. Kietą lini
ją prieš A. Sadatą bandė orga
nizuoti karštumu pasižymintis 
PLO atstovas dr. G. Habašas, 
remiamas Irako, Alžerijos, P. 
Jemeno ir Libijos. Buvo kalba
ma net apie ekonominį Egipto 
boikotą, tačiau jo teko atsisaky
ti, nes Egiptą finansiškai remia 
Saudi Arabija bei kiti naftos 
kraštai, nesutikę dalyvauti Tri
polio konferecnijoje. Iš jos, ne
laukdama užbaigos, staiga išvy
ko Irako delegacija.

Audiencija Vatikane
Popiežius Paulius VI priva

čioje audiencijoje, trukusioje 
net 80 minučių, priėmė lenkų 
kompartijos vadą E. Giereką, 
keturias dienas viešėjusį Itali
joje. Pokalbyje buvo paliesti 
Katalikų Bendrijos ir komunis
tinės valdžios santykiai Lenki
joje. Paulius VI teigė, kad 
bendradarbiavimas galėtų būti 
gerokai efektingesnis, jeigu 
būtų įgyvendinti augštesnės 
moralės siekiai švietime, mo
kyklose, valdinėse institucijose. 
Šiuos jo žodžius tenka laikyti 
diplomatine parama Lenkijos 
vyskupams, reikalaujantiems 
laisvesnio religinio švietimo. E. 
Gierekas, pabrėžęs doktrinos 
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Už kultūrinę laisvę kovojančių sąskrydis Italijoje
Iškreipta tikrovė praeities šešėliuose

J. Kojelis atsiliepia į Z. Čėsnos rašinius “TŽ” 
Lenkų spauda apie lietuvius ir Lietuvą 

Informacija apie Lenkijos ir išeivijos spaudą
Lenkas, parūpinęs vizas Bražinskams 

Popietė pas Feliksą Zubrą Venecuelos sostinėje
Medaliai beginkliams kariams

Lietuvių žydų gelbėtojų pagerbimas Jeruzalės mieste
Jaunimas ir religinė bendruomenė

Mūsų išeivijos jaunimas ir jų tikėjimo problemos 
Korsakienės “Susitikimai"

J. Kuzmickis recenzuoja Lietuvoje išleistą knygą 
Stončiūtės grafikos paroda 

Mūsų bendradarbis apžvelgia jaunos kūrėjos darbus

skirtumus tarp Katalikų Bend
rijos ir komunistinės valstybės, 
padarė išvadą, kad jie visdėlto 
neturėtų vesti į nuolatinį kon
fliktą. Jam, atrodo, labiausiai 
rūpėjo užsitikrinti Katalikų 
Bendrijos paramą dabartinėje 
Lenkijoje kovoje su ekonomi
nėmis problemomis.

Disidentų raštas
Neoficialioje spaudos konfe

rencijoje Maskvoje atsišauki
mus užsieniečiams žurnalistams 
išdalino Helsinkio susitarimų 
pažeidimus sekantis komitetas 
ir dr. A. Sacharovas. Juose pa
brėžiama, kad kalėjime yra, ko
miteto įsteigėjas J. Orlovas, na
riai — A. Ginzburgas ir A. Šča- 
ranskis, o geologas M. Landa 
ištremtas į Sibirą. Vakarų vals
tybių delegacijom Belgrado 
konferencijoje skirtame .atsi
šaukime primenama, kad net 
14 Helsinkio susitarimų vykdy
mo sekėjų buvo suimta Ukrai
noje, Gruzijoje ir Lietuvoje. 
Tokie suėmimai grubiai pažei
džia Sovietų Sąjungos pasirašy
tą Helsinkio deklaraciją. Ko
miteto nariai sveikina prez. J. 
Carterio užimtą poziciją žmo
gaus teisių klausimu, džiaugiasi 
Belgijos, Danijos, Olandijos ir 
Švedijos delegatų pastangomis 
Belgrade, bet pasigenda didžių
jų Europos valstybių tvirtesnės 
laikysenos šiuo klausimu. Spau
dos konferencijoje paskutinį 
kartą dalyvavo žmogaus teisių 
komiteto narys gen. P. Grigo- 
renka, kurį kompartija sutiko 
išleisti gydytis į JAV. Užsieny
je dabar yra penki komiteto na
riai.

Žiaurus streikas
Jau ketvirtą savaitę Britani

joje streikuoja 35.000 ugniage
sių, pareikalavusių atlyginimų 
padidinamo 30%, nors prem
jero J. Callaghano vyriausybė, 
kovojanti su infliacija, yra įve
dusi 10% ribą. Gaisrininkus 
pakeitė 18.000 karių, aviacijos 
ir laivyno vyrų. Problemą suda
ro ne tik jų nepatirtis, bet ir 
pasenusios priemonės gaisrams 
gesinti. Jiems netgi trūksta de
guonies kvėpavimo aparatų. 
Streikuojantys gaisrininkai tik 
retkarčiais ateina pagalbon. Jie 
pvz. leido sudegti $125 milijo
nų elektros jėgainei. Liepsnose 
lig šiol jau žuvo apie 50 Brita
nijos gyventojų, kurių dalis gal 
būtų galėjusi išlikti gyva paty
rusių ugniagesių dėka.
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Po šešiasdešimt metu

* PAULIAUS VI KALBA, paša, 
kyta penktojo pasaulio vyskupų si
nodo uždarymo metu, atspindėjo 
daugelio vyskupų pareikštas mintis 
apie tikėjimo laisvės reikalingumą. 
Esą kokia nauda iš svarstymų apie 
tikėjimo mokymą, kai tas mokymas 
yra draudžiamas arba varžomas dau
gelyje kraštų. Todėl popiežius savo 
kalboje kreipėsi Į visų kraštų valdo
vus, prašydamas gerbti visų paskirų 
žmonių ir religinių bendruomenių 
socialines bei politines teises tikėji
mo srityje. Jis padėkojo vyskupams 
už darbą ir už 34 suformuluotus pa
siūlymus. Jis pažadėjo svarbesnius 
jų panaudoti rengiant savąjį doku
mentą tikintiesiems. Popiežius 
džiaugėsi, kad vyskupai labai aiškiai 
ir vieningai pabrėžė pilnutinės dokt
rinos ir sistematinės katekezės rei
kalą. Jis taipgi pritarė vyskupų nuo
monei, jog reikia pagrindines tikė
jimo tiesas mokyti tikinčiuosius at
mintinai. Tokiu būdu išmoktos for
mulės padeda tikintiesiems savyje 
vėliau išlaikyti tikėjimo tiesų paži
nimą.

* KETURIOS OLANDU VIENUO
LIŲ KUNIGŲ, BROLIŲ BEI SESE
RŲ SĄJUNGOS pasiuntė bendrą 
viešą pareiškimą pagrindiniams Če
koslovakijos komunistinės valdžios 
nariams. reikalaudamos religinės 
laisvės vienuoliams Čekoslovakijoje. 
Pareiškime pabrėžiama, jog vienuo
linis gyvenimas Čekoslovakijoje bai
giamas visiškai numarinti. Esą ne
galima steigti naujų vienuolynų ir 
neleidžiama priimti naujų kandida
tų | vienuolijas. Taipgi vienuoliai 
negalį siekti augštesnio mokslo ir 
užimti atsakingas vietas visuome
nėje.

* MICHAILAS GERŠOVAS, orto
doksas vienuolis, kuris 40 metų bu
vo kalintas sovietų kalėjimuose, šio
mis dienomis buvo paleistas. Tačiau 
jo vargai nesibaigė. Jis buvo paleis
tas ne namo, bet nugabentas į psi
chiatrine ligoninę. Šią žinią pranešė 
šveicarų organizacija “Tikėjimas 
Antrajame Pasaulyje”, kuri kovoja 
už žmogaus religines teises. Pasak 
tos organizacijos, Geršovas buvo ru
sų komunistų suimtas prieš 40 me
tų, kai atsisakė pripažinti sovietų 
kontroliuojamą ortodoksų vadovybę.

* ARKIV. HILARION CAPUCCI, 
melchitų apeigų katalikų patriarch!- 
nis vikaras Jeruzalėje, iškalėjęs Iz
raelio kalėjime 3 metus, Pauliaus 
VI prašymu buvo lapkričio 6 d. pa
leistas ir deportuotas iš krašto. Jis 
buvo suimtas 1974 m. Jeruzalėje ir 
apkaltintas ginklų tiekimu palesti
niečiams. Nors jis kaltinimus panei
gė, bet vistiek buvo nuteistas 12 
metų kalėjimo. Dabar, lydimas apaš
tališkojo Jeruzalės ir Palestinos de
legato arkiv. William A. Carew ir 
arkiv. Maksimos Salloum, jis atskri
do lėktuvu į Romą. Aerodrome jį 
pasitiko Antiochijos melchitų apei- 
gė patriachas Maksimos V Hakim, 
Jeruzalės melchitų apeigų patriar- 
chinio vikariato administratorius ar
chimandritas Loufti Laham ir Vati
kano Viešųjų Reikalų Tarybos atsto
vas mons. Francesco Monterisi. Iš 
aerodromo arkiv. Capucci buvo nu
gabentas į Romos ligoninę, nes jo 
sveikata yra gerokai pašlijusi. Atei
tyje jis bus siunčiamas darbuotis į 
P. Ameriką tarp melchitų apeigų 
katalikų.

* VAKARŲ EUROPOS KOMUNIS
TAI siekia pokalbio ir bendradar
biavimo su katalikais kaip priemo
nės perimti valdžią į savo rankas.

Tai pareiškė Vatikano Sekretoriato 
Netikintiesiems pirmininkas kard. 
Franz Koenig. Pasak jo, komunistų 
valdomuose kraštuose jokio pokal
bio ar bendradarbiavimo su katali
kais komunistai nenori.

* ŠV. STEPONO KARŪNA bus 
grąžinta komunistinei Vengrijai. To
kį sprendimą padarė JAV prez. J. 
Carteris. Prezidento sprendimu yra 
pasipiktinę ne tik laisvojo pasaulio 
vengrai, bet ir visi iš komunistinės 
vergijos pabėgę asmenys, o taipgi ir 
eilė amerikiečių, kurie gėdijasi to
kio savo prezidento veiksmo.

Vengrams šv. Stepono karūna yra 
religinės ir tautinės laisvės simbo
lis. Popiežius Silvestras II ją įteikė 
1001 m. pirmajam Vengrijos krikš
čioniui karaliui Steponui I. Lydima
jame laiške tada popiežius rašė: 
“Valdysi Vengrijos tautą pagal Die
vo įstatymus ir tautos papročius”. 
Nuo to laiko visi Vengrijos kara
liai darydavo dvi priesaikas — tai
kos ir tautinės savigarbos.

Taikos priesaika jie įsipareigoda
vo saugoti asmenines visų vengrų 
teises, nežiūrint jų tikėjimo, kalbos 
ir gyvenimo padėties. Taipgi jie įsi
pareigodavo ginti vargšus, našles, 
našlaičius, nuskriaustuosius ir K. 
Bendriją. Tautinės savigarbos prie
saika jie įsipareigodavo saugoti tau
tos nepriklausomybę, valstybinį sa
varankiškumą, valstybės sienas ir 
tautinius papročius.

Šv. Stepono karūna nereikalauja, 
kad Vengrija turėtų karalių, bet 
kad turėtų valdovą, kurio rankose 
ji būtų laisva, išpažįstanti Dievą ir 
gerbianti kiekvieną asmenį. Kai II 
D. karo pabaigoje Vengriją užėmė 
rusai komunistai, šv. Stepono karū
na buvo slapta išgabenta ir perduo
ta apsaugai į amerikiečių rankas iki 
to laiko, kai Vengrija bus vėl lais
va. šią mintį prieš savo mirtį įsak
miai pabrėžė ir kard. Mindszenty, per
spėdamas, kad karūnos jokiu būdu 
negalima atiduoti į komunistų ran
kas.

* MISIJA VEIKLAI UŽ GELE
ŽINĖS UŽDANGOS, turinti savo 
būstinę Norvegijos sostinėje Oslo, 
domisi ir okupuota Lietuva. Ji pla
čiai paskleidė Nijolės Sadūnaitės 
kalbą, pasakytą Vilniaus teisme. Bol
ševikinės revoliucijos šešiasdešimt
mečio proga ji pasiuntė laišką L. 
Brežnevui Maskvoje, kuriame prašo 
laisvės religijai Sov. Sąjungoje. 
Laiške nurodomi persekiojimo fak
tai bei religijos suvaržymai.

* VATIKANO KOMITETAS ŠEI
MOS REIKALAMS turėjo audienciją 
pas Paulių VI. Popiežius jiems pa
reiškė, kad jų pareiga jam talkinti 
dviguboj misijoj: sielovadiniame šei
mos budėjime ir jos gaivinime, šei
ma yra bendruomenę kurianti ląste
lė, todėl ją reikia saugoti nuo visų 
jos pastovumui gresiančių pavojų: 
nuo moralinės netvarkos ir nuo vals
tybinių įstatymų palaidumo. K. 
Bendrijos pareiga yra saugoti tai, 
ką Dievas įspaudė giliausiai žmo
gaus širdyje. Tas įspaudas yra meilė 
kilniausia prasme. Ji sutvirtina dvie
jų asmenų — vyro ir moters — san
tarą vienas kitam ir savo neišardo
mumu atspindi dieviškąją santarą 
su žmonėmis. Todėl, norint įgyven
dinti krikščioniškąją meilės ir san
tuokos sampratą dabartiniame pa
saulyje, reikia teikti dvasinį tikėji
mo tiesų ir doros pagrindą tiek be
siruošiantiems tuoktis, tiek ir jau 
susituokusiems.

KUN. J. STŠ.

Iškreipta tikrovė praeities šešėliuose
Pastabos dėl Zecharjo Čėsnos pareiškimų lietuvių-žydų 

santykių klausimu
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Kroutuvės otidorytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai, vakaro. j

JUOZAS KOJELIS

Ilgas Z. Čėsnos rašinys “Tė
viškės Žiburiuose” skaitytojų 
buvo Įdėmiai sekamas ir ko
mentuojamas. Bent toje vieto
vėje, kurioje gyvenu. Istorinė 
lemtis, kaip teisingai pastebi 
Čėsna, nei lietuviams, nei žy
dams nebuvo geraširdė. Žydai 
šiuo metu laimingesni: turi iš
kovotą nepriklausomybę, o jai 
apginti naudojasi Amerikos ir 
kaikurių kitų valstybių galybe 
bei begaliniais finansiniais re
sursais. Izraeli gina ir lietuviš
ki doleriai, mokesčių forma at
einą į Amerikos iždą.

Lietuviai nuo 1940 m. kovą 
veda vieni patys. Ne tik dole
rio iš niekur negauna, bet ga
lingieji pagaili ir gero žodžio. 
Tačiau lietuvių kova dėl tauti
nio išlikimo turi prasmę ir vil
tį. Okupantas tai žino. Geležinė 
tautos valia spirtis prievartai 
yra tapus kietu riešutu, kurio 
Maskva neįstengia perkąsti. 
Lūžta dantys.

žydai, mano supratimu, kad 
ir būdami nepalyginamai geres
nėje padėtyje, neturėtų lietu
vių niekinti ir neteisingų kalti
nimų kalnais siekti juos pa- 
klupdyti. Paties Izraelio proble
mos didelės, ilgalaikės ir vis 
auga. Draugų niekas niekad 
perdaug nėra turėjęs. Ir žy
dams lietuviai gali būti naudin
gi sąjungininkai. Juk ateitis 
niekam nežinoma. Tačiau jeigu 
Lietuvos žydų Izraelyje draugi
jos tarybos paruoštas ir jos pir
mininko Jacob Oleski 1977. VI. 
15 pasirašytas raštas (apie kurį, 
manau, žino ir Čėsna) reiškia 
tikrąjį žydi jos nusistatymą lie
tuvių tautos atžvilgiu, nuošir
desniam tų tautų suartėjimui 
kelio nėra, nes jis paremtas ne
apykanta ir keršto troškuliu.

Istorinis santykių fonas
Z. čėsnos straipsniuose ne

apykanta ir kerštas nepasirodo. 
Priešingai, lietuviams jis turi 
nemaža gerų ir, atrodo, nuošir
džiai ištartų žodžių. Tik visa ne
laimė, kad viena ranka jis mū
sų tautą paglosto, o antrąja, 
“simetrijos dėlei”, vis trenkia 
į veidą. Neva faktais, kurių pa
tikimumu, deja, tenka suabe
joti.

Šiose savo pastabose nė “si
metrijos dėlei” nekelsiu antro
jo Ahasverus adepto — “žydo 
enkavedisto” — nusikaltimų, 
nes, aiškinantis šią problemą, 
ir taip perdaug kaltinimų, o 
permaža savos sąžinės perkrati- 
nėjimų. Noriu kaikuriuos Z. 
čėsnos faktus patikslinti, dažnu 
atveju atsiremdamas į asmeniš
ką patirtį.

Piešdamas istorinį lietuvių- 
žydų santykių foną, čėsna lie
tuviams pripažįsta įgimtą tole
ranciją, kurios dėka žydai Lie
tuvoje nuo seniausių laikų turė
ję geresnes sąlygas, negu kito
se Rytų Europos valstybėse. 
Tik jam užkliūva vysk. Motie
jus Valančius ir dr. Vincas Ku
dirka, kurie “savo kūriniais 
kurstė antisemitines nuotai
kas”. Iš tikro Kudirka gynė

Žydų gyvenimą nepriklauso
moje Lietuvoje Čėsna vaizduo
ja tikrai šviesiomis spalvomis. 
Bet čia pat pateikia “juridiškai 
įteisintus diskriminacijos fak
tus”: žydams buvę uždrausta 
Lietuvoje įsigyti ir dirbti že
mę”, “tarnauti valstybės apa
rate”, “tapti kadriniais karinin
kais”. Jis prisimena “verslinin
ku sąjungos kurstomąją veik
lą”, “neramumus Marijampolė
je”, “viešą diskusiją apie nu- 
merus clausus įvedimą”, “stu
dentų muštynes Vytauto Di
džiojo universitete”.

Nežinau, gal Lietuvoje tebe
veikė rusų įstatymai, draudę žy
dams įsigyti žemę, tačiau žydų 
žemių savininkų Lietuvoje bu
vo. Kad jų nebuvo žemės ūkio 
darbininkų, tai tiesa, bet ne 
dėlto, kad įstatymai draudė. 
(Tarp kitko, iki 1952 m. Ameri
koje įstatymiškai japonai netu
rėjo teisės būti žemės savinin
kais).

Kad kiekviena valstybė kari
nių jėgų vadovaujančius kad
rus siekia sudaryti iš savo tau
tybės žmonių, visai natūralu. 
Manau, katj taip yra ir Izrae
lyje. čia įžiūrėti antisemitizmą 
— tai nerimtas antisemitizmo 
šipulių skaldymas. Ta pati tai
syklė galioja, kalbant ir apie 
valstybės aparatą. Tačiau Lie
tuvoje labai atsakingose parei
gose žydų buvo ir švietimo, ir 
teisingumo, ir užsienio reikalų, 
ir kitose tarnybose. Vargu Iz
raelis į valstybės aparatą yra 
įsileidęs bent tiek krikščionių 
ar arabų.

Verslininkų sąjunga gal ir 
parodė kokios netaktiškos žydų 
atžvilgiu propagandos. Nežinau. 
Tačiau ar lietuviai savo valsty
bėje neturėjo teisės į pelnin
giausią verslą — prekybą? Žy
dai tose pozicijose buvo nuo se
no įsitvirtinę ir jiems, supran
tama, buvo nejauku, kai čia 
pradėjo reikštis lietuviškoji ini
ciatyva. Tačiau ji buvo ir taip 
perilgai uždelsta. Jei tose pozi
cijose būtų buvę ne žydai, o ku
ri kita tautinė mažuma, būtų 
tas pats vykę.

1935-40 m. laikotarpį Vytau
to Didžiojo universitete Kaune 
pažįstu neblogai. Apie jokias 
muštynes su žydais negirdėjau. 
Prisimenu vienintelį įvykį, kai 
studentai kėlė riaušes prieš vy
riausybę dėl universiteto auto
nomijos panaikinimo. Pasinau
dodami neramumais, teisių fa
kulteto vienoje auditorijoje ko
munistai (dauguma jų — nestu- 
dentai) sušaukė slaptą susirin
kimą. Studentai juos užtiko ir 
patys iš universiteto išmetė. 
Beveik visi susirinkimo daly
viai buvo žydai. Ir tai nebuvo 
1939, bet, rodos, 1937 metai.

Neištrėmė 15,000 žydų
Trečiadienį ' prieš karą (tai, 

manau, turėjo būti 1941 m. bir
želio 18) dar prieš saulės pate
kėjimą atsiradau Naujosios Vil
nios geležinkelio stotyje ir joje 
išbuvau iki 9 v. vakaro. Tai bu
vo baisiųjų trėmimų metas, ir 
tos dienos vakarop čia jau bu
vo sutelkta apie 300 žmonėmis

pripildytų gyvulinių vagonų.
Tuo metu Vilniaus krašte 

siautė šiltinės epidemija, ir ru
sai bijojo, kad liga nepersimes
tų į tremtinių ešalonus. Vil
niaus miesto dezinfekcijos sto
čiai buvo įsakyta kasdien siųsti 
darbininkus dezinfekuoti po va
gonais augančias išmatų krūvas 
ir vagonų vidų. Tą dieną pasise
kė man pritapti prie darbo bri
gados ir patekti į vietą, kurioje 
buvo telkiami tremtinių ešalo- 
nai. Apsirengiau darbininko 
kombinzonu, susitaršiau plau
kus, išsitepiau kalkėmis. Padė
tį stebėjau visą ilgą dieną ir 
mačiau daugiau, negu patys 
tremtiniai. Mat, jie buvo uždary
ti. Sieloje padarytą vaizdų nuo
trauką tebenešioju ir beveik po 
keturių dešimtmečių.

Šioje vietoje pasakysiu tik 
tai, kas rišasi su Čėsnos tvirti
nimu, kad tarp 35,000 Lietuvos 
tremtinių buvę apie 15,000 žy
dų. Taigi, apie 43% visų trem
tinių sudarę žydų tautybės žmo
nės. Tuoj pat noriu pareikšti, 
kad čėsna žydų skaičių padau
gina bent 40 kartų.

Ką patyriau tą dieną Naujo
sios Vilnios geležinkelio stoty
je?

Kiekvienas dezinfekcijos sto
ties darbininkas dirbo atskirai. 
Kalkėmis apmesdavo po vago
nais esančias išmatas ir tam tik
ru aparatu išpurkšdavo vagonų 
vidų. Tik specialiai saugomų 
vagonų enkavedistai dezinfek
cijai neatidarydavo. Aš dirbau 
greitai, kad kuo daugiau pama
tyčiau, daugiausia koncentruo- 
damasis į vagonų vidų. Purkš
damas galėjau matyti žmones, 
trumpai pasikalbėti, iš jų paim
ti laiškus, kuriuos grįžęs įme
čiau pašto dežutėn Žvėryne. Gal 
žydų ir buvo įsimaišiusių tarp 
lietuvių, tačiau aš vagonuose 
nepastebėjau. Užtikau tris at
skirus žydų tremtinių vagonus. 
Pakalbėjau ir su jais. Jie man 
atrodė liūdnesni, negu lietu
viai. Tačiau žydų vagonai nebu
vo taip labai pergrūsti, kaip lie
tuvių. Be to, jiems buvo geriau 
ir kitu atžvilgiu. Stoties pero
ne buvo Įruošta krautuvėlė su 
maisto produktais ir kaikurio- 
mis smulkiomis prekėmis. Ją 
aptarnavo žydiškai kalbą jau
nuoliai. Jie nuolat bėgiojo prie 
žydų vagonų ir pro durų plyšį 
maistu, gėrimais ir kitomis pre
kėmis aprūpino tremtinius. Nė 
karto nepastebėjau, kad kuris 
iš jų būtų priėjęs prie lietuvių 
vagono.

Čėsnos minimas 15,000 Lie
tuvos žydų skaičius galėjo at
sirasti Rusijoje, bet tik ne kaip 
tremtiniai, o kaip pabėgėliai su 
raudonąja armija. Kaikurie jų 
vėliau grįžo į nacių okupuotą 
Lietuvą kaip parašiutininkai, o 
dar daugiau jų buvo įjungti į 
“lietuviškąją” sovietų diviziją.

(Bus daugiau)

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 245-1617

M. STONYS

Prieš 60 metų įvyko didžioji 
Rusijos revoliucija, kuri nuver
tė ir sunaikino carą su šeima, 
išžudė šimtus tūkstančių caro 
rėmėjų ir šalininkų. Ji iškėlė 
bolševikų (komunistų) partiją ir 
tuos neturtinguosius, kurie tą 
partiją rėmė. Revoliucija pavar
tojo Did. prancūzų revoliucijos 
šūkį — laisvė, brolybė, lygybė. 
Rusijos revoliucija ir bolševikų 
partija pasisavino prancūzų re
voliucijos raudonąją vėliavą. 
Negausi ir silpna bolševikų par
tija paėmė Rusijos valdžią į sa
vo rankas.

Slinko metai. Išžudyta milijo
nai “liaudies priešų”. Atimtos 
komunistinės Rusijos piliečių 
visos žmogaus teisės: privati 
nuosavybė, žodžio ir spaudos 
laisvė, teisė pasirinkti darbą ir 
gyvenamą vietą, teisė išvykti į 
užsienį, teisė pasirinkti valdžios 
formą, teisė gyventi pagal savo 
įsitikinimus, teisė kritikuoti val
džios ir partijos veiklą. Partijos 
diktatūra, kuri vadinama prole
tariato diktatūra, sukaustė visą 
žmonių gyvenimą taip, kaip nė 
vienas pasaulio diktatorius ne
buvo įstengęs to padaryti.

Per 60 metų komunistinėje 
Rusijoje nebuvo įgyvendinta 
nei laisvė, nei brolybė, nei ly
gybė. Per tuo ilgus šešis dešimt
mečius buvo gaudomi ir naiki
nami “liaudies priešai”: vieni 
sušaudomi, kiti šalčiu, badu ir 
sunkiu darbu marinami Sibiro 
stovyklose, dar kiti kalėjimuose 
ir psichiatrinėse ligoninėse. Ir 
po 60 metų Rusijoje ir okupuo
tose Baltijos valstybėse tebe- 
jieškoma liaudies priešų, ku
riems suverčiamos visos komu
nistinės Rusijos negerovės, pa
čios komunistų partijos santvar
kos sukurtos.

Po 60 metų, kai Brežnevas no
ri pasididžiuoti Rusijos laivy
nu ir kariuomenės apginklavi
mu, trūksta duonos, mėsos, dra
bužių, butų. Jau į paprotį įėjo 
blogi metai ir mažas derlius. O 
juk žemės plotai dvigubai dides

ni už JAV! Likimo pasityčioji
mui, Brežnevas vėl turi pirkti 
15 milijonų metrinių tonų kvie
čių iš kapitalistinių JAV. Iš kur 
Brežnevas pirktų kviečius, jei 
JAV hutų komunistinė kolcho
zų sistema?

Po 60 metų vėl naujai perra
šoma komunistinės Rusijos kon
stitucija, kuri nežada panaikinti 
proletariato (komunistų parti
jos) diktatūros, nežada įgyven
dinti laisvės, brolybės, lygybės, 
nežada pavergtoms tautoms tei
sės pasirinkti valdymosi formą 
ar atsiskirti nuo komunistinės 
Rusijos. Priešingai: konstituci
ja verčia pavergtas tautas nusi
lenkti ir klusniai viską vykdyti, 
ko didžioji rusų tauta nori. Mat, 
rusiška komunistinė “demokra
tija” reikalauja, kad mažasis ar 
silpnasis tarnautų didžiajam.

Per 60 metų komunizmas iš
augo, suskilo ir smuko. Komu
nizmas dabartiniu metu iki kau
lo yra įsiėdęs ir nusibodęs kom. 
Rusijoje, jos sateliutose ir ki
tose komunistinėse valstybėse. 
Jis pasidarė nebepatrauklus ir 
kapitalistinėse valstybėse, nes 
prarado tarptautinį charakterį. 
Juk rusiško ir kinietiško komu
nizmo nenori nei prancūzai, nei 
italai, nei anglai, nei amerikie
čiai. Visi žino, kad rusiškasis 
komunizmas perdaug žiaurus, 
diktatūrinis ir nacionalinis. Ru
sų komunizmas siekė ir tebesie
kia, kad kitos komunistinės tau
tos tarnautų Maskvai ir įsaky
mus priimtų tik iš Maskvos.

Po 60 metų atsirado prošvais
tė: rusiškasis komunizmas ima 
irti ir slinkti žemyn. Jei JAV 
rusiško komunizmo neremtų sa
vo technika ir kviečiais, slinki
mas ir žlugimas vyktų daug 
greičiau. Yra manančių, kad ko
munistinėje Rusijoje auga gali
mybė antrajai didžiajai revoliu
cijai, kuri nušluos rusišką ko
munistinę santvarką ir duos 
progą pavergtoms tautoms tapti 
nepriklausomomis valstybėmis. 
Ta prošvaistė yra pavergtų tau
tų viltis.

A+A
JONUI REMEIKIUI

mirtis, gilių užuojautų reiškiame jo žmonai LIO
NEI, sūnums — ALGIUI, KĘSTUČIUI ir GEDI
MINUI, dukterims — DANGUOLEI, VILIJAI ir 

DANUTEI Lietuvoje —

J. Bataitis J. B. Stankai
V. Bružas L. Griškonienė

Sudbury, Ontario

A+A 
dailininkui 

TELESFORUI VALIUI 
mirus, žmonai ALDONAI ir giminėms reiškiame 
gilių užuojautų bei kartu liūdime —

Izabelė ir Bronius 
Stasiuliai

A+A
JUOZUI MIŠKINIUI 

tragiškai žuvus, 
jo TĖVELIUS, BROLIUS ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame —

Oakvilės Lietuvių 
Bendruomenė

Lietuvą nuo surusinimo, o žy
dus užkliudė tik tiek, kiek jie 
tai rusų politikai talkino. Dar 
labiau nepagrįstas kaltinimas 
Valančiui. Tas didysis lietuvių 
tautos švietėjas mokė užguitą 
lietuvių liaudį gintis nuo viso
kio plauko išnaudotojų. Juk ne 
vien žydus savo raštuose pami
ni Valančius. “Simetrijos dė
lei” gal vertėjo priminti Vaiž
gantą, sukūrusį simpatiškus žy
dų personažus, talkinusius tau
tinei lietuvių kovai.

FLORIDA THE FARGO MOTEL
10810 Gulf Boulevard 
Treasure Island
St. Petersburg, Fla. 33706, USA 
Tel. (813) 360-0878

MOTELIS ant Meksikos įlankos kranto, Treasure 
Island centre, gražiausiame pajūryje. Miegamieji 
kambariai, kambariai su virtuvėmis ir apartamen
tai. Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai, 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo ir teniso 
aikštės, šventovės, krautuvės ir t.t.

Visus maloniai kviečia lietuviai savininkai — 
ALFONSAS IR TERESĖ ŽEBERTAVICIAI

2019 YONGE ST., Toronto 7 (torp Davisvillc ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ



Lenku spauda apie lietuvius ir Lietuva Stepas Varanka
Išeivių laikraštis

Kazimierz Lukomski lenkų iš
eivių laikraštyje “Gwiazda Po- 
liarna” (Rytų žvaigždė), leidžia
mame JAV, 1977. X. 8 parašė 
ilgoką straipsnį “Litwini wal- 
cza o byt narodowy” (Lietuviai 
kovoja už savo tautinę egzisten
ciją).

Autorius sako: užimti savo 
reikalais, mažai dėmesio skiria
me savo kaimynams. Tai esąs 
labai svarbus reikalas. Tie daly
kai galį turėti labai didelę reikš
mę ateityje.

Dabartinė Pabaltijo valstybių 
padėtis verčianti jas nutautėti.

Taip sakęs dr. K. Bobelis savo 
kalboje, kuri esanti įtraukta į 
valstybinės dokumentacijos by
lą, liečiančią žmogaus teises Vi
durio Europoje. Lietuvoje vyks
tanti priverstinė rusifikacija 
mokyklose, įstaigose ir įvairiose 
institucijose. Mokyklų vadovė
liuose Lietuvos istorija klasto
jama ir iškraipoma pagal oku
panto reikalavimus.

Dr. Bobelis esą reikalauja 
JAV vyriausybę, kad ji laikytų
si Helsinkio susitarimo ir rei
kalautų Pabaltijo valstybėms 
laisvės. Toji reikalavimų politi
ka sutinkanti su JAV lenkų rei
kalavimais.

Lietuvoje K. Bendrija esanti 
pirmose kovos linijose. Tai la
bai stiprus ir vieningas frontas. 
1940 m. Lietuvoje katalikų bu
vo 84%. Tas pats nuošimtis bu
vo 1975 m. Klierikų buvo 425, 
dabar — tik 29. Religinių perio
dinių leidinių buvo 32, dabar nė 
vieno. Slapta katalikų “Kroni
ka” informuoja lietuvius apie 
tikrąją padėtį krašte. Lietuvių 
katalikų dėka pasaulis yra pain
formuotas apie tragišką Lietu
vos ir lietuvių padėtį sovietinė
je okupacijoje.

■Straipsnio autorius Lukomski 
rašo: kalbant apie Lenkijos kai
mynus, esą reikėtų paminėti

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kūrėjai-savanoriai, dalyvavę kariuomenės šventėje Toronte, buvo pagerbti 
gėlių prisegimu. Iš kairės — V. ŠTREITAS, ST. BANELIS, PROF. A. ZUBRYS. Gėles prisegė šaulės — J. 
Pečiulienė ir A. Pajaujienė Nuotr. S. Dabkaus

Lenkas, parūpinęs vizas Bražinskams
Popietė su dideliu lietuvių draugu — lenkų kolonijos pirmininku Venecueloje

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ
Musų bendradarbė Venecueloje

Inž. Feliksas Zubras yra dide
lis lietuvių draugas Venecuelo
je, visų mėgstamas ir kviečia
mas. Jis dalyvauja visuose di
desniuose lietuvių pobūviuose, 
minėjimuose, tautinėse šventė
se. Lietuviškai kalba be klaidų. 
Neišsemiamos energijos, visuo
met gerai nusiteikęs, pasiren
gęs lietuviams visur padėti, kur 
tik reikia. Puikiai žino Lietuvos 
istoriją ir problemas.

Dvaro savininkai
Zubro tėvas, irgi inžinierius, 

gyveno Lietuvoje, Simno vals
čiuje, Alytaus apsk. Buvo Mete
lių dvaro savininkas. Metelių 
dvaras buvo apsuptas iš dviejų 
pusių ežerų — Metelių ir Dusės. 
Abu ežerai iki žemės reformos 
Lietuvoje priklausė Zubro šei
mai. II D. karo metu vokiečiai 
Metelių dvaro rūmus iš 43 kam
barių sudegino. Greta Metelių 
dvaro buvo kaimas, kuris taip 
pat vadinosi tuo pačiu vardu, 
kuriame buvo didelė šventovė, 
pastatyta Zubro šeimos protė
vių. šventovėje už grotelių prie 
altoriaus buvo įrengtos sėdimos 
vietos, skirtos tik jo šeimai.

Metelių dvaro pavadinimas 
turi dvi versijas. Viena sako, 
kad vietovardis Meteliai kilęs iš 
mėtos, o kita — kad toje apylin
kėje miškuose augo daug šernų, 
kuriuos vadindavo meitėliais. 
XVI š. Metelių dvaras priklau
sė prie karaliaus turtų. Vėliau, 
kai paskutinis jogailaitis Zig
mas Augustas vedė Barborą 
Radvilaitę, karalius jai padova
nojo Metelių dvarą su apylinkė
mis. Jai mirus, turtas grįžo vėl 
karaliaus nuosavybėn. XVII š. 
pradžioje Metelių dvaras pri
klausė vienam vokiečių kuni
gaikščiui, o XVIII š. pateko į 
Mošinskų giminės rankas, tai 
yra į Zubro motinos giminę. Da
lį dokumentų su įdomiais žemė
lapiais Zubras surado Upsalos 
universiteto bibliotekoje • Švedi
joje. Peržvelgus šeimos albumo 
lapus, matyti, kad gražiausias F. 
Zubro gyvenimo laikotarpis bu
vo praleistas Lietuvoje.

Zubro gimtinė
Feliksas Zubras gimė Lietu

voje 1923 m. rugpjūčio 5 d. 
Kaune. Mokėsi lenkų gimnazijo
je iki VII klasės. Aštuntą klasę 
baigė Vilniuje jau rusų okupa
cijos metu. Universitetą (inžine
rijos fakultetą) baigė Venecue
loje. Būdamas gimnazistu, pri
klausė slaptai skautų organiza
cijai, nes tais laikais lietuvių ir 
lenkų santykiai buvo nedraugiš
ki. Iš Lietuvos išvažiavo 1946 
m. kovo mėn. gale.

Partizanų daliniuose
Vilniaus krašte buvo susior

ganizavę stiprūs lenkų partiza-

FELIKSAS ZUBRAS, lenkų veikėjas 
Venecueloje, padedantis ir lietuviam

nų daliniai prieš vokiečius. Vie
nam tų dalinių priklausė ir 
Zubras. Juose buvo 15.000 par
tizanų. Jie norėjo kartu su ru
sų kariuomene įžengti į Vilnių. 
Kartą lenkų štabas buvo pa
kviestas deryboms. Lenkai no
rėjo, kad rusai juos pripažintų 
kaip kovotojus su visomis teisė
mis, turinčius valdžią Londone. 
Štabui prisistačius, rusai jį su
ėmė ir apsupo lenkų dalinius. 
Iš tų 15.000 partizanų tik apie 
1.000 sugebėjo prasilaužti ir pa
sislėpti miškuose. Tų laimingų
jų tarpe buvo ir Zubras. Liku
sieji, apie 14.000, buvo išvežti į 
Sibirą.

1946 m. Zubras išbėgo iš Lie
tuvos per Lenkiją, Čekoslovaki
ją, Vokietiją, Prancūziją, Bra
ziliją į Venecuelą. Kelionė už
truko lygiai metus laiko. Tėvas 
iš Metelių dvaro buvo išvežtas į 
Sibirą ir ten nežinia kur mirė. 
Zubro dėdė jau nuo 1928 m. gy
veno Venecueloje. Dėlto F. Zub- 
rui įsikūrimas Venecueloje ne
buvo toks sunkus, kaip kitiems 
ateiviams.

Tarptautinėje veikloje
F. Zubras yra didelis demo

kratas, visuomenininkas, kovo
tojas už žmonių teises. Lenkų 
bendruomenės pirmininkas jau 
daug metų. Lenkų kolonija yra 
pasiskirsčiusi darbo grupėmis. 
Politiniai klausimai priklauso 
jo grupei. Venecueloje yra apie 
4.000 lenkų. Nutautimas taip 
pat labai jaučiamas, ypač jau
nojoj kartoj.

F. Zubras priklauso CIPDEM 
organizacijai “Tarptautinis Ko
mitetas Kovai už Demokratiją”. 
Ji kovoja už demokratiją, bet 
kadangi didžiausias demokrati
jos priešas yra komunizmas, tai 
beveik visa jų veikla yra nu
kreipta prieš juos. Jie kovoja 
prieš komunizmą, fašizmą ir 
betkokią diktatūrą. Toje kovoje 
pasiekė ypatingai gerų rezulta
tų Venecueloje. Veikėjai gauna 
daug grasinimų iš visų pusių. 
Prieš organizacijos pirmininką 
žurnalistą Felx Martines Suaręs 
buvo padaryti net 4 atentatai.

Paskutiniu metu minėtos or
ganizacijos pastangomis sudary
ta nauja tarptautinė organizaci-

ja, kuri vadinasi “Pirmasis An
tikomunistinis Internacionalas”, 
kuris apima visą Pietų Ameri
ką, Vidurio Ameriką ir gerą da
lį pietinių JAV-bių. Vien pernai 
buvo atspausdinta Venecuelos 
spaudoje 15 didelių (puslapio 
didumo) apmokėtų skelbimų, 
kuriuose išdėstyti faktai apie 
klastingą komunizmo veiklą. Be 
to, tris kartus į savaitę CIPDEM 
pirm. F. Martines Suaręs rašo 
straipsnius apie komunizmą. 
Šiai organizacijai priklauso visų 
sovietų okupuotų kraštų demo
kratai. drauge su Venecuelos de
mokratais. Jų ateities planai 
yra šie: kiekviena proga pasi
priešinti komunistiniam įsibro
vimui į demokratinį mūsų gyve
nimą. CIPDEM buvo įsteigta 
įžengus rusams į Čekoslovakiją 
ir ją okupavus. Tada susiorgani
zavo grupė demokratų ir pareiš
kė viešą protestą prieš rusų in
vaziją į Čekoslovakiją. Vėliau iš 
tų pačių protestuojančių asme
nų susidarė CIPDEM organiza
cija.

Vizos Bražinskams
Apie Bražinskų problemą F. 

Zubras sužinojo iš vietos lietu
vių. Jis parūpino Bražinskams 
vizas iš Turkijos į Venecuelą. 
Išrūpinimo klausimas nebuvo 
lengvas — turėjo panaudoti vi
sus ryšius ir pažintį. Su užsieniu 
teko kalbėti telefonu keliolika 
kartų. Reikalas buvo labai opus, 
ir visų smulkmenų tuo tarpu 
nenori kelti į viešumą.

Sovietai subyrės
F. Zubras yra daugiau negu 

tikras, kad Sovietų Sąjunga su
byrės netolimoej ateityje. Kai 
tas griuvimas įvyks, visos oku
puotos tautos atgaus savo ne
priklausomybę. Su botagu ir te
roru šiais laikais neįmanoma il
gai išsilaikyti. Kiekvienu mo
mentu ir visur turime reikalau
ti laisvės mūsų tautoms, žmonių 
teisių lygybės. Tai pagreitins 
Sovietų Sąjungos subyrėjimą. 
Tai yra milžinas, stovįs ant šiau
dinių kojų. Vienintelis patari
mas: priešintis, kalbėti, sekti pa
saulio įvykių raidą, protestuoti, 
demonstruoti, parodant pasau
liui klastingąjį komunistų vei
dą. Neduoti jiems net atsikvėp
ti nė iš vienos pasaulio pusės.

Šiais laikais pati stipriausia 
kovos priemonė yra spauda ir 
plunksna. Turime rašyti į to 
krašto spaudą, kuriame gyvena
me, supažindinti to krašto pilie
čius su komunistų klasta ir 
smurtu. Jo įsitikinimu, sovietų 
okupuoti kraštai bus daug grei
čiau laisvi, negu daugelis iš mū
sų galvojame, nes pasaulio įvy
kiai ir tempas šiuo metu yra ne
paprastai greiti — beveik nepa
vejami.

Vilniaus klausimu
Man įdomu buvo paklausti F. 

Zubrą, kam turi priklausyti Vil-

straipsnį “Lituanus” žurnale, 
kur JAV lietuvis prof. Romual
das Misiūnas aprašė savo Įspū
džius iš kelionės po dabartinę 
Lenkiją. Profesorius matė ir 
jautė praeities Lietuvos ryšius 
su Lenkija, kurie jam priminė 
sentimentalią praeitį. Vavelio 
pilyje jis matė Vyčio ženklą. Pa
stebėjo Aušros Vartų Madonos 
kultą Lenkijoje.

R. Misiūnas esą palygina len
kų - lietuvių santykius su anglų - 
škotų. Lenkų kultūra esą taip 
sužavėjusi lietuvius, kad jie pa
simetė, nutauto ir jautėsi esą 
lenkai-lietuviai... Vėliau tik at
gijęs kalbinis ir kultūrinis nacio
nalizmas privedė prie išsisky
rimo proceso ir net prie neapy
kantos. Neapykanta esą reiškia
si daugiau lietuviuose, negu len
kuose.

Esą R. Misiūnas mini, kad po
karinė lietuvių karta rodo dide
lį susidomėjimą Lenkija. Pra
deda jau reikštis kitos nuomo
nės, net pamėgdžiojimai. Prof. 
Misiūnas rado Lenkijoje nema
žą susidomėjimą Lietuva, ne tik 
eiliniuose žmonėse, bet ir aka
demikų sluogsniuose. Niekur 
kitur nėra tiek knygų išleistų 
apie Lietuvą, kiek Lenkijoj. 
Ten esanti išleista “Lietuvos is
torija” po I D. karo su nuotrau
komis, nepriklausomybės akto 
kopija, sąrašu tremtinių - išei
vių leidinių ir periodinių laik
raščių, kurie išėjo prieš 10 me
tų. Toji “Lietuvos istorija” Lie
tuvoje esanti draudžiama.

Pabaigoje pridedama, kad 
prof. Misiūno straipsnis lenkų - 
lietuvių “ginčų laikotarpyje” 
teikia vilčių geresniam sugyve
nimui.

Kad toji neapykanta lietu
viuose reiškiasi daugiau, savai
me suprantama. Lenkai Lietu
vai ir lietuviams padarė sunkiai 
išaiškinamą skriaudą — užgro
bė sostinę ir prijungė ją prie 
Lenkijos valstybės. Lenkai pa
tys sudarė sąlygas neapykantai 
ir jų neatitaisė.

Lenkijos savaitraštis
Kitas straipsnis yra paskelb

tas dabartinės Lenkijos jauni
mo savaitraštyje “ R a z e m ” 
(Drauge) 1977. IX. 11. Ten rašo 
W. Pielecki tema “Litwa wczo- 
raj i dzis” (Lietuva vakar ir 
šiandien). Jame autorius aprašo 
7 dienų kelionę.

Trakuose ekskursijos vado
vas aiškinęs, kad tos pilys yra 
lietuvių tautos didybės, nepa
laužiamos ištvermės simbolis. 
Tai tiesa. Yra tokių, kurie čia 
dažnai lankosi ir gerai žino visą 
Lietuvos istoriją. Nemažai lie
tuvių turistų nori būti toliau 
nuo triukšmo ir giliau pamąsty
ti apie Lietuvos praeitį.

Straipsnio autorius Pielecki 
toliau rašo, kad vadovas Romka 
sakęs, esą lietuvių tauta labai 
nukentėjo paskutiniojo karo 
metu — žuvo kas 5-tas žmogus. 
Nukentėjo miestai, kaimai, pa
minklai, kurių nedaug liko, ži
noma, kad tauta, kuri ilgus me
tus kenčia priespaudą, nori tu
rėti, be savo kalbos, autonomi
jos, ir savo paminklus. Apčiuo
piami paminklai yra reikalingi 
dvasiniam sustiprinimui. Jie tei
kia ir prailgina tautinės istori
jos žinias. Lietuviai tuos pa
minklus prižiūri su didele mei
le ir jais labai rūpinasi.

Lietuvai tapus sovietine res
publika ir valdžiai perėmus Tra
kus, 1951 m. pradėta pilies re
konstrukcija. Lietuviai rodo di
delę meilę savo paminklams. 
Trakų pilies rajone nuolat vyks
ta koncertai, ansamblių pasiro
dymai ir kiti įvairūs pramogi
niai susibūrimai.

Vilnius. Tai bemaž pusmilijo- 
ninis miestas. Tai Lietuvos TSR 
sostinė. Senamiestyje jau kele
tą metų vyksta atstatymo dar
bai. Tai ryškiai matyti prie 
Aušros Vartų. Senuose pasta
tuose įrengiami švarūs, estetiš
ki barai. Autorius rašo: “Mes, 

nius. Atsakymą gavau šitokį: 
šiandieną, kaip žinome, Vilnius 
ir visa Lietuva yra okupuoti So
vietų Sąjungos. Lietuva, kaip 
valstybė, atgaus savo nepriklau
somybę kartu su visomis pa
vergtomis tautomis. Laikas, 
žmonės ir jų galvosena laikui 
bėgant kaičiasi, todėl ir sienų 
klausimas bus sprendžiamas vi
sai kitoje plotmėje — ne taip, 
kaip mes šiandieną galvojame. 
Laikui atėjus dėl sienų ap- 
sprendimo, lemiamas žodis pri
klausys gyventojams. Jis esąs 
tos nuomonės, kad lietuvių ir 
lenkų tautos, kaip mūsų istorija 
rodo, turi sugyventi daugiau ne
gu broliškai, nes to reikalauja 
mūsų politinė ir geografinė pa
dėtis. Vieni be kitų, kaip kai-

pripratę prie Lenkijos valgyklų, 
kurios mūsų nepaikina, nedrį- 
some įeiti į taip gražiai atrodan
čias lietuviškas, neturėdami 
perdaug rublių. Tačiau vėliau 
paaiškėjo, kad tai yra paprastos 
Vilniaus užeigų vietos. Kainos 
visur prieinamos ir vienodos. 
Mums tai buvo nesuprantama. 
Vilniaus senamiestis yra numa
tytas baigti atstatyti iki 1980 
metų”.

Matydami Vilniaus naujus Laz
dynų pastatus stebimės. Mums, 
lenkams, darosi nesmagu. Pas 
mus tokių nėra. Grožį tų 
pastatų sunku aprašyti. Vyk
dant tų pastatų statybą, miškai 
ir medžiai nebuvo naikinami. 
Pastatai, galima sakyti, stovi 
miške. Vaikai ten net grybauja.

Tai puikus lietuvio Čekanaus
ko ir kitų 5 lietuvių architektų 
projektas, už kurį jie gavo Le
nino premiją. Pagal jų projek
tą, tokie pastatai dabar yra sta
tomi Sovietų Sąjungoje.

Žiūrint į Lazdynus, norėjosi, 
kad mūsų lenkai architektai at
vyktų į Vilnių ir pamatytų kaip 
reikia pastatus projektuoti ir 
juos statyti.

Pirčiupis. Tai kaimas Vilniaus 
krašte, Eišiškių rajone, prie 
Rūdninkų girios. Prie kaimo 
kelio pastatytas akmeninis mo
ters paminklas. Tame paminkle, 
moters-motinos veide, kiekvie
nas gali matyti neišpasakytą 
motinos skausmą ir šiurpulingą 
tragediją.

Knygutėje, parašytoje lenkiš
kai, kurią galima nusipirkti mu
zėjuje, apie Pirčiupį taip rašo
ma.

1944 m. birželio 3 d. aušo ry
tas. Ankstyvi saulės spinduliai 
prausė ir glostė miegantį kai
mą, miškus, laukus ir pievas. 
Vilniaus vieškeliu, Eišiškių link, 
važiavo keletas hitlerinių sunk
vežimių. Netoli kaimo pasigirdo 
šūviai. Tai sovietų partizanai 
šaudė iš Rūdninkų girios. Ke
letas vokiečių žuvo. Taip pat bu
vo sunaikinti keli autovežimiai. 
Išlikę gyvi vokiečiai pasitraukė 
į Eišiškes. Apie 11 v. atvyko 17 
sunkvežimių su kariniais dali
niais, tankais ir vienas šarvuo
tis...

Artinosi audra. Dangus apsi
niaukė. Pradėjo lynoti. Sunkve
žimiai sustojo ties senu Pirčiu
piu. Ten buvo žvalgybinis vo
kiečių postas. Vokiečiai .išsiri
kiavo ir, pagal komandą, her
metiškai apsupo kaimą. Niekam 
nebuvo leista išeiti. Kaime trū
ko tik kelių gyventojų, kurie 
ankstyvą rytą išėjo į darbus.

Visi gyventojai, vyrai, mote
rys ir vaikai, buvo suvaryti į 
miško pakraštį ir ten be pasigai
lėjimo sušaudyti. Iš 123 gyven
tojų, kurie pateko į mirties žie
dą, išsigelbėjo tik 9. Jonas But
kus, kuris su dvejų metų duk
rele ant rankų aiškino, kad ta
me kaime negyvena, buvo vie
toje nušautas, o dukrelė pa
griebta už kojikių ir numesta į 
šaudomųjų grupę. (Lietuviškų 
enciklopedijų žiniomis, Pirčiu
pio gyventojai vokiečių buvo 
gyvi sudeginti klojime ir pirkio
se. šaudomi buvo tik tie, kurie 
bandė bėgti. Red.).

Jau daug metų prabėgo nuo 
tos baisios tragedijos, tačiau 
kiekvienais metais tą dieną 
žmonės, pasipuošę geresniais 
drabužiais, renkasi prie lietuvės 
motinos paminklo Pirčiupyje. 
Susirinkę tragiškoje tyloje pa
deda jai prie kojų gėlių. Nevie
nas nubraukia ašarą ir susimąs
to. Akmeninės motinos veidas 
yra skausmingai išdidus. Tai 
charakteringas lietuvės motinos 
veidas. Knygutėje parašyta esą 
tai daroma, kad nauja Lietuva 
žinotų, ką reiškia kova už laisvę.

Pabaigoje straipsnio autorius 
rašo: “Ten, Lietuvoje, suprato
me, kokie pavojai gresia ma
žoms tautoms. Supratome, kiek 
daug reiškia lietuviams tos nu
liūdusios motinos, iškaltos iš 
akmens, paminklas.

mynai, negalime apsieiti. Ir 
abiejų tautų nepriklausomybės 
yra intymiai susijusios.

Senienų rinkėjas
F. Zubras yra rinkėjas senų 

ginklų, užraktų, spynų, doku
mentų, žemėlapių. Jo butas at
rodo lyg erdvus muzėjus. Visos 
sienos nukabinėtos gražiai įmon
tuotomis senienomis. 400 kv. 
metrų prabangiame bute jautie
si lyg senienų pasaulyje. Turi 
vertingų rinkinių. Mums ypač 
įdomūs apie 50 Lietuvos ir Len
kijos žemėlapių, puikiai išsilai
kiusių. Kaikurie jų siekia 1570 
metus. Spynų bei užraktų turi 
apie 200. Seniausia spyna yra iš 
XII š. Spynos įmontuotos me-

(Nukelta į 9-tą psl.)
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ROSTIS BAUBLYS Pasaulio Tautų Teisuolių alėjoje, Jeruzalėje, sodina 
medeli žydų gelbėtojų garbei. Ten jis pasodino du medelius — dr. Petro 
Baublio ir Sergiejaus bei Jadvygos Baublių vardu. Prie sodintojo — jų 
išgelbėtieji Lietuvos žydai ir žydės

PRANEŠIMAS IŠ JERUZALĖS

Medaliai beginkliams kariams
Z. ČĖSNA ninku parodymų, dokumentų ir 

kitų įrodymų suteikia Pasaulio 
Tautų Teisuolio garbės vardą 
įvairių šalių žmonėms, gelbėju- 
siems žydus nacizmo sunkme
čiu.

Rostis Baublys pasodino du 
medelius — vieną dr. Petro 
Baublio vardui, antrą — Sergie
jaus ir Jadvygos vardams įam
žinti. Už kelių žingsnių jau kiek 
paaugęs Sofijos Binkienės prieš 
9 metus pasodintas 
tvirtai suleidęs šaknis 
ningą Jeruzalės žemę.

Instituto - muzėjaus 
šem posėdžių salėje vienas po 
kito kalbėjo Baublių išgelbėtie
ji, bičiuliai, buvę kaimynai ir 
bendradarbiai: rašytojas Meiris 
Jelinas, Moše Milnęris, advoka
tė Dora Fleišmanienė, gydytoja 
Tamara Levinienė ir kiti. Rostis 
Baublys didžiai susijaudinęs dė
kojo už garbę priimti savo velio
nių brolių Petro ir Sergiejaus ir 
svainės Jadvygos vardu Pasau
lio Tautų Teisuolių medalius 
bei pažymėjimus.

— Jie padarė tai, ką kiekvie
nas doras žmogus privalo dary
ti visur ir visada, — sakė Rostis 
Baublys, — tik gaila, kad jie ne-

Institute - muzėjuje Jad Va- 
šem nacizmo aukoms atminti 
buvo iškilmingai įteikti Pasau
lio Tautų Teisuolių medaliai ir 
diplomai a.a. dr. Petrui, Sergie- 
jui ir Jadvygai Baubliams. Jų 
šeimos vardu šiuos apdovanoji
mus priėmė architektas Rostis 
Baublys, gyvenantis Londone, 
Britanijoje.

Iškilmė prasidėjo memoriali
nėj menėj, kur dega amžina ug
nis šešių milijonų žydų — na
cizmo aukų atminimui. Rosčio 
Baublio akyse sužvilgo ašaros,- 
kai vienas iš Baublių šeimos iš
gelbėtųjų kalbėjo našlaičio mal
dą “Kadiš”. Dusliai aidėjo augš- 
tuose menės skliautuose kanto
riaus giedamos maldos - raudos 
“Jizkor” (Atmink) ir “El male 
rachamim” (Dievas pilnas gai
lestingumo).

Po to visi susirinkusieji — 
Baublių šeimos dėka išgelbėtie
ji, bičiuliai, buvę kaimynai ir 
bendradarbiai — pasuko į Pa
saulio Tautų Teisuolių alėją. 
Čia prie kiekvieno medžio pri
taisyta lentelė, kurioje aukso 
raidėmis įrašyta herojinio gel
bėtojo pavardė, vardas ir tau
tybė. Šie amžina šlove apgaubti , sulaukė šios didžios dienos, 
vardai visiems laikams įėjo į žy
dų tautos istoriją. Alėja ilga, ir 
juo toliau, juo medžiai mažesni, 
tik neseniai pasodinti. Izraelio 
parlamento - Kneseto įgaliota 
komisija tik po kruopštaus ir 
nuodugnaus ištyrimo visų liudi-

medelis, 
į akme-

Jad Va-

Rostis Baublys apžiūrėjo Iz
raelio sostinės Jeruzalės įžymias 
vietas, aplankė Jeruzalės šven
tyklos vakarinę sieną — Raudų 
sieną ir Betlėjaus šventovę, pa
statytą viršum olos, kurioje gi
mė Kristus.

Laiškas iš okupuotos Lietuvos

Neleidžia aplankyti giminių
Mielas Broliuk,
Šiandien, turėdama laisvesnę 

valandėlę, nutariau Tau para
šyti laišką. Sąžinė graužia, kad 
taip ilgai neparašiau. Neseniai 
grįžau iš atostogų. Truputį bu
vau prie jūros Palangoje. Ka
dangi jau baigiasi kurorto sezo
nas, tai lengviau buvo gauti 
kambarį. Sezono metu tiek pri
važiuoja iš tolimiausių “broliš
kų” kraštų, kad neįmanoma 
rasti kur prisiglausti. Graži mū
sų Palanga. Yra labai gražių, iš
taigingų vilų, bet yra ir kam 
jose gyventi, tik ne mums ...

Visi giminės buvome suva
žiavę į sesers sūnaus vestuves... 
Tik Tavęs vieno trūko. Aš visą 
laiką galvoju apie tą neteisybę 
pasaulyje. Kodėl neleidžia pasi
matyti su savo artimaisiais 
giminėmis? Ką tas pasimatymas 
gali pakenkti valdžiai, mums 
nesuprantama. Aš po to neigia
mo atsakymo daviau bent tris 
pareiškimus, bet, deja, jų atsa
kymo negavau. Norėčiau nors 
sužinoti, ar dar galima duoti do
kumentus. čia tokia nesąmonė, 
apie kurią sunku ir skaudu 
kalbėti. Jeigu jau mes tokie 
pasmerkti jų akyse, tai nors pa
sakytų, kad neleis ir daugiau 
nesikreipti. Žmonės visokiau
siai būdais stengiasi išvažiuoti 
pas gimines, bet mažai kam pa
vyksta. Daug mano pažįstamų 
davinėja dokumentus po penk
tą, šeštą kartą ir vis tas pats.

Liūdna ir skaudu, bet tai mū
sų gyvenimo realybė. Reikės 
dar bandyti rašyti į Maskvą. 
Gal ten padės. Žinai aš niekad 
netikėjau, kad augštame poste 
sėdintis neatsakytų į piliečių 
pareiškimus. Štai tau laisvė, 
brolybė, lygybė... Lauksiu, kaip

klostysis toliau. Gerai, kad pa
rašei ten ... Gal nieko nepadės, 
bet tegul pasaulis žino. Būtų 
labai malonu, kad Tu mus ap
lankytum ...

Reikės pavasarį gal į kokį de
mokratinį kraštą bandyti išva
žiuoti — į Čekoslovakiją ar de- 
mokr. Vokietiją, čia, mat, su 
turistine grupe lengviau lei
džia ...

Tu gal parašyk į Maskvą 
Augšč. Tarybos prezidiumo pir
mininkui, kad 4 iškvietimus 
siuntei ir vis neišleidžia. Pažiū
rėsim ką atsakys . .. Rašyk, 
labai laukiu. Bučiuoja Tave —

Tavo sesuo . •..

0 Lietuviškoji šeima yra mažoji 
Lietuva, kurioje auga ateities tauta

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

TUt CHArtL 2150 HuronUrlo St.. 270-754*
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® PAVERGTOJE TEVYffiJE KLB Hamiltono apylinkės 
valdyba rengia

© LIETUVIAI PASAULYJE
SVEČIAI Iš LENKIJOS
Lapkričio 2-6 d.d. Vilniuje lankė

si iš Maskvos užsukusi partinė - vy
riausybinė Lenkijos delegacija su 
kompartijos vadu E. Giereku. Lap
kričio 6 d. svečiams iš Lenkijos buvo 
surengti iškilmingi pietūs, kuriuose 
žodi tarė vilniškės kompartijos I 
sekr. P. Griškevičius, kalbėjęs dau
giausia apie Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos bendradarbiavimą, Lietu
vą paminėjęs tik kaip sovietinių tau
tų šeimos narį. Net ir tostą P. Griš
kevičius pasiūlė už neišardomą so
vietų bei lenkų kompartijų draugys
tę. E. Gierikas pasielgė priešingai, 
prabildamas apie vilniškę komparti
ją, jos mirusį vadą A. Sniečkų, patį 
P. Griškevičių, neigiamus ankstyves
niuosius santykius tarp lenkų ir lie
tuvių tautų. Pasak E. Giereko, juos 
dabar išsprendė Lenkijos liaudies 
respublikos įsteigimas, Lietuvos įsi
jungimas į Sovietų Sąjungą. Jis 
džiaugėsi, kad lenkai, pasilikę Lie
tuvoje po II D. karo, dalyvauja jos 
stiprinime, kad jiem sudarytos sąly
gos išsaugoti gimtąją kalbą, kultūrą, 
palaikyti ryšius su komunistine Len
kija. E. Giereko tostas pirmiausia 
buvo skirtas P. Griškevičiaus vado
vaujamai kompartijai, sovietinei 
Lietuvos respublikai ir tik po to — 
lenkų bei sovietų kompartijų drau
gystei, Spalio revoliucijos idėjoms.

SOVIETINIS VARDAS
Vilniaus radijo matavimo prietai

sų gamykla vilniškės kompartijos 
centro komiteto ir ministerių tary
bos sprendimu susilaukė naujo pa
vadinimo sovietinės Spalio revoliu
cijos metinių išvakarėse. Dabar ji 
vadinsis Spalio šešiasdešimtmečio 
radijo matavimo prietaisų gamykla. 
Gamyklos direktorius O. Burdenka, 
džiaugdamasis lietuviškai gamyklai 
prikergtu sovietiniu vardu, žada siek
ti dar geresnių gamybinių rezultatų, 
įvykdyti ir viršyti 1977 m. bei viso 
dešimtojo penkmečio planus, socia
listinio lenktyniavimo įsipareigoji
mus.

LIETUVIŠKA DANGA
Lietuvos Mokslų Akademijos che

mijos ir cheminės technologijos ins
tituto mokslininkai pusantrų * metų 
laikotarpyje įvykdė Volgos automo
bilių gamyklos užsakymą, sukurda
mi naują šarminį necianinį blizgan
čio cinkavimo būdą metalinėms au
tomobilių detalėms padengti. Pasi
kalbėjime su instituto direktorium 
R. Višomirskiu “Tiesos” 244 nr. tei
giama: “Naujoji danga, apsauganti 
metalą nuo korozijos, daug kuo pra
našesnė už ankstesniąją. Ji ekono- 
miškesnė, leidžia padidinti automa
tizuoto galvanizavimo proceso inten
syvumą. Atsisakius naudoti ciani- 
nius elektrolitus, pagerėjo darbo są
lygos, geriau saugoma gamtinė ap
linka ...”

PROPAGANDA VILNIUJE
Kultūros ministerijos paminklų 

restauravimo treste Vilniuje lapkri
čio 3 d. įvyko konferencija “Istori-

8 HAMILTON™1
PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką už man 
suruoštas vaišes ir įteiktas dovanas 
mano 75 metų amžiaus ir 52 metų 
šauliškos veiklos sukakties proga. 
Dėkoju draugams, giminėms, bro
liams šauliams ir visiems prisidėju- 
siems: O. Savickienei, B. Antanai
tienei, J. K. Januškevičiams, P. E. 
Vaitkams, V. E. Stabingiams, V. G. 
Agurkiams, T. Agurkytei, M. Juo
džiui, V. Sauliui, Marijai Petkevičie
nei, R. Pacui. Dėkoju už sveikini
mus negalėjusiems dalyvauti: krikš
to dukrai Nijolei Barker ir šeimai 
(Montrealis), M. Rudokienei (Del
hi), A. J. Petraičiams (Čikaga), P. 
T. Enskaičiams ir giminėms Lietu
voje.

Ypatingą padėką reiškiu parengi
mo organizatorei O. Savickienei. Už 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
jsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E.z tel. 544-7125 L8M 1L6 “TALKA”

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas ?— virš $10,000,000.

PIGIOS ATOSTOGOS^
• Bilietai, rezervacijos, kainos Į Lietuva ir visas 
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 metų 
patarnaujame Hamiltono ir apylinkės keleiviams

1922 - 55 metai - 1977
• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas \
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į
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TRAVEL 58 JAMES ST. NTravel 
HAMILTON 

SERVICE 525-8686
EXCESS

REPRESENTATIVE

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

jos-revoliucijos paminklų restauravi
mas ir jų vaidmuo komunistiniame 
visuomenės auklėjime”. Spaudoje ji 
vadinama moksline konferencija, 
nors iš tikrųjų turėjo aiškius pro
pagandinius tikslus — restauruotų 
kompartijos paminklų panaudojimą 
komunizmui stiprinti. Tai pabrėžė ir 
jos dalyviai, gėlėmis papuošę V. 
Lenino paminklą, aplankę F. Dzer
žinskio namą ir pastatą, kuriame 
įvyko pirmasis Maskvai tarnavusios 
vilniškės kompartijos suvažiavimas. 
Pranešimus konferencijoje skaitė 
paminklų restauravimo tresto valdy
tojas R. Kaminskas, vilniškio revo
liucijos muzėjaus direktorius J. Jur
gaitis, paminklų restauravimo insti
tuto architektė G. Blekaitė.

SNIEČKAUS MIESTAS
Aldona Žemaitytė “Literatūros ir 

Meno” 45 nr. skaitytojus supažindi
na su busimuoju A. Sniečkaus var
do miestu rytiniame Ignalinos rajo
no pakraštyje, kur prie Visagino 
ežero bus pastatyta atominė elekt
ros jėgainė. Naujajame mieste apsi
gyvens jėgainės statytojai, o vėliau 
— jos darbuotojai bei jų šeimos. 
Miesto projektą paruošė leningra
diečiai architektai — V. Akutinas, 
M. Belas, B. Loktevas, V. Bednikas, 
M. Grišinas, L. Turaginas, lietu
viams palikdami tik atskirų pasta
tų projektavimą. Pvz. jau pradedan
čią dirbti, bet dar galutinai nepasta
tytą mokyklą suprojektavo architek
tės L. Gedgaudienė ir D. Grėblikie- 
nė. Vaikų darželio projektą ruošia 
architektė D. Matukonytė, visuome- 
ninio-prekybinio centro — architek
tas R. Kemežys, ligoninės miestelio 
pastatų — architektai K. Vytas ir 
L. Mažeikienė. Viešbutį mažašei- 
miams, turėsiantį 600 vieno kamba
rio ir virtuvės butų, projektuoja ar
chitektas E. Andrašius. Miestas pus
lankiu apsups Visagino ežerą, turės 
tik pėsčiųjų alėjas ir žiedines eismo 
gatves pakraščiuose. Pagrindiniai jo 
centrai bus sutelkti atskirose daly
se. žadama pilnai išsaugoti gražiąją 
Visagino aplinkos gamtą. Rusų ar
chitektų paslaugos šiam miestui, 
matyt, buvo pasirinktos dėlto, kad 
atominė jėgainė statoma sąjunginė
mis lėšomis ir kad ji sutrauks bū
rius rusų ateivių į gražųjį Ignalinos 
kraštą. Lietuviai architektai, savo 
talentingumą įrodę net užsieniečių 
nuostabos susilaukusiais Vilniaus 
Lazdynais, šį kartą buvo palikti tik 
detalių planuotojais. Lietuvoje bus 
du partiečių atminimui skirti mies
tai — Kapsuko vardu pavadinta Ma
rijampolė ir Sniečkus prie Visagi
no ežero. Šiuo atžvilgiu, atrodo, ge
rokai nuosaikesni yra lenkai. Kroku
vos universitetas ir šiandien tebėra 
vadinamas Jogailos universitetu, o 
Vilniaus universitetui jau prikergtas 
V. Kapsuko vardas. Ateityje turbūt 
susilauksime ir Griškevičiaus mies
to ar bent kokios nors institucijos 
jo vardu, nors tas Maskvos pataikū
nas šiandien yra bene labiausiai kri
tikuojamas žmogus Lietuvoje.

V. Kst.

viską ir visiems nuoširdus ačiū.
Jūsų A. šukaitis

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems savo 

artimiesiems už atsilankymą mano 
75-ojo gimtadienio proga š.m. lap
kričio 20 d. Taip pat nuoširdžiai dė
koju už sveikinimus, linkėjimus, do
vanas bei atvirukus: K. J. Liekavi- 
čiams iš Miltono, V. R. Petraus
kams, S. Brasienei, J. Petrauskie
nei, P. Latauskui, N. J. Barkeriui iš 
Montrealio, O. Savickienei, B. An
tanaitienei, V. Sauliui, S. D. Anta- 
navičiams, G. W. Agurkiams, K. J. 
Januškevičiams, S. A. šukaičiams, 
p.p. Patamsiams.

Visiems tariu lietuvišką ačiū.
Marcijonas Juodis

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) ..........6%
santaupas .........................7%
term, depozitus 1 m. 3Va% 
pensijų fondas...................9%
IMAME UŽ:
asmenines paskolas ....11% 
nekiln. turto pask.......93/a%

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 

Pietų 
Amerikoje

tradicinį

Šilta ir šalta 
vakarienė

• Nemokamas šampanas
• J. Vaičiaus orkestras
• Staigmenos

Įėjimas suaugusiems — $17.50, 
studentams ir pensininkams— $14 
Bilietai gaunami sekmadieniais 
po pamaldų salėje arba

• Pradžia_ Pas ’*d. J. Bajoraitį (86 Melrose
8 V.V. Av’ S°-Telefonas 549-3483). Rengėjai

DELHI -TILLSONBURG, ONTARIO
A.A. ANDRIUS SAMAS mirė š.m. 

spalio 4 d. Palaidotas iš Sv. Kazi
miero šventovės Delhi kapinėse. Gi
męs 1892 m. lapkričio 30 d. Žemai
tijoje, Stulgių parapijoje, šeimoje 
buvo 4 broliai ir 4 seserys. Atvažia
vo į Kanadą su broliu Ignu 1927 m. 
Pradžioje gyveno Hamiltone, vėliau 
Montrealyje, dirbo šiaurės Ontario 
miškuose. Atvažiavę į Delhi apylin
kę, abu broliai kartu pirko tabako 
ūkį. Broliui mirus, persikėlė gyven
ti į Delhi miestelį. Priklausė Šv. 
Kazimiero parapijai, buvo nuoširdus 
lietuvis.

A.A. STEFANIJA SAMIENĖ (Ur
ban) mirė 1977 m. spalio 10 d. Pa
laidota Delhi kapinėse. Šv. Kazi
miero šventovėje už jos sielą gedu
lingas Mišias atnašavo vietiniai ku
nigai ir svečias — lenkas kunigas. 
Mirusios giminės ir artimieji — lie
tuviai ir lenkai vieningai jungėsi 
bendrai maldai. Įvyko tai, ko velio
nė troško savo gyvenime — vieny
bės ir pagarbos vienų kitiems tarp 
šių dviejų tautų.

Stefanija gimė 1902 m. spalio 15 
d. Lenkijoje. Atvažiavusi į Kanadą, 
gyvendama Montrealyje, ištekėjo už 
Igno Šamo. Išmoko kalbėti lietuviš
kai, vėliau išmokė savo dukterį lie
tuvių ir lenkų kalbų. Vyrui mirus, 
ji gyveno Delhi miestelyje. Priklau
sė lietuviškai parapijai ir KLK Mo
terų Dr-jai. Pasižymėjo didele to
lerancija ir draugiškumu. Jos liūdi 
duktė Teresė Bartnik, 4 vaikaičiai 
ir kiti giminės.

KLKM DR-JOS Delhi skyriaus vi
suotinis susirinkimas įvyko lapkri
čio 5 d. šventovės salėje. Dalyvavo 
per 30 moterų. Kun. dr. J. Gutaus
kas įdomiai kalbėjo šių dienų aktua
liomis temomis. Vėliau šį susirinki
mą praturtino Brigita Chanda —

Regina
VIETINIS DIENRAŠTIS “The 

Leader-Post” lapkričio 19 d. laidoje 
išspausdino rašinį apie sovietinę tu
ristų grupę, kuri lankėsi Kanadoje 
ir JAV-se. Joje buvo 17 asmenų, jų 
tarpe keletas žurnalistų. Grupė bu
vo globojama Kanados - Sov. Sąjun
gos draugijos. Ji lankėsi ir Reginos 
■mieste. Vietinio dienraščio patalpo
se lankėsi žurnalistai — “Novosti” 
agentūros komentatorius V. Simo
novas, redaktorė M. Bakradze (gru
zinė) ir Domijonas Šniukas, 45 m. 
amžiaus. Pastarasis yra “Tiesos” re
dakcijos narys, kitų komunistinių 
laikraščių darbuotojas ir “Pravdos” 
korespondentas. Reginos dienraščio 
atstovo klausiamas jis pareiškė, kad 
sovietinė “Pravda” esanti geriausias 
ir didžiausias Sov. Sąjungos laikraš
tis, turįs 16 mil. skaitytojų. Esąs 6 
psl. ir spausdniamas 30-tyje miestų. 
“Pravdos” redakcija gaunanti 3.000- 

The Marlatt

plaukų šukavimo ir kosmetikos spe
cialistė iš Delhi. Ji lietuviškai papa
sakojo grožio salono paslaptis ir 
mielai atsakė į moterų klausimus. Ją 
matome sekmadieniais savo švento
vėje su dviem mažom dukrelėm, ku
rios pradėjo lankyti lietuvišką mo
kyklą. Susirinkime narės aptarė 
daug einamųjų reikalų. Nutarė su
ruošti metinę šventę gruodžio 11 d. 
šventovės salėje. Programoje — 
kun. dr. J. Gutausko paskaita apie 
dr. J. Basanavičių ir V. Garnelienės 
— apie M. Pečkauskaitę. Moterys 
paruoš visiems atsilankiusiems šil
tus pietus.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTOVĖJE 
įdėta izoliacija sutaupymui kuro, šį 
darbą atliko grupė parapijos vyrų su 
klebonu kun. J. Staškumi talkos bū
du. J. Vitkauskas parūpino medžia
gą papigintai, gerom sąlygom. Gru
pė darbščių moterų pasiuvo ir išsiu
vinėjo altoriams užtiesalus, papuoš- 
damos šventovę.

LIETUVIŠKA MOKYKLA veikia 
klebonijos patalpose kiekvieną sek
madienį po pamaldų. Yra sudarytos 
dvi grupės: jaunesniųjų, kurie ne
moka lietuviškai, ir vyresniųjų, ku
rie laisvai kalba lietuviškai. Dirba 
dvi mokytojos — Regina Jauneikai- 
tė-Stengel ir Birutė Vytienė. Mokyk
lą aplankė Kanados valdžios atsto
vas. Pažadėta piniginė parama.

A.a. APOLONIJA GRABŠTIENĖ - 
VAIČIAKONYTĖ mirė lapkričio 21 
d. Tillsonburgo ligoninėje. Palaido
ta iš St. Mary’^-šventovės Tillson
burgo kapinėse: Gimusi 1907 m. 
Kupiškio raj., Šimonyse. Atvažiavu
si į Kanadą apie 1927 m., gyveno 
Hamiltone. Kurį laiką turėjo taba
ko ūkį. Jos vyras mirė 1976 m. Liū
desyje liko sūnūs Stasys ir Jonas, 
5 vaikaičiai ir kiti giminės. B. V. 
Sask.
5.000 laiškų kasdien. Juos tvarko 15 
asmenų. Atrinkti laiškai spausdina
mi kartą į savaitę atskirame pusla
pyje. Vyriausybę kritikuojantys laiš
kai nespausdinami, bet skundai prieš 
įvairias įstaigas spausdinami. Sve
čiai apžiūrėjo “The Leader-Post” 
modernius įrengimus ir pareiškė, 
kad “Pravda” juos turės už dvejų 
metų. J. J.

Winnipeg, Manitoba
PRANEŠIMAS. Gruodžio 11, sek

madienį, tuojau po pamaldų, lietu
vių parapijos salėje šaukiamas KLB 
Winnipego apylinkės visuotinis na
rių susirinkimas. Svarbiausias dar
botvarkės punktas — naujos valdy
bos rinkimai 1978 metams. Valdyba

Lietuvių vaikai be lietuvių kal
bos — nuostolis šeimai ir tautai

| Sudbury, Ontario j
TALKA “LKB KRONIKAI”. Sud- 

burio Lietuvių K. Misijos moterų 
Marijos Venskuvienės ir Nijolės 
Paulaitienės iniciatyva Christ the 
King didžiojoje parapijos salėje lap
kričio 13, sekmadienį, 2 v.p.p., buvo 
suruoštas parengimas su kavute ir 
užkandžiais “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos” išleidimui sveti
momis kalbomis paremti. Parengi
mas labai gerai pavyko ir davė $500 
gryno pelno. Tai rodo, kad mūsų ko
lonijos tautiečių tarpe dar yra daug 
sąmoningų žmonių, kurių širdyse 
Dievo ir Tėvynės meilė nėra užgesu
si. Dalyvavo gražus būrys tautiečių. 
Vėliau atvykusioms pritrūko šiltų 
valgių. Marija Venskuvienė parodė 
įdomių skaidrių iš Šventosios žemės 
ir iš Romos, kur pernai pavasarį 
lankėsi. Be minėtųjų iniciatorių, 
daug prisidėjo darbu ir kepiniais M. 
Čebatorienė, J. Labuckienė, E. Liau- 
dinskienė, A. Pranskūnienė, S. Pet- 
rėnienė, O. Stepšienė; iš jaunimo —
R. čebatoriūtė, Magdutė ir Aldutė 
Stepšytės.

Loterijai laimikius aukojo: J. Ba- 
taitis, A. Braškys, L. Griškonienė, J. 
Jonaitienė, J. Kulnienė, J. Labuc
kienė, A. Pranskūnienė, G. Petrėnie- 
nė, dr. R. J. D. Kačinskai, kun. A. 
Sabas, S. Semežienė, E. Šviežikienė, 
M. Valiukienė.

Prie Įėjimo aukojo pagal aukų la
pą: $45 — P. Jutelis; $40 — kun. 
Ant. Sabas; $28 — P. Venskus; $20 
— A. Braškys; $15 — N.N.; po $10 
—- P. Mazaitis, J. Petrėnas, J. Prano
kus, J. Stankus, A. Strakauskas; po 
$5—J. Bataitis, A. Gatautis, L. Griš- 
konis, K. Jonikas, Z. Labuckas, J. 
Kriaučeliūnas, A. Kusinskis, J. Pau- 
laitis, St. Krivickas, K. Ramonas, E. 
Rotkis, A. Staškevičius, K. Švieži- 
kas, J. Valiukas, P. Visockas, N.N.; 
po $4 — V. Daveikis, A. Juozapavi
čius; po $3 — F. Albrechtas, V. Gri
nius, J. Kručas, A. Milčius, N.N.; 
po $2 — V. Bružas, R. Cebatorius, 
V. Juška, G. Petrėnienė, V. V. Step- 
šys, J. Salatki; po $1 — M. Lapienis, 
E. Liaudinskienė, I. Raškevičienė,
S. Semežys. K. A. S.

PER a.a. JONO REMEIKIO laido
tuves surinkta aukų Tautos Fondui 
$157. Aukojo $40: L. Remeikienė 
(velionies našlė); $20: K. Daunys, 
P. Venskus; $10: kun. P. Ažubalis, 
B. Jackus, St. Jackus, J. Poška, A. 
Žilėnas; $5: A. Gatautis, V. Juška, 
A. Kairys, J. Šleinius; $3: A. Bor- 
kertas; $2: P. Gulbinskas, P. Jurk- 
šaitis. Gili užuojauta velionies arti
miesiems, nuoširdi padėka aukoto
jams Tautos Fondui.

Tautos Fondo atstovybė 
Kanadoje

JA Valstybės
AMBASADORIUS A. GOLDBER- 

GAS, JAV delegacijos vadovas Bel
grado konferencijoje, grįžęs Vašing- 
tonan, lapkričio 15 d. Valstybės De
partamente susitiko su Jungtinio 
Amerikos Balticčių Komiteto dele
gacija: pirm. dr. J. Geniu, JAV LB 
atstove A. Mačiulaityte - Zerr, estais 
I. Pleer ir G. Bushmann, latviais dr. 
O. Pavlovskiu ir J. Bolsteins. Pokal
bis truko gerą porą valandų. Amba
sadorius A. Goldbergas ne į visus 
klausimus galėjo atsakyti. Vienas to
kių klausimų buvo Pabaltijo okupa
cijos iškėlimas Belgrade laisvo tau
tų apsiprendimo rėmuose. Savo at
sakymui A. Goldbergas pasirinko 
jau gerokai pasenusius buvusio prez. 
G. Fordo komentarus. Paklaustas, ar 
Belgrade nebus diskutuojamos vil
niečių riaušės po “Žalgirio” ir “Isk- 
ros” futbolo rungtynių, teigė, kad 
JAV delegacijai pirmiausia reikėtų 
gauti daugiau detalių informacijų 
apie šį įvykį. Kai baltiečiai nusiskun
dė sovietų įvestais suvaržymais tu
ristinėm kelionėm Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje, A. Goldbergas pri
sipažino esąs žydų kilmės. Norėda
mas aplankyti Ukrainos miestelį, ku
riame kadaise gyveno jo tėvai, jis 
taip pat susidūrė su kliūtimis. Pra
džioje atitinkamos sovietų instituci
jos nedavė leidimo, atmetė jo rei
kalavimus, bet vėliau padarė nuolai
dą. A. Goldbergas taipgi pabrėžė, 
kad amerikiečių spauda Belgrado 
konferencijai skiria permažą dėme
sį. Prez. J. Carteris jam buvo davęs 
nurodymus neprarasti agresyvumo 
žmogaus teisių klausimuose, tačiau 
konferencijoje negalima užmiršti 
diplomatinio takto. Tokiem klausi
mam reikia surasti atitinkamą laiką 
bei formą.

LIETUVOS KARO MOKYKLOS 
XIX-sios laidos karininkų suvažiavi
mas įvyks Čikagoje 1978 m. gegužės 
28 d. Tai bus sukaktuvinis susitiki
mas po 40 metų. Visi tos laidos ka. 
rininkai kviečiami dalyvauti ir apie 
savo dalyvavimą iki š.m. gruodžio 
15 d. pranešti rengėjų grupės atsto
vui J. Gradinskui, 2512 W. 47th St., 
Chicago, Ill. 60632, USA.

PREL. JUOZAS A. KARALIUS, 
buvęs ilgametis lietuvių parapijos 
klebonas Shenandoah, Pa., daugelio 
lietuviškų leidinių mecenatas, per
sikėlė į St. Joseph Home poilsio na
mus. Jo naujasis adresas: Msgr. J. 
A. Karalius, St. Joseph Home, 1182 
Holland Rd., Holland, Pa. 18966. 
Pastaruoju metu susilpnėjo jo svei
kata, nes jau yra 88 metų amžiaus.

A.a. KAN. PAULIUS JUKNEVI
ČIUS spalio 29 d. buvo rastas staiga 
miręs Čikagoje, savo bute. Velionis 
buvo gimęs 1904 m. Latvijoje, bai
gęs Kauno kunigų seminariją, kuni
gu įšventintas 1930 m. birželio 14 d. 
Pokario Vokietijoje vadovavo reli
ginių knygų “Lux” leidyklai. Čika
goje, pakviestas klebono prel. D. 
Mozcrio, ilgus metus dirbo Nekalto 
Prasidėjimo parapijoje iki išėjimo 
pensijon.

DR. JOKŪBAS ROBINSONAS, žy
mus žydų veikėjas, mirė spalio 24 
d. Niujorke, Jis buvo gimęs 1889 m. 
Seirijuose. Baigė Suvalkų gimnaziją, 
teisės studijas Varšuvos universite
te. 1922-26 m. buvo Lietuvos seimo 
žydų frakcijos vadu, teisiniu Lietn- 
vos patarėju tarptautiniame Haagos 
teisme, sprendusiame Klaipėdos by
lą, nuo 1928 m. — Lietuvos sionis
tų pirmininku. Iš Lietuvos į JAV iš
vyko 1940 m. čia 1942-44 m. dirbo 
dėstytoju Kolumbijos universitete, 
buvo JAV patarėju Nuernbergo teis
me, o 1949-57 m. — Izraelio delega
cijos nariu Jungtinėse Tautose. Pa
ruošė Izraelio ir V. Vokietijos repa
racijų sutartį, pagal kurią nacių au
kų palikuonys gavo $930 milijonų.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ ORGA- 

ZACIJŲ ir Spaudos Tarybos posėdy
je Buenos Aires mieste buvo iškeltas 
klausimas steigti Argentinos Lietu
vių Fondą, kurio pinigai būtų ski
riami įvairiem kultūriniam lietuvių 
reikalam. Tokių lėšų šiuo metu rei
kia lietuvių archyvui sutvarkyti, o 
ateityje jos labai praverstų meni
niams vienetams, vykstantiems į VI- 
jį P. Amerikos Lietuvių Kongresą 
Urugvajuje, Montevideo mieste. 
Fondo steigimo klausimą nutarta iš
samiau apsvarstyti sekančiuose AL 
OS Tarybos posėdžiuose.

PASKAITĄ APIE LIETUVOS Ka. 
talikų Bendrijos dabartinę padėtį so
vietinėje krašto okupacijoje skaitė 
visuomenininkas Zeferinas Juknevi
čius, pakviestas Obra Cardenal Fer- 
rai organizacijos, jos patalpose, Bu
enos Airęs mieste. Po paskaitos Z. 
Juknevičius ilgokai atsakinėjo į Lie
tuva susidomėjusiųjų argentiniečių 
klausmius.

Urugvajus
ŠEŠTOJO P. AMERIKOS LIETU

VIŲ KONGERSO rengėjų komiteto 
pirm. Vytautas Dorelis su žmona 
Marcele lankėsi Brazilijoje — Rio ir 
Sao Paulo lietuvių kolonijose. Brazi
lijos tautiečius jis supažindino su 
Montevideo mieste įvyksiančio kon
greso planais. Pagrindinis dėmesys 
tenka tautinių šokių šventei, kuriai 
jau gauta uždengta arena vienoje 
Montevideo aikštėje. Šokių švente rū
pinasi A. Stanevičius. Tikimasi, kad 
joje galės dalyvauti Brazilijos “Ne
muno” ir “Rūtelės” ansambliai, po 

dvi grupes iš Argentinos ir Urugva
jaus. Numatytos ir sporto rungtynės 
jaunimui, P. Amerikos lietuvių ku
nigų pasitarimas, ekskursijos kon
greso dalyviams. Politinėje srityje 
bus stengiamasi atkreipti valdžios 
pareigūnų dėmesį j Lietuvą bei lie
tuvius, kviečiant juos dalyvauti įvai
riuose kongreso renginiuose. Vaikų 
laukia princo ir princesės karūnos. 
Jos teks geriausiai mokantiems ir 
daugiausia kongrese vartojantiems 
lietuvių kalbą.

Brazilija
SAVAITGALINES IŠVYKOS STO

VYKLAS Sao Paulo jaunimui nuta
rė rengti lapkričio 7 d. V. Zelinos 
klebonijoje posėdžiavę tėvai. Jie 
taipgi pageidavo sustiprinti lituanis
tinį švietimą mokykloje, kad vaikai 
geriau pramoktų lietuvių kalbos. 
Stovyklos jaunimui bus rengiamos 
kas du mėnesiai. Pirmoji įvyks gruo
džio 17-18 d.d. Surao pajūryje. To
kiose išvykose jaunimas . turės pro
gą ne tik pailsėti, bet ir pabendrau
ti, pasimokyti, aptarti savo proble
mas. Tikimasi suorganizuoti dvi gru
pes — mažųjų moksleivių ir studen
tų.

Australija
LIETUVIS JONAS ABROMAS yra 

oficialus liberalų partijos kandida
tas į federacinį parlamentą rinkimi
nėje Wcriwos apylinkėje, New South 
Wales valstijoje. Jo pagrindiniu var
žovu gruodžio 10 d. bus darbiėčių 
partijos vadas G. Whitlamas, pada
ręs gėdingą Pabaltijo pripažinimą 
Sovietų Sąjungai, kurį vėliau atšau
kė liberalų partijos vadas M. Frase- 
ris. J. Abromas yra vienos draudos 
bendrovės agentas, visiem gerai pa
žįstamas toje vietovėje. Jo kandida
tūrą remia vykdomasis NSW libera
lų komitetas, senatoriai Miša Lajo- 
vec ir Peter Baume. Rinkiminiam 
vajui skirtoje informacijoje prime
nama, kad J. Abromas yra lietuvis, 
Australijon atvykęs 1949 m. ir libe
ralų partijon įsijungęs 1962 m.

Vokietija
EV. KUN. F. SKĖRYS, susitaręs 

su VLB Saaro krašto apylinkės val
dyba, spalio 22 d. surengė lietuvių 
evangelikų sąskrydį Wiebelskirche- 
no mieste. Pirmiausia kun. F. Skė
rys laikė pamaldas su šv. Vakariene, 
o po jų visus dalyvius pakvietė pa. 
rapijos salėn. čia jis rodė skaidres 
iš savo kelionės po JAV ir Kanadą, 
nušvietė dabartinę lietuvių evange
likų veiklą.

“TĖVIŠKĖS DIENOJE 77”, kurią 
surengė vokiečių tremtinių organiza
cija su vieningos Europos šalinin
kais, paskaitą skaitė Bavarijos tei
singumo min. dr. K. Hillermeieris. 
Tautinius šokius atliko įvairių tau
tybių grupės. Lietuviams atstovavo 
Mucncheno “Ratukas”, akordeonu 
palydėtas M. Lando. “Ratuko” pasi
rodymui buvo skirta 20 minučių.

IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ LIUTE
RONŲ kunigų bei darbuotojų suva
žiavime spalio 17-22 d.d. Neuendet
telsau vietovėje, Bavarijos Evange
likų Liuteronų Bendrijos centre, da
lyvavo 13 latvių, 12 estų, 7 lietuviai 
ir 5 vengrai. Nebuvo nė vieno lenkų 
atstovo, nes tuo metu jie visi sirgo. 
Lietuviams atstovavo: garbės sen
joras kun. A. Gelžinius, vicesenjo- 
ras kun. J. Urdzė, V. Urdzienė, kun. 
R. Vymeris, kun. M. Klumbys, kun. 
Fr. Skėrys ir reikalų vedėjas Fr. 
šlentcris. Dėl ligos negalėjo atvykti 
senjoras kun. A. Keleris. Bene di
džiausio dėmesio susilaukė skaidrė
mis iliustruotas Pasaulio Liuteronų 
Federacijos atstovo kun. dr. E. 
Eberhardo’ ir kun. J. Urdzės prane
šimas apie rugpjūčio pabaigoje ir 
rugsėjo pradžioje įvykusią jų kelio
nę po Lietuvą ir Latviją. Matyt, dėl 
Belgrado konferencijos sovietinis 
režimas jiems leido rugpjūčio 28 d. 
nuvykti į Tauragę, kur tą dieną bu
vo konfirmacijos iškilmės evangeli
kų liuteronų Martyno Mažvydo šven
tovėje. Ev. vysk. Jonas Kalvanas 
konfirmavo 66 jaunuolius, dalyvau
jant tūkstančiui parapijiečių. Kun. 
dr. E. Eberhard į juos prabilo vo
kiškai, naudodamasis vertėjo pagal
ba, o kun. J. Urdzė — lietuviškai. 
Po iškilmių jie turėjo pasitarimus 
su vysk. J. Kalvanu, parapijos kuni
gais ir jos tarybos nariais apie da
bartinę Evangelikų Liuteronų Bend
rijos būklę. Jie taipgi lankėsi Kau
ne, Vilniuje ir Rygoje.

Šveicarija
ŠVEICARŲ ORGANIZACIJA “Glau- 

be in der zweiten Welt” (“Tikėjimas 
antrajame pasaulyje”) rugsėjo 24 d. 
posėdžiavo Kuesnachto miestelyje, 
netoli Zuericho. šiai organizacijai, 
kuri rūpinasi religijos reikalais ko
munistų valdomose šalyse, priklau
so ir Šveicarijos Lietuvių Bendruo
menė. Posėdyje jai atstovavo J. Ja
kaitis, kalbėjęs apie “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” pateikia
mų žinių skleidimą. Jis taipgi prašė 
organizacijos vadovybę savo leidi
niuose, kuriuose paliečiama sovietų 
okupuota Lietuva, nesiriboti vien tik 
religinės priespaudos reikalais, bet 
kelti ir jos tautinę vergiją. J. Jakai
tis priminė posėdžio dalyviams, kad 
lietuvių išeivių pastangų dėka di
džiosios demokratinės valstybės nėra 
pripažinusios priverstinio Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.



Toronto lietuvių jaunimo ansamblio “Gintaras” orkestrantės. Viduryje — žibutė šilininkaitė, pakviesta groti sim
foniniame Mississaugos orkestre < Nuotr. O. Burzdžiaus

Lietuviškumas nekenkia karjerai
Lietuvis paskirtas augštoms pareigoms * Ir jaunimas 

turėtų šj rašinj pasiskaityti

3WW
Jaunimas ir religinė bendruomenė

Tikėjimas yra gyvenimo 
jėga. L. Tolstojus

Jaunystėje žmogus jieško at
sakymų į Įvairius klausimus 
apie save, kitus ir Savo ateitį. 
Jaunuolio vaikystė, jo auklėji
mas šeimoje, jo draugai ir jo pa
ties bręstantis charakteris turi 
daug Įtakos i jojo ateities kelią. 
Šis kelias susidaro iš jojo spren
dimų tęsti studijas universitete, 
ar aktyviai dirbti įvairiose orga
nizacijose, taip pat ir jo religi
nio subrendimo bei dalyvavimo 
ar nedalyvavimo organizuotoje 
Bažnyčioje. Yra faktas, kad dau
gelis jaunimo yra nutolęs nuo 
religinės bendruomenės. Tikėji
mas per keliolika metų yra išsi
vystęs į daugiau asmeninį daly
ką ir jaunimo atitolimas nuo re
liginės bendruomenės yra jau
čiamas tiek amerikiečių, tiek 
■lietuvių tarpe. Daug kartų esu 
pati girdėjusi iš savo amžiaus 
jaunimo, kad vasaros stovyklo
se Mišios yra tokios prasmingos, 
į jas visi susirenka. Grįžus į 
miestą, parapijos bažnyčiose tų 
pačių jaunuolių nesimato be
veik visus metus.

Klausimas, kodėl jaunimas at
sitolina nuo Bažnyčios, jau esą 
daug metų svarstytas ir “kalti
nančios” priežastys gali būti 
įvairios. Jaunimas nori iš religi
jos prasmės ir tikslo — nori pa
žinti Dievą, kurį iki šiol yra pa
žinęs tik vaiko akimis. Lietuvių 
organizacijose nuo pat mažens 
mes išmokstame šūkius, kurie 
artimai mus suriša su Dievu. 
(Pvz. Lietuvių Skautų Sąjungos 
šūkis yra “Dievui, Tėvynei ir 
Artimui”. Ateitininkų Sąjungos 
šūkis yra “Viską atnaujinti Kris
tuje”). Tad mes išmokstame 
apie aktyvią Bažnyčią ne tik iš 
tėvų ar mokytojų, bet taip pat iš 
organizacijų, kuriose Dievas yra 
aktyvus veiksnys.

Prieš vienuolika metų II Va
tikano Susirinkimas pabrėžė 
santykius tarp Katalikų Bažny
čios ir modernaus pasaulio. Per 
šiuos praėjusius vienuolika me
tų pastebime, kad Bažnyčia ne
pajėgia keistis tokiu sparčiu 
žingsniu, kad pasivytų šių dienų 
technologiją.

Viktoras Nakas savo premi
juotame rašinyje “Jaunimas ir 
religija” rašo:

“Technologija virsta sociali
nių sprendimų dievu. Technolo
gija pasitikintis žmogus laimin
gai garbina savo asmeniškų rei
kalų dievą, nebėra socialinės at
sakomybės, o technologijos nu
gąsdintas žmogus bėga pas savo 
dievą pasislėpti nuo baisaus pa
saulio”.

Tiesa, technologija traukia 
mus nuo organizuotos religijos 
ir su ja dingsta atsakomybė Baž
nyčiai. Iš šių minčių matome, 
kad technologija paveikia jau
nuolio pasaulį. Jaunimas, gyve
nantis moderniškoje “aplinko
je”, tiek nesidomi Bažnyčia, ku
ri jų manymu “nebesikeičia”, 
kaip keitėsi pačiu kontraversi- 
niu laikotarpiu.

Šiais laikais jaunimui nebe
įdomu Bažnyčios įsakymai, ku
rie vėl atrodo “nerealistiški” 
šių dienų pasauliui. “Šie įsaky

mai”, aiškina vienas kunigas, 
“perduoda tai, kas iki šiol yra 
patirta ir suprasta. Jie nėra ne
suderinami su žmogaus sąžinės 
laisve. Bažnyčia tik padeda žmo
nėms, kad jų sąžinės būtų tei
singos”.

Man atrodo, kad jaunimas vis 
tiek nori religiją padaryti gyva 
gyvenimo dalimi, kartais kreip
damas maža dėmesio į įsaky
mus. šių dienų moralinės ir so
ciologinės problemos pastato 
krikščioniškos dvasios išauklėtą 
jaunuolį prie dviejų skirtingų 
kryžkelių.

Kunigas Andrew M. Greeley 
savo knygoje “The Crucible of 
Change” (išleista 1968 m.) rašo, 
kad daugumas jaunimo religi
nių krizių nesusidaro vien tik iš 
įvairių teorinių klausimų. Jos 
yra piktumo perkėlimas nuo 
vieno jaunuolio autoriteto, ku
ris yra tėvai, į kitą autoritetą, 
kuris yra Dievas bei Bažnyčia.

Jeigu jaunuolis neranda savo 
religinio pasitenkinimo bažny
čioje, jis tada neina į pamaldas, 
nors laiko save dar geru katali
ku. Laikui praėjus, šis jaunuolis 
toliau ir toliau atitolsta nuo Baž
nyčios. Jaunimas žiūri į moralės 
klausimą pagal savo pažiūras ir 
įsitikinimus, ne pagal Bažnyčios 
įsakymus. Kiti visai yra priešin
gi daugeliui Bažnyčios pasisa
kymų, pvz. apie gimdymo kont
rolę, priešvedybinį gyvenimą, 
moterų kunigystę. Nutolęs nuo 
tikrosios Katalikų Bažnyčios, 
jaunimas susikuria savo asme
ninę, daugiau egoistinę religiją. 
Prieš keletą metų buvo labai pa
plitusios religinės grupės (“Je
sus Freaks”), kurios jungė jau
nimą su Kristumi, bet be jokios 
organizuotos religijos. Dabar 
girdime apie Reverend Moon, 
kurio sekėjai yra “programuo
ti” tikėti, ką jisai skelbia, ir ne

Vasario 16 gimnazijoje. Viršuje — Vida Sidrytė aiškina gimnazijos direk- 
uui. . a kui Amerikos mokyklų pažymėjimą; apačioje — rašo laišką 

mamai Amerikoje Nuotr. J. Dėdino

kreipti dėmesio į kitas religines 
nuomones. Pačioje Katalikų 
Bažnyčioje yra dabar veiklūs 
šventosios Dvasios sekėjai, ku
rių tarpe rasi daugelį lietuvių 
kunigų, seselių ir pasauliečių.

Jaunimas, ypač lietuvių, turė
tų naudotis įvairiomis sąlygomis 
ir progomis gilintis į savo tikė
jimą ir jame bręsti. Bažnyčia 
neišspręs jokių gyvenimo prob
lemų, nepalengvins jaunimo ke
lio ateitin ... Bet tikėjimas — 
asmeninis, kartu su Bažnyčios 
vaidmenim! — atstatys “sugriu
vusi” tiltą tarp pačios žmonijos 
ir religinės bendruomenės. Jau
nimui reikia surasti laiko pa
mąstyti ir pažvelgti, kur' jojo 
gyvenimas bei tikėjimas ėjo, ei
na ir kokia kryptimi jis norėtų, 
kad eitų. Tas jaunimas, kuris 
grįžta atgal į Bažnyčią, jaučiasi 
ką nors nauja atradęs. Jo tikėji
mas sustiprėja ne tik asmeni
niame, egoistiniame gyvenime, 
bet taip pat ir socialiniame, kas
dieniškame gyvenime, kur reli
gija turi egzistuoti.

Marija Pečkauskaitė yra pa
rašiusi: “Praradusi tikėjimą, 
žmonija visada grįžta atgal”. Gy
venimas vis eina pirmyn. Kar
tu su juo mūsų tikėjimas keičia
si ir bręsta.

Baigsiu L. Tolstojaus žodžiais:
“Jeigu tu nebetiki į Dievą, 

kurį pirmiau tikėjai, tai reiškia, 
kad su tavo tikėjimu buvo kas 
nors netaip, ir tu turi stengtis 
geriau sprąsti, ką tu vadini Die
vu. Kai laukinis nustoja tikėti 
medinį dievą, tai tas dai’ nereiš
kia, kad. Dievo nebėra, tai tik 
tereiškia, kad Jis nėra iš me
džio”.

Vilija Vakarytė
Akademikių skaučių draugovės 

Čikagos skyrius
“Mūsų Žinios” 1977 m. 16 nr.

ED. DANILIŪNAS

Londone, Ont., įvykusių Lie
tuvių Dienų metu surengtame 
jaunimo simpoziume vienas ki
tas jaunuolis kėlė mintį, esą lie
tuviškumas kenkia karjerai. Į 
tai atsakė vysk. A. Deksnys, nu
rodydamas labai lietuvišką as
menį dr. Z. Danilevičių, kuris 
yra JAV profesinio gydytojų 
žurnalo redaktorius. Čia dabar 
noriu pateikti kitą nemažiau 
ryškų pavyzdį, paneigiantį mi
nėtą nepagrįstą tvirtinimą. Vė
liau mėginsiu suminėti ir dau
giau pavyzdžių, o dabar — di
delės pasaulinės bendrovės 
augšto pareigūno trumpa bio
grafija.

Jo pavardė lietuviškai visuo
menei už Londono ribų nėra ži
noma, jo štabas Š. Atlanto Są
jungos (NATO) ir Bendrosios 
Europos Rinkos sostinėje — 
Briuselyje, jo ištaigingos vilos, 
kurioje jis gyvena, nuoma tik 
$1.000 arba 35.000 frankų į mė
nesį, jo alga, manau, pati di
džiausia iš lietuviškos kilmės 
Kanados tarnautojų, neskaitant 
laisvųjų profesijų, ir tokia pat 
ar tik nežymiai mažesnė kaip 
pagrindinė alga ... Kanados mi- 
nisterio pirmininko!

Prieš išvykdamas Europon, 
jis buvo sustojęs Londono “Ho
liday Inn”, kur turėjau malonią 
progą su juo pasikalbėti ir suži
noti truputį daugiau apie jo gy
venimą.

Tai Edmundas Albrechtas. Jis 
gimė 1938 m. Kaune ūkininkų 
šeimoje. Kaikieno dėmesį jis 
atkreipė jau tada, kai, būdamas 
tik 15 metų, Kanadoje išlaikė 
egzaminus, atliko reikiamus 
pratimus bei įgijo kitas kvalifi
kacijas civilinio lakūno laipsniui 
gauti. Tačiau pažymėjimas ne
galėjo būti išduotas, nes Kana
dos taisyklės reikalauja 16 m. 
amžiaus. Pagaliau jis apsispren
dė pasukti kita kryptimi: baigęs 
katalikų gimnaziją, studijavo 
ekonomiją Vakarų Ontario uni
versitete Londone. 1960 m. pra
dėjo dirbti darbininku Londono 
“International Harvester” įmo
nėje. Jo darbas — sandėliuoti ir 
išduoti įvairias mašinų dalis. 
Jis baigė eilę bendrovės rengtų 
ar finansuotų kursų ir pradėjo 
gauti vieną po kito paaugštini- 
mus. Dabartinis jo paskyrimas 
— viršininkas bendrovės sky
riaus, apimančio Pietų Europą 
ir visus... Vidurinius Rytus. 
Jo uždavinys — gauti iš minėtų 
kraštų kuo daugiausia užsaky
mų savo bendrovei, gaminančiai 
ūkio mašinas, sunkvežimius, 
turbinas ir panašius reikmenis. 
“Int. Harvester” yra 34-ta didu
mo atžvilgiu bendrovė pasauly
je, turinti savo įmones svarbes
nėse valstybėse — JAV, Angli
joje, Prancūzijoje, V. Vokieti

FILMAS APIE KUDIRKA
“People” žurnale 1977 m. lap

kričio 21 nr. žurnalistė Kristin 
McMurran aprašė dabartinį Ku
dirkos gyvenimą Amerikoje bei 
įdomesnius numatytus ateities 
darbus. S. Kudirkos gyvenimas, 
ypač jo laisvės kova ir žmogaus 
teisių siekimas, tapo tema tele
vizijos filmui. S. Kudirka pats 
nevaidins filme — pagrindinį 
vaidmenį atliks žymus artistas 
Alan Arkin. McMurran rašo, 
kad Kudirkos finansinė padėtis 
sustiprės, nes atlyginimas už 
duotas teises paruošti biografi
nį filmą yra 16.000 dolerių. Be 
filmo, “Dial” leidykla numato 
išleisti biografinę knygą “For 
Those Still At Sea” 1978 m. ba- 
landžio mėnesį.

Baigdamas pasikalbėjimą su 
žurnaliste, S. Kudirka tarė: “Aš 
esu dėkingas svečias Ameriko
je, bet svajoju vieną dieną su-

“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” metinė pre
numerata — $12, naujiems skaityto
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“Tž” siunčiami nemokamai.

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) oTel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses). 

joje, Austrijoje, Olandijoje, 
Lenkijoje, Kanadoje ir kt. ši 
bendrovė pagamino kaikurias 
dalis ir į mėnulį skrendančiai 
raketai. Jeigu jam seksis šiose 
pareigose, sekantis paaugštini- 
mas gali jį nukelti į patį bend
rovės štabą JAV-se.

Edm. Albrechatas gerai kalba 
prancūziškai (yra studijavęs tą 
kalbą Prancūzijoje), vokiškai ir, 
žinoma, angliškai. Susikalba ir 
rusiškai. Ypač maloniai teko 
nustebti, kad Edmundas labai 
gerai kalba lietuviškai. Tėvų 
kalbos nėra nė kiek pamiršęs. 
Paklaustas, ar jo pavardė yra 
įrašyta bendrovės knygųse taip, 
kaip ji rašoma lietuviškai, atsa
kė: “Niekada nė nesvarsčiau da
ryti tokį dalyką, kaip keisti pa
vardę ar griebtis ko nors kito, 
kas mažintų mano lietuvišku
mą”. Jis nesivaržo kalbėti lietu
viškai nė kitataučių tarpe. Bra
vo!

Nesykį yra tekę girdėti, kad 
pavardę reikią suanglinti, jei 
norima ko nors šiuose kraštuo
se pasiekti. Mano aprašomas pa
vyzdys akivaizdžiai įrodo, kad 
nėra nė mažiausio reikalo tai 
daryti ar atsisakyti savo lietu
viškumo. Ir be to yra įmanoma 
pasiekti karjeros viršūnių, jei 
kitos kvalifikacijos yra tinka
mos.

Nėra taisyklės be išimties. 
Kartais gali pasitaikyti kas nors 
panašaus, bet bendra išvada da
rytina iš daugumos pavyzdžių, 
kad lietuviškumas karjerai ne
kenkia. Nesėkmės kartais pasi
taiko visai dėl kitų priežasčių, o 
lietuviškumui primetama kaltė 
visai neužtarnautai. Gal tai da
roma todėl, kad tai yra labai pa
togus pasiteisinimas prieš tėvus 
ir lietuviškąją visuomenę.

Sėkmės Tau, Edmundai, svar
biose pareigose Europoje ir Vi
duriniuose Rytuose, o vėliau su
laukti dar nevieno paaugštini- 
mo!

EDMUNDAS ALBRECHTAS 
studijų metais

grįžti į laisvą Lietuvą”.
Iš kitų šaltinių žinoma, kad 

filmas apie Simo Kudirkos odi
sėją baigiamas ruošti “The Jo- 
zak Company” Kalifornijoje. Jis 
pavadintas “The Defection of 
Simas Kudirka”, skirtas televizi
jai ir užima dvi valandas. Dr. R. 
Paegle ir jo žmona, kurie akty
viai dalyvavo S. Kudirkos gel
bėjimo akcijoje, figūruoja ir fil
me. Kol dar filmas nėra galuti
nai baigtas, jiedu kreipėsi į mi
nėtą bendrovę, prašydami kai- 
kurių pakeitimų, ypač paryški
nimo, kad S. Kudirkos gelbėji
me dalyvavo daugybė Amerikos 
lietuvių. Rūta-Ona Šiūlytė

Vasario 16 gimnazijoje, V. Vokietijoje: reikia paruošti pamokas; kai ateina laiškas iš namų... Nuotr. J. Dėdino
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Toronto latviai savo valstybės Latvijos nepriklausomybės šventės proga su
rengė 12 valandų budėtuves prie miesto rotušės, tuo primindami visuome
nei Latvijos okupaciją Nuotr. J. Ligerio

ŽURNALISTINĖS MANO STUDIJOS
Šio laiško autorė, studijuojanti 

žurnalistiką Otavoje, buvo paprašyta 
parašyti apie žurnalistikos studijas. 
Čia spausdiname jos laiško ištrau
kas. RED.

Pagaliau prisirengiau Jums 
parašyti šiokį tokį laiškelį apie 
savo studijas.

Kol kas sekasi labai gerai, šį 
semestrą mokslas apima radiją 
ir spaudą, o kitas semestras — 
televiziją ir spaudą. Ypač įdomi 
spaudos sritis. Joje puikiai se
kasi. Vienu metu mano pažy
miai buvo pirmose klasės eilė
se. Šiuo metu tikrai nežinau kur 
stoviu.

Turime labai daug darbo — 
visur reikia lakstyti — aprašyti 
šį ar tą,. suplanuoti pasikalbėji
mą ir t.t. Iš pradžių man buvo 
labai sunku ir liūdna. Kas vaka
rą grįždavau iš universiteto, at
sisėsdavau kambaryje ir verk
davau. Kai išsiverkiau, viskas pa
gerėjo ir ant širdies pasidarė 
lengviau. Mat, iš pradžių nesu- 
sigaudžiau, nesupratau ir nemo
kėjau studijuoti. Reikėjo apra
šyti įvykį, bet nežinojau nuo ko 
pradėti. Tiesiog bijojau'pradėti 
pasikalbėjimą su augštu val
džios pareigūnu, kurio specialy
bė buvo inžinerija. Tikrai jau
čiausi nežinanti ir “durnelė”, 
nors per 3 mėnesius jau tiek bu
vau pramokusi.

Mano spaudos profesorė yra 
pati žurnalistė, dirbusi “Ottawa 
Journal” ir “Ottawa Citizen” 
22 metus. Labai sumani, įžvalgi 
moteris. Ji visada paragina stu

FLYNN’S gėlių krautuvė i 
(savininkai latviai) fe

Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus E 
j dieną j visas ligonines ir laidotuvių namus.
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- 2 
tvarko gėles vestuvėms. Adresas: c

139 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424' p

dentus ir pakelia mūsų nuotai
kas. Kai jinai tikrina mūsų 
straipsnius, tai pažymius rašo 
labai šykščiai. Gauti B ar B- rei
kia tikrai stengtis. Ji pati pasa
kė mums: jeigu grąžins darbą 
su B pažymiu, tai reiškia, kad tą 
straipsnį galima spausdinti laik
raštyje.

Šiuo metu man labai patinka 
spauda, bet radijas netaip. Ne
žinau kas bus ateityje. Bet pa
tinka ar ne, reikia stengtis smar
kiai, nes kitaip vietą užims kitas 
studentas. Įdomu, kad praėju
siais metais mano klasėje buvo 
250 studentų. Šiais metais klasė 
sumažėjo — liko tik 120. Iki 
Kalėdų per egzaminus bus 100, 
ir spėjama, kad gale metų bus 
apie 80.

Ši sritis reikalauja nepapras
tai daug darbo ir ištvermės. Dėl
to daug kas negali pernešti. 
Dažnai ir man neatrodo, kad ga
lėsiu ištesėti. Pvz. praėjusią sa
vaitę praleidau 15 valandų vien 
tik radijui, o dar turiu 4 kitus 
kursus. Šį semestrą dirbu uni
versiteto radijo stotyje.

Rūta-Ona Šiūlytė

MEDUS - 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose. 

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

Eagles Nest
Telefonas 534-0563



Aukos Tautos Fondui
1977 metais surinkta $24,250 Toronte ir apylinkėse

$4,544.87: a.a. Juliaus Pargaliaus- 
ko palikimas; S500: P. Šalna, OLS; 
$200: Puretex Kniting Co. Ltd; 
$150: inž. M. G. Sernas.

$100: Algirdas Banelis, V. A. Bar- 
tininkaičiai, J. Bičiulis, Birutė, E. 
Bumeistcris, B. S. Z. Jackai, A. V. 
Lukai, Alf. Remeikis, A. E. Sagevi- 
čius, B. Sakalas, S. Savičius, adv. H. 
Steponaitis, A. A. šmigelskiai, Ant. 
Urbonas, A. S. Viskontai.

$50: A. Beržas, G. Budnikas, Ma
mertas Girčys, St. Jagėla ($100), C. 
K. Jonys, J. H. Lasiai, P. Lelis, P. 
Šturmas, Siliai, J. Vaškela.

$35: G. Bėrius; $30: J. Dcmikis, 
Vanda Demikis, Vyt. Gončius, Pr. 
Guobys, A. Kelmelis, St. Miniota, V. 
Paulionis, Ošavos žuvautojų ir Me
džiotojų Klubas “Ešerys”.

S25: A. Artičkonis, adv. G. Balčiū
nas, F. Barauskas, A. Bričkus, S. Ei
mutis, Al. Garbenis Real Estate 
Ltd., V. P. Jankaičiai, P. Jokūbaus- 
kas, M. Kojelis, E. G. Kuchalskiai, 
Aug. Kuolas, St. Kuzmickas, K. Oža- 
las, L M. Pranevičiai, P. Rasiulis, 
dr. Slivinskas, Srauni Neris, Alb. 
Statulevičius, S. O. Stunguriai, J. A. 
Vaškevičiai, E. J. Vitartas, inž. B. 
Baranauskas.

$20: J. Astrauskas ($40), A. Bo- 
chcrtas, Vyt. Dobilas, R. Dirvelis, S. 
A. Gaideliai, Bronė Galinis, K. 
Yurkštas, J. Janulaitis, Aug. Juze
liūnas, R. I. Kymantas, Just. Kra
sauskas, R. Leparskas, L Meikle- 
john, Br. Mikšys ($120), St. Pulkys, 
Juoz. Pusvaškis, A. Raščius, Juoz. 
Sabaliauskas, inž. J. Sližys, E. Spu- 
das, S. Stankevičius, A. Supronas, A. 
Totoraitienė, E. Vaicekauskas, M. 
Vaišvila, V. Vaškelis.

$15: V. Balsys, J. E. Gudas, Jur
gis Juodikis, K. Lukošius, dr. A. 
Spudas, L. M. Razgaičiai, Žalia Rū
ta, Pr. žiurinskas.

$10: J. Adomaitis, V. Anysienė, 
A. Arlauskas, V. Baleiša, J. Budrei- 
ka, S. Čepas, A. Dailydė, B. Dicevi- 
čicnė, M. Duliūnas, J. Girsa, S. Gri- 
zickas, S. Gudaitis, Aldona Gudavi
čius, V. Gumauskas, A. Gvazdaitis, 
K. M. Janeliūnai, St. Jascliūnas, S. 
Jokūbauskas, S. Juknevičius, J. Kar
ka, Eleonora Kulys, J. Mackinis, 
M. Meiliūnas, A. Milvydas, J. Nešu- 
kaitis, G. R. Paulioniai, J. Pažemec- 
kas, Jonas Petrauskas, B. A. Pctke- 
vičiai, S. Petryla, M. Petrulis ($20), 
A. Piragis, O. Pranckūnas, K. Rusi
nas, G. A. Sakus, K. Šapas, A. Sen
kus, Sirutienė, L. Stosiūnas, L. A. 
Stulginskas, A. Stuikys, R. Tumpa, 
W. V. Ūsas, J. Varanavičius, J. B. 
Žėkas, Jonas Mažeika.

$5: J. Aleksa, K. Asevičius, V. Ba
lionas, E. Bartminas, Teklė Beno- 
tas, J. Dfąsutis, K. Dulevičius, O. 
Duobaitienė, A. Gurevičius, S. Juš
kevičius, Z. Kučinskas, Aloyz. Kuo
las, B. Laučys, Juoz. Petrauskas, M. 
Petronis, G. Romanoff, M. Rusinas, 
J. Sabaliauskas, Aid. Skilandžiūnas, 
Paulina Šimkus, A. Vaičiūnienė, J. 
A. Venslovaitis, A. Vebrys, M. Že
maitienė.

$4: Juoz. Venslovaitis.
Organizacijos
$500: Kanados Lietuvių Medikų 

Draugija; $100: Lietuvos kūrėjų-sa- 
vanorių Juozapavičiaus skyrius; $35: 
V. S. Paulionių 25 m. vedybinio gy
venimo sukakties proga rengėjų bū
relis; $25: Anapilio Moterų Būrelis; 
$15: SLA 236 kuopa.

Branialea, Ontario
$25: L. M. Levickis.
Coldwater, Ont.
$50: V. E. Stanaičiai
Concord, Ont.
$50: K. Kazilis.
Ilamilton-Dundas, Ont.
$50: Z. M. Laurinavičiai.
Madoc, Ont.
$50: Romas Vaštokas.
Newmarket, Ont.

$10: P. Sutkaitis.
Oshawa, Ont.
$20: S. Kneitas ($65).
Port Severn, Ont.
$100: Aloyzas Rūta.
Samia, Ont.
$20: Bartkus; $10: Čeponis, Klio- 

rikaitis, Mickūnas, Petrauskas, Ru
dys, Seibutis, F. Timukas, Urbantas, 
Vilkas; $5: Ancevičius, V. Balčiū
nas, Dagys, Mickūnienė, R. Petraus
kas, Rimkus, Rudienė, Tsotos (grai
kas), Valdemaras; $2: K. Balčiūnas, 
Senkevičius.

Stayner, Ont.
$30: Br. Aselskis; $25: D. J. Kau- 

naitės, P. M. Skučai.
Thornhill, Ont.
$10: A. Stanėnas.
Timmins, Ont.
S30: S. Naceckas; $25: K. Jasaitis; 

$20: J. Paransevičius; $15: V. Petke
vičius, inž. V. Senkus; $10: Rev. L. 
J. Costello, A. Kaminskas, E. Leh
man, A. Margelis, nežinomas, M. 
Razmas, L. Sargalis; $5: J. J. Alek- 
nesčius, P. Gaigalas, P. Kasparaitis, 
nežinomas, P. Parnovale; $3: T. Ma
žeikis; $2: P. Kasparaitis.

Thunder Bay, Ont.
$50: J. Misevičius.
West Lome, Ont.
$100: Valentinas Bukota.
Whitby, Ont.
$50: A. N. Ankus.
Šiame sąraše paskelbtos aukos, 

gautos nuo š.m. balandžio 1 d. iki 
lapkričio 25 d. Atskirose Toronto 
apylinkės vietovėse šiais metais su
rinktos aukos: Stayner-Wasaga $739, 
Oshawa - Whitby $475, Brampton 
$280, Timmins $205, Sarnia $159.

Nuoširdi padėka Tautos Fondo 
talkininkams — A. Masioniui Stay- 
neryje, H. Butkevičiui Ošavoje, K. 
Jasaičiui Timminse, F. Timukui Sar- 
nijoje už nuoširdumą ir atliktą 
darbą.

Birutė ir Balys Cepauskai, gyv. 
Floridoje, per Tautos Fondo Toron
to apylinkės atstovybę paaukojo 
$130 dviejų asmenų kelionei apmo
kėti Į baltiečių žmogaus teisių de
monstraciją Vašingtone š.m. rugsėjo 
24 d. Už jūsų pinigus ten nuvažiavo 
ir dalyvavo — Dambaraitė ir Jonai
tytė. Dėkojame už auką ir pasitikė
jimą.

Nuoširdi padėka visiems aukoju
siems. Ypatinga padėka priklauso 
Petrui šalnai, OLS, kuris savo stam
biomis aukomis per paskutinius pen
kerius metus iškopė į pirmą vietą 
Toronto apylinkėje.

Prašome dar neaukojusius tautie
čius čekius rašyti ir aukas siųsti 
Tautos Fondo vardu žemiau nurody
tu adresu. •

Teneliėka nė vieno lietuvio To
ronte ar apylinkėse, neatlikusio tau
tinės pareigos savam kraštui — Lie
tuvai!

Tautos Fondo 
Toronto apylinkės atstovybė,

6 Constance Street, 
Toronto, Ont., M6R 1S4.

Tel. 535-9864

Weiland, Ontario
PADĖKA

Mano mylimos žmonos Marytės 
metinių mirties proga šv. Mišias at
našavo gerb. kun. Juvenalis Liauba 
ir pasakė gražų pritaikytą pamoks
lą. Jam reiškiu už tai nuoširdžią pa
dėką. Taip pat ačiū mano giminėms, 
dalyvavusiems šv. Mišių aukoje: J. 
A. Baronaičių šeimai, Ruslių šeimai, 
J. K. Stankų šeimai, Antanui ir Jo
nei Baronaičiams. Dėkoju už tokią 
gražią dovaną — albumą, kuris gau
tas iš Romos. Nuoširdus ačiū ir vi
siems kitiems, dalyvavusiems vieno
kiu ar kitokiu būdu mano liūdnoje 
sukaktyje.

Jūsų Valentinas Jasiulionis

Toronto gintariečiai, atlikę iškilmės programą Niujorko lietuvių Kultūros Židinyje, įteikė dovanas K. židinio va
dovui KUN. PAULIUI BALTAKIUI, OFM, jo kunigystės 25 metų sukakties proga Nuotr. O. Burzdžiaus

Palikimai tautos reikalams
Vienas tautietis rašo, kad jis 

savo palikimo dalį užrašysiąs 
ir tautos reikalams. Dabar užra
šyti palikimą gyvenantiems pa
vergtoje Lietuvoje yra tas pat, 
kas savo santaupas atiduoti mū
sų tautos pavergėjui — Mask
vai. Pastaroji iš laisvajame pa
saulyje gautų palikimų didžiau
sią dalį dolerių pasiima sau, o 
likučius rubliais atiduoda pali
kimų gavėjams. Dėl tokio api
plėšimo Lietuvoje niekas negali 
protestuoti, nes protestai bai
giasi kalėjimais, kacetais, be
pročių namais, atimta pensija 
ir pan.

'Kaikas mano, kad pavergtoje 
Lietuvoje gyvenantieji lietuviai 
užsienyje užrašytų palikimų rei
kalais kreipiasi į okupanto ad
vokatus. Ne. Patys okupanto ad
vokatai ir saugumiečiai suranda 
palikimo gavėjus ir pareikalau
ja, kad jie pasirašytų reikalavi
mą, jog palikimas į Lietuvą bū
tų persiųstas doleriais. Atrody
tų, kad palikimą persiųsti dole
riais prašo patys palikimo gavė
jai, bet jie tai daro okupanto 
prigrasinti. Sakoma, kad iš pa
likimo okupantas pasiima 70'.;, 
o likutį rubliais atiduoda paliki
mo gavėjams. Bet jei tas likutis 
yra keletas tūkstančių dolerių, 
tai ir tą likutį okupantas pasi
ima sau, o palikimo gavėjui pa
siūlo pensiją, kurią ir be paliki
mo privalo gauti kiekvienas So- 
vietijos gyventojas, sulaukęs 
atitinkamo amžiaus.

Žinome, kad sovietai už JAV 
dolerį skaito 70 kapeikų, o už 
Kanados — 60 kapeikų. Ateity
je už Kanados dolerį gali skai
tyti ir 50 kapeikų. Išeitų, kad 
okupantas mums dar vertingus 
dolerius paverstų niekais, o iš 
to dar pasiimtų 70', <. Taigi iš 
50.000 dolerių palikimo gali lik
ti apie 1.500 dolerių, nes dalį 
pinigų pasiimtų ir Kanados vy
riausybė.

Kas siuntė siuntinėlius į pa
vergtą Lietuvą ir savo artimuo
sius aprūpino gyvenimui reika
lingais reikmenimis, nėra aktu
alus reikalas palikimą užrašyti 
Lietuvoje gyvenantiems, nes,

tos kovos priemones. Tam tiks
lui kasmet renkamos aukos. Tos 
aukos yra mokesčiai mūsų Tė
vynei. Sustiprinti Tautos Fondo 
pajėgumui bei užtikrinti jo atei
čiai prašoma savo palikimus ar 
jų dalį užrašyti Tautos Fondui. 
Kaip praktika rodo, Tautos Fon
dą daugiau remia vyresnio am
žiaus lietuviai. Iš jų tad galima 
sulaukti ir palikimų, kurie su
stiprins Tautos Fondo veiklą ir 
duos gražų pavyzdį jaunimui.

Kaip užrašyti palikimą Tau
tos Fondui? Nuėjus pas advoka
tą sudaryti testamento, pasaky
ti, kad savo palikimą ai- jo dalį 
norima užrašyti LITHUANIAN 
NATIONAL FOUNDATION. 
Adresą duoti Prisikėlimo para
pijos (1011 College St., Toronto, 
Ont. M6H 1A8). nes tas adresas 
yra pastovus, o Tautos Fondo at
stovybės Kanadoje adresas gali 
pasikeisti. Jei įmanoma, patar
tina testamentą sudaryti pas lie
tuvį advokatą, nes jis geriau su
pras mūsų pavergtos tėvynės 
reikalus, bet galima sudaryti

testamentą ir pas betkurį advo
katą. Jei kas nenori eiti pas ad
vokatą, gali raštinės reikmenų 
krautuvėje (knygyne) nusipirkti 
“Last Will” formą, ją užpildyti 
ir pasirašyti. Parašą dar turi pa
tvirtinti du liudininkai savo pa
rašais. Testamento vykdytojas 
turi žinoti, kur yra testamentas. 
Galima testamentą multiplikuo
ti ir po vieną egzempliorių pa
siųsti tiems, kuriems tenka pa
likimas ar jo dalis.

Svarbu laiku surašyti testa
mentą. Daug lietuvių miršta ne
parašę testamentų, palikdami 
savo santaupas krašto vyriausy
bei ar mūsų tautos okupantui. 
Tokių lietuvių vardai greitai iš
nyksta iš lietuviško pasaulio. 
Padaryki tautine ir religine 
prasme gerą darbą, kuris tave 
palydėtų ir už mirties slenksčio. 
Surašyki testamentą ii' palikimą 
ar jo dali paskirki Tautos Fon
dui — L I T H U A N I A N NA
TIONAL FOUNDATION.

Tautos Fondo atstovybė 
Kanadoje

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS AT- 

STEIGIMO MINĖJIMAS Įvyko lap
kričio 26 ir 27 dienomis. Prasidėjo 
slovakų salėje penkių vėliavų įneši
mu, kun. J. Liaubos invokacija. Sekė 
hamiltoniečio K. Milerio nuoširdi, 
gerai paruošta paskaita.

Meninę programą atliko senokai 
besilankęs kaimynas — Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos choras, diri
guojamas muziko Aleksandro Pau- 
lionio. Programą pranešinėjo bei ke
letą eilėraščių pasakė Aldona Ma
tulienė. Ji yra ir choro seniūnė. Po 
gėlę gavo pranešėja, choro dirigen
tas, akompaniatorius Jonas Govėdas, 
Iškilmės pradžioje gėlės buvo pri
segtos dalyvavusiems savanoriams, 
kurių čia buvo trys.

Antroji šventės dalis įvyko sek
madienį. Po iškilmingų pamaldų bu
vo pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę prie paminklo vienuolyno so
delyje.

LATVIŲ DEMONSTRACIJA jų 
nepriklausomybės 59 metų sukak
ties proga pasisekė labai gerai. Pla
tokai šį įvykį aprašė kanadiečių 
spauda. “Standard” laikraštis įdėjo 
ir gana stiprų vedamąjį, priminda
mas, kad tikro Sov. Sąjungos vaizdo 
nesudaro vien tik Maskvos cirkas bei 
“Balshoi Ballet”. Tikrasis sovietų 
veidas matyti iš užsitęsusios prie
spaudos bei imperializmo. Vietos ra
dijas irgi aptarė šios latvių šventės 
reikšmę bei sąlygas.

Lapkričio 17 d., 9 v.r.. įvyko prie 
miesto rotušės iškilmingas Latvijos 
vėliavos pakėlimas. Burmistras pa
skelbė Latvių Dieną. Nors pasitaikė 
šaltas vėjas, bet žmonių susirinko pa
lyginti daug. Lietuvių irgi atėjo apie 
10. Kalbas pasakė ir pav. tautų at
stovai. Šios org-jos bei lietuvių var
du kalbėjo S. Setkus.

RINKSIME NAUJĄ APYLINKĖS 
VALDYBĄ gruodžio 4 d. tuoj po pa
maldų. Būtų gera, kad dalyvautų su
sirinkime visi lietuviai. Kas sutiks 
•įeiti į naują valdybą — gerai, kas 
ne — tai bent dalyvaus savo balsu. 
Ateinančiais metais nuo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo — 60 
metų. Išrinkti valdybą laiku labai 
svarbu, nes pasiruošimai visad už
trunka.

BENDROS KŪČIOS — gruodžio 
18, sekmadienį. Ruošia vėl skautės, 
vadovaujamos Daivos Sctikaitės. Vy
riausia valgių paruošimo šeiminin
ke sutiko būti P. Kalainienė. Ji 
kreipsis į mūsų moteris talkos. La
bai svarbu šeimininkėms, kad jau 
dabar būtų sudarytas dalyvių sąra
šas. Pranešti Daivai šetikaitei arba 
P. Kalainienei. Kor.

St. Petersburg, Fla.
GAUSIAI LANKOMI sekmadienio 

pietūs Lietuvių Klube 12 v. Juos pa
ruošia įvairūs būreliai — spaudos, 
dzūkų, suvalkiečių, žemaičių ir kt. 
Dažnai pietų metu vyksta kokia nors 
kultūrinė bei pramoginė programa.

KARALIUS IR KARALIENĖ. Lie
tuvių Klube rengiamos karališkos 
karūnacijos. Vainikuojami daugiau
sia paaukoję Klubui. Toks vainikavi
mas įvyko lapkričio 13 d. Buvęs ka
ralius Kostas Dimas, karaliavęs net 
pustrečių metų, išėjo pensijon. Nau
ju karaliumi išrinktas Jonas Butkus, 
o karaliene — Marija. Naujasis ka
ralius paaukojo klubui $500, o sena
sis — $1.000. Karalių nuvainikavi
mas ir vainikavimas buvo atliktas su 
tradicinėm karališkom apeigom, da
lyvaujant gausiem palydovam. Apei
gos baigtos visų dalyvių šokiais ir 
vaišėmis.

LIETUVOS KARIUOMENĖS at- 
steigimo sukaktis paminėta lapkri
čio 13 d., 4 v.p.p., pamaldomis Sv. 
Vardo šventovėje. Romo Kalantos 
šaulių kuopa ir “Palangos” jūros 
šaulių kuopa dalyvavo su vėliavomis. 
Mišias atnašavo prel. J. Balkūnas, 
kun. T. Degutis ir kun. J. Gasiūnas. 
Pastarasis pasakė ir pamokslą šven
tės tema. Atskirą minėjimą abi šau
lių kuopos surengė lapkričio 16 d., 
5.30 v.v., Lietuvių Klube. Pagrindi
nę kalbą pasakė LSST centro valdy
bos pirm. K. Milkovaitis, atvykęs iš 
Čikagos. Meninę progromos dalį at
liko sol. J. Krištolaitytė - Daugėlie
nė. Saulės paruošė vaišes, kuriose 
dalyvavo daug tautiečių — pilna sa
lė.

“T. ŽIBURIAI” pradėjo mus pa
siekti žymiai greičiau. Pvz. spalio 
27 d. nr. pasiekė per dvi dienas, lap
kričio 17 d. nr. — lapkričio 19. Ti
kimės, kad taip bus ir toliau.

TORONTO “ATŽALYNAS’ ’ tarp 
Kalėdų ir N. Metų lankysis St. Pe- 
tersburge, Disney World ir kitur. Jis 
atliks meninę programą Lietuvių 
Klubo salėje.

TAUTINIŲ GRUPIŲ BALIUJE 
lapkričio 5 d. dalyvavo 33 tautybės. 
Vakarienė pradėta prel. J. Balkū- 
no invokacija. Meninę dalį atliko 
Lakewood gimnazijos muzikinis vie
netas. Lietuvių grupę sudarė 25 as
menys. Jiems buvo staigmena išgirs
ti burmistrės Freeman pareiškimą, 
kad ji iš dalies esanti lietuviškos kil
mės, nes jos senelis buvo gimęs Vil
niuje. Baliaus ruošėjų komitetui va
dovavo A. Kamiene. J. Rėvas

• Disidentas Andriejus Amalrikas 
vakariečiams: “Jeigu jūs šiandieną 
ignoruosite mūsų kovą, sugriausite 
jūsų pačių laisvės prietiltį.”

"Girdėjau, yra pakeitimu 
nedarbo draudoje. 
Kokie pakeitimai?”

Kalėdiniai siuntiniai į
Lietuvę ir kitas šalis 

Kalėdinis 1977 įŠf
Vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė; 2 m. vilnonės medžia
gos suknelei; 2.75 m. krimplcno medžiagos moteriškai eilutei; 1 mo
teriškas arba vyriškas puikus nertinis; 2 poros vyriškų arba mote
riškų storų nailono kojinių; 1 sv. šokoladinių saldainių dėžė; 40 
angliškų cigarečių ir 3 m. vilnonės eilutei medžiagos su įaudimu 
“All wool made in England”.
Kaina su įskaitytu muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis $180.00. 
Į šį siuntinį dar galima pridėti prekių 8 svarus. Gali būti 4 m. 
medžiagos, 2.75 m. dirbtinio minko kailis arba kitokios prekės. 
Žemiau siūlome keletą populiaresnių dovanų. Visos kainos yra jau 
su įskaitytu muitu.
Dirbtinio minko kailis moteriškam apsiaustui $80.00
Jeans “Wrangler”, vyriškos arba moteriškos 40.00
Nertinis, vyriškas arba moteriškas 27.00
Geresnis nertinis 32.00
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos 3.00
“Tights” ........................................................................................ 3.50
Vilnonė medžiaga suknelei 24.00
Krimpleno medžiaga suknelei 18.00
Krimplcno medžiaga moteriškai eilutei 30.00
Nailono apatinis 10.00
Nailono marškiniai 11.00
Geresni marškiniai    15.00
Vilnonė skarelė 11.00
Lietsargis “telescopic” 12.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei 50.00
Geresnės rūšies medžiaga eilutei.................................................60.00
Dar geresnės rūšies medžiaga eilutei......................................... 75.00
Sudarant visai naują siuntinį, dar reikia pridėti S24.00 persiuntimui.

kaip žinome, iš tokių palikimų 
daugiau laimi mūsų krašto oku
pantas. Nešelpkime okupanto 
savo santaupomis, bet tas san
taupas panaudokime kovai prieš 
okupantą. Iš pavergtos Lietuvos 
ateina šauksmas—nesiųsti dau
giau siuntinėlių, bet daugiau 
kovoti ir aukoti mūsų tėvynės, 
mūsų tautos laisvės reikalams. 
O ta kova reikalauja ekonomi
nių išteklių. Labai gražu ir kil
nu, jei kas, aprūpinęs savo arti
muosius pavergtoje Lietuvoje, 
likusias santaupas skiria . koyai 
už mūsų Tėvynės laisvę.

Laisvajame pasaulyje turime 
Tautos Fondą, kuris finansuoja

Naujas įstatymas pakeitė kaikurias pagrindines taisykles 
bedarbių draudos programoje.

Aplamai, pašalpos gavimo ir jos išmokėjimo taisyklės yra 
pagerintos. Dabar jos tiksliau išaiškina palengvinimus bei 
sunkumus darbo suradime ir jo išlaikyme. Pagal naująjį 
įstatymą, šios taisyklės nebus tos pačios visuose rajonuose, 
kaip kad buvo anksčiau.

Parlamentas nutarė, kad žmonės gyvenantieji didelio 
nedarbo vietovėse, gaus daugiau privilegijų negu tie, kurie 
gyvena vietovėse, kuriose yra daugiau darbų.

"Tai labai gerai. Bet ką tas reiškia žmogui, ką tik 
praradusiam darbą?"

Gruodžio 4 d. pasikeis užsiregistravimo reikalavimai 
pašalpai gauti.

Tie, kurie norės gauti darbą mažo nedarbo rajonuose, 
turės būti išdirbę 14 savaičių. Tai bus tiktai tose vietovėse, 
kur lengviau gauti ir išlaikyti darbą.

Tuose rajonuose, kur nedarbas yra didelis, prašantieji 
bedarbio pašalpos turės būti išdirbę iki 10 savaičių.

Iki gruodžio 4 d. užsiregistravimo taisyklės pašalpai 
gauti lieka tos pačios, t.y. 8 savaitės pilno darbo, nežiūrint 
kur jūs gyvenate. ,

"Ar bedarbio pašalpos dydis lieka tas pats?"
Taip. Bedarbio pašalpa yra du trečdaliai jūsų vidutinio 

savaitinio apdraudžiamo atlyginimo.
Didžiausia suma yra $147, nuo tos sumos atskoitant 

federacinį pajamų mokestį (income tax).

"Laukiančių motinų, ligonių ir sulaukusių 65 metų amžiaus 
pašalpos. Ar yra pakeitimų šiose srityse?"

Ligos atveju pašalpa buvo mokamo tik pirmųjų 39 
savaičių laikotarpyje. Dabar pašalpa yra mokama betkuriuo 
metu per visą draudimo laiką.

Penkiolikos savaičių pašalpa gimdyvėms ir speciali pašalpa 
(t.y. vienkartinė trijų savaičių pašalpa) sulaukusims 65 
metų amžiaus lieka ta pati.

Bedarbio pašalpos draudos mokestis bei darbo rūšys, 
kurios yra apdraustinos, lieka tos pačios, kaip ir anksčiau.

"Ar aš dar vis turiu eiti į tą pačią bedarbių draudos įstaigą?"

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame

Baltic Stores Ltd.
palikimus į Lietuvą ir kitas šalis

11 London Lane, Bromley, 
Kent, England. 
Tel. 01-460-2592

&

. X

Sault Ste. Marie, 
Ontario

AUKOS TAUTOS FONDUI 1977 
METAIS. $35: VI. Mockus; S30: Vy
tas Skažinskas; $12: R. Galinienė; 
$11: A. Skaržinskas; $10: A. Balčiū
nas, S. Druskis, R. Gasperas, H. Ma- 
tijošaitis, J. Malskis, J. Meškis, A. 
Skardžius, A. žemaitis, J. Valas; $7: 
A. Vanagas; $6: V. Poškus; $5: N. 
Aukštikalnis, A. Chinas, J. Gasperas, 
I. Genys, 1. Girdzevičius, R. Galiny- 
tė, V. Goldbcrgas, S. Grigelaitis, V. 
Jakumaitis, V. Kramilius, J. Kvas- 
čiauskas, A. Motuzas, A. Motiejū
nas,P. Puteikis, G. Podcrys, J. Skar
dis, J. Sendžikas, K. Slyžys, P. Umb
rasas, J. Žebraitis; $3: J. Staškūnie- 
nė, V. Vainutis. 13 asmenų aukojo 
po $2. Iš viso surinkta $323. Visiems 
ačiū.

įgaliotinė J. Gasperienė

"Kr naujos taisyklės pakeičia laukimo laiką?"
Nepakeičia. Pagrindinis dviejų savaičių laukimo 

laikotarpis palieka visur tas pats.
Laukimo laikotarpio taisyklės taip pat lieka tos pačios, 

jeigu prašantis bedarbio pašalpos palieka darbą savo noru ir 
be rimtos priežasties arba dėl blogo elgesio yra atleistas iš 
darbo. Tokiu atveju prašantis bedarbio pašalpos turi laukti 
iki 8 savaičių nuo paskutinės darbo dienos, kad galėtų 
gauti pašalpą.

"Kaip ilgai galima gauti bedarbio pašalpą?"
Pagal senąjį įstatymą — iki 51 savaitės. Dabar — 

iki 50 savaičių.
Bet nuo rugsėjo 1 1 d. pašalpos mokėjimo laikotarpis 

priklausys nuo nedarbo dydžio asmens gyvenamajame rajone.
Šiuo metu mes lyginame nedarbo dydį, suskirstydami 

Kanadą į 16 ekonominių rajonų. 1978 metais Kanada bus 
suskirstyta į 54 rajonus. Tokiu būdu bus galima pritaikinti 
bedarbio pašalpos reikalavimą prie vietinės darbo paklausos.

Taip. Tol, kol bedarbių draudos ir Kanados darbo įstaigų 
(Canada Manpower) centrai nesusijungs, jokių pakeitimų 
nebus.

Unemployment Insurance Commission ir Department of 
Manpower and Immigration dabar susijungė ir vadinasi 
nauju vardu: Canada Employment and Immigration 
Commission. Kol kas jus aptarnaus mūsų vietinės 
Unemployment Insurance įstaigos arba Canada Man
power centrai. Kai jos susijungs į vieną įstaigą, naujas 
pavadinimas bus Canada Employment Centres.

Dirbame su žmonėmis, 
kurie nori dirbti
1* Employment and Emploi et

Immigration Canada Immigration Canada

Bud Cullen Bud Cullen
Minister Ministre



Estų orkestras “Estonia”, diriguojamas Uno Kook, atlieka lietuviškų melodijų pynę, sukurtą muziko A. Prial- 
gausko, Lietuvos kariuomenės atsteigimo metinių minėjime Toronte Nuotr. S. Dabkaus

Stončiūtės grafikos paroda

Korsakienės “Susitikimai”
J. KUZMICKIS

Halina Nastopkaitė-Korsakie- 
nė, gimusi 1910 m. Kieve ir au
gusi “apsupta daugiausia rusų 
ir ukrainiečių vaikų”, buvo imli 
revoliucinės dvasios aplinkai ir 
“neramaus charakterio, kairių 
pažiūrų” tėvo įtakai. Nors po 
saviveiklinių vakarėlių buvo 
vaišinama “sunkios duonos, iš
keptos sumišai su sėlenomis” 
gabalu ir “žemuogine garuojan
čia arbatą be cukraus“, tačiau, 
ruošiantis kelionei Į Lietuvą, 
gailėjosi, kad “nebeteks gyveni
mo, su kuriuo jau spėjo suartė
ti”. .Parvežta į Biržus ir valgy
dama tik ką iš kepyklos parneš
tas traškias “žydiškas baran- 
kas”, apteptas sviestu, “kurio 
skonį seniai buvo pamiršusi”, 
šliejosi prie “marksistinės pa
kraipos draugų” ir “spindulie- 
čių”, kurie stengėsi mokinių 
mąstymą kreipti “progresyvių, 
socialistinių idėjų keliu”.

Įstojusi į Kauno Vytauto D. 
universiteto humanitarinių 
mokslų fakultetą, jį baigė 1939 
m. ir mokė Kauno bei Pasvalio 
gimnazijose, o sovietų laikais 
dirbo Kauno radiofone. Įsitiki
nusi, kad praeities “prisimini
mai, anot seno pasakymo, vie
nintelis rojus, iš kurio niekas 
negali mūsų išvaryti”, praeities 
“vis galingiau užvaldyta”, ėmė
si plunksnos aprašyti dar lais
voje Lietuvoje išgyventus susi
tikimus su įžymiomis asmenybė
mis (A. Vienuoliu, V. Krėve, B. 
Sruoga, V. Mykolaičiu - Putinu, 
S. Nerimi, prof. V. Cepinskiu, 
P. Cvirka), kurios “ryškiais švy
turiais iškyla virš padūmavusios 
praeities”, o taipgi “eilinius 
žmones” — Ispanijos kovose žu
vusį komunistą A. Jasutį, komu
nistų simpatikes pedagoges P. 
Šilinaitę, H. Jasaitytę ir Biržų 
gimnazijoje besimokiusius drau
gus (K. Snarskį - žvaigždulį, K. 
Jakubėną) ir idėjos priešus — 
Bern. Brazdžionį bei kapelio
nus, “verčiančius net netikin
čius moksleivius lankyti bažny
čią ir eiti išpažinties”, nors ne
rado galima bent vieno jų pa
vardės paminėti.

Psichologinio įžvalgumo 
stygis

Remdamasi “dažniausiai au
tentiškais, pačios išgyventais ir 
išjaustais prisiminimais” ir ne
pajėgusi išvengti “didesnio ar 
mažesnio subjektyvumo”, H. 
Korsakienė sukūrė palyginti 
ryškius portretus. Ar jie visi 
tikslūs, priklauso, “kaip matė ir 
juto juos praeityje”. Matyti, ži
nia, nesunku, tačiau, norint pa
justi vidinę tiesą, reikia didelio 
objektyvumo ir neužsiangažavi- 
mo kokiai nors kraštutinei idė
jai.

Su ypatinga pagarba minėda
ma J. Janonį, iš gimnazijos lai
kų pažįstamus K. Snarskį - 
žvaigždulį, Kz. Jakubėną ir net 
Ispanijos kare žuvusį “poetą” 
A. Jasutį, jokios pagarbos nepa
rodė priešingos pasaulėžiūros 
poetui Bern. Brazdžioniui, išva
dinusi jį “fanatišku” ateitinin
ku, atšiauriu, “ištikimu krikde- 
minei ideologijai” (358). Gerai 
matydama išorinį “nedidelį 
įgimtą trūkumą”, savo jauseną 
didžiai susubjektyvino ir nepa
jėgė nors kiek objektyviau pa
liesti jo kūrybos. Tik vienu sa
kiniu paminėjo J. Kossu-Alek- 
sandriškį, “kurio poezija žavė
josi” (34).

Negieda autorė kaip S. Nėriai 
ar P. Cvirkai ditirambų “keis
tuoliui” A. Vienuoliui: jis asoci
juojasi jai su “gandro siluetu: 
ligi graudumo vienišas, savo il
gą snapą nulenkęs, bekiokso jis 
kur pievos pakraštyje”; menkai 
susigaudęs “sostinės literatūros 
naujienose” (15); provinciona- 
lus. Būdamas jautrus “gnybte- 

lėjimui piktu žodžiu”, visdėlto 
išdrįso priekaištauti “Puodžiūn- 
kiemio” kritikams, nes jis ne
vienas “pakrovė tą laivą”: buvę 
perdaug “padėjėjų, patarėjų, 
bendradarbių, redaktorių, mo
kytojų”. Komunistinės cenzūros 
ranką, be abejonės, jautė ir pa
ti H. Korsakienė, nes ir jos kny
gą “redagavo” kažkoks A. Pa- 
raščiakas, kurio pavardės neran
dame 1975 m. “Tarybų Lietuvos 
rašytojų” biografiniame žodyne. 
Nenuostabu, kad, Korsakams 
aplankius A. Vienuolį respubli
kinėje ligoninėje, šis “kažkaip, 
liguistai susijaudino ir skubiai 
atsisėdo lovoje” (28), kai autorė 
akimirkos žvilgsnyje “įskaitė” 
“dvasios sukrėtimą ir silpnumo 
momentą” “nebūties tamsybės” 
akivaizdoje: iš LKB Kronikos 
sužinome, jog A. Vienuolis tes
tamente prašęs ant jo kapo kry
žių pastatyti (plg. III t., 297 
psl.).

Įdomių smulkmenų sužinome 
ii’ apie B. Sruogą, grįžusį iš 
Stutthofo kaceto. Jo nervų sis
tema buvusi galutinai sugriau
ta, kavą gėręs kone kibirais, o 
paskui per naktį nė akių nesu
merkdavęs. Kai “evakuacijos 
draugai” nepraleisdavo progos 
“atšvęsti pergalės”, vienų vai
šių metu autorė paklaususi 
Sruogą apie vakaruose esančias 
žmoną ir dukrą; jo lūpos virpė
jo, ir, sušvokštęs “ko lendi man 
į dūšią?! kaip drįsti?”, net 
kumštį iškėlęs. Autorė jautusi 
jame pašaipą ir graudulį, panie
ką ir pagailą, o jis “dar kažką 
pasakęs barančiu balsu apie 
šventus vardus, kurių nevalia 
girtoj kompanijoj minėti, nuėjo 
šalin”. Keista, kad autorė nepa
jėgė suprasti rašytojo tragedi
jos, atšvenčiant komunizmo 
“pergalę”, visa suvesdama į “jo 
kontrastingą, sunkiai susi
valdantį būdą, kur su ūmiu bru
talumu persipynęs ir vaikiškas 
gerumas” (88): neužtenka tik 
matyti, reikia pajėgti bent kiek 
objektyviau justi.

V. Krėvė ir Putinas
Juodą kavą, nuosavo malūnė

liu sutraiškytą, gėrė ir V. Krė
vė, kuris vokiečių okupacijos 
metais itin nuoširdžiai rūpinosi 
H. Korsakiene. Negailėdama 
jam gerų žodžių, palyginti ne
palankiai nutapė dr. Balį, Tau
tosakos poskyrio vedėją, kurio 
veide, V. Krėvei kalbant, “nesu
juda nė vienas raumuo, neatsi
spindi nė menkiausios minties 
ar jausmo krustelėjimas” (110). 
Atšiauriais bruožais nubrėžė ir 
Z. Blyno (“neolituanų ideologo, 
Musolinio (garbintojo ir fašizmo 
doktrinos propaguotojo”) atvaiz
dą. Jau žymiai šilčiau pavaizda
vo švietimo vadybos darbuotojo 
Ign. Malinausko asmenį, kuris, 
V. Krėvės tariamu teigimu, 
“nors ir iš krikdemų, bet žmo
gus geras” (116).

Jausdama pareigą už didelę 
pagalbą komplimentais apiber
ti V. Krėvę (“įsitikinau šio dide
lio rašytojo žmogišku paprastu
mu, šio galvoto, gudraus dzūko 
tiesiog vaikišku tyrumu”), vis- 
dėto randa jame ir “naivų nesu
sigaudymą realybėje, jo pamėgi
mą gyventi daugiau savo vaiz
duotės pasaulyje, negu tikrovė
je” (131).

Kodėl V. Krėvė 1944 m. pasi
traukė į Vakarus, autorė turi 
savo “išjaustą” atsaką: “Jis nuo
širdžiai, lyg per išpažintį, išsi
pasakojo, kaip dar okupacijos 
pradžioje juodu su žmona buvę 
gestapininkų suimti ir terori

J. BURKAUS
“Du dvasinių būtybių pasauliai”,

444 psl. knyga, užsisakytina: Sūduva, 809 Ramble St., 
Hot Springs, AR. 71901, USA. Kaina: JAV $8.50.

zuojami, kaip buvę jiems įsaky
ta rašyti testamentą, kaip nė ne
sitikėję išliksią gyvi. Kaip jo 
žmonai buvęs mestas kaltinimas 
dėl “neariškos kilmės”, bet 
jiems pavykę dokumentais įro- 

• dyti azerbaidžianietišką jos kil
mę. Ir kaip pagaliau privertę jį 
parašyti “ataskaitą” apie veiklą 
tarybiniu laikotarpiu” (148). H. 
Korsakienė pagaliau apeliuoja į 
visus, jog visi turį jausti dalį 
kaltės už tai, kad nemokėję įti
kinti įžymiojo rašytojo likti gim
toje žemėje.

Apie gimtoje žemėje likusį V. 
Mykolaitį - Putiną autorės atsi
minimai gražiausi: nors atmin
tyje iškyląs rūsčiai susimąstęs 
poeto veidas, tačiau jis inteli
gentiškas, subtiliai dvasingas, 
o jo būdas uždaras, neprieina
mas. Kunigo profesija ir su ja 
“nesiderinanti išvaizda” slėpi
ningumu kėlė masinantį žavu
mą ir tas nepaprastumas tiek 
kerėjęs, jog “kone visos buvo 
linkusios į jį įsimylėti”, neišski
riant nė autorės.

Kai “kūrybiniai darbuotojai 
buvo skatinami kuo greičiau po
litiškai apsispręsti”, V. Myko
laitis neskubėjęs, teisindamasis 
vidaus kovomis ir sielvartais su
sikurta pasaulėžiūra, nors ir 
“dėjęs pastangas naujai pasau
lėžiūrai pažinti ir įsisavinti”. 
Deja, pati autorė prisipažįsta, 
kad “jam būdavo nelengva pri
sitaikinti prie gyvenamo laiko 
diktuojamų reikalavimų” (177). 
Taigi, kompartija “skatino” ap
sispręsti už komunizmą, “dikta
vo” savo reikalavimus, ir kai K. 
Korsakas pasitraukė iš universi
teto, V. Mykolaičio santūrumas 
jo ir žmonos atžvilgiu didėjęs. 
Deja, nors autorė dažnai matė 
V. Mykolaitį, tačiau jos subjek
tyvūs įsitikinimai neleido pa
justi jo tikrojo vidaus. Atrodo, 
nieko negirdėjo apie rašytojo 
susitaikymą su Bažnyčia, apie jo 
norą mirti kunigu. Jai ir vėl vai
denosi taip dažnai minima “ne
būties tamsybė” ir vidinis siau
rumas, kai žeria šitokį savo nuo
sprendį: “Artėjant prie nebū
ties slenksčio, kurio grėsmingą 
lemtį poetas taip dramatiškai 
išjautė ir įspūdingai perteikė 
savo poezijoje, Putino nuošalu
mas ir vienišumas ne kartą pri
slėgė jo silpstančius pečius” 
(181). Atrodo, tarsi neskaitė 
1964 m. jo parašyto eilėraščio 
“Šaukia”:

šaukit visi, kas dar norit gyventi! 
Šaukit už žmogų,
Už šviesią ir amžiną būtį!...

(Bus daugiau)

Marija Stankuvienė- i
Saulaitytė <

Įziemis ■
Ledėja lūšna. <
šiauriškas šaltis (
permatomu dangalu (
stengia pasisavinti (
pastogę (
laikinai. į
Langai paslaptimi sunkėja, i 
anoj pusėj sulaikydami (
kintančius debesis. <
Įtrūkę žirgeliai, <
pareigingai taką sekę, t
grimsta savin, ledėsiu apakę. <
Ryškėjančios sąmonės 
lengvas kvėpavimas 
pradengia 
apšarmojusios paslapties 
properšą.
Pažvelgiama žiemos akin.

Š.m. spalio 22-24 dienomis 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
Parodų salėje matėme dailinin
kės D. Stončiūtės - Kuolienės 43 
grafikos darbus. Jaunoji daili
ninkė, baigusi meno mokyklą 
Čikagoje 1974 ųnetais, pateikė 
mums ar ne penkis savo kūrybi
nės raidos metus.

D. Stončiūtė kuria neskubė
dama. Jos paveikslai gimsta rit
mingame susikaupime. Ji tarsi 
rašo eilėraštį, dėliodama žodį 
prie žodžio. Kaip pavadintume 
Stončiūtės kūrybą? Abstrakcija? 
Bet kone visas menas yra ab
strakcija. Bedaikte abstrakcija? 
Irgi būtų netikslu, nes Stončiū
tės paveiksluose vaizduojama 
žemė ir dangus, debesys ir van
denys, šaknys, ir šakniagumbiai, 
planetos ir galaktikos, lengvi, 
bet atpažįstami žmonių siluetai. 
Jos paveikslai plaukia iš daik
tiškumo į ritmingą abstrakciją 
ir atgal. Pas ją daug vaizduotės, 
elegancijos ir spalvingų, pilkų 
tonų bei pustonių niuansų, įvai
ruojančio erdvės suskaldymo, li
nijų, plokštumų, dėmių banga
vimo, o kartais ir geometrinių 
formų. Išskyrus kelis geometri
nių formų paveikslus, pas Ston- 
čiūtę nerasime kampuotumo, 
staigių kontrastų, dramatiškų 
lūžių. Jos grafikoje formų ban
gavimas yra beveik pasakiškas 
ir labai lyriškas.

D. Stončiūtė nėra novatorė 
dailėje. Tai konvencionali me
nininkė. Dabartinės dailės filo
sofijos įvairūs protavimai jos 
kūrybos nėra palietę, kaip pvz. 
teigimas, jog pagrindiniai mo
dernaus meno elementai yra ju
dėjimas bei šviesa (šviesa kaip 
radiacija, o ne optinė iliuzija), 
ir tiedu elementai rišami su 
erdvės bei laiko sąvokomis. Esą, 
objektyvia prasme laiko nėra. 
Ką mes laiku vadiname, iš tikro 
tėra koordinatės keturių dimen

Dailininkai ir dailės darbuotojai!
Numatomos lietuvių dailės ir tautodailės parodos reikalu

Lietuvių Tautodailės Institu
tas yra numatęs surengti pla
čios apimties tautodailės paro
das Toronte ir Otavoje 1978 m. 
Parodon kviečiami dailininkai 
ir dailės dirbinių gamintojai su 
savo dailės darbais, kurie pasi
žymėtų lietuvių tautodailės 
bruožais, t.y. būtų būdingi liau
dies meno formomis, raštais, 
spalvomis ir tematika. Parodos 
tikslas — kad senasis lietuvių 
liaudies menas pasireikštų nau
jomis formomis ir eitų lygia
grečiai su šių dienų taikomąja 
daile.

Lietuvių Tautodailės Institu
to paroda apims įvairius dailės 
dirbinius: kilimus, tautinius 
drabužius, juostas, dekoratyvi
nius audinius, mezginius, bal

Atsiųsta paminėti
ATEITIS nr. 7, rugsėjis. Mėnesi

nis Ateitininkų Federacijos žurna
las, gaunamas pas administratorių 
J. Polikaitį, 7235 S. Sacramento 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

KARYS nr. 7, rugpjūtis - rugsėjis. 
Mėnesinis pasaulio lietuvių karių - 
veteranų žurnalas. Administracijos 
adresas: 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207, USA. 

Solistė SLAVA ŽIEMELYTĖ, kontraltas, atlikusi rečitali Toronte, akompa
nuojama čelisto ir pianisto. Ji pasiruošusi su koncertais aplankyti ir kitas 
lietuvių kolonijas Nuotr. S. Dabkaus

sijų tėkmėje. Gi tradicinis me
nas nesugebąs pagauti laiko - 
erdvės dimensijos. Toji erdvė 
tegali būti įsivaizduojama tik 
judėjime.

Iš tikro, graži, dirginanti teo
rija, tik jos pavojus yra tas, kad 
ji išeina už pojūčių ribų, taigi 
tenai, kur menas jau nebesie
kia. Gal dėlto per intuicija 
Stončiūtė nedrįso leistis į neži
nomus vandenis. Ji daugiau va
dovaujasi Paul Klee “psichine 
improvizacija”, kuri leidžia dai
lininkui ne tiek sąmoningai 
komponuoti, kiek “atrasti” pa
veikslą neretai per automatiš
ką, “psichograminį” braižą.

Tokiomis bendrybėmis betgi 
nelabai tikslu kalbėti apie Ston
čiūtės paveikslus, nes ji dažnai 
kiekvieną paveikslą išgyvena 
skirtingame ritme.

Dailininkės pavadintose plas- 
tigraviūrose teminiu bei ritmi
niu požiūriu paveikslai persilie
ja vienas į kitą. Toji plastigra- 
viūra yra plastikos plokštė, į 
kurią [braižomas piešinys bei 
formos (kaikurios spalvotos), o 
pati plastika uždedama ant juo
do popieriaus ir tik peiliu dary
ti įraižai lieka balti. Ši technika 
yra įdomi, bet truputį mechaniš
ka. Gal padidėjus techniškam 
įgudimui, bus galima ir daugiau 
iš jos išgauti.

D. Stončiūtės paroda paliko 
kultūringą įspūdį. Menas reika
lauja juslinės apkrovos, ritmo 
ir vaizduotės. Visus šiuos prad
menis dailininkė nešiojasi savy
je, o laikas tuos pradmenis pa
aštrins ir pagilins, nes talento 
augimas yra laipsniškas ir lėtas, 
arba kaip Thomas Mannas yra 
pasakęs, talentas pasireiškia 
žmogaus gyvenimo pabaigoje, o 
ne pradžioje. Norint galima bū
tų ir priešingai įrodinėti, bet es
mėje anas pasakymas turi nesu
griaunamos tiesos. VI. Š.

dus, medžio bei metalo dirbi
nius, keramiką, emalį, batiką, 
šilką (silk screen), šiaudinukus, 
margučius ir kt.

Prašome pagaminti' po vieną 
kitą tautodailės darbą ir praneš
ti Lietuvių Tautodailės Institu
tui, su kuriais darbais numato
te dalyvauti parodoje. Kodinius 
priims dailininkų vertintojų ko
misija. Bus paruoštas ir katalo
gas.

Anastazija Tamošaitienė, 
LTI tarybos pirmininkė

L. Balsys,
LTI valdybos pirmininkas

Adresas: A. Tamošaitis, R.R. 
#1, Kingston, Ont., Canada K7L 
4V1. Tel. 613-542-0505.

TECHNIKOS ŽODIS nr. 3-4 (156- 
157), 1977 m. balandis-rugsėjis. 
PLIAS ir ALIAS žurnalas, leidžia
mas kas trys mėnesiai Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų Są
jungos Čikagos skyriaus techninės 
spaudos sekcijos. Administratoriaus 
adresas: A. Brazdžiūnas, 7980 W. 
127 St., Palos Park, Ill. 60464, USA. 
šis numeris skirtas organizacijos 25 
metų sukakčiai.
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□ KIII TI1 IiINFJf VEIKIOJE
A.a. MYKOLAS VENCLAUSKAS, 

klevelandietis pedagogas ir rašyto
jas, 71 metų amžiaus, mirė lapkričio 
8 d. ir buvo palaidotas Visų Sielų 
kapinėse Klevelande, Ohio. Velionis 
buvo kražiškis, baigęs “Žiburio” 
gimnaziją, studijavęs literatūrą Kau
no universiteto humanitarinių moks
lų fakultete, mokytojavęs Kražių 
mokykloje. Spaudoje skelbė eilėraš
čius bei eiliuotas pasakas. Kauno jau
nimo teatras yra pastatęs jo pasaką 
“Saulutė”. 1931 m. išleido “Liaudies 
pasakas”. Klevelando “Rūtos” teat
ras 1952 m. suvaidino M. Venclaus- 
ko “Burtininko pinkles”, “Vaidilos” 
teatras 1964 m. — “Užburtąją dūde
lę”. Velionis taipgi yra laimėjęs kul
tūrinę 1965 m. Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugijos premiją.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO ka
vinės lapkričio 4 d. vakaronė buvo 
skirta Laimos Rastenytės - Lapins
kienės lėlių teatrui, įsteigtam prieš 
trejetą metų. Vakaronės dalyvių lau
kė įdomiai atliekamos pasakos — 
“Dailidė, Perkūnas ir velnias”, “Pet
riukas ir vilkas”, “Liepsnabarzdis”, 
“Raudonkepuraitė”. Teatro vadovei
L. Lapinskienei talkino A. Aleknai
tė, A. Viktorą, kompoz. D. Lapins
kas, smuikeliu grojantis mažasis 
Aras Lapinskas. Su jo muzika buvo 
inscenizuota baigminė dainelė “Plau
kia vėjas”. Lėlių teatrą sudaro 5 ak
toriai ir 25 lėlės. Be pačios Čikagos, 
jo spektakliais jau gėrėjosi Niujor
ko, Bostono, Filadelfijos ir Kleve
lando lietuviai. Planuojama išvyka į 
Torontą. Teatras yra paruošęs spe
cialią kalėdinę programą mokyk
loms.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIAI 
savo žurnalo “Į Laisvę” redaktorium 
vėl pakvietė žurnalistą Juozą Koje- 
lį. Šias pareigas jis pradės eiti 1978 
m.

ČIKAGOS LIETUVIŲ TELEVIZI
JOS koncertui Jaunimo Centre muz. 
Faustas Strolia buvo suorganizavęs 
styginį ansamblį, kurį sudarė smui
kininkai — P. Matiukas, P. Dūda,
M. Masden, R. Pakštaitė, L. Ragas, 
J. Remys, E. Sakadolskis, B. Pakš
tas, C. Soldat, violončelistas D. 
Munn ir kontrabasu grojantis P. Za- 
luba. Ansamblis koncertą pradėjo 
F. Schuberto “Karišku maršu” ir 
akompanavo solistams — vietiniam 
sopranui Praurimei Ragienei ir to
rontiškiam tenorui Rimui Strimai
čiui, pasinaudodamas V. Jančio, A. 
Jurgučio, F. Strolios aranžuotėmis. 
Sol. P. Ragienė padanavo Birutės 
ariją iš to paties pavadinimo M. 
Petrausko operos, V. Jančio “Ne
dvelk, vėjeli”, G. Puccini “Madame 
Buttefly” ariją; sol. R. Strimaitis — 
A. Bražinsko “Ugnelę”, Kavaradosio 
ariją iš G. Puccini “Toscos” ir E. 
Toselli “Serenadą”. Pirmąją dalį už
baigė styginis ansamblis A. Jurgučio 
pjese, V. Budrevičiaus “Oi, daluže”. 
Antrojoje dalyje skambėjo ansamb
lio atliekama P. Strolios kompozici
ja “Oi tie žiedai”, Mocarto “Mažoji 
nakties muzika”. Koncerto užsklan
dai solistai P. Ragienė ir R. Strimai
tis buvo pasirinkę duetą iš G. Doni
zetti operos “Don Pasquale”, du pir
mojo ir paskutinio veiksmo duetus 
iš G. Verdi “Traviatos” Lietuvių te
levizijos vadovas A. Siutas koncertą 
nufilmavo ir tą patį vakarą parodė 
lietuviams skirtoje laidoje.

OSKARO MILAŠIAUS gimi
mo šimtmečiui paminėti “La Comė- 
die Franęaise” surengė visą eilę li
teratūrinių vakarų Paryžiuje lapkri
čio 21, 22 ir 30 d.d. Kadangi tie va
karai susilaukė didelio visuomenės 
dėmesio, jie dar buvo pakartoti 
gruodžio 1 ir 2 d.d. Pirmoje progra
mos dalyje aktoriai deklamavo O. 
Milašiaus poemas, antroje — vaidi
no 4 v. misteriją “Saulius iš Taršo”. 
Renginiais rūpinosi daugiausia drau
gija “Les Amis de Milosz”.

TORONTIETĖS DAIL. VALEN
TINOS BALSIENĖS keramikos ir 
sidabro papuošalų parodą Klevelan
de, Dievo Motinos N. P. parapijos 
salėje, surengė vyr. skaučių židinys. 
Parodos atidaryme kalbėjo židinio 
pirm. D. Dunderienė, su viešnia iš 
Toronto bei jos kūryba supažindi
no N. Kersnauskaitė. Sėkmingoje 
parodoje parduota poros tūkstan
čių dolerių vertės kūrinių.

ARGENTINOS LIETUVIAI Bue
nos Aires mieste, Aušros Vartų pa
rapijoje, arkiv. Jurgio Matulaičio 
50 metų mirties sukaktį paminėjo 
kun. A. Steigvilo atnašautomis Mi- 
šiomis, akademine dalimi parapijos 
salėje. Paskaitą apie garbųjį velio
nį, kandidatą į šventuosius, skaitė 
kun. J. Petraitis. Šventę papildė de
biutuojantis scenos mėgėjų būrelis 
“Liepsna” Antano Škėmos drama 
“Žvakidė”. Veikalą režisavo L. Lem- 
beris, scenovaizdžiais pasirūpino A. 
Cabrera. “Liepsną” įsteigė birutie- 
tės, rengusios ir arkiv. J. Matulaičio 
minėjimą.

LB KULTŪROS KLUBE Bostone 
viešėjo Temple universiteto Pensil
vanijoje prof. dr. Vytautas Černius, 
skaitęs psichologinę paskaitą “Ant
roji gyvenimo pusė — mintys, per
spektyvos, pasisakymai”. Į žmogaus 
gyvenimą bei jo siekius jis pažvelgė 

' psichologo akimis, pradėdamas vai
kyste, revoliucijon vedančiais jau
nystės metais ir baigdamas senatve, 
kai nedaug belieka laiko, kurį žmo
gus nori skirti pats sau.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS 
paruošė pirmąją šio sezono prem
jerą, kuriai buvo pasirinkta M. Fri- 
šo pjesė “Santa Krusas”. Spektaklį 
režisavo S. Varnas, neseniai baigęs 
studijas valstybiniame Leningrado 
muzikos teatro ir kinematografijos 
institute. Rež. R. Steponavičiūtė dar 
šiemet pastatys R. Gavelio pjesę 
“Sūkuriai”. Repertuarą taipgi nu
matoma papildyti Vydūno ir Šeks
pyro kūriniais, šį sezoną į teatrą įsi
jungė 12 jaunųjų aktorių, baigusių 
teatrinį Vilniaus konservatorijos fa
kultetą. Į Šiaulius jie atsivežė ir sa
vo kraitį: diplominius spektaklius — 
V. Sarojano “Žmogiškąją komedi
ją”, V. šukšino “Iki trečiųjų gai
džių”.

RESPUBLIKINIS SIMPOZIUMAS 
“Galvos ir nugaros smegenų krauja
gyslių patalogija” įvyko Vilniaus 
universiteto medicinos fakultete. Da
lyvavo mokslininkai ir gydytojai 
praktikai — neuropatologai, neuro- 
chirurgai, psichiatrai, kurortologai. 
Pranešimus apie kraujagyslių ligų 
paplitimą, etionatogenetinius me
chanizmus, diagnostiką ir profilakti
ką skaitė profesoriai iš Sovietų Są
jungos — E. Averbuchas, N. šach- 
matovas, E. štenbergas, E. Raudam, 
P. Visockas, A. Jocevičienė, E. Du- 
benko, M. Tiganovas. Simpoziume 
dalyvavo nemažai specialistų iš 
Maskvos, Leningrado, Minsko, Ry
gos, Talino, Charkovo bei kitų mies
tų. Išnagrinėti naujausi gydymo me
todai, jau pradedami naudoti ir Lie
tuvoje.

JŪRATĖS BUROKAITĖS paruoš
tą knygą “Mikas Petrauskas” pernai 
išleido “Vaga” Vilniuje, bet Juliaus 
Būtėno recenzijos “Pradininko pėd
sakais” ji tik dabar susilaukė “Li
teratūroje ir Mene”. Knygą sudaro 
straipsniai, laiškai, amžininkų prisi
minimai. Pagrindinius M. Petrausko 
gyvenimo bei kūrybinės veiklos 
bruožus atskleidžia pačios J. Buro- 
kaitės įvadinis straipsnis. J. Būtėno 
teigimu, ypač įdomūs yra M. Pet
rausko laiškai dr. J. Basanavičiui, P. 
Bugailiškiui, V. Biržiškai, J. Tumui - 
Vaižgantui, A. Žmuidzinavičiui, R. 
Mizarai, N. Rasteniui, A. Rimkai, 
broliui Kiprui ir brolienei. Atsimi
nimų skyriuje rašo operos vetera
nas A. Sodeika, K. Vairas - Račkaus
kas, R. Mizara. A. Sodeika yra bai
gęs M. Petrausko Amerikoje įsteig
tą muzikos mokyklą, kurioje mokėsi 
ir R. Mizara. Savo straipsnyje “Ma
no mokytojas M. Petrauskas” A. So
deika teigia, kad Mikas galėjo tapti 
neblogesnių dainininku už Kiprą, 
nes Petrapilio konservatorijoje mo
kėsi pas tą patį prof. S. Gabelį, jei
gu toliau būtų lavinęs savo balsą ir 
patekęs operon. Apie M. Petrausko 
operą “Birutė” rašo V. Landsbergis, 
apie “Eglę žalčių karalienę” — O. 
Narbutienė, operetes — R. Mikėnai
tė. Leidinys iliustruotas M. Petraus
ko nuotraukomis, kurios yra darytos 
prieš I D. karą, jo veiklos metais 
JAV. Recenzentas J. Būtėnas atkrei
pia skaitytojų dėmesį į kaikuriuos 
netikslumus. Pvz. 1920 m. M. Pet
rausko laiške minima žinia, kad p. 
Vileišis greit parūpins leidimą grįž
ti Lietuvon, bet nepaaiškinama, jog 
J. Vileišis buvo pirmasis Lietuvos 
atstovas JAV. Rašoma apie buvusį 
M. Petrausko mokinį sol. Joną Būtė
ną, gimusį 1892 m., nutylint jo mirtį 
1968 m. Laiške minimas “Sandaros” 
red. Šlekys paaiškinimuose susilaukė 
J. inicialo, nors jo vardas buvo Vin
cas.

VALSTYBINES 1977 M. SOVIE
TŲ SĄJUNGOS premijas laimėjo du 
lietuviai: Panevėžio dramos teatro 
aktorius Donatas Banionis — už 
vaidmenį filme “Misterio Makinlio 
pabėgimas”, technikos srityje — me
lioracijos valdybos viršininko pava
duotojas Juozas A. Kunevičius už 
labai našių daugiakiaušių ekskava
torių sukūrimą, serijinę gamybą, pa
naudojimą sausinamose žemėse.

SU KETURIAIS KONCERTAIS 
Balstogėje viešėjo simfoninis Vil
niaus filharmonijos orkestras, vado
vaujamas vyr. dirigento J. Domarko. 
Šioj treciojoj orkestro išvykoj į 
Lenkiją taipgi dalyvavo dirigentė M. 
Dvarionaitė, smuikininkas R. Kati
lius, vargonininkas B. Vasiliauskas 
ir pianistė L- Lobkova. Koncertuose 
buvo atliekami M. Musorgskio, P. 
Čaikovskio, D. šoštakovičiaus, M. K. 
Čiurlionio, S. Vainiūno, E. Balsio, J. 
Domarko, J. Juozapavičiaus kūriniai.

IŠ GASTROLIŲ V. VOKIETIJO
JE grįžo vilnietis vargonų virtuozas 
Leopoldas Digrys. Jo koncertai buvo 
surengti Saarbrueckene ir apylinkė
se, Unoje, Sollingene, Goettingene. 
Hame L. Digrys dalyvavo M. Rege- 
rio (1873-1916) muzikos festivalyje. 
Išvykos repertuaran jis buvo įtrau
kęs T. Makačino sonatą vargonams, 
kurią vokiečiai išgirdo pirmą kartą.

KAUNO M. K. ČIURLIONIO DAI
LĖS muzėjuje kauniečiai dailininkai 
surengė tapybos, skulptūros ir gra
fikos parodą, sutelkdami 150 nau
jausių savo darbų. Skulptūrų skyriu
je didžiausio dėmesio susilaukė P. 
Zalenso “Pasveikinimas”, J. Ruzgo 
“Taika”, V. Norkevičiaus “Motina”. 
Senuosius ir naujuosius Kauno vaiz
dus atskleidė S. Nenortos, P. Staus
ko, V. Povilaičio, A. Lukšto, L. 
Drazdauskaitės tapybos kūriniai. 
Grafikas V. Klemka parodai pateikė 
“Kartų kelius”, “Neramius horizon
tus” — apmąstymų ciklus apie žmo
gų ir laiką. V. Kst.
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R. Cholkan & Co. Ltd.CHQLKnn Realtor
REAL ESTATE —

GENERAL INSURANCE
HIGH PARK-BLOOR, šiurkščių plytų 7 Kambarių atskiras namas; 
centrinis planas, platus privatus įvažiavimas su pristatytu šalia ga
ražu; kaina sumažinta $10.000 dėl skubaus pardavimo; sklypo prie
kis — 57 pėdos.
PRINCE EDWARD DR.-BLOOR, gražus, didžiulis 7 kambarių viena- 
augštis (bungalow); centrinis šaldymas, užbaigtas rūsys su atviru 
židiniu; gražus kiemas, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu; 
viena atvira skola.
HIGH PARK BLVD., didžiulis 15 kambarių, atskiras namas; vande- 
niu-alyva šildomas; privatus įvažiavimas; apie $40.000 įmokėti, viena 
atvira skola.
JANE-BLOOR, dvibutis; prašoma kaina tik $82.000; didelis kiemas, 
garažas, netoli Bloor, 5 kambariai pirmame augšte.
SWANSEA, atskiras 7 kambarių namas; prašoma kaina tik $60.500; 
reikalingas remonto; netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, 5 kambarių vienaaugštis (bungalow); ga
ražas su privačiu įvažiavimu; vandeniu-alyva šildomas; netoli Bloor, 
prašoma kaina $69.900.
KINGSWAY, atskiras 5 kambarių vienaaugštis, (bungalow); alyva 
šildomas; privatus įvažiavimas; prašoma kaina $65.900, mažas įmo- 
kėjimas.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 didelių kambarių, atskiras namas, platus 
privatus įvažiavimas su dvigubu garažu; viena skola; visai netoli 
Bloor ir Lietuvių Namų.
WINDERMERE-BLOOR, sumažinta kaina iki $65.000; atskiras 7 kam
barių namas; garažas; reikalingas remonto; netoli Bloor; skubus 
pardavimas.

2336 BLOOR STREET WEST
tel. 763-5555 namų 535-1584

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
M6HCMl9e st' Toro",°' OnL • Tel. 532-3400 
/Vi o n lAo

AKTYVAI — virš 13 milijonų
KASOS VALANDOS: = 
Pirmadieniais 10-3 E 
Antradieniais 10-3 = 
Trečiadieniais uždaryta E 
Ketvirtadieniais 10-8 E 
Penktadieniais 10-8 = 
Šeštadieniais 9-1 E 
Sekmadieniais 9.30 - 1 E

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų ....... 81/4%
pensijų ir namų s-tas.............9%
taupomąsias s-tas....................7%
depozitų-čekių s-tas ................ 6%

DUODA PASKOLAS:
asmenines .................. 91/2%
nekiln. turto........................ 91/4%
investacines ...........................10%

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

Nemokama visų 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 perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas ---- ne

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave.
telefonas 536-5936

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

Autorite Stites service
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir College)

Sąžiningas ir patikimas patarnavimas'.
Visi automobilių mechaniniai taisymai.
Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.
Goodrich, Radiol ir kt Sav. FRANK PETTIT

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE --
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Simnn ę television 
Savininkas — V. S1MINKEVIČIUS

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

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, “stereo" 
aparatus, lietuviškas plokšteles ir suvenyrus.

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (i pietus) Whorton Way, važiuoti Wharton Glen 

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

(Atkelta iš 1-mo psl.) 

laukia susitikimai su Kvebeko 
premjeru R. Levesque, Manito- 
bos premjeru S. Lyon, Saskače- 
vano premjeru A. Blakeney. Le
miamos reikšmės, atrodo, turės 
Kvebeko premjero R. Levesque 
pritarimas ar nepritarimas to
kiai konferencijai.

Metinį suvažiavimą Toronte 
turėjo Ontario Darbo Federaci
ja, jungianti 800.000 šios pro
vincijos įvairių unijų narių. 
1.200 atstovų suvažiavime svars
tė svarbias ekonomijos bei ne
darbo problemas, bet neparodė 
joms deramo rūpesčio. Juokin
gai atrodė balsavimo keliu pa
siektas nutarimas nutraukti po
sėdį ir televizijos ekranuose ste
bėti Montrealyje vykstančias 
baigmines Kanados amerikietiš
ko futbolo rungtynes. Tik vie
nas atstovas iš Sudburio pabrė
žė, kad toks nutarimas reiškia 
atstovų neatsakingumą, nes juk 
suvažiuota buvo ne futbolo 
rungtynių stebėti. Neatsakingu
mu padvelkė ir nedarbui suma
žinti priimta rezoliucija, siūlan
ti unijoms reikalauti, kad Onta
rio provincijoje būtų atsisaky
ta antvalandžių ir įvesta 30-32 
valandų darbo savaitė. Iš pirmo 
žvilgsnio toks pasiūlymas atro
do sveikintinas, nes darbovie
tės turėtų priimti papildomų 
darbininkų. Tokį įspūdį betgi 
nušlavė Ontario Darbo Federa
cijos pirm. C. Pilkey pareiški
mas spaudai: unijos reikalaus, 
kad jų nariams ir 30-32 valandų 
savaitėje būtų mokamas už 
40 darbo valandų gautas atlygi
nimas. Kitais žodžiais tariant, 
būtų pasiektas gerokas valandi
nio atlyginimo padidinimas už 
trumpesni darbą. Tokiu atveju 
gamyklos būtų priverstos padi
dinti savo gaminių kainas, nors 
jos jau dabar yra peraugštos — 
kanadiški gaminiai neįstengia 
varžytis JAV rinkoje su ameri
kietiškais. Eksporto sulėtėjimas 
j JAV kaip tik sudaro vieną pa
grindinių problemų. Neatsakin
gumu pasižymėjo 'ir kita rezo
liucija, reikalaujanti minimalų 
valandinį atlyginimą Ontario 
provincijoje padidinti nuo $2.65 
iki $4.50. Mažoms darbovietėms 
tai neįveikiamas šuolis. Pasku
tiniuose Ontario parlamento rin
kimuose NDP socialistai siūlė 
minimalų $4 valandinį atlygini
mą. Vėliau jų vadas S. Lewis 
prisipažino, kad dėl šio neprak
tiško reikalavimo jo partija iš 
antros vietos vėl buvo nustumta 
Į trečią. Minimalus atlyginimas, 
aišku, turi būti didinamas, bet 
jis neįgali prašokti finansinio 
mažųjų darboviečių pajėgumo. 
Milijonus dolerių savo fonduose 
turinčios unijos tokiom darbo
vietėm niekada nėra pasiūliu
sios jokios paramos.

Politinės globos Toronto imi
gracijos Įstaigoje pasiprašė ru
sė Natalija Morosova, dirbusi 
■vertėja Jungtinėms Tautoms 
priklausančioje Tarptautinėje 
Civilinės Aviacijos Organizaci
joje Montrealyje. Jos sutartis 
baigėsi lapkričio mėnesį, ir 
bendradarbiai jai surengė išleis
tuves, bet ji dingo iš savo buto. 
Sovietų ambasados pareigūnai, 
pastebėję N. Morosovos dingi
mą, nesėkmingai bandė sulaiky
ti jos baldų išvežimą, kuri tvar
kė vienas advokatas. Šioje tarp
tautinėje organizacijoje vertė
jais dirba 16 Sovietų Sąjungos 
piliečių.

Ontario ministeris L. Gross- 
manas, tvarkantis ryšius su var
totojais, parlamentui pateikė 
naują Įstatymą, kuris užkirstų 
kelią kasmet didėjančiai pasipi- 
gautojų grupei. Tai asmenys, 
kurie kiekvienerių metų pra
džioje atidaro savo raštines ir 
jose supirkinėja pajamų mokes
čių grąžinsimas sumas. Kaiku- 
rie Ontario gyventojai, užuot 
laukę čekio iš Otavos, tuojau 
pat gauna pusę tos sumos iš pa- 
sipinigautojų, jiems perleisda- 
dami vėliau ateisiantį čekį. Nau
jasis įstatymas tokiems pasipi- 
gautojams leistų pasilaikyti už 
jų paslaugą tik 5% čekio sumos. 
Priešingu atveju jų lauktų fi
nansinė bauda iki $5.000 už 
kiekvieną įstatymo pažeidimą. 
Min. L. Grossmano pranešimu, 
penkios Kanados provincijos 
jau turi panašų įstatymą. Dėl jo 
kasmet vis daugiau ir daugiau 
suktų pasipinigautojų veržiasi į 
Ontario provinciją.

Kanados sveikatos ministerė 
M. Begin paskelbė pensijų ir 
priedų vaikams padidinimą nuo 
1978 th. sausio 1 d. kaip kom
pensaciją infliacijai. Mėnesinė 
senatvės pensija padidinama 
$3.01 iki $153.44. Su nepasitu
rintiems mokamu papildu pen

sininkai tada gaus po $261.06, 
dviejų pensininkų šeima — 
$498. Priedas vaikams, moka
mas iki 18 metų amžiaus, padi
dinamas kiekvienam vaikui 
$1.79 iki mėnesinės $25.68 su
mos. Už vaikus gaunamą priedą 
tėvai turi įtraukti į savo paja
mas. Iš daugiau uždirbančių šei
mų dalis dolerių tada vėl grįžta 
į Otavos iždą pajamų mokes&o 
pavidalu. Vaikų priedams Kana
dos vyriausybė šiemet kas mė
nesį yra išleidusi $173 milijo
nus, nes juos gauna apie 7 mi
lijonus vaikų. Priedo padidini
mas dabar pareikalaus papildo
mų $13 milijonų mėnesinių iš
laidų.

Naujasis nedarbo draudos 
įstatymas įsigaliojo gruodžio 4 
d. Bedarbiai, prašantys nedarbo 
draudos išmokų, dabar turės bū
ti išdirbę 10-14 savaičių pasta
rųjų 12 mėnesių laikotarpyje. 
Visa Kanada yra padilinta į 16 
sričių toms savaitėms nustatyti 
pagal nedarbo nuošimtį. Kur jis 
yra didesnis, savaičių skaičius 
sumažinamas, o kur mažesnis — 
padidinamas. NDP socialistų 
vadas E. Broadbentas nuogąsta
vo federaciniame parlamente, 
kad dėl naujojo įstatymo iš pa
šalpų gavimo gali būti išjungta 
apie 225.000 bedarbių. Jie tada 
bus priversti kreiptis į savo gy
venviečių gerovės įstaigas ir 
joms gali tapti nepakeliama fi
nansine našta. Per pirmuosius 9 
šių metų mėnesius nedarbo pa
šaipu Kanadoje buvo išmokėta 
$2.968.000.000, o tai yra $379.- 
000.000 daugiau, negu 1976 m. 
tame laikotarpyje.

Didžiausia Kanados naftos 
bendrovė “Imperial Oil Ltd.” 
nutarė pradėti $4 bilijonų ver
tės projektą, kurio dėka iš že
mės gelmių Albertoje galės bū
ti ištraukta sunkioji nafta, ne
pasiekiama dabartine technika. 
Sunkioji nafta yra tokia tiršta, 
kad ji tekėti pradeda tik pašil
dyta. Spėjama, kad jos Alber
toje yra 900 bilijonų statinių, 
triskart daugiau, negu naftos iš
teklių Saudi Arabijoje. Projek
tui reikalingi įrenginiai bus pra
dėti statyti sekančių 2-3 metų 
laikotarpyje Cold Lake vietovės 
rajone, kuri yra apie 180 mylių 
į šiaurės vakarus nuo Edmonto- 
no.

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Kaunietė R. Jankauskaitė, 14 me
tų amžiaus, dalyvavo kontrolinėse 
sovietų ir vokiečių plaukikų varžy
bose Lindove, R. Vokietijoje. Ji pa
gerino Lietuvos mergaičių, merginų 
ir moterų rekordus, 1.500 metrų lais
vu stiliumi nuplaukusi per 18 min. 
26 sek.

Vilniaus “Žalgirio” futbolininkų 
perėjimas iš antrosios į pirmąją ly
gą dar nėra galutinis jų triumfas. 
Sovietų Sąjungos futbolo varžybose 
yra trys lygos — augščiausioji, pir
moji ir antroji. Taigi, vilniečiams 
pavyko iš žemiausios lygos pereiti į 
vidurinę, bet viršūnė tebėra nepa
siekta. Augščiausioje futbolo lygoje 
vilniečiai žaidė 1953 m., užimdami 
tik XI vietą ir iš jos iškrisdami. 
Augščiausioje lygoje taipgi buvo 
žaista 1960-62 m. Tada reprezenta
cinė vilniečių komanda vadinosi 
“Spartaku”. Naujasis lietuviškas 
“Žalgirio” vardas jai duotas 1962 m. 
Iš augščiausios lygos privertė pasi
traukti varžybose užimta paskutinė 
vieta. 1966 ir 1969 m. žalgiriečiai 
laimėjo I vietą dabartinėje pirmo
joje lygoje, bet j augščiausiąją ne
perėjo, nes pralaimėjo susitikimus 
su kitomis j ją pretendavusiomis ko
mandomis. 1971 m. “Žalgiris” iškri
to iš pirmosios į antrąją lygą ir joje 
žaidė šešerius metus iki dabartinio 
savo laimėjimo.

Lietuvos stalo teniso pirmenybėse 
daugiausia medalių laimėjo kaunie
čiai. A. Stankienė gavo tris aukso 
medalius, išsikovojusi pirmąsias vie
tas moterų grupėje, dvejete su N. 
Sabulyte ir mišriame dvejete su E. 
Zakarianu. Pastarasis, be šios per
galės, ta'po vyrų čempijonu, įveikęs 
vilnietį M. Krcjerį. Sidabro medalį 
E. Zakarianas laimėjo su M. Duš- 
kesu vyrų dvejete.

COMMERCE REAL ESTATE Ltd.
894 St. Clair Ave.W.

EGLINTON-MARLEE $15.000 įmokėti, mūro atskiras, 20 metų se
numo, 3 butų namas. Butas po 2 miegamuosius ir du garažus. Lieka 
viena skola. Skubus pardavimas, žema kaina.
BARRIE, 3.000 įmokėti. Priekis prie didelės gražios upės, 10 akrų 
dirbamos žemės. Leidimas pastatams statyti.
HIGH PARK AVE, prie pat Bloor gatvės, $30.000 įmokėti. Atski
ras mūro namas, 8 kambarių. Geras investavimas.
JIEŠKAU gero dviejų butų su balkonais namo.
KAS NORĖTŲ GAUTI $40.000 I ar-II paskolą (mortgičių) ant ne
kilnojamo turto?

J. KUDABA
Telefonas 653-3225, namų 783-2105

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

Telefonai 533-8451, 533-8452

Ateitininkų žinios
Ateitininkų Kūčios įvyks gruodžio 

11, sekmadienį, 5 v.p.p., Prisikėlimo 
par. salėje. Kviečiami tėvai, sen
draugiai, studentai, moksleiviai ir 
jaunučiai. Tėvai su sendraugiais au
koja po $3, o jaunimas — po $1. Jei
gu dar kas neužsiregistravo, prašo
mi tuoj pat paskambinti O. Girdaus- 
kienei tel. 536-4537.

Dėkojame kun. A. Saulaičiui, SJ, 
ir seselei Ignei už rekolekcijas moks
leiviams. Tai buvo tikras dvasinio 
atsigaivinimo ir priartėjimo prie 
Kristaus savaitgalis, kuris dalyvavu
sių rekolekcijose nebus pamirštas.

Sendraugiai ir tėvai raginami vyk
ti į vyrų rekolekcijas, kurios bus 
augustinijonų vienuolyne, King City, 
gruodžio 9-11 d.d. Rekolekcijas ves 
kun. J. Bacevičius OFM. Užsiregist
ruoti Prisikėlimo par. klebonijoje.

Ateitininkų veiklą Toronte koordi
nuoja komitetas kurį sudaro: dr. O. 
Gustainienė, B. Čepaitienė ir K. 
Manglicas.

“Liudykime Kristų ir savąją tau
tą” neužsibaigė su kongresu Kleve- 
lande. Tas šūkis turi būti tęsiamas 
ir toliau kasdieniame gyvenime.

Skautų veikla
• “Kovojančios Lietuvos” parodą 

lapkričio 27 d. Prisikėlimo Parodų 
salėje aplankė keli šimtai tautiečių. 
Ji dar bus rodoma Maironio mokyk
loj gruodžio 10 d. Rengėjai dėkingi 
v.s. fil. Br. Kvikliui, kuris savo di
deliu darbštumu sutelkė tiek daug 
medžiagos, liudijančios okupacijų 
tikrovę ir tautos pasipriešinimą.

o “Mūsų skautybei” apžvalgą apie 
Hamiltono skautus-tes rašo s. Danu
tė Gutauskienė, 187 Bold St., Hamil
ton, Ont. Labai prašomi Hamiltono 
vadovai-vės, esami ir buvusieji, bend
radarbiauti. Gauta skautininkų P. 
Balso ir B. Simonaičio apžvalga apie 
Niagaros pusiasalio vietininkiją. 
Ačiū jiems ir visiems vietininkijos 
vadovams-vėms, kurie padėjo sutelk
ti medžiagą.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vadijų posėdis — gruodžio 11 d., 11 
v.r., skautų būkle.

• V.s. kun. A. Saulaitis, SJ, lan
kydamasis Toronte, susitiko su kai- 
kuriais vadovais. Ribotas laikas ne
leido turėti platesnės sueigos. Sktn. 
A. Saulaitis yra “Mūsų skautybės” 
leidimo komisijos narys ir šiuo me
tu ruošiasi kelionėn į Australiją su 
JAV ir Kanados skautais-tėmis.

• Mindaugo dr-vės sueiga — gruo
džio 12 d., 7 v.v., Prisikėlimo muzi
kos studijoje. C. S.

REAL ESTATE LTD.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West 
PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR

NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

PACIFIC-BLOOR, atskiras plytų namas, trijų augštų; pilnai moder
nizuotas, dvi prausyklos, privatus įvažiavimas. Netoli Bloor ir High 
parko.

BLOOR-SHAVER, mūrinis vienaaugštis, 3 miegamųjų su prijungtu 
garažu. Užbaigtas rūsys (baras). 50 pėdų priekis. Sklypas su vaisme
džiais. Greitas perėmimas.

NETOLI PRISIKĖLIMO parapijos šventovės keturbutis. Gražūs, 
erdvūs butai po 4 kambarius. Alyva šildomas. Keturi garažai. Nedi
delis įmokėjimas ir viena atvira skola.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

MISSISSAUGA, prabangus vienaai>«^i —• A §?lio sklypo, 4 mie
gamųjų; 3 modernios o O U U Prašoma kaina tik 
$89.000. Vertas da;P **

QUEEN-CALENDER, atskiras plytų A ^3 augštus; 3 mo
dernios virtuvės ir prausykloj* TJ U -?<.ovyje su visais įrengimais. 
Testamentinis palikin.p A “ ak $55.000.

INDIAN RD. — ARTI BLOOR, atskiras mūrinis namas, 3 augštai, 4 
kambariai pirmame augšte; labai gerame stovyje; privatus įvažiavi
mas, dvigubas garažas. Įmokėti apie $25.000.

VARSITY-DUNDAS, 6 kambariai, su užbaigtu rūsiu; namas apie 18 
metų senumo, modernus, su privačiu įvažiavimu, įmokėti tik $8.000.
WESTON RD.-EGLINTON, naujai atremontuota krautuvė, plius 4 
kambarių butas; gera vieta betkokiam verslui, įmokėti apie $10.000.

ALHAMBRA — ARTI LIETUVIŲ NAMŲ, atskiras plytų namas, 
14 kambarių; 5 kambariai pirmame augšte, plius 4 butai nuomoti, 
geros pajamos, geras butas savininkui, garažas. Įmokėti apie $25.000.

VAKARAIS SKAMBINKITE Į NAMUS

S. Jokūbaitis A. Garbenis
537-2869 489-1543

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

VYČIO ŽINIOS
Jauniai C — 14 m. pirmąsias CYO 

krepšinio pirmenybių rungtynes 
pralaimėjo St. Aloysius komandai 
35:44. A. Balsio ir A. Saplio prasi
veržimais vytiečiai laimėjo pirmą 
puslaikį 20:17. Antrame puslaikyje, 
sušlubavus gynybai, vytiečiai neatsi
laikė prieš ūgiu pranašesnius prie
šininkus. Visdėlto keletas Vyčio ko
mandos žaidėjų yra padarę pastebi
mą pažangą, šalia jau minėtų, išsi
skyrė S. Namikas, R. Karpis ir P. 
Sukauskas. Komandos pajėgumui 
dar trukdo silpnoka gynyba ir stoka 
ūgio. Žaidė: A. Balsys 12, A. Saplys 
15, S. Namikas, R. Karpis 6, L. Ažu
balis, P. Sukauskas 2, J. ir P. Aukš
taičiai, R. Marcinkevičius.

Jauniai B — 16 m. pralaimėjo 
draugiškas krepšinio rungtynes ge
rai žaidžiančiai St. Brigid komandai. 
Vyčio komandoje žaidė: A. Kišonas 
8, J. Karpis 5, R. Budrys 2, A. Slap- 
šys, P. Tutlys 4, E. Augaitis 4, P. 
Bubelis 2.

Vyrų komanda žaidžia Toronto 
Metro krepšinio lygoje. Iki šiol žai
dė 3 rungtynes, iš kurių 1 laimėjo. 
Dalis krepšininkų dar žaidžia kitose 
lygose, todėl dažnai tenka kviestis 
talkon jaunesnius žaidėjus. Kas no
rėtų žaisti šios lygos Vyčio krepši
nio komandoje, prašome kreiptis į 
Andrių Klimą 245-7210.

Teodoras Stanulis sutiko būti jau
niausios Vyčio krepšinio komandos 
(12 m.) vadovu.

Krepšinio treniruotės jaunių C ir 
D komandų iš penktadienio nukeltos 
į antradienį. Treniruotėms gauta 
New Toronto 20-tos gatvės mokyklos 
salė. Treniruočių pradžia — 7 v.v.

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n M n M MM JI 
TORONTO LIETUVIŲ f*AKfUVlfM
KREDITO KOOPERATYVE —

MOKA:
81/4% už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą
7Ti% už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 18 n

IMA:

91/2% už asm. paskolas

91/4% už mortgičius

lili/onų 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 sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

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

ir 532-1149 M6P 1A6

(Janabian Art ^mūriais ^Gtir.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.

Louis Temporole — oficialus skulptorius —
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg. 
King George VI Niagara Falls

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

KAZLAUSKASDarbovietės telefonas 278-2757 
Namu telefonas 278-4529

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

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

1113 Dundas St. W., Tzxl C/f E/t Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 e,w S'5'5“'’4'’4 NUOLAIDA

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

ALBINAS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079
Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1 936-4612



Vyskupo Brizgio sukaktis
Gruodžio 4 d. KLK Centras 

surengė Toronte vysk, V. Briz
gio pagerbtuves jo kunigystės 
50 metų sukakties proga. Pats 
Sukaktuvininkas su keliolika 
kunigų koncelebravo Mišias Pri
sikėlimo par. šventovėje 4 v. p. 
p., dalyvaujant gausiems tautie
čiams iš Toronto, Hamiltono, 
Montrealio, Delhi, Londono, St. 
Catharines ir kt. Labai turinin
gą kondensuotą pamokslą pasa
kė kun. dr. F. Jucevičius, Šv. 
Kazimiero par. klebonas Mont- 
realyje.

Pagerbtuvių pokylis įvyko 
Prisikėlimo salėje. Atėjus gar
bės stalo svečiams su vyskupu. 
V. Brizgiu priešakyje, rengėjų 
vardu žodį tarė KLK Centro 
pirm. dr. J. Sungaila, pasveikin
damas visus iškilmės dalyvius ir 
vakaro pranešėju pakviesdamas 
K. Manglicą. Dr. O. Gustainienė 
pasakė pagrindinę kalbą, kurio
je iškėlė Sukaktuvininko atlik
tus darbus. Pagrindinius jo dar
bus tautai suminėjo gen. konsu
las dr. J. Žmtridzinas sveikini
mo žodyje. Kanados LK Kunigų 
Vienybės vardu kalbėjo prel. J. 
Tadarauskas, evangelikų—kun. 
A. Žilinskas, Pasaulio Liet. Jau
nimo Sąjungos valdybos — K. 
Parėštytė, KLB krašto valdybos 
— vicepirm. L. Skripkutė, Ana
pilio sodybos — pirm. A. Rinkti
nas. Buvo pristatyti atstovai or
ganizacijų: KL Fondo tarybos 
pirm, ir Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Dr-jos pirm. dr. A. Pace- 
vičius, KLF pirm. E. čuplins-

kas, Kanados Lietuvių Medikų 
Dr-jos pirm. dr. M. Uleckienė, 
ateitininkų atstovas — Almis 
Kuolas, skautų — K. Batūra.

Buvo keletas sveikinimų raš
tu, jų tarpe iš Kalgario lietuvių 
(kartu su čekiu).
Knygos formos adresą, meniš

kai apipavidalintą kun. J. Staš- 
kaus ir pasirašytą iškilmės daly
vių, Sukaktuvininkui įteikė dr. 
J. Sungaila. Taip pat jis susirin
kusių vardu įteikė ir dovaną — 
dail. J. Bakio bareljefinę Ma
doną.

Savo kalboje vysk. V. Brizgys 
papasakojo keletą epizodų iš 
savo gyvenimo, pabrėždamas, 
kad lietuvio vardas pasaulyje 
yra iškilus daugelyje kraštų. 
Tai patyręs lankydamas lietu
vius. Esą jis visur skatina savo 
tautiečius būti ištikimais Lietu
vai ir lojaliais gyvenamajam 
kraštui. Lietuviai visi jam esą 
mieli, nė vieno jų nelaikąs prie
šu. Vyskupas taip pat prisimi
nė savo keliones po Kanadą ir 

‘ Toronto kardinolo McGuigano 
kvietimą apsigyventi Toronte 
bei talkinti jo darbuose ir va
dovauti kunigų seminarijai. Da
lykai betgi susiklostę kitaip.

Trumpą meninę programą at
liko garsusis Hamiltono mer
gaičių choras “Aidas”, vado
vaujamas naujojo dirigento 
muz. J. Govėdo.

Užbaigiant Sukaktuvininkui 
sugiedota “Ilgiausių metų”, lin
kint dar daug darbingų dienų.

Toronto latviai po 12 valandų trukusių budėtuvių prie miesto rotušės žygiuoja į savo šventovę su žvakėmis ir 
vėliavomis, šią demonstraciją latviai surengė Latvijos nepriklausomybės šventės proga. Iš kairės: kun. Ivars Gaide, 
dr. Valdemars Gulens, Valdis Vagners Nuotr. V. Cinio

Sidabrinė “Varpo” sukaktis
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į Čikagos lietuvių horixonte į

Palaidotas dailininkas Valius
Š.m. gruodžio 1 d. Toronto 

Šv. Juozapo ligoninėje mirė a.a. 
Telesforas Valius. Buvo tikėta
si, kad jis po opreacijos grįš į 
savo namus stiprėti, bet įvyko 
staigus 'pablogėjimas, ir ligonis 
mirė. Jo sveikata pradėjo šlu
buoti jau prieš porą metų. Kurį 
laiką kamavo širdies negalavi
mai, vėliau prisidėjo ir kitos li
gos. Kartą, eidamas laiptais iš 
požeminio traukinio, pajuto ne
galįs valdyti dešinės rankos ir 
kalbėti. Nuvežtas į ligoninę, po 
6 valandų atgavo kalbą ir para
lyžuotos rankos valdymą, bet li
ko dar vidurių skausmai. Vėliau 
paaiškėjo, kad tai beviltiškoji li
ga, kurios jis jau neįstengė nu
galėti.

Gruodžio 4 d. vakarą Prisikė
limo šventovėje po įprastinių 
maldų už mirusius įvyko visuo
meninio pobūdžio atsisveikini
mo vakaras. Vadovaujant par. 
klebonui kun. Aug. Simanavi
čiui, OFM, įvairių institucijų ir 
organizacijų atstovai atsisveiki
no su Velioniu. Kun. L. Andrie- 
kus, Lietuvių Rašytojų Draugi
jos pirm, ir “Aidų” redakcijos 
narys, pasakė ilgesnę kalbą, gi
liai žvelgiančią į Velionies as-' 
meni ir kūrybą. Po jo kalbėjo 
gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzmas, KLB kr. valdybos 
atstovas P. šturmas, Lietuvos 
Kankinių par. klebonas ir Ana
pilio atstovas kun. P. Ažubalis, 
KLB Toronto aipyl. valdybos 
pirm. A. Juzukonis, dailininkų 
atstovas dail. V. Vizgirda, kana
diečių dailininkų atstovas dail. 
J. Račkus, “T. Žiburių” red. 
kun. Pri Gaida, L. Namų pirm. 
J. Strazdas, ŠALFASS centro 
valdybos pirm. Pr. Berneckas. 
Šventovė buvo pilna žmonių. 
Garbės sargybą ėjo šauliai ir 
skautai. Visi dalyvavusieji, pa
gerbdami Velionį, praėjo pro 
karstą, grojant gedulo melodi
jas J. Govėdui. Iškilmė baigta 
giesme “Marija, Marija”. Pažy
mėtina, kad iškilmėje dalyvavo 
ir vysk. V. Brizgys.

Gruodžio 5 d. Prisikėlimo 
šventovėje buvo atnašautos kon- 
celebracines gedulo Mišias. Jas 
atnašavo kun. L. Andriekus, 
kun. Aug. Simanavičius, kun.

P. Ažubalis. Giedojo solistai — 
V. Verikaitis ir Alg. Simanavi
čius, vargonavo J. Govėdas. Pa
mokslą pasakė kun. L. Andrie
kus. Dalyvavo pilna šventovė 
žmonių. Į lietuvių kapines pa
lydėjo ilga vilkstinė automobi
lių. Ten apeigas atliko kun. L. 
Andriekus ir kun. A. Prakapas.

Taip atsisveikino lietuvių vi
suomenė su žymiu dailininku ir 
tauriu žmogumi. Jo mirtį pra
nešė ir didžioji Toronto spau
da, įdėdama trumpą jo biogra
fiją ir nuotrauką. K.

Lenkas, parūpinęs...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

džio lentose, miniatiūrinėse du
rų imitacijose. Senų ginklų turi 
apie 50. Daug geležinių didelių 
dėžių, nedegamų spintų. Viena 
geležinė dėžė yra pati gražiau
sia Venecueloje. Apie 3.000 kny
gų bibliotekoje. Į tuos rinkinius 
įdėtas milžiniškas kapitalas. Tik 
vienas žemėlapis kainuoja kelis 
tūkstančius dolerių. F. Zubras 
turi geležies dirbinių įmonę.

Prieš porą metų F. Zubras bu
vo apdovanotas Venecuelos val
džios Francisco de Miranda or
dinu už kūrybinę veiklą.

Paskutinis jo pasisakymas bei 
linkėjimas mūsų tautiečiams 
buvo šis: Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Algirdas laiške Kon
stantinopolio patriarchui rašė: 
tikrieji mūsų priešai nėra nei 
lenkai, nei vokiečiai, bet rusai. 
Su jais mums ir šiandieną tenka 
vesti aštrią kovą, kaip ir anais 
senais laikais, bet šviesus ryto
jus jau nebetoli.

Toronto miesto socialinės ge
rovės skyrius atidarė Kalėdų 
biurą, kurio uždavinys — ko
ordinuoti kalėdinių dovanų pa
skirstymą. Turintieji dovanų, 
bet nežinantieji pašalpos reika
lingų asmenų, gali kreiptis: 
Christmas Bureau, 20 Spadina 
Rd., 3rd Floor, Toronto, Ont., 
M5R 2S7. Tel. 961-1724. Biu
ras veikia darbo dienomis nuo 
8.30 v.r. iki 4 v.p.p.

• Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savos tautos gynėjai

Ilgai rengęsis Toronto “Varpo’ 
choras pagaliau pasirodė Lie 
tuvių Namų scenoje gruodžio J 
d. Choro valdybos pirm. P. Dun 
deras pasveikino gausią publikt 
ir pakvietė scenon pirmąjį “Var
po'’ dirigentą St. Gailevičių, ku
ris dirigavo tradicinę choro dai
ną A. Vanagaičio “Laisvės var
pas”. Tai lyg ir varpiečių him
nas, kuriuo jie pradeda save 
koncertus. Tuoj po jo nuskam
bėjo 'ir antra daina “Iš visų kraš
tų”, diriguojama taip pat St. 
Gailevičiaus, jos autoriaus. Pub
lika sustojusi ilgai plojo, pa
gerbdama kompozitorių ir ilga
metį “Varpo” dirigentą.

Po šio įvado dirigavimą per
ėmė St. Gailevičiaus mokinys 
dabartinis “Varpo” dirigentas 
Jonas Govėdas, jau iškilęs kaip 
gabus pianistas ir chorvedys. Jo 
vadovybėje choras skambiai ir 
niuansuotai padainavo VI. Jaku- 
bėno “Nurimk, sesut”, J. Nau
jalio “Dainų dainelės” ir J. Go
vėdo “Kas bernelio sumislyta”. 
Pertraukos metu J. Govėdas ir
J. Coop vienu pianinu labai di
namiškai paskambino Brahmso 
kūrinių.

Po pertaukos “Varpo” mote
rys pasirodė su nauja apranga 
— žydrios spalvos sukniomis, 
kurios darė labai malonų įspū
dį (pirmoje dalyje buvo apsiren
gusios tautiniais drabužiais). Šio
je dalyje padainavo St. Šimkaus 
“Oi, pasakyki man saulužėle”,
K. Kavecko “Nuo Birutės kal
no” ir K. Banaičio “Šv. Jono ry
telį”. Pastaroji daina sudėtinga, 
bet varpiečiai ją lengvai apvaldė 
ir susilaukė karštų plojimų.

Tradiciniame “Varpo” reper
tuare, prisimenant valstybinę 
Lietuvos operą, visuomet būda
vo ir operų ištraukos. Šiame 
koncerte tradicija buvo taip pat 
išlaikyta — choras atliko R. 
Schumanno “Čigonus”, G. Ver
di čigonų chorą iš jo “Trubadū
ro” ir kelias ištraukas iš C. Gou
nod “Fausto”.

Sužavėta publika plojo susto
jusi. Užbaigai varpiečiai entu- 
zastingai sudainavo Br. Budriū- 
no “Dainuokim visi” (žodžiai 
Anat. Kairio). Ir vėl publika iš
lydėjo chorą nemažiau entuzias
tingu plojimu.

Į sceną buvo iškviesti buvu
sieji “Varpo” dirigentai — St. 
Gailevičius, V. Verikaitis, A. 
Ambrozaitis (nedalyvavo), J. Go
vėdas, akompaniatorė J. Coop.

Trūko dar buv. dirigentės D. 
Skrinskaitės - Viskontienės.

Po šaunios vakarienės vakaro 
pranešėja Rūta Vaškevičiūtė 
kvietė į sceną sveikintojus. Pir
masis prabilo gen. konsulas dr. 
J. Žmuidzinas, buv. Ontario mi- 
nisteris J. Yaremko (vienas iš 
“Varpo” kūmų), Toronto bur
mistro atstovė Eyrs, KLB kr. 
valdybos vicepirm. L. Skripku
tė, KLB Toronto apyl. pirm. A. 
Juzukonis, “Gintaro” vadovė R. 
Krasauskaitė, Prisikėlimo ban
kelio pirm. dr. S. Čepas, “Var
po” krikšto tėvų vardu J. Straz
das, rėmėjų vardu — H. Stepai- 
tis. Eiliuotą “Varpo” istoriją 
paskaitė A. Sutkaitis. Raštu 
sveikino Čiurlionio ir Dainavos 
ansambliai iš JAV, taipgi ŠALF 
ASS centro valdyba.

“Varpas” per 25-rius metus 
gerokai pasikeitė. Iš tų, kurie 
nuo pat pradžios dainavo “Var
pe”, liko tik penki veteranai: 
St.' Janavičius, A. Jokūbaitis, J. 
Šarūnas, J. Valiukas, J. Vaške
vičius. Jiems scenoje buvo įteik
tos dovanos. Jų vardu kalbėjo A. 
Jokūbaitis, pranešdamas, kad 
veteranų kadencija pasibaigė ir 
po dainų šventės pasitrauks. Pa
sak jo, tie veteranai per 25 me
tus lietuviškajai kultūrai paau
kojo po 4.550 valandų. St. Gai
levičius, kalbėdamas veteranų 
dirigentų vardu, palinkėjo “Var
pui” ištvermės ir naujų laimė
jimų. Padėkos žodį tarė “Var
po” valdybos pirm. P. Dunderas.

Gausi publika guodėsi tuo, 
kad “Varpe” yra daug jaunų 
veidų, įskaitant ir dirigentą J. 
Govėdą. Jų tarpe dainuoja ir 
Juozas Norkus, kuris, lankyda
masis Vilniuje, buvo tiek pagau
tas lietuviško entuziazmo, kad 
aerodrome, atsisveikindamas su 
giminėmis, tūkstantinės minios 
akivaizdoje, sugiedojo Lietuvos 
himną. Jį užtraukė, manydamas, 
kad minia prisidės, bet niekas 
nedrįso, ir visą himną giedojo 
vienas. Iš profesijos jis yra elek
trikas, mėgstąs lietuvišką dainą. 
Tad valio tokiam jaunimui, va
lio varpiečiams. D. M.

“Paramos” pranešime “TŽ” 
48 nr. apie paskolas ir palūka
nas įvyko klaida — buvo su
keistos skiltys. Turėjo būti: pa
skolos kaina “Paramoje” 91/2%, 
banke 12%%. Pvz. už $1000 
paskolą per 12 mėn. “Paramai” 
mokama $51.08, bankui — 
$68.96.

• namai
• ūkiai
• investacijos
• mortgičiai

FRANK BARAUSKAS
KtAL I UK

3828 Bloor St. West, Islington, Ont. M9B 1K8
Įstaigos* telefonas: 233-3323

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI Į 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

Toronte — skambinkite Barauskui 743-0100
Wasagoje ir Stayneryje —
mūsų atstovui David Van Cise (705) 428-3725

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

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 
Toronto, Ontario M8V1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška
maisto

krautuvė
2899 Bloor Si'. W., prie Prince Edwa rd 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

London, Ontario
PARAPIJOS VAKARIENĖ pavy 

ko nepaprastai gerai, žmonių prigu
žėjo pilna salė. Tiek jų nesitikėjo 
nė pats parapijos komiteto pirm. V. 
Gudelis, kuris vakarienę organizavo. 
Buvo net iš Rodney ir West Lome 
atvykusių tautiečių, nekalbant jau 
apie Ingersolį. Meninei programai bu
vo pakviestas “Aitvaras” iš Toronto. 
Jeigu kaikurie jo sugebėjimais dar 
abejojo, tai visas abejonės išsklaidė 
vaidinimas “Kopūstai”. Jis prajuoki
no visus — didelius ir mažus. Po 
vaidinimo visi puolė prie vaišių 
stalo ir prie “rimtesnių” gėrimų bu
feto. Maistą labai skaniai paruošė 
parapijos moterys, kurioms nurody
mus, kokį maistą kiekviena turi pa
ruošti, davė p.p. I. Daniliūnienė, O. 
Švilpienė ir G. Petrauskienė. Gėri
mus tvarkė A. Dragūnevičius, o mu
ziką — A. Švilpa. Visi linksmai pa
sivaišino, pasižmonėjo, pasišoko. Vė
liau teko nugirsti, kad visi gyrė tą 
vakarą ir jo žvaigždes — “Aitvaro” 
artistus. Buvęs

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžiausią padėką vi

siems mieliems tautiečiams, lankiu
siems ir užjautusiems mane ligoni
nėje ir namie mano sunkios ligos 
bei operacijos metu. Ačiū už gau
sias gėles ir dovanas. Didi padėka 
priklauso mano gydytojams ir kun. 
klebonui J. Staškui.

Jadvyga Eimantienė

Ottawa, Ontario
SPALIO MĖNESĮ netekome dvie

jų tautiečių: mirė Jonas šrubša ir 
Kazys Rimkus. Abu buvo palaidoti 
Mississaugoje lietuvių kapinėse.

LIETUVIŠKAS PAMALDAS čia 
turime kartą į mėnesį. Lapkričio 
mėn. pamaldos įvyko paskutinį to 
mėnesio sekmadienį ir buvo laiko
mos mirusiųjų šioj apylinkėj Kana
dos Lietuvių Fondo narių intenci
ja, kurių čia yra trys: Z. Vikaus- 
kas, prof. A. Ramūnas ir K. Rim
kus. Taip pat prisiminti įrašyti mi
rusieji, pagerbiant jų atminimą. To
kių įrašų šioj apylinkėj yra 14. Pri
siminti ir visi, paaukoję savąją gy
vybę už Lietuvą.

Šioje sueigoje buvo paminėta Ka
riuomenės šventė. Paminėjimą at
liko K. Augaitienė — jaunosios kar
tos atstovė.

Po to išklausyta labai įdomi prof. 
G. Procutos paskaita “Kas yra ir 
kaip veikia sovietinė politinė socio- 
lizacija”.

Išrinkome kitiems metams bažny
tinį komitetą iš Z. Balscvičienės, A. 
Gapučio ir K. Augaitienės.

Torontiškis V. Aušrotas savo atsi
lankymu pas mus sudarė galimybę 
įsigyti lietuviškų knygų, suvenyrų, 
kalėdinių atvirukų, plokštelių ir kt.

KL FONDO ĮGALIOTINIO pa
stangomis šioj apylinkėj dalis tau
tiečių prieš Kalėdų šventes paauko
ja Fondui dalį išlaidų, daromų kalė
diniams sveikinimams. Šiais metais 
tai padarė šios apylinkės ribose gy
veną šie tautiečiai: O. J. Leveriai iš 
Campbell’s Bay, Que., A. K. Povilo- 
niai iš Richmond, Ont., J. M. Mar- 
čiukaičiai iš Pembroke, Ont., P. An- 
cevičienė, A. J. Buivydai, L. P. Dau
niai, L. Giriūnas, I. A. Jurkai, V. V. 
Kubiliai, A. J. Morkūnai, A. A. Paš- 
kevičiai, V. V. Radžiai, J. Rimšaitė, 
N. V. Trečiokai, B. K. Vilčinskai ir 
“X” iš Otavos. Iš viso paaukota 
$125. Šios aukos eina padidinti bend
rajam Otavos lietuvių įnašui 23 nr., 
kuris su paskutine šimtine padidės 
iki $3200.

KL Fondo Įgaliotinis visiems di
džiai dėkingas.

KALĖDŲ EGLUTĖ įvyks gruo
džio 11, sekmadienį, Latvių Namų 
salėje. Ją ruošia mūsų šeštadieninės 
mokyklos tėvų komitetas.

A. Paškevičius

SIMPOZIUMO DIENOS
III-jo Mokslo ir Kūrybos Simpo

ziumo dienos įvyko Čikagoje lapkri
čio 23-27 dienomis. Nors tomis die
nomis per Čikagą ir apylinkes pra
ūžė dvi sniego audros ir šalčio ban
gos, vienok mokslininkų bei kultū
ros darbuotojų į simpoziumo dienas 
iš visur suvažiavo daug. Dienraštis 
“Chicago Sun-Times” skelbė, kad 
simpoziume dalyvauja per 400 lietu
vių akademikų.

Simpoziumo dienos pradėtos susi
pažinimo pobūviu Jaunimo Centro 
kavinėje lapkričio 23 d. vakare. Ka
dangi įėjimas buvo visiems laisvas, 
į susipažinimo pobūvį suplaukė labai 
daug visuomenės ir suvažiavusių 
mokslininkų. Susipažinimo pobūvį 
atidarė ir jam vadovavo inž. St. Jo- 
kūbauskas. Susirinkusius pasveikino 
simpoziumo rengėjų pirm. dr. K. 
Ambrozaitis, pristatęs savo artimiau
sius talkininkus: simpoziumo leidi
nio redaktorių inž. Rimkevičių, sekr. 
Pr. Masilionienę (ji simpoziumo ei
gą pažadėjo aprašyti “TŽ”), šio po
būvio rengėją dr. A. Lipskienę, li
teratūros vakaro rengėją M. Reinie
nę, banketo vadovę V. Lapienę ir 
kitus. Rašyt. AI. Baronas paskaitė ke
liolika humoristinių eilėraščių ir su
silaukė gausių plojimų. Po to buvo 
pristatyti svečiai: rašyt. I. Meras iš 
Izraelio (rašančiam šią apžvalgą jis 
prisipažino, kad Izraelyje skaito “T 
Ž”), LRD pirm. kun. L. Andriekus, 
poetai B. Brazdžionis ir T. Venclova, 
atvykę iš Kalifornijos, ir kt. Kiek 
pavėlavęs į pabaigą pobūvio atvyko 
simpoziumo dienų programos vado
vas prof. R. Šilbajoris ir tarė Įdomų 
žodį, pabrėždamas, kad lietuviai turi 
priklausyti pasaulinei kultūrai ir 
daugiau jėgų skirti mokslui, nes tai 
atsilieps ir istorijoje, kaip atsilie
pė žydų tautai.

■Visi šio pobūvio dalyviai buvo ne
mokamai pavaišinti (išlaidas paden
gė inžinierių ir architektų sąjunga). 
Erdvioje kavinėje svečių spūstis bu
vo tokia didelė, kad daug jų vaišino
si ir kalbėjosi stati, nes sėdimų vie
tų neužteko. Buvo ir pora mokslinin
kų iš Lietuvos, gilinančių savo stu
dijas JAV universitetuose.

ŽVILGSNIS Į LIETUVĄ
Ypač daug visuomenės susirinko į 

bendrinį simpoziumo posėdį lapkri
čio 24 d. vakare didžiojoje Jaunimo 
Centro salėje. 700 sėdimų vietų tu
rinti salė buvo pilnutėlė. Posėdžio 
metu, kuriam vadovavo prof. dr. R. 
Šilbajoris, į Lietuvą žvelgė keturi as
menys. Rež. J. Jurašas kalbėjo tema 
“Dramos veikalo kelias į sceną”, dr. 
V. Kavolis — “Apie intelektualines 
kultūros deformacijas”, T. Venclo
va — “Pasaulinės literatūros recep
cija šių dienų Lietuvoje” ir dr. V. 
Vardys — “Liberalizacijos pabaiga 
Lietuvoje: žvilgsnis iš šono”.

Rež. J. Jurašas kalbėjo apie vei
kalo kelią į sceną Lietuvoje. Jo žo
džiais, materialinė bazė teatrams bei

ŠYPSENOS
Gera uždanga

Mėsininko sūnelis, stebėjęs 
kaip tėvas daro dešras, sako:

— Tėveli, dabar aš žinau ko
dėl dešra turi tokią _storą odą.

-— O kodėl, Antanuk?
— Kad žmonės nepamatytų 

ką ten vidun sudėjai . . .
Už savo pinigus

Vyras: Kas tai? Vėl nusipir
kai suknelę?

Žmona: Tik nesikarščiuok, aš 
ją pirkau už savo pinigus.

Vyras: Už savo? Kur juos ga
vai?

Žmona: Pardaviau tavo kaili
nius. Parinko Pr. Alš.

teatralams Lietuvoje yra gera, bet 
pakenčiamos materialinės sąlygos 
nedavė norimų rezultatų. Atolydžio 
dešimtmetyje teatras atsigavo. Pra
sidarė mažas langelis j užsienio dra
maturgiją, žmonės plūdo į teatrą, o 
valdovai išsigando. 1972 m. teatrui 
vėl buvo uždėta geležinė ranka, Kau
no teatras apkaltintas kaip riaušių 
ugdytojas. Vėl uždėta žiauri cenzū
ra, o pats žiauriausias cenzorius yra 
nematomas Saugumas. Pvz. viena J. 
Grušo pjesių turėjo būti taisoma net 
6 kartus. Panašiai atsitiko su K. Sa
jos “Šventežeriu” ir t.t. J. Jurašas 
ypač akivaizdžiai atvėrė moralinį 
menininko žalojimą Lietuvoje.

Dr. V. Kavolis, šį kartą beveik vi
sai nevartojęs tarptautinių žodžių, 
buvo aiškus ir suprantamas. Jis kal
bėjo apie Lietuvos intelektualų 
slopinimą. Paskaitininko žodžiais, 
ten ir ateistai neturi laisvės, ne§ ir 
jiems reikia propaguoti komunizmą. 
Ten trūksta radikalios minties. Dau
geliu atvejų ten tik mokomasi, bet 
nemokoma. Ir už visa tai kalta auto
ritetinės komandos sistema.

T. Venclova kalbėjo apie tai, kaip 
pasaulinė literatūra patenka i skai
tytojų rankas Lietuvoje. Jo žodžiais, 
dažnai kuris nors Vakarų rašytojas 
nėra spausdinamas, nėra minimas, 
bet tautoje žinomas, žmonės per
skaito lenkiškai ar kuria kita kalba, 
o Vilniuje esąs populiarus lenkų 
knygynas, kur žmonės nusiperka ne
blogų knygų.

T. Venclova okupacijos laikotarpį 
suskirstė į tris dešimtmečius: 1946- 
55 m. (Stalino laikotarpis), 1955-65 
(Chruščiovo) ir 1965-75 (Brežnevo). 
Pirmame dešimtmetyje Lietuva bu
vo atskirta nuo pasaulio ir visomis 
priemonėmis bandyta pakeisti kul
tūrinę tautos orientaciją. Per tą lai
kotarpį išleisti net 222 rusų autorių 
vertimai j lietuvių kalbą. Chruščio
vo laikotarpyje rusų autorių verti
mai sumažėjo iki 175, o Vakarų au
torių vertimai pakilo iki 186. Pasiro
dė ir busimųjų disidentų veikalai. 
Tas pats ir Brežnevo laikotarpio pir
majame penkmetyje: 1965-70 m. iš
leisti 64 rusų autorių vertimai ir 99 
Vakarų autorių vertimai. Lietuviai 
turi progos susipažinti su beveik vi
sais pagrindiniais Vakarų autoriais. 
Pvz. Kafkos ir kitų knygos anksčiau 
buvo deginamos, o šiame penkmety
je jau spausdinamos. Bet ar ilgai? 
Paskaitininko žodžiais, vėlesnė sta
tistika vėl rodys nuosmukį. Jis 
tos statistikos dar neturėjo paruo
šęs. Užbaigdamas įdomią paskaitą, 
T. Venclova pastebėjo: jei nepasi
keis situacija, Lietuva bus atsilikusi 
nuo Vakarų literatūros apie 25 me
tus.

Dr. V. Vardys šalia kitų faktų pa
stebėjo, kad 1963 m. sausio mėn. 
komunistų partija nutarė išvystyti 
stiprią ateistinę propagandą. Tai 
pirmiausia prasidėjo ne Maskvoje, 
bet Lietuvoje. 1975 m. toji propa
ganda dar labiau sustiprinta mokyk
lose. 1965-66 m. vyko tautiniai ju
dėjimai Ukrainoje, Čekoslovakijoje, 
po to — invazija į Čekoslovakiją. 
Lietuvoje kultūros ministeriu paski
riamas L. Šlepetys. Lietuvoje vado
vai pasidarė policininkais. 1969-70 
iri, prof. J. Kazlausko nelaimė, vė
liau kaikurių redaktorių pašalini
mai. 1975 m. G. Zimanas atrado 
“buržuazinį nacionalizmą” ir J. Pa
leckio atsiminimuose. Okupanto 
rykštė siaučia įvairiais laikotarpiais, 
o, dr. V. Vardžio žodžiais, “atsakymą 
duoda masės tautoje.”

Darant išvadą iš visų keturių pra
nešimu, tenka pasakyti, kad tautai 
dvasiškai bei kūrybiškai yra gyva, 
atspari, bet padėtis žymiai pablogė
jo po 1972 m., Maskvai smarkiai su
varžius sunkiai išsikovotos kūrybi
nės ir intelektualinės laisvės pro
švaistes. Visi paskaitininkai buvo 
palydėti ilgais ir nuoširdžiais ploji
mais.

DJV INSURANCERESHER-DARAUSKAS
w. g.DR ESHER rXor

233-3334 - 231-2661 - 231-6226

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
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All Seasons Travel, B.D.

2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

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

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

472 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis~822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— Naujoje šventovėje šią savai

tę baigiami lubų darbai. Salėje pa
grindiniai darbai yra užbaigti. Šven
tovės statybai aukojo po $500: V.
A. Lukai, M. Bložienė; po $200: A. 
Marcinkienė, J. K. Rugiai, J. Barz- 
daitienė; po $100: E. A. Sudikai, H. 
Kamičaitis, J. B. Morkūnai, A. Le- 
mežytė, V. A. B., V. S. Aušrotai, B. 
Dudienė, J. Bernątavičienė; po $50:
B. Rzesauskienė, J. Černiauskienė. 
Visiems geradariams nuoširdi padė
ka.

— Talkos būdu praėjusį savaitga
li įrengta šventovės zakristija ir 
šventovės prieangyje stalai. Numa
toma ir daugiau medžio darbų, kurie 
neįjungti į statybos sutartį, vykdy
ti talkos būdu.

— Velionies T. Valiaus žmonai 
Aldonai, sesutei ir visiems giminėms 
čia ir Lietuvoje nuoširdi užuojauta.

— Gruodžio 3 d. Sv. Jono liet, 
kapinėse palaidota a.a. Nijolė Ric- 
kytė, gruodžio 6 d. — a.a. Stefanija 
Vaitkevičienė. Velionių artimiesiem 
nuoširdi užuojauta.

— Mirus liet. ev. reformatų kun. 
Petrui Dagiui, nuoširdžiai užjaučia
me velionies šeimą ir gimines.

— Sv. Mykolo katedros berniukų 
choro tradiciniai kalėdiniai koncer
tai — šį savaitgalį Massey Hall.

— N. Metų sutikimo bilietai Ana
pilyje gaunami sekmadieniais po 
pamaldų.

— Užjaučiame V. čuplinskienę, 
Lietuvoje mirus jauniausiai jos se
sutei.

— Pamaldos šį sekmadienį: 10 v. 
r. už a.a. Juozą Simonaitį, 11 v. — 
Jurgį Galini, Juozą Siminkevičių ir 
Kymantų šeimos mirusius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Penktadienį, 6.30 v.v., konfir- 

mandų pamoka šventovėje.
— Sekmadienį 9.30 v.r., pamaldos 

bei sekmadienio mokykla. Sį sek
madienį bus a.a. Jurgio Preikšaičio 
metinės.

— Dėkojame liturgui Petrui Štur
mui, pamokslininkui Ričardui Hir- 
šui bei vargonininkei Silvijai (Sar- 
kutei) Burrow už pamaldų pravedi- 
mą, klebonui dalyvaujant “Tėviš
kės” parapijos 25 metų sukaktyje. 
Taip pat dėkojame advento vainiko 
pynėjams: Elenai Juknienei, Mar
tai Jankienei, Martynui Jankui, 
Emcliui Jankui, Jurgiui Šturmui ir 
G. Pamataičiui. Negalime pamiršti 
taip pat ir E. Bumeistro, kurio miš
ko šakelės advento vainike puošia 
šventovę, jo fizinės jėgos, O. Del
kaus sunkvežimio ir dviejų jo pagal
bininkų, kurie atėjo į talką.

— Jaunimo, sekmadienio mokyk
los bei Kalėdų eglutė įvyks gruo
džio 18 d., 1.30 v.p.p.

— Kūčių pamaldos su šv. Komu
nija įvyks gruodžio 24 d., 7 v.v., ir 
Kalėdų rytą 9.30 v.

— Maldose prisiminkime visus 
mūsų ligonius, ypač Mt. Šinai po 
operacijos sveikstančią Lydiją Sar- 
kienę.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienį popietėje daly

vavo 200 asmenų. Pasirašė svečių 
knygoje: inž. K. Astrauskas iš Ira
no, P. Norkevičius iš Worcester, 
Mass., R. ir V. Stukai iš Princeton, 
Ont., S. Kalpokas iš Tampa, Florida, 
Aldona Tarvydienė iš Kalgario, D. 
Czipps iš Bancfort, Ont., S. Girevi- 
čius iš St. Catharines, Ont., p.p. Birš
toną! iš Stayner, Ont.

— Kūčių vakarienėje meninę pro
gramą atliks sol. V. Verikaitis, sol. 
V. Žiemelytė ir trys “Atžalyno” dai
nininkės (su akordeonu). Solistam 
akompanuos J. Govėdas.

— Šiemet N. Metų atėjimas L. Na
muose bus suvaidintas. Dalyviai ga
lės matyti jaunus Naujus Metus.

— Kūčių ir Kalėdų dieną svetainė 
“Lokys” neveiks. Taip pat sekmadie
nį — pirmą Kalėdų dieną nebus ir 
LN popietės.

— Gruodžio 4 d. įvyko LN Vyrų 
valdybos posėdis, kuriame buvo ap
tarta planuojamo sausio 21 d. meti
nio parengimo programa.

— 1978 m. sausio 15, sekmadienį, 
3 v.p.p.. Karaliaus Mindaugo menėje 
ir Karalienės Mortos svetainėje įvyks 
Klaipėdos atvadavimo minėjimas, 
kurį rengia jūrų skautai.

— 1977 m. gruodžio 25, sekmadie
nį, L. Namuose Toronto Lietuvių 
Pensininkų Klubas rengia Kalėdų 
stalą ir kviečia visus lietuvius, no
rinčius dalyvauti, registruotis pas 
klubo valdybos narius.

— Skautininko Stepo Kairio popie
tė LN svečius žavėjo scena, kurią 
puošė muzikinio vieneto ženklas, su
projektuotas dail. T. Valiaus, pa
ruoštas sk. L. Kalinausko, TL Bend
ruomenės atsiųstos gėlės, paruoštos 
V. Siminkevičienės, labai vertingos 
loterijos dovanos — paveikslai, ke
ramikos gaminiai, medžio drožiniai, 
skanūs mamyčių pyragai, o svarbiau
sia — senovinių lietuvių muzikos in
strumentų garsai.

— 1978 m. sausio 22, sekmadienį, 
3 v.p.p., LN rengiamas simpoziumas 
tema “Toronto Lietuvių Namai ir 
lietuvybės ateitis”.

— LN Kalėdų eglutei puošti šiau
dinukus, padovanotus p. Baltrūnai- 
tienės, parūpino LN Vyrai.

— LN C klasės šachmatininkai XI. 
13 prieš City Chess Club laimėjo 4-0, 
XI. 20 su Scarborough Club baigė 
2-2, XI. 27 prieš Scarborough Club

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vyrų uždaros rekolekcijos, ku

rias ves kun. Juozapas-Jonas Bacevi
čius, OFM, bus gruodžio 9-11 d.d.

— KLK Moterų susirinkimas ir 
agapė — šį sekmadienį, gruodžio 11, 
po 11.30 v. Mišių Parodų salėje.

— Prieškalėdinis susikaupimas 
mūsų parapijoj — gruodžio 12-18 d. 
d. Ves kun. A. Grauslys. Bus spe
cialios paskaitos senimui ir jauni
mui.

— Tėvai, kurių vaikai ruošiasi pir
majai Komunijai ir Sutvirtinimui, 
turės specialias pamokas - paskaitas 
gruodžio 11, sekmadienį, po 10 v. 
Mišių seselių namuose.

— Kalėdinės plotkelės gaunamos 
klebonijoje betkada, o sekmadieniais 
zakristijoje.

— T. Valiui mirus, giliausią užuo
jautą reiškiame jo žmonai Aldonai, 
seseriai Valei Čepaitienei, artimie
siems ir draugams. Užuojauta Kazi
mierai Ivanauskienei, mirus jos bro
liui Vladui Montvilai Lietuvoje. Mi
rus Stefanijai Vaitkevičienei, 75 m., 
kuri buvo palaidota iš mūsų švento
vės Sv. Jono kapinėse gruodžio 6 d., 
gili užuojauta jos vyrui Juozui, sū
nums Romanui ir Vytautui, seseriai 
Marytei, broliai Eugenijui ir gimi
nėms.

— Dėkojame Onai Kalinauskienei, 
paaukojusiai $50 religinei Lietuvos 
šalpai.

— Išsiuntinėjami 1978 m. aukų vo
keliai. Jei kas yra pakeitęs adresą, 
prašome pranešti parapijos raštinei.

— Parapijos prezidiumo posėdyje 
nutarta parapijos sukaktuvinių metų 
proga pastatyti lietuvišką kryžių. 
Kviečiame parapijiečius prie šio pro
jekto prisidėti aukomis, o jei kas iš
sigali, tapti šio propekto mecenatu. 
Parapija iškilmingai švęs 25 m. su
kaktį balandžio 15 d. Pakviestas Či
kagos “Dainavos" ansamblis su “Kūl
grinda”. Balandžio 16 d. bus iškil
mingos pamaldos ir pokylis.

— Pensininkų pobūviai — 2 v.p.p. 
(ne 4 v.) .trečiadieniais. Pirmojo To
ronto Lietuvių Pensininkų Būrelio 
naują valdybą sudaro: pirm. S. Mi
niotienė, vicepirm. T. Valadkienė, 
ižd. J. Pikšilingienė, parengimų va
dovė A. Vasiukevičienė ir S. Olekie- 
nė, ūkvedė U. Genčiuvienė.

— Parapijos choras ruošiasi Kalė
doms; repetuoja po 11.30 v. Mišių. 
Choro repeticijos vyksta trečiadie
niais 7.30 v.v. muzikos studijoje.

— Mišios: šeštadienį 8 v. už Juzę 
Gailiūnienę, užpr. E. Senkuvienė, 
8.30 už Oną Ališauskienę, užpr. J. 
Ališauskas, 9 v. už Oną Gataveckie- 
nę, užpr. M. Karasiejienė, 9.20 už 
Luką Gatavecką, užpr. J. Gatavec- 
kas, 9.40 už Julių ir Oną Kudabas, 
užpr. K. M. Janeliūnai, 10 v. prašant 
Dievo palaimos, užpr. A. Masys; sek
madienį 8 v. už Valentiną Staškūną, 
užpr. J. Staškūnienė, 9 v. už Juozą 
Martinaitį, užpr. S. Martinaitienė, 
10 v. už Oną Čajauskienę, užpr. B. J. 
Stankaičiai, 11.30 už parapiją, 7 v.v. 
už Bronių Čepaitį, užpr. B. K. Če
paičiai.

PADĖKA
Pirmasis Toronto Lietuvių Pensi

ninkų Būrelis atšventė savo veiklos 
dešimtmetį. Po specialių pamaldų 
už mirusius pensininkus buvo įdomi 
meninė programa, kurią atliko dai
nos vienetas “Vasaros Garsai”, suda
rytas iš trijų dainininkių — Vidos ir 
Aidos Dovidaityčių ir Aldonos Bis- 
kytės. Buvo sveikinimų ir praneši
mų, vakarienė, paroda ir loterija. 
Pensininkai dėkoja T. Augustinui už 
sugaištą laiką ir visokeriopą pagal
bą, J. R. Simanavičiui už programos 
ir iškilmių pravedimą, “Vasaros 
Garsams” už programos atlikimą, 
KLK Dr-jos Prisikėlimo skyriaus na
rėms p.p. Vaitiekūnienei ir Žemai
tienei už loterijos pravedimą, virė
joms už skanią vakarienę, pensinin
kėms p.p. Leicicnei ir Olekienei už 
indų išplovimą, už pyragus, fantus. 
Raimondui Valadkai už fotografavi
mą ir visiems kitiems kuo nors pri- 
sidėjusiems. Ačiū. Valdyba

PETALS GĖLIŲ KRAUTUVĖ. 
Gėlės įvairiom progom. Ypatingai 
patyrusi vestuvinių gėlių sutvarky
me. Nemokamas pristatymas visam 
Toronte: į ligonines, laidotuvių na
mus ir t.t. 1574 Bloor St. W., To
ronto, Ont. Tel. 537-9070, namų 
763-6256. Savininkė V. SIMINKE- 
VIČIENĖ.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
533-3022.________
PHOENIX ARIZONA. Norintieji čia 
įsikurti rašykite man: D. Zakaras, 
1239 E. Las Palmaritas, Phoenix, 
Arizona 85020, USA. Tel. (602) 997- 
5218. Aš mielai padėsiu.

“VENUS FLORISTS”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 5334037. 
Savininkė A. Putninš kalba 
lietuviškai.

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

laimėjo 3-1, XII. 4 prieš City Chess 
laimėjo 3-1. Iš viso laimėjo 12:4.

— LN nario įnašus įmokėjo Pra
nė Krivinskienė, Angelė Krivinskai- 
tė ir Juozas Gribulis po $100.

gruodžio 17, šeštadienį 
8.30 valanda vakaro,
LIETUVIŲ NAMUOSE

® Gros puikus 
ukrainiečių orkestras

Kaina: $2.50 nariams, $3.00 kitiems

Kviečiame visus atsilankyti! Iki pasimatymo! TULSK

Namai kviečia visus lietuvius dalyvauti tradicinėje

učių vakarienėje
Karaliaus Mindaugo menėje gruodžio 24, šeštadienį,
7 30 vol vokam &us atitin^ama programa ir Kalėdų senelis

Stalai — apvalūs po 10 asmenų, 12 Kūčių patiekalų

ftp vaikams nuo 6 iki 16 m. — $ 2.00, S D x . ■ k.
“3 . . a * tj Prašome pakvietimus įsigyti iš anksto.LN

studentams ir pensininkams 4.00, g raštinėje arba sekmadieniy popietėse ir 
suaugusiems — $6.00 g pranešti dalyvausiančiu vaikų skaičių.

Iškilmingas

2.

3.

Šilta vakarienė ir šalti 
užkandžiai; šampanas, vynas 
Visi gėrimai nemokamai 
(įskaityta į bilieto kainą) / 
Orkestras "Muzika"

4. Šaunus salės išpuošimas
5. Specialus autobusas

(nemokamai) nuo Islingtono 
požeminio stoties 7.30 valandą vakaro

Paroda mokiniams. Gruodžio 
10 d. Maironio mokykloje bus 
Br. Kviklio paruošta paroda 
“Kovojanti Lietuva”, kuri bu
vo išstatyta Toronto Lietuvių 
Namų bei Prisikėlimo parapi
jos patalpose. Pradedant ket
virtu skyriumi mokiniai aplan
kys parodą, kurioje bus paaiš
kinta apie Lietuvos kovas ir 
partizanų veiklą.

Maironio mokyklos Kalėdų 
eglutė bus gruodžio 17, šešta
dienį, 11 v.r., šv. Vincento mo
kyklos auditorijoje. Pirmieji 
skyriai atliks trumpą, bet įvai
ria programą. Kalėdų senelis 
apdovanos visus vaikus dovanė
lėmis, o tėvų komitetas juos pa
vaišins. Maloniai kviečiame at
silankyti tėvelius, prašome at
vesti mokinių sesutes bei bro
liukus, kurie dar nelanko Mai
ronio mokyklos. Bus linksma 
vaikams ir malonu tėvams. 
Laukiame visų. 2 v.p.p. vaikai 
bus paleidžiami namo.

Tautos Fondo atstovybė Ka
nadoje paskyrė “TŽ” $45 ry
šium su jų paslaugomis infor
macijos srityje. Dėkojame už 
paramą.

ANAPILIO KNYGYNĄ 
pagaliau, po ilgos kelionės, pasiekė 
šios knygos: VI. Juodeika, DIDŽIO
JI ILIUZIJA, I tomas. Marksizmas 
teorijoje ir tikrovėje. S16. Pranas 
Čepėnas, NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETU
VOS ISTORIJA, I tomas, Š16. Chas 
L. Thourot Pichel, SAMOGITIA (su 
žemėlapiais ir iliustracijomis), S8.75. 
Papildomai gautas R. Scarry MANO 
ŽODYNAS, $5.50.

Gauta naujų baltinukų su Vyčiu 
ir Lietuvos trispalve. Dvi naujos 
plokštelės (stereo) — ŽALIAS VĖ
JAS ir VASAROS ŠOKIS. Abi įgro
tos Lietuvoje. Po $6.50.

VI. Vailionio Dzūkijos ir iš dalies 
Suvalkijos partizanų veiklą vaizduo
jantis romanas (parašytas remiantis 
tikrais faktais) LIKIMO AUDROSE.

“Samogitia” knygos autorius Chas 
L. T. Pichel Anapilio knygyno ve
dėjui laiške rašo: “You should feel 
mighty proud of Your racial herit
age to have come from such a fam
ily. May God bless and protect You”.

šios knygos autorius yra genealo
gas, pagarsėjęs savo veikalu “Un
known in History”. Prancūzijos val
džia, įvertindama jo istorinius dar
bus, išryškinančius Prancūzijos įna
šą Amerikos laisvės kovai, jam 1960 
m. įteikė aukso medalį. 1957 m. Sor- 
bonnos un-tas jam įteikė “Grand Of- 
ficier de I’Ordre international du 
bien public, Republique Francaise”. 
Autorius labiausiai pagarsėjo savo 
veikalu “History of the Sovereign 
Order of Saint John of Jerusalem (I 
laida 1957, II — 1970).

TULSK KVIEČIA VISUS STUDENTUS Į H MONTREAL
KALĖDŲ SŪKIUS Montrealio Lietuvių Studentų Sąjunga

mielai kviečia
visus studentus į

XV tradicinę ŽIEMOS

1977 m. gruodžio 27 -1978 m. sausio 1 d.
"L'Auberge de la Perdriere" viešbutyje, St. Donat, Quebec

Stovyklos programoje — slidinėjimas, įvairus žiemos 
sportas ir pramogos.

Stovyklos kaina — $88. {mokėjimas — $45, kuris nebus grąžinamas 
po gruodžio 10 d. Informacijų ir įmokėjimų reikalu teirautis:

NAUJU. METU.

gruodžio 31, 
šeštadienį, 
nuo 8 v. vakaro

Bilieto kaina asmeniui — $20.00 
Visus tautiečius dalyvauti ir 
bilietus iš anksto 
įsigyti kviečia — ANAPILIS

A+A 
MYLIMAI MAMYTEI 

Domininkai Grigelienei
Lietuvoje mirus, skausmo prislėgtą dukterį SALO
MĖJA PIVORIENĘ, žentą KOSTĄ ir dukterį JAD
VYGĄ giliai užjaučiame —

L. A. Strumilai
V. A. Karauskai O. J. Tumaičiai
S. A. Pundziai E. Zakaržauskienė

Lietuvos Kankinių par. kat. 
moterų skyrius gruodžio 4 d. 
metinės šventės proga 11 v. pa
maldose dalyvavo organizuotai 
su vėliava. Šv. Rašto skaitymus 
atliko V. Ottienė. Po pamaldų 
suruošė vaišes, kurių metu pro
ginį žodį tarė kun. Iz. Grigaitis. 
Dalyvavo gausus būrys moterų 
ir jų šeimos narių. Taipgi daly
vavo viešnia iš Suvalkų trikam
pio p. Maksimavičienė.

Tirštas savaitgalis. Gruodžio 
3-4 d. savaitgalis Toronte buvo 
pilnas renginių, šeštadienį įvy
ko sukaktuvinis “Varpo” choro 
koncertas. Sekmadienį Lietuvos 
Kankinių par. katalikės mote
rys turėjo metinę savo organi
zacijos šventę, Stp. Kairio mu
zikinis vienetas surengė koncer
tą, KLK Centras surengė vysk. 
V. Brizgio pagerbtuves, Hamil
tono “Aukuras” vaidino “Bubu- 
lį ir Dundulį” daugiakultūriame 
teatrų festivalyje. Vėlyvą sek
madienio vakarą įvyko atsisvei
kinimas su a.a. Telesforu Va
lium. Visi Toronto lietuviai jau
čia, kad organizaciniame gyveni
me trūksta koordinacijos ir dėl
to kryžiuojasi renginiai.

Pasaulio Lietuvių Dienų fi
nansų komisija ir KLB Toronto 
apylinkės valdyba aukas PLD 
Toronte renka drauge. Aukas 
galima įteikti kiekvieną sekma
dienį pamaldų metu Prisikėli
mo, Lietuvos Kankinių ir Išga
nytojo parapijų patalpose, taip 
pat pietų metu Toronto Lietu
vių Namuose. Aukos bus renka
mos iki gruodžio 31 d. Aukotojų 
sąrašas bus paskelbtas vėliau.

PLD finansų komisija
Susidomėjimas čiuožimo pa

mokomis labai didelis. Kas dar 
norėtų įsijungti, skambinti tel. 
762-8998. Pamokos vyksta ket
virtadieniais Rennie parke nuo 
4 v.p.p. iki 6 v.v.

JIEŠKAU 1-2 MIEGAMŲJŲ BUTO. 
Pageidaujama universiteto rajone 
arba arti požeminio trauki
nio. Skambinti tel. 281-2149 nuo 9 
v.r. — 12 v. r. ir nuo 8 v.v. — 11 v.v.

Rengia — Lietuvių Namai, 
LN Moterų Būrelis 
ir LN Vyrai

Vietoj Kalėdinių atvirukų 
“Tėviškės Žiburiams” aukojo: 
$25: Ramunė, Jeronimas Pici
niai ir dukros, Hamilton, Ont.; 
$20: Gražina ir Haris Lapai, V. 
E. Kairiai, Burlington, Ont., 
Anastazija ir Petras Ščepavi
čiai; $15: Stasys Jaseliūnas, A. 
E. Abromaičiai, L J. Nacevi- 
čiai, J. Valiukienė, Barbora La- 
tauskienė, Burlington, Ont., 
Zigmas ir Ona Girdauskai; $13: 
Delfiną Zulonienė, K. EI. Gu- 
dinskai ir šeima, Hamilton, 
Ont.; $15: Irena, Vidutė ir Pet
ras čiurliai.

$10: Justina ir Aloyzas Ra
monai, Oakville, Ont., Ona ir 
Antanas Jakimavičiai, Stasė ir 
Antanas Zimnickai, Apolinaras 
Čepaitis, Juozas Žiurinskas, 
Morta ir Jonas Jakaičiai, Lon
don, Ont., Stasė ir Mikas Petru
liai, Genovaitė ir Juozas Moc- 
kai, Gertrūda ir Vladas Jocai, 
Vaclovas ir Liudvika Morkūnai, 
Vytautas ir Irena Pečiuliai, 
^Jurgis ir Ona Dementavičiai, 
Monika ir Bronius Povilaičiai, 
Tillsonburg, Ont., Marytė ir 
Vladas Miceika, Simcoe, Ont., 
Jadvyga Barzdaitienė, Elena ir 
Vytautas Krikščiūnai, Monika, 
Antanas Bumbuliai ir dukros, 
Sofija ir Stasys Rakščiai, Fruit
land, Ont., Bronė Galinienė.

$8: Ada ir Balys Arūnai; $5: 
L. Galvosas, Thunder Bay, 
Ont., Albina ir Stasys Kava
liauskai, Sofija Pyževienė, 
Marija ir Antanas Basalykai, 
Konstancija Butienė.

Visų šių aukotojų pavardės 
bus įjungtos į bendrą, didelio 
formato kalėdinį sveikinimą, 
kuris bus išspausdintas kalėdi
niame numeryje.

DAIL. ANTANO PETRIKONIO 
paveikslų paroda įvyks š.m. gruo
džio 18, sekmadienį, naujojoje Lie
tuvos Kankinių šventovės salėje nuo 
10 v.r. ligi 3 v.p.p. Čia bus gera 
proga įsigyti jo naujausių kūrinių. 
Dailininkas dabar gyvena Juno 
Beach, Florida, ir kviečia pravažiuo
jančius aplankyti jo dailės studiją 
prie kelio nr. 1. Parodą rengia Ana
pilio knygynas.

Gintaras Nagys arba 
700-B-Champagneur 
Montreal, Quebec 
Canada H2V 3P8 
(514) 277-7868

MONTREALIO LIETUVIAI!
1977-78 metai yra ypatingi: 60 me

tų nuo Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo; 75 metai nuo pastovaus 
lietuvių įsikūrimo Montrealyje; 25 
metai nuo Kanados Lietuvių Bend
ruomenės jsisteigimo, kuris įvyko 
taip pat Montrealyje.

KLB Montrealio apylinkės valdy
ba nutarė visas šias sukaktis iškelti 
kanadiečių visuomenėje ir padova
noti Montrealio miestui lietuvišką 
kilimą, kurio projektą paruošė dail. 
A. Tamošaitis, o jį audžia Genė 
Montvilienė. Montrealio miesto ad
ministracija pasiūlė lietuviams su
rengti mūsų tautodailės parodą Me
no Centre prie M t. Royal kaino 
(1978. I. 12 — 1978. II. 12), kurios 
metu ir būtų įteiktas kilimas.

Šio projekto vykdymu rūpinasi 
KLB Montrealio apylinkės valdybos 
kultūros komisija: J. Bernotienė, J. 
Dalmotas, I. Kličienė, O. Norkeliū- 
nienė, J. Siaučiulis. Taigi, ir krei
piamės į montrealiečius ir visas or
ganizacijas, prašydami paramos ir 
talkos šio projekto įvykdymui. Visi 
suprantam, kad progos ir sukaktys 
nėra eilinės. Jos liečia visus Mont
realio lietuvius ir jų organizacijas. 
Sukakčių paminėjimo būdas taip pat 
nepaprastas — nedaug tėra etninių 
grupių, kurios Montrealio miesto ro
tušėj pąlieka matomus ir vertingus 
kultūrinius pėdsakus. Nuoširdžiai 
prašome savo asmeninį ar organiza
cijos įnašą nedelsiant perduoti J. 
Šiaučiuliui, 1500 DeSeve. Jis mielai 
sutiko tvarkyti šios komisijos atskai
tomybę.

KLB Montrealio apylinkės 
valdybos inf.

Nepriklausomos Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas, rengtas 
ramoviečių, lapkričio 20 d. AV šven
tovėje pradėtas iškilmingomis pa
maldomis, kurias laikė kun. St. Kul- 
bis. Choras giedojo tai progai pri
taikytas giesmes. Trijų Kryžių alto
rių puošė vėliavos: Lietuvos trispal
vė, skaučių, skautų, ateitininkų, kū- 
rėjų-savanorių, ramovėnų ir šaulių. 
Prie žuvusioms už Lietuvos laisvę 
paminklinės lentos stovėjo šaulių 
garbės sargyba. Šventovė buvo pilna, 
žmonių. Po pamaldų parapijos sve
tainėje įvyko minėjimas. Ramovėnas 
Pr. Keturka pakvietė susirinkusius 
vienos minutės susikaupimu pagerb
ti žuvusius už Lietuvos laisvę. Įžan
ginį žodį tarė KLB Montrealio apy
linkės valdybos pirm. inž. A. Kličius. 
Jis priminė, kad Lietuva gali di
džiuotis savo didvyriais. Jų buvo ne
priklausomybės kovose, jų netrūks
ta ir dabartinėje okupuotoje Lietu- 
r**^***************^*******^******
• Yra šeimų be lietuviško laik 

raščio? Atsiųskite jų adresu.*- 
“T. Žiburių” administracijai — 
ji siųs keletą numerių susipa
žinti nemokamai

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMON1S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

KASOS VALANDOS:
1465. De Seva 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 vasarą 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.

“LITAS” ADRESAS: 146S DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ................. ...6.0% Asmenines ........ ................. .10.5%
Taupomąsias s-tas ............. 8.25% Nckiln. turto ...................... 10.0%
Pensijų planas ..... •.......... ...8.5% Čekių kredito .................... 12.0%
Term. ind. 1 m. 8.75% Invcstacines nuo .............. ...10.5%
Term. ind. 2 m..................... 9.0%

9.25 %
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10 000
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

Regina Kudžmaitė 
5045 Bossuet 
Montreal, Quebec 
Canada H1M2M3 
(514) 256-4318

voje. Minėjimui pritaikytą paskaitą 
skaitė LK Mindaugo šaulių kuopos 
pirm. J. Siaučiulis. Po paskaitos bu
vo pagerbtas kūrėjas-savanoris I. 
Sitkauskas. Meninę dalį atliko AV 
vyrų oktetas, akompanuojamas M. 
Roch. Publika savo gausiais ploji
mais mūsų vyrų nepaleido — jie pa
dainavo 3 dainas priedo. Nors dažnai 
girdime ši oktetą bet geras susidai- 
navimas, gražus bei platus repertua
ras visuomet publikai mielas ir gra
žus. Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Pranešėja stud. Kristina Kličiū- 
tė gražia lietuvių kalba savo parei
gas atliko pasigėrėtinai.

Po minėjimo buvo vaišės, kurias 
paruošė mūsų darbščiosios šaulės. 
Nemažai surinkta aukų karo invali
dams šelpti.

Dr. Romas Knystautas, McGill uni
versiteto profesorius, buvo išvykęs 
į Čikagą, kur dalyvavo šilumos mai
nų ir mechanikos inžinerijos sesijo
je III-mc mokslo ir kūrybos simpo
ziume.

Pensininkų klubas “Rūta” gruo
džio 24 d., 8 v.v., savo nariams klu
bo patalpose ruošia bendras Kūčias. 
Norintieji dalyvauti registruojasi 
pas valdybos narius iki gruodžio 15 
d. A. A.

KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyriaus susirinkime seselių namuo
se išrinkta nauja valdyba, kurios pir
mininke liko Danutė Staškevičienė, 
vicepirmininke Elena Kerbelienė, 
iždininke Stasė Danaitienė, sekreto
re Nijolė Bagdžiūnienė, narėmis — 
Regina Brikienė ir Valerija Dikai- 
tienė.

Susirinkimo metu buvo paskirta 
$100 auka AV parapijos scenos nau
jos uždangos išlaidoms padengti, 
$100 jubilėjiniam kilimui - gobele
nui, kuris bus įteiktas Montrealio 
miesto rotušei ryšium su 75 m. su
kaktimi nuo pirmųjų lietuvių įsikū
rimo Montrealyje. Juo bus paminė
ta ir 25 m. LB sukaktis.

Metinė dr-jos šventė bus gruodžio 
11. sekmadienį, Mišios — 11 v.r. 
AV šventovėje. Po jų salėje bus teo
logijos magistrės sės. Onos Mikai- 
laitės paskaita ir vaišės. Į šią šventę 
yra kviečiamos ne tik narės, bet ir 
visa Montrealio visuomenė.

Nijolė Bagdžiūnienė
Montrealyje tebeveikia Lietuvos 

Literatūros Draugija, kuriai priklau
so senosios ateivijos komunistinės 
linkmės tautiečiai, š.m. spalio 29 d. 
įvyko kuopos susirinkimas, kuriame 
buvo telkiama parama komunistų 
laikraščiui “Laisvė”, spausdinamam 
Niujorke. Tuo reikalu ilgesnę kalbą 
pasakė Markso-Engelso raštų pasi
skaitęs B. Kvietinskas. “Laisvei” su
rinkta $493 (aukų ir prenumeratų), 
šiame komunistiniame laikraštyje 
yra skyrius “Kanados žinios”, ku
riame informuojama apie lietuvių 
komunistų veiklą Kanadoje.


